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130. Blockchain, een nieuw 
perspectief op zorg verlenen 
TESSA VAN DEN ENDE 

Stel je voor, je opent een  app  die lijkt op Spotify, maar in plaats van Spotify te betalen voor een abonnement, 

waarna zij  royalties  aan artiesten betalen, betaal je de artiest direct. Eén of twee cent zou bijvoorbeeld direct 

uit je digitale portemonnee aan de artiest  worden  betaald nadat je een liedje 35 seconden hebt beluisterd. 

Het bestand waarin staat wat je hebt beluisterd en wat je hebt betaald, wordt door vele andere computers 

geverifieerd en is voorgoed vastgelegd. In februari van 2017 publiceerde het Europees Parlement 'Hoe 

blockchain ons leven kan veranderen'.1  In de loop van 2017 zijn blockchain en de mogelijkheden ervan breed 

bekend geworden. Toch blijkt het in de praktijk nu nog lastig om met blockchain te werken. Er is niet één 

blockchain en de techniek is ingewikkeld. Net zoals het internet destijds was.2  De mogelijke toepassingen zijn 

veelbelovend. Informatie-uitwisseling in de zorg of het aanspraak maken op voorzieningen wanneer iemand 

zorg of ondersteuning nodig heeft zou zich kunnen lenen om blockchaintechnologie op toe te passen. Maar 

hoe werkt dat dan? En waar liggen de grenzen? 

Wat is blockchain? 

Blockchain heeft de potentie om handel, samenwerking, 
gegevensuitwisseling en wederzijds vertrouwen anders te 
organiseren. Blockchain is een  online-register van transac-
ties. Het registreren van deze transacties gebeurt niet op één 
centrale plek, maar op een netwerk van computers. Iedere 
transactie wordt door het netwerk van gebruikers gecon-
troleerd. Misbruik wordt daardoor nagenoeg onmogelijk. 
Er ontstaat één waarheid voor iedereen. Tegelijkertijd zijn 
de uitgewisselde gegevens door encryptie beveiligd, zodat 
mensen die de transacties niet mogen zien niet  worden 
toegelaten tot de blockchain. Blockchain, de technologie 
achter onder meer de bitcoin, is een manier om digitale 
goederen uit te wisselen zonder dat een  Trusted Third  Party 
(TTP) nodig is. Bij traditioneel betalingsverkeer is een bank 
nodig omdat anders twee partijen niet zeker weten dat een 
document of een digitaal verzonden afschrift wel écht geld 
vertegenwoordigt. Een bank verifieert dat de betaler over 
de benodigde fondsen beschikt en maakt de betaling over 
naar de rekening van de ontvanger. Met blockchain kan dat 
zonder een TTP zoals een bank. De betaler maakt direct 
een digitaal goed (bijvoorbeeld een bitcoin) over naar de 

1 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/581948/ 
EPRS_IDA(2017)581948_EN.pdf. 

2 Door het ontstaan van een groot en explosief groeiend wereldwijd 
netwerk van via  TCP/IP  verbonden computers ging de term  Internet' 
verwijzen naar dat specifieke netwerk, en het werd rond 1990 de officiële 
naam voor dat netwerk. 
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ontvanger en de blockchaintechnologie zorgt er met digi-
tale technieken voor dat de ontvanger, ook zonder TTP, 
100% zeker weet dat het overgemaakte ook echt is. 

De blockchain is het beste te vergelijken met een groot-
boek. Grootboeken liggen ten grondslag aan veel van de 
infrastructuur waarop we dagelijks vertrouwen. Het zijn 
lijsten waarin alle gegevensmutaties onder elkaar worden 
bijgehouden. Heel veel diensten en software die we gebrui-
ken steunen op databases die functioneren als grootboe-
ken. Maar ook andere registers werken op vergelijkbare 
wijze. Identiteitsgegevens bijvoorbeeld worden zorgvuldig 
bijgehouden in databases. Andere voorbeelden van gege-
vens die worden bijgehouden in databases zijn medische 
dossiers en de bedrijfsgegevens van de Kamer van Koop-
handel. Elk gegeven is in feite een regel in een database die 
wordt bijgehouden door een aangewezen instantie.' 

Wat zijn smart  contracts? 

Toepassingen van blockchaintechnologie vereisen in veel 
gevallen (ook) een overeenkomst. Geen schriftelijke over-

 

3 Zie voor een uitleg en de toepassingen van blockchain onder andere: 
https://www.blockchainpilots.nl/pilotronde3, http://hostedby.frogjump.nl/ 
blockchain-magazine#Whoe-werkt-blockchain, https://www.blockchain-
pilots.nl/resultaten, https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/ 
nieuws/2017/09/29/blockchain-kan-de-wereld-van-de-zorg-op-
z%E2%80%99n-kop-zetten, https://www.economist.com/finance-and-
economics/2014/03/13/hidden-flipside en https://www.smarthealth. 
nI/2018/01/10/blog-blockchain-zorg-hype/ 
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eenkomst maar een 'smart contract'. Een smart contract 
is een geprogrammeerde overeenkomst, die is opgesteld 
in een programmeertaal en vastgelegd in een blockchain 
Het werkt zonder de tussenkomst van derde partijen. Het is 
een programma dat wordt uitgevoerd door een decentraal 
computernetwerk dat automatisch en zelfstandig zijn werk 
doet op basis van de opgestelde (geprogrammeerde) regels 
en afspraken. Een smart contract werkt als een transactie 
protocol die de termen van het contract uitvoert en door 
alle `nodes'4  in het decentrale netwerk worden gevolgd. De 
deelnemers van deze overeenkomst kunnen de werking niet 
meer manipuleren of veranderen. Afspraken voor adminis-
tratieve processen en controle kunnen in een smart contract 
vastgelegd worden.5  Een blockchain smart contract is in de 
eerste plaats een deterministisch computerprogramma dat 
op een blockchain wordt gerepliceerd en uitgevoerd. 

Een smart contract kan juridische betekenis hebben, maar 
dat hoeft niet. Of er juridische betekenis is hangt af van 
het juridische domein van het onderwerp van het smart 
contract. Denk aan privaatrecht, bestuursrecht en straf-
recht. Niet elke juridische verschijningsvorm (wettelijke 
bepaling, verbintenis  etc.)  leent zich voor omzetting naar 
code. De  Dutch  Blockchain  Coalition  beveelt aan om dit 
alleen te doen ter uitvoering van de kenbare verschijnings-
vorm. Wanneer het bij een privaatrechtelijke verschijnings-
vorm wel de bedoeling van partijen is om met de code een 
verbintenis te scheppen en wellicht ook de uitkomst daar-
van bij voorbaat te aanvaarden, zou deze bedoeling ten 
minste schriftelijk (in een overeenkomst) moeten  worden 
vastgelegd. Steeds moet vooraf  worden  nagedacht over de 
feitelijke en juridische mogelijkheden om (a) de automati-
sche executie van het contract aan daaraan voorafgaande 
voorwaarden te verbinden (bijvoorbeeld toestemming van 
partijen of een derde) en (b) de (gevolgen van de) executie 
achteraf 'ongedaan te maken' (herstel in de oude toestand, 
waardevergoeding, schadevergoeding  etc.).  Daarbij moet 
ook aandacht  worden  besteed aan het toepasselijke recht 
en de bevoegde instantie (mediator, arbiter, rechter  etc.)  in 
geval van een geschil. 

4 Nodes valideren de betrouwbaarheid en integriteit van transacties. 
Bitcoin, Ethereum Litecoin, Monero,  Dash, Ripple,  Zcash en alle andere 
cryptocurrency's stellen ons in staat om anoniem veilige  online  betalin-
gen uit te voeren. Deze cryptocurrency-transacties  worden  uitgevoerd 
binnen een blockchainnetwerk, een gedecentraliseerde database waarin 
alle transacties  worden  geregistreerd, vanaf de allereerste transactie. 
De betrouwbaarheid en integriteit van de transacties  worden  continu 
gecontroleerd en gevalideerd door het netwerk zelf. Nodes (computers 
binnen een blockchainnetwerk) verifiëren alle informatie door middel 
van algoritmische berekeningen en bereiken daar dan overeenstem-
ming over. Als alle nodes samen consensus hebben bereikt, dan gaan zij 
akkoord met de transactie en wordt deze als zijnde een geldig blokje aan 
de ketting van de blockchain toegevoegd. 

5 De  Dutch  Blockchain  Coalition  waarin overheid en bedrijfsleven sinds 
2017 zijn verenigd, onderzoekt de mogelijkheden van blockchain en 
smart  contracts.  Nuttig en waardevol is het rapport: Smart  contracts  als 
specifieke toepassing van de blockchain-technologie, Eerste verkenning 
naar vragen rond Wet-en regelgeving en opleidingsbehoeften als gevolg 
van blockchain en meer specifiek smart  contracts,  Smart Contract Werk-
groep -  Dutch  Blockchain  Coalition,  2017. 

Stel je eens een land voor gevuld met huizen die zijn voor-
zien van Tesla Powerwalls. In plaats van aan het elektri-
citeitsnet te zijn aangesloten, zijn ze het elektriciteits-
net — maar ze betalen geen energieleverancier voor hun 
kWh. In feite is er in deze toekomst helemaal geen behoefte 
meer aan traditionele energieleveranciers. In plaats daarvan 
maken, bewaren, en ruilen huizen automatisch elektriciteit, 
gebaseerd op welke buren een tekort en welke buren een 
overschot hebben. 

Maar ook in blockchains zit verschil in toepassing. Het is 
van belang steeds onderscheid te maken tussen een permis-
stoned en een permissionless blockchain. Een permissioned 
blockchain kan  worden  afgeschermd met een zogenaamde 
access  control  layer.  Anders dan bij een permissionless 
blockchain kan niet iedereen deelnemen. Hiervoor is voor-
afgaande goedkeuring vereist. Bovendien kunnen lees- en 
schrijfrechten verschillen per gebruiker, waardoor ook 
taken en verantwoordelijkheden kunnen  worden  verdeeld. 
Achter een permissioned blockchain zit kortom een organi-
satie, veelal een samenwerkingsverband. In smart  contracts 
kunnen (gevoelige) persoonsgegevens  worden  verwerkt. 
Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect 
herleidbaar zijn tot een levend natuurlijk persoon. In geval 
van een permissioned blockchain kan  worden  geregeld 
wie verantwoordelijk is voor de naleving van de eisen in 
de  AVG.  Dat ligt anders bij een permissionless blockchain. 
Daar voert niemand én iedereen de regie en zijn dat soort 
afspraken, als gevolg van de vrije toetredingsmogelijkheid 
en het gebrek aan regie op de  governance,  veel lastiger te 
maken. Blockchain is op zich geschikt om eigendomsbe-
wijzen (bijvoorbeeld van onroerend goed) in de vorm van 
smart  contracts  op te slaan. Bij onroerend goed gaat het 
echter niet om het bezit van het eigendomsbewijs, maar om 
het feitelijke bezit van het huis. Alleen iets opslaan in de 
blockchain heeft dan geen zin: pas als de rechter het eigen-
domsbewijs in de blockchain ook ziet als het uiteindelijke 
eigendomsbewijs, werkt de blockchain voor onroerend 
goed. Het probleem is dat je het huis zelf niet kunt opslaan 
in de blockchain, maar alleen een bewijsstuk dat ziet op de 
relatie met het huis. Bij de bitcoin is dat anders: de eigenaar 
van de bitcoin is altijd de eigenaar die is geregistreerd in de 
blockchain, en niemand anders. 

Medische gegevens in de blockchain? 

Hoe zou blockchain kunnen werken in de zorg?6  Een 
vertrouwenssysteem tussen verschillende zorginstellingen 
op basis van blockchaintechnologie, waar alle zorgpartijen 
op aan kunnen haken, zoals huisartsen, ziekenhuislabora-
toria, apothekers e.d. zou een mogelijkheid zijn om zorg 
en kennis te centraliseren voor zowel de behandelaren in 
het systeem van de patiënt of cliënt als voor de patiënt of 
cliënt zelf. 

6 Zie voor een uitgebreide toelichting het rapport van Nictiz: Blockchain in 
de zorg, Nictiz 2018. 

TIJDSCHRIFT ZORG & HECHT  III  PRAKTIJK  HUMMER  5, MI 2013 !SDU 17 



ARTIKEL 

  

    

Is een patiëntendossier in een blockchain, waarbij de 
patiënt of cliënt de regie krijgt over het dossier en mag 
besluiten welke behandelaar welk deel van zijn dossier mag 
inzien realistisch? Zorg gaat over mensen, gebeurtenissen 
en fysieke goederen. Het Zorginstituut heeft onderzocht in 
hoeverre blockchain toepasbaar is in de zorg. Het resultaat 
is de eerste werkende blockchain in de zorg, 'Mijn Zorg 
Log'. Om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en conse-
quenties voor de gebruikte processen, wet- en regelgeving 
en technieken in de zorg is de blockchaintoepassing Mijn 
Zorg Log voor onderzoeksdoeleinden ontwikkeld. Het is 
een hulpmiddel om met organisaties inzichtelijk te maken 
hoe de informatie-uitwisseling in de zorg ingericht kan 
worden met blockchaintechnologie. Blockchain biedt de 
mogelijkheid om: 
— de burger regie te geven over zijn eigen gegevens; 
- transacties onweerlegbaar vast te leggen; 

een gedeelde waarheid te creëren door gebruik te ma-

 

ken van dezelfde informatiebron; 
— administratieve processen te optimaliseren met• real-

time afhandeling. 
Bij de ontwikkeling van Mijn Zorg Log stonden twee fictieve 
casussen — die van Geertje en die van Appie — centraal. 
Geertje is een vrouw op leeftijd — handelingsbekwaam — die 
dankzij de zorg en ondersteuning die ze krijgt thuis kan blij-
ven wonen. Traditioneel ligt er in haar situatie een schriftje 
als logboek op het aanrecht. Daarin houden zorgverleners 
en mantelzorgers bij wanneer ze contact hadden met Geer-
tje en waarvoor. 
In Mijn Zorg Log houden cliënt, zorgverleners en familie 
samen één digitaal logboek bij. Ze beschikken daardoor op 
ieder moment over de actuele informatie. Met één belang-
rijk uitgangspunt: Geertje bepaalt wie toegang krijgt tot de 
gegevens. 

Milo  Zorg  Log: hoe  werkt  her? 
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Figuur: httpsilluninuistandaarden.nllizolinnovaties1 
blockchain-mijn-zorg-log 

Waar Geertje zorg ontvangt binnen één zorgdomein, heeft 
Appie met meer dan één zorgdomein en met meer actoren 
dan Geertje te maken. De blockchain beperkt zich tot vast-
legging van de transacties rond één cliënt: Appie. Het gaat 
daarbij om 'DAT-informatie', bijvoorbeeld DAT er zorg is 
geleverd. Vanuit de blockchain is de mogelijkheid gecreëerd 
om een link te leggen naar administratief inhoudelijke of 
zorginhoudelijke informatie: de WAT-informatie: bijvoor-

  

beeld WAT er aan zorg is geleverd. Ook de mogelijkheden 
voor het leggen van de regie bij de burger, het goedkeuren/ 
valideren van zorg en ondersteuning, en het eenvoudiger 
organiseren van declareren en betalen krijgen de aandacht. 
Niet alles past volgens Marc de Graauw in een blockchain.7 
Daar waar de zorg digitale processen betreft, zoals bij 
declaraties of patiënttoestemmingen, is blockchain toepas-
baar. Denk aan het voorbeeld van Spotify op een block-
chain.  De Graauw voorspelt dat daar waar het om mensen 
en behandelingen gaat, de impact beperkt is.' Een uitda-
ging is de betrouwbaarheid van de medische gegevens. Hoe 
weet je als zorgverlener dat de medische gegevens kloppen 
en wat de patiënt in werkelijkheid met de voorgeschreven 
medicatie doet? Of de patiënt de medicijnen heeft ingeno-
men vertelt de blockchain immers niet. Dat is niet te onder-
vangen door een smart contract. Want wie controleert of 
de patiënt de medicijnen heeft genomen en zet dat op de 
blockchain? Dat zou wel heel arbeidsintensief  worden.  Wat 
wel wordt voorkomen is het bewust opnemen van onjuiste 
gegevens of het wijzigen van gegevens achteraf. De gege-
vens in de blockchain kunnen niet gewijzigd  worden  en 
worden  achter elkaar opgenomen. Vraag is of de medische 
gegevens in de blockchain voor behandelaren betrokken bij 
de zorgverlening wel de gewenste slagkracht geven voor het 
zorgproces. Niet het moment van het plaatsen in de block-
chain  is altijd even relevant maar de inhoud van het bericht: 
welke datum, welk bezoek, welke zorg en welke uitkomst. 
In het geval van Geertje zou er bovendien op enig moment 
een mentor kunnen  worden  toegewezen omdat Geertje 
handelingsonbekwaam is. Hoe kan de mentor bepalen dat 
gegevens niet meer mogen  worden  ingezien? Een mentor 
is de wettelijk vertegenwoordiger en belangenbehartiger 
van zijn cliënt. Wanneer de cliënt dat zelf niet kan, is zijn 
mentor bevoegd te beslissen over zijn verzorging en begelei-
ding. En hoe kun je als patiënt delen van je medisch dossier 
'aan of uit zetten' en wat voegt 'aan of uit zetten' toe? Het is 
op grond van art. 7:457, lid 2  BW  immers expliciet geregeld 
dat geen toestemming nodig is als de betrokken hulpver-
lener inlichtingen verstrekt aan personen die rechtstreeks 
betrokken zijn bij de uitvoering van de behandelingsover-
eenkomst. Nog onontgonnen gebied dat dient te  worden 
verkend. 

Btockchain i Je kraanuorg 

Een van die verkenningen ziet op blockchain in de kraam-
zorg. Samen met Coöperatie VGZ en drie kraamzorgorga-
nisaties wordt in 2018 in ongeveer vijftig kraamgezinnen de 
blockchaintoepassing Mijn Zorg Log gebruikt. De fictieve 
cliënten Geertje en Appie, zoals ik hiervoor schetste, zijn 
nog niet in de praktijk gebracht. Met de proef in de kraam-
zorg wordt getoetst wat het werken met blockchaintech-
nologie voor alle betrokken partijen betekent. Hoe ervaren 
burgers, zorgaanbieders en de zorgverzekeraar het gebruik 

7 https://www.smarthealth.n1/201 8/01 /10/blpg-blockchain-zorg-hype/. 
8 Lees  ook:  https://healthitanalytics.com/newskios-fhir-has-potential-

blockchain-overhyped-in-healthcare. 
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BLOCKCHAIN, EEN NIEUW PERSPECTIEF OP ZORG VERLENEN 

van blockchain 'in het echt'? Is het mogelijk de burger meer 
controle te geven over z'n eigen zorggegevens? En kan 
het administratieve proces anders ingeregeld worden met 
behulp van blockchain? Het zijn vragen waar de praktijk-
proef antwoord op moet bieden.9 

De werking van mijn Zorg Logvoor de Kraamzorg 

Blockchain Deelnemers 

Figuur: Zorginstituut Magazine april 2018 
https:11www.zorginstituutnederland.nlIpublicaties/ 
magazine/2018/04/12/zorginstituut-magazine---april-2018 

Voor de praktijkproef houden de lcraamverzorgenden en 
de jonge moeders de urenregistratie bij op een smartphone 
met de  app  Mijn Zorg Log. Dat zorgt ervoor dat de gere-
gistreerde uren onweerlegbaar vastgelegd  worden  en direct 
inzichtelijk zijn voor de verschillende partijen die bij de 
kraamzorg betrokken zijn. De moeder bepaalt zelf welke 
partijen zij toegang geeft tot haar gegevens. En zij heeft 
bovendien realtime inzicht in het aantal uren kraamzorg 
dat zij nog over heeft binnen haar budget. De controle op 
geleverde kraamzorguren wordt met de blockchain in de 
praktijkproef verlegd naar de bron: de moeder. Hiermee 
is controle op aantal uren achteraf niet meer noodzake-
lijk. Uit de praktijkproef moet blijken of het administra-
tieve proces daadwerkelijk geoptimaliseerd kan  worden 
met behulp van blockchaintechnologie. Het registreren 
van uren en koppelen aan budget maakt het registratie- en 
declaratieproces eenvoudiger. Dat zou bijvoorbeeld ook 
goed kunnen  worden  ingezet bij de wijkverpleging of het 
persoonsgebonden budget (PGB). Het aantal uren zal in 
de praktijkproef goed te bepalen zijn en voor de deelne-
mers aan de blockchain zijn deze relevant. Dat zegt echter 
nog niets over de inhoud van de zorg en of deze voldoet 
aan de eisen die de Wet kwaliteit, klachten en geschillen 

9 Zie voor andere toepassingen van blockchain in de praktijk: M. Pomp fk R. 
Verhaert, Blockchain in de praktijk, meerdan 50  use  cases van de overheid in 

Nederland en België, Den Haag: Sdu Uitgevers 2018. 

zorg stelt aan `goede zorg'.1° Of degene die de zorg heeft 
verleend bevoegd is die zorg te leveren en of wordt voldaan 
aan vereisten die volgen uit zorginkoopbeleid en zorgover-
eenkomsten is daarmee nog niet gedekt. 
Inmiddels is de praktijkproef door de betrokken partners 
geëvalueerd." Uit de evaluatie komt naar voren dat het 
voordeel van de toepassing van Mijn Zorg Log in de peri-
ode voor de kraamzorg, vooral wordt gezien in de overzich-
telijke vastlegging en acceptatie van het geïndiceerde aantal 
kraamzorguren op een plek, en de inzichtelijkheid hier-
van voor alle betrokken partijen. Door samen te werken 
in Mijn Zorg Log ontstaat er een waarheid voor partijen. 
Dit zorgt voor een transparant effectief en efficiënt admi-
nistratief proces rond de uren kraamzorg. Ook gedurende 
de kraamzorgperiode is dit merkbaar door het invullen 
en accorderen van geleverde kraamuren en het constante 
inzicht in het saldo van de kraamzorguren. Ook voor het 
proces na de kraamzorg zijn voordelen te benoemen. Een 
aantal stappen kan worden overgeslagen. Zo vervalt de 
huidige stap waarbij de kraamzorgaanbieder de getekende 
papieren urenstaten verwerkt in het eigen informatiesys-
teem. Ook hoeft de kraamzorgaanbieder de geleverde uren 
niet langer apart te declareren bij de zorgverzekeraar; de 
verzekeraar heeft immers ook direct inzicht in de geleverde 
en geaccordeerde zorguren. Door deze manier van werken 
is de factuur het directe resultaat van het proces (na goed-
keuring door de verzekerde). De doorlooptijd in de betaling 
van geleverde uren kraamzorg door de zorgverzekeraar aan 
de kraamzorgaanbieder kan door gebruik van blockchain 
aanzienlijk sneller verlopen. Er valt met blockchain dus 
flinke tijdswinst te behalen in de administratieve processen 
rond kraamzorg. 
De vraag of zorg ook inhoudelijk rechtmatig wordt geregis-
treerd en gedeclareerd is in de praktijkproef niet ingericht. 
De winst voor de administratieve afhandeling is evident. 
De stap naar het verlaten van formele en materiele contro-
les door zorgverzekeraars is daarmee nog niet gedekt. Dat 
vergt een uitbreiding van de betreffende blockchain, maar 
lijkt op voorhand niet onmogelijk: door koppeling van 
zorginhoudelijke gegevens en bijvoorbeeld diploma's aan 
de blockchain door middel van een smart contract. 

The korns t 

Blockchain biedt mogelijkheden om op een fundamenteel 
andere manier om te gaan met toepassingen op het gebied 

10 Onder goede zorg wordt in art. 2 Wkkgz verstaan zorg van goede kwali-
teit en van goed niveau: 

"a. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, 
tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt, 
b. waarbij zorgverleners handelen in overeenstemming met de op hen 
rustende verantwoordelijkheid, voortvloeiende uit de professionele stan-
daard, waaronder de kwaliteitsstandaard, bedoeld in artikel 1, onderdeel 
z, van de Zorgverzekeringswet, en 
c. waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen 
en de cliënt ook overigens met respect wordt behandeld". 

11 Rapportage Praktijkproef blockchain kraamzorg met Mijn Zorg Log, 14 juni 
2018 Zorginstituut Nederland. 
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algoritme naar de patiënt. In de blockchain wordt dit 
uitgevoerd en het resultaat teruggezonden waardoor de 
anonimiteit van de patiënt gewaarborgd blijft. Een andere 
toepassing is het beter borgen van data-integriteit door 
gebruik te maken van blockchain. Binnen klinische trials is 
het van groot belang dat data en onderzoeksresultaten niet 
worden gemanipuleerd. Hiervoor zou blockchain althans 
nu alleen nog in theorie een oplossing kunnen bieden. 

Hoe meer ik er over lees en over nadenk,, hoe meer voor-
beelden er opkomen. Zou blockchain eenzelfde impact 
kunnen hebben als internet dat heeft gehad? Blockchain is 
here to  stay.  Zoveel is duidelijk. 

Over de auteur 

mr.T.A.M. van den Ende 
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van identificatie, toestemming voor uitwisseling van gege-
vens en coördinatie van gegevensuitwisseling. Voor de 
toepassing van blockchain in de zorg op digitale proces-
sen zullen zorgverzekeraars en zorgkantoren, maar ook de 
gemeenten hun weg moeten vinden. Daar waar data nodig 
zijn, is verificatie en de onmogelijkheid om te manipule-
ren essentieel. Op die onderdelen kan blockchaintechnolo-
gie een uitkomst zijn. Denk aan het uitvoeren van weten-
schappelijk onderzoek. Het gebruik van medische gegevens 
binnen onderzoek moet binnen de regels van privacywet-
geving gebeuren. Om die reden wordt blockchain aange-
haald als mogelijkheid om gegevens beter te beveiligen en 

bijvoorbeeld te anonimiseren of pseudonimiseren, zonder 
dat daarvoor een derde partij nodig is. 

Zowel onderzoekers als patiënten hebben een belang bij het 
delen van de gegevens. De uitwisseling van deze data wordt 
gewaarborgd door middel van blockchain. Omdat data 
niet altijd geanonimiseerd kan worden is in de Verenigde 
Staten een techniek ontwikkeld waarbij niet de data naar 
de onderzoeker wordt verzonden, maar het onderzoeks-
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