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SamenlSeter

open SN5-S50 taunch
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0pen SNS-SS0 taunch is een sociate
netwerk standaard
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De open Socia[e Netwerk Standaard ISNS] heeft

,qKK

om meer eigen regie en multideskundige
samenwerking mogetilk te maken.
De sociaLe netwerk standaard biedt mensen met
66n keer inloggen toegang tot altertei gezondheids
en zorg apps van verschiLLende Leveranciers en tot
een netwerk van mensen die hierbij kunnen hetpen.
Daarmee reatiseren we een open standaard voor
het de[en van informatie over gezondheid, opdat
we meer eigen regie ervaren in het betrekken
van sociaLe contacten en bij het werken aan onze
aLs doel
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ktik hier voor de animatie over de SociaLe Netwerk Standaard

gezondheid. We kunnen dan muLtideskundig

samenwerken met sociaLe contacten, hutpverleners,
en zorgverteners aan onze gezondheid en vita[iteit.

Wat is er bereikt?

. Het Launch-protocoL is geadopteerd door B
leveranciers, waaronder twee van de grootste
aanbieders van eHeatth in Nederland.
. De uitgangspunten van het Launch-protocoI zijn
uitgangspunten die de leveranciers waarderen
en uitdragen. Dit heeft ertoe geteidt ook andere
programma's, zoats KoppettaaI GGZ, verkent of de
[aunch hierin kan worden opgenomen.
. Leveranciers hebben gevraagd of ze het protocol
ook voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Wat
betekent dat de standaard door de leveranciers
wordt geadopteerd.
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Landingspagina voor developers
launch vanaf wijkplatformen

Om de standaard zo breed mogetijk toegepast en
geaccepteerd te krijgen is er een [andingspagina voor
leveranciers in verschiltende rolLen [van manager tot
ontwikkelaar] en anderen die meer witlen weten over
het hoe en wat van de SNS [aunch.

Het SNS-Launch protocol in opgenomen in
verschitLende wijkptatformen, die een directe Launch
van e-heatth programma's vanaf de wijkptatformen
mogel.ijk maakt. De gebruiker hoef hiervoor enkeI een
account te hebben in het wijkplatform.
Zie ook Samen BeterWesterper-k nL en AchtseBarrier.nI

lnzichten en leerervaringen
Het verenigen van de uitgangspunten van verschitlende
n g h e bbe n d e n [ leve ra n c e rs, wi1 kbewone rs,
zorginstettingen, gemeente) kan tijden tot conflicten
en tegensteLLingen. Complex hieraan is dat de
gedeetde waarden betangrijke [eidraad worden voor
de uitgangspunten en die waarden kunnen veranderen
gedurende het proces. Er werd bijvoorbeetd gesproken
dat het wisselen van ptatform zonder nieuw account
aan te maken een drempel zou opheffen [in jargon een
SingLe-Sign-0n), maarvoortschrijdend inzicht was
dat mensen eigentijk eHeaLth witlen starten vanuit het
wijkpLatform, in jargon een 'Launch'.
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Uitgangspunten verzameten van
verschi[[ende stakehoLders is compLex.
Het is bijvoorbeetd moeitijk om'drempets'
uitvragen voor de toegankelijkheid van digitale
gezondheidsdomeinen, omdat je mensen
vraagt zich in te beetden hoe ze in de digitaal
werken aan hun gezondheid, terwijI ze dat op
dit moment in de meeste gevalten nog niet
doen.
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Meer tezen?
E-heaLth aanbieden op het wiikplatform
GIDS Bibtiotheek

Klantrpis devetooer
Het proces van gedachte naar uitwerking is
geen vaste route, de gewenste uitwerking kan
nametijk veranderen, naarmate er in de weg
naar de uitwerking nieuwe inzichten ontstaan
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privacy by design
Privacy by Design binnen SamenBeter betekent ...
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in de manierwaarop we met data, userinterfaces en protocotten
omgaan de eigen regie centraaI staat? Het aangaan van retaties en zetf kunnen kiezen voor het
uitwisseten van gegevens verhoogt de eigen regie, maar hoe waarborgen we dat mensen daarbij de
zeggenschap houden over hun eigen gegevens? Hoe zorgen we er op systeemniveau voor dat we
bouwen aan vertrouwen en dat ook waarborgen?
lnzichten vertrouwen in privacy

Analogie voor eigen regie

.

Vertrouwen opbouwen over het veitig
je gegevens is een
geteideLijk proces. Het vertrouwen is er niet

kunnen delen van

Naar de metafoor [van f itosoof
Hanna Arendt) podium in het ticht
stappen is er een gedachtegoed
opgebouwd datje mensen eigen
regie geeft door ze zetf de keuze
te geven hoe ze zichze[f be[ichten,
ofteweI weLke onderdeten van hun
persoon ze aan anderen witten Laten
zien afhankelijk van de context
waarin de reLatie zich manifesteert.

bij het aangaan van een retatie, maar groeit
bij het opbouwen en de verdere dynamiek
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privacy is in eerste
instantie afhanketijk van het type reLatie
Vertrouwen

en vervo[gens van het onderwerp waarover
gecommuniceerd wordt en de context
[situatie, comm unicatiemediu m] waarbrn nen
gecommuniceerd wordt.

Eigen regie is het
beoogde resultaat

0ntwerpprincipes
voor de standaarden van SamenBeter:
EIGEN R,EGIE
1l Zo decentraat mogeLijk: centrale

opstag levert onveitigheid op en een

machtsverhouding tussen de systemen.
2l Neutraliteit: getijkwaardigheid tussen de

DAT NODEL

Eigen regie komt tot uiting
in zoweI de user-interface
als in het datamodet.

systemen.

3l Modutaire f unctionaliteiten : partijen
kunnen hun eigen verbindingen ontwikkelen
en partijen kunnen ontwikkelen waar ze

RELATIE ALS EASIS

sterk in zijn.
4l Consent: Systemen komen pas iets over
je te te weten ats je dat samen overeen
gekomen bent.

Leerervaringen

Door de reLatie a[s basis te
nemen zoweI op Ulvlak en
voor het datamodel ontstaat
eigen regie: 0rden keuzes in de"
user-interface op basis van de
relatie en koppel de data aan de
reLatie.

5) Consent op het moment dat het nodig

is, niet vooraf: vertrouwen in het systeem

ontstaat in de context.
6) De intentie van een relatie zichtbaar
maken: op basis van de intentie van de
retatie kan je kiezen wetke je data je we[/niet

witt de[en.
7l Zo min mogetijk data uitwisseten voor
credren van relatie: vertrouwen in de retatie
ontstaat stapsgewijs.
8J SociaLe graph alleen uitwisseten als het
van toepassing is. Metadata vatt daar ook
onder, dus metadata is ook data uitwisseting.
9) Etk systeem een eigen context: in principe
delen twee verschi[[ende systemen geen
data.
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Overgangen markeren tussen systemen

en relaties.

Meer lezen?
Sociate Netwerk Game
Visie- en evatuatierapport op Privacv van SamenBeter
Ktantreis Privacy Off icer

Het is hee[ lastig om de abstracte uitgangspunten
op het gebied van privacy te vertalen naar concrete
ontwerprichtlilnen waar devetopers mee kunnen
werken. ln het ideale geval kunnen de devetopers
hande[en vanuit begrip van de ondertiggende waarden
en beweegredenen, maar daarvoor moeten ze
handvatten krijgen om de uitgangspunten te kunnen
vertaten naar oplossingen die passen binnen de
sta ndaa rd.

Pra ktische uitwerking van privacy
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in de SNS-launch
Het protocoI is decentraaL georganiseerd. De verschittende
systemen communiceren hierin op een geLijkwaardige manier.
Er is geen hidrarchie.
De gebruiker opent modutair een functtonaliteit van een
ander systeem: bijvoorbee[d een e-hea[th programma in
een wijkptatform. Door middetvan een tussenscherm (popup) wordt consent gevraagd bij de overgang naar het andere
systeem over het deten van data met het andere systeem. De
systemen delen atleen de minimaaI benodigde informatre om
het andere systeem aan te roepen.
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De community van ICT leveranciers ...

bestaat uit voorhoede van ICT-leveranciers
vanu it verschitlende prog ramma's
en initiatieven, die samenwerken op

basis van open standaarden en open
source componenten, om daarmee preconcurrentieeI gezamentij ke f uncties te
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Er is in 2017 gestart met een
projectteam van leveranciers die in de
wijk actief zijn en mee wi[[en doen.
Daarnaast is er vanaf het begin een
open community geweest voor andere
leveranciers die op de hoogte witten
btijven en mee witten kijken.
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ina teveranciers

SamenBeter neemt de lT
leveranciers serieus ats partij
om de ontwikketde standaarden
te omarmen. Daarom is er
een specia [e informatiepaqina
ingericht voor leveranciers in
verschitlende rolten lvan manager
tot ontwikketaar) die de informatie
ontsluit voor de imptementatie van
de standaarden,
Wat is er bereikt?
Er is in bijeenkomsten met de leveranciers gekeken
wat de business case is om pre-concurrentieel samen
te werken aan gezamentijke functies op basis van open
standaarden en open source componenten.
De voordelen van op deze manier samenwerken
beginnen te dagen voor de betrokken voorhoede van
partijen: je behaatt makkelijker hogere doelen en op
een een efficientere manier, dan wanneer ze dit etk voor
zich zouden doen.
Dit vereist een hete andere manier van samenwerken
voor organisaties die traditioneel niet op een open
manier samenwerken, gezien de concurrentie tussen
de verschiltende [everanciers. Tegetijkertijd is er vanuit
overheid druk om op een andere manier samen te
werken aan standaarden.

Meer lezen?
Lees atte ervaringsverhalen van

ICT-teveranciers vanuit atterlei
invatshoeken en perspectieven op het
btog van GIDS 0pen Standaarden

Waarom aansluiting van tandetiike lT-

programma's?

S AMEN BET ER

KOPPELT AAL

Kruisbestuiving met andere andere tandetijke
programma's, organisaties en imptementatiecommunities in het persoontijke en professionete
zorgsysteem, zodat de uitkomsten van
SamenBeter ICT duurzaam ontwikketd en gebruikt
kunnen worden.
Hiervoor stimuleren we hergebruik van de
in SamenBeter proeftuinen gereatiseerde
open standaarden en open source software
in programma's zoats Koppettaat, MedMij en

cE NT R ALE
u

00RZt

ENTNGEN Andersom *,,,"^til'!1;,fff:i:lt""J
aanvultende open standaarden en open source
software van andere tandeLijke organisaties,
programma's en implementatie-communities
in het persoonl.ijke en professionete digitate
gezondheidssysteem die de ktantreizen in de
Samen Beter proeftuin wij ken versterken. Zoats
Koppeltaal, Med M ij en Centrale Voorzien ingen.

MED MI J

Wat is er bereikt?

Stichting Koppettaat is in oktober
gestart met het ontwerp van
Koppettaat 2.0. Hierbij wordt
nauw samengewerkt met MedMij
en een kopgroep van betrokken
leveranciers, waaronder lvido,
Minddistrict, Headease, Karify, en
Thera pieland.
Er is een beginnende
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MEDMIJ

CENT RALE
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kruisbestuiving tussen NUTS,
SamenBeter, en Centrate
Voorzieningen om te kijken hoe de
ontwikketde etementen onderting
kunnen worden uitgewissetd en
hergebru i kt.

Tenstotte hebben we verschi[[ende
initiatieven op het gebied van
omgaan met data voor gezondheid
van input voorzien, waaronder
een project van TN0 dat beoogt de
personaI health train te beproeven
in een benadering van teefstijt,
preventie en gezondheid.

Authenticatie naar voorbeetd SamenBeter
Zoektocht naar een manier om authenticatie
op te lossen volgens de uitgangspunten van
SamenBeter: je witt je eigen authenticatie
kunnen aanpassen in de context van de relatie
en met een bepaatd doet. Daarbij mag de
identificatie mag niet op de persoon herteidbaar
zijn. Hier is de aansluiting gevonden met
andere initiatieven in Nedertand die worste[en
met hetzetfde probleem, zoals NUTS, YZVZ en
Koppeltaat 2.0.

sociaaI
digitaat
gozondheidssysteem

Geplande gezamentijke ontwikketing
ln de projecten Koppettaa[ 2.0 en KoppetMij wordt
voor een deeI dezetfde gezamenlijke functies
ondersteund ats in SamenBeter. We hebben
daarom in het ptan voor 2020 ook expticiet de
kruisbestuiving met deze ontwikkeling benoemd.
Waar er overlap is in de belangen voor deze
functie kunnen we samenwerken en zo efficieinter
gebruik maken van de middelen van SamenBeter
en de betreffende andere projecten en
programma's . ln 2020 gaan we elkaar nadrukketijk
opzoeken.

Meer lezen?
Beter met ELkaar rapport

