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Samenvatting

In deze paper bespreken we de mogelijkheden en uitdagingen die het verzamelen van 
gegevens via zelfmeetmethoden biedt voor biobank- en ander onderzoek. We verkennen 
allereerst de wetenschappelijke, ethische, juridische en maatschappelijke aspecten die 
van belang zijn voor het verkrijgen en gebruiken van gegevens die door de deelnemers 
zelf zijn verzameld. Daartoe zijn we uitgegaan van een mixed-method aanpak, bestaande 
uit interviews met onderzoekers die gebruikmaken van zelfmetingen of hiermee pionieren, 
uit focusgroepdiscussie, en uit literatuurstudie.  

Deze verkenning heeft geleid tot een set aanbevelingen, waaronder een ‘gewogen’ keuze 
van de meetmethode op basis van te meten parameters en daaraan gestelde eisen; het 
streven naar partnerschap met de deelnemer (adviserend en meewerkend) gedurende 
alle fasen van het proces; het inzetten van een dynamische interface voor expliciete en 
transparante toestemming en informatie-uitwisseling; het streven naar privacy-by-design 
voor het hele concept van dataverzameling, waarbij een minimale dataset de norm moet 
zijn; het maken van een FAIR-dataplan voor alle gebruikers, inclusief de deelnemer zelf, als 
onderdeel van de toestemming; en het toetsen van het gehele concept van dataverzameling 
via zelfmeetmethoden door een ethische toetsingscommissie met expertise op het vlak 
van IT en datamanagement.

Na de verkenning bespreken we zelfmetingen vanuit het perspectief van maatschappelijke 
ontwikkelingen en de rol die organisaties, overheden en burgers hierin hebben. We 
concluderen dat zelfmetingen de brug kunnen vormen tussen enerzijds de behoefte van 
burgers aan meer regie over hun gezondheid(sgegevens) en anderzijds het borgen van 
betrokkenheid van die burgers bij onderzoek. Bij een dergelijke samenwerking moeten 
de betrokken partijen elkaar (kunnen) vertrouwen in het samenspel tussen betrokken 
burgers, transparante onderzoeksorganisaties die sturen, en de overheid die kaders 
biedt en bewaakt. We kunnen concluderen dat biobankstudies een geschikt vehikel zijn 
voor het gebruik van zelfmetingen omdat de expertise en voorwaarden die nodig zijn 
voor het waarborgen van zaken als privacy, zeggenschap en deelnemersinteractie al zijn 
gerealiseerd. (Biobank)onderzoek kan op zijn beurt profiteren van zelfmeetmethoden. 
Herhaalde of zelfs continue metingen kunnen ontbrekende data en patronen opleveren 
en zo nieuwe inzichten bieden voor preventie en behandeling van complexe chronische 
aandoeningen. Daarnaast dragen zelfmetingen bij aan bestendige betrokkenheid van en 
interactie met de deelnemers. Geschikte interfaces, zoals deelnemers- en patiëntenportalen 
of persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s), met dynamische functionaliteiten voor 
toestemming en informatievoorziening, kunnen deze interactie vormgeven.

In dit nieuwe partnerschap met de deelnemer die zijn eigen zelfmeetgegevens verzamelt, 
blijft een sturende rol bestaan voor (biobank)organisaties in het verantwoordelijk 
verzamelen en gebruik van deze gegevens. Op die manier kan worden geborgd dat de 
gebruikte sensoren, apps en interfaces voldoen aan de juiste standaarden zoals voor 
privacy bescherming, data management en eigenaarschap. Gebruik van zelfmetingen, 
maakt de inzet van (biobank)organisaties daarom niet minder maar anders. Om af te 
wegen of zelfmetingen (kosten)efficiënter kunnen worden ingezet, moeten voorafgaand 
de extra financiële en personele investeringen en de baten duidelijk zijn. 
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Inleiding
Van monitoring bij diabetes tot stappentellen of gewoon je conditie bijhouden: sensoren, 
apps en andere meetapparatuur om zelf zaken rond ziekte en gezondheid te meten 
zijn een trend. De technologie om data te verzamelen wordt steeds beschikbaarder en 
goedkoper. Medisch-wetenschappelijk onderzoek maakt gebruik van meetgegevens 
van patiënten en deelnemers die op de onderzoekslocatie of in de reguliere zorg zijn 
verzameld. Nu het digitaal verkrijgen en verwerken van gegevens technisch steeds 
eenvoudiger wordt, is het wenselijk te verkennen in hoeverre het verzamelen van 
onderzoeksgegevens aan deelnemers zelf kan worden overgelaten en hoe (kosten)
efficiënt dat is. 

Het doel van deze whitepaper is het in kaart brengen van de mogelijkheden, 
randvoorwaarden en aandachtspunten van zelfmetingen voor biobank en ander onderzoek. 
Biobanken zijn systematische verzamelingen van lichaamsmateriaal met daaraan 
gekoppelde data. Het opzetten en in stand houden van dit soort onderzoeksbronnen 
vergt veel financiële en organisatorische inspanning. Nederland heeft in de loop van de 
tijd veel expertise en een uitgebreide infrastructuur opgebouwd op dit terrein onder 
de paraplu van BBMRI-NL1, dat binnen BBMRI-ERIC samenwerkt met zusterkoepels uit 
andere Europese landen. De vraag is: kunnen we aan zo’n doordacht opgezette  ook data 
toevoegen die door niet-onderzoekers en niet-artsen gemeten zijn? Welke eisen stelt dit 
aan zelfmeetdata, meetapparatuur en aan interactie met deelnemers? In hoeverre moeten 
onderzoeksorganisaties dit proces sturen  
en hoe? 

Deze paper verkent aan welke aspecten moet worden voldaan zodat data uit zelfmetingen 
bruikbaar zijn voor onderzoek. Hierbij worden ervaringen uit de dagelijkse praktijk 
meegenomen en er wordt vooruitgeblikt naar toekomstige ontwikkelingen. Deze whitepaper 
wil een handreiking zijn voor individuele onderzoekers en (medisch-)wetenschappelijke 
organisaties om te beslissen of en hoe ze data uit zelfmetingen willen integreren en 
gebruiken in (biobank)onderzoek. Zeker daar waar het gaat om zelfmetingen uitgevoerd 
door patiënten, kan de bruikbaarheid voor wetenschap worden gecombineerd met 
bruikbaarheid voor de zorg. In de discussie bespreken we deelaspecten van zelfmetingen in 
het licht van de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Zo schetsen we uiteindelijk een 
zo volledig mogelijk beeld van de uitdagingen en van de kanttekeningen bij het inzetten van 
zelfmetingen in onderzoek.

Voor wie is deze whitepaper bedoeld?

De whitepaper is in eerste instantie bedoeld voor wetenschappers die in hun biobank 
of databank data uit zelfmetingen willen opnemen en gebruiken. Daarnaast bevat 
deze paper ook inzichten in brede zin voor (medische) wetenschappers, die data uit 
zelfmetingen willen gebruiken om hun onderzoeksvragen te beantwoorden. Als laatste 
kan deze paper ook van waarde zijn voor beleidsmakers, IT’ers en datamanagers van 
organisaties die data uit zelfmetingen willen inzetten voor zorg en onderzoek. 

1  BBMRI-NL is de nationale koepelorganisatie voor het verzamelen, beheren en beschikbaar stellen van 
lichaamsmateriaal, gezondheidsgegevens en medisch beeldmateriaal van deelnemers, voor een belangrijk deel 
patiënten, om medisch-wetenschappelijk onderzoek te doen naar betere preventie, diagnostiek en behandeling  
van ziekte. 
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Zelfmeetmethoden in allerlei soorten en maten 

Tegenwoordig zijn er ontzettend veel (digitale) manieren om zelf gegevens over je 
leefstijl, ziekte en gezondheid te verzamelen. Zelfmeetmethoden worden aangeboden 
vanuit commercieel oogpunt en voor zorgverbetering. Het initiatief voor zelfmeting kan 
bij de zorgverlener liggen, maar ook bij de burger zelf. Sommige methoden hebben als 
voornaamste doel het omgaan met je ziekte terwijl andere focussen op gezond worden of 
blijven. Deze paper is gericht op methoden waarmee zelfgemeten data online beschikbaar 
kunnen worden gemaakt voor onderzoek.

Voor het meten van sommige parameters bestaan innovatieve sensoren, al dan niet 
ingebouwd in apparaten die gemak en ‘draagcomfort’ hoog in het vaandel hebben, denk 
aan sensoren in kledingstukken, smartphones en horloges (wearables), inslikbare sensoren 
(insidables) en tatoeages met smartfuncties (Koydemir en Ozcan, 2018). Voor andere 
parameters, zoals psychisch welbevinden en voeding, vormen (online) vragenlijsten, al dan 
niet via een app, een belangrijke zelfmeetmethode. Ook informatie uit lichaamsmateriaal 
kan thuis worden verkregen door ontlasting (zie kader) of bloed te analyseren. Doordat 
we over steeds kleinere en betere sensoren zullen beschikken, zullen we in de toekomst 
de psychofysiologische staat van gebruikers voortdurend kunnen monitoren (Sawka en 
Friedl, 2018). In de database2 van Nictiz staan ruim 700 voorbeelden van verschillende 
zelfmeetmethoden en de parameters die je daarmee kunt meten. 

Bij veel zelfmeetapparaten worden de gemeten data naar een app op smartphone of tablet 
gestuurd of kunnen worden geüpload naar een computer (Figuur 1). Vervolgens worden ze 
doorgestuurd naar de permanente dataopslagomgeving van de leverancier. Meestal heeft 
de deelnemer toegang tot de data in de permanente opslagomgeving, net als daartoe 
gemachtigde derden, zoals een medische onderzoeksorganisatie. Daarnaast heeft de 
leverancier van de sensor/app meestal ook toegang tot de data. 

Volgens de Smart Health Monitor 2016 van Multiscope gebruikt 34% van de Nederlanders 
apps, wearables of andere meters om gezondheid en leefstijl te monitoren (Renders et al., 
2016). Vooral de categorieën sport & bewegen (20%) en voeding & gewicht (18%) worden 
gemonitord, gevolgd door lichaamsfuncties (12%) en mentale gezondheid (4%). Het 
startpunt voor het meten en registreren van lichaamsfuncties is vaak wanneer een ziekte of 
een chronische aandoening zich openbaart. De eHealth-monitor, samengesteld door Nictiz 
en Nivel, laat zien dat ruim de helft van de chronisch zieken (55%) en de helft (50%) van de 
kwetsbare ouderen in 2017 zelfstandig gezondheidswaarden heeft gemeten (Wouters et 
al., 2017). Dit is in lijn met het feit dat ouderen vaker hun lichaamsfuncties monitoren dan 
jongeren. Onder gezonde en jongere mensen bestaat vooral een toename in het gebruik van 
activity trackers die hun leefstijl monitoren.
 
 

2  http://sharing.nictiz.nl/meetjegezondheid/ 
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Voorbeelden van zelfmetingen in lichaamsmateriaal
• Bloedglucosemeting met de iHealth Align.3 

Deze plugt direct in op de smartphone. Een druppel bloed op een teststrip wordt in de 

glucosemeter geplaatst, die het glucosegehalte bepaalt. De meetgegevens worden verzameld in 

een app op de smartphone. 

• Calprotectinemeting met de CalproSmart  van Calpro om vast te stellen of er sprake is van een 
chronische ontsteking van de darm (IBD). 4 
Patiënten houden een ‘rietje’ in hun ontlasting en via ‘lateral flow immunoassay’ specifiek voor 

calprotectine ontstaat een kleurcode die ze kunnen scannen via een app op hun smartphone. Deze 

data kunnen worden automatisch doorgestuurd naar een portaal van de leverancier waarvandaan 

ze kunnen worden gestuurd naar de arts in het kader van de behandeling of voor onderzoek.

 

De belofte van zelfmeetmethoden

Er zijn inmiddels voldoende praktijkvoorbeelden waarin is aangetoond dat zelfmetingen 
kunnen bijdragen aan gezondheidsverbetering, het omgaan met een ziekte en aan 
zorgverlening (Veenstra et al., 2015). Idealiter geeft zelfmeting mensen meer regie 
over hun gezondheid. Dit valt samen met de politieke ontwikkelingen rondom de 
participatiemaatschappij en dat burgers meer betrokken worden bij de zorg. Ook vanuit 
de overheid wordt zelfmeting gezien als middel om die zelfredzaamheid, zelfregie en 
zelfzorg te ondersteunen, getuige de kamerbrief “eHealth en zorgverbetering” van 
oudminister Schippers en oud-staatssecretaris Van Rijn5.
 

3  https://ihealthlabs.com/mobile-apps/
4  https://calpro.no/wp-content/uploads/2015/10/PI_CalproSmart.pdf
5  URL Kamerbrief 

Figuur 1. Datastromen voor zelfmeetmethoden
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Gegevens die met behulp van zelfmeetmethoden worden verzameld en opgeslagen kunnen 
ook zeer waardevol zijn voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, zeker wanneer ze 
kunnen worden gecombineerd met overige gegevens en lichaamsmateriaal. Voor biobanken 
kan dit een goedkopere en efficiëntere manier van gegevens verzamelen zijn. Deelnemers 
kunnen bovendien vaker een meting verrichten, waardoor er meer en over een langere 
termijn gegevens beschikbaar kunnen komen voor onderzoek dan in de traditionele bio-/
databankpraktijk het geval is. Zeker wanneer continu kan worden gemeten, kunnen we 
waardevolle data verkrijgen die anders wordt gemist; ook kunnen patronen voor één of 
tussen meerdere individuen worden ontdekt (Li et al., 2017). Bijvoorbeeld voor chronische 
complexe aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson kan zelfmeting leiden tot nieuwe 
inzichten voor  preventie en behandeling (Silva de Lima et al., 2016; Marais et al., 2016).  
 
Daarnaast kan meten in een vertrouwde omgeving, zoals de thuissituatie, ertoe bijdragen 
dat de gegevens mogelijk zelfs betrouwbaarder zijn dan bij de sporadische metingen in de 
polikliniek of in een onderzoeksomgeving. Een voorbeeld hiervan zijn bloeddrukmetingen, 
die in een ‘wittejassenomgeving’ niet altijd een reëel beeld laten zien. 

In de dagelijkse praktijk van de huidige (biobank)studies zijn de momenten waarop 
biomateriaal en -gegevens worden verzameld schaars. Gezonde deelnemers worden, 
afhankelijk van het soort studie en de duur ervan, één keer tot enkele malen per jaar 
uitgenodigd op de onderzoekslocatie. Patiënten komen in het kader van de behandeling 
naar hun behandelaar. In de toekomst kunnen deze ontmoetingen steeds meer online 
plaatsvinden als de gegevens door deelnemers zelf kunnen worden verkregen. Er lopen 
inmiddels diverse studies die hier ervaring mee opdoen. 

Lifelines is een langlopende driegeneratie biobank- en cohort-studie die meer dan 30 
jaar deelnemers volgt. Deelnemers komen 1 keer per 5 jaar naar de locatie. On-line 
vragenlijsten worden elke 2 jaar afgenomen. Subcohorten worden tussendoor bevraagd/
gezien. De Lifelines NEXT studie6 (start oktober 2016) maakt gebruik van een subcohort 
van zwangere Lifelines deelneemsters. De deelneemsters worden vanaf de derde maand 
van de zwangerschap gevolgd en hun baby in het eerste levensjaar. Aan de Lifelines NEXT 
deelneemsters wordt tevens gevraagd of ze bereid zijn deel te nemen aan het Newborn7 
project, waarin informatie wordt genereerd voor wetenschappelijk onderzoek en over de 
(verbetering van de) apparaten en dat ook als een proeftuin fungeert om toepassingen 
te ontwikkelingen voor verbetering van de gezondheid. In samenwerking met Philips 
zullen de deelneemsters worden gevraagd apparaten bij zichzelf of in hun leefomgeving 
te testen. Het gaat om apparaten die inzicht kunnen geven in de gezondheid of kunnen 
bijdragen aan betere gezondheid, zoals slimme tandenborstels, weegschalen en health 
watches, babymonitoren, sensoren in plasluiers of fijnstofmeters om de ‘gezondheid’ van de 
leefomgeving te bepalen. 

6 https://www.lifelines.nl/deelnemers/onderzoek/aanvullend-onderzoek/NEXT 
7 https://www.lifelines.nl/deelnemers/nieuws/nieuw-onderzoek-van-start-newborn

Dataverzamelingen
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Verkenning

Meedoen aan de PRIDE (PRegnancy and Infant Development)8 studie van het Radboud 
MC, een zwangerschapsonderzoek, houdt vooral in dat de deelneemster on-line een 
korte vragenlijst invult tijdens de zwangerschap (drie keer) en 2 en 6 maanden na de 
uitgerekende datum. Eventueel aangevuld met een bloedmonster. Bij een kleine groep van 
de deelnemers aan de PRIDE studie wordt geëxperimenteerd met data uit zelfmetingen die 
worden verkregen via het REach9 platform, ontwikkeld door het REshape Center. Het gaat 
voornamelijk om vragenlijstdata, maar men is ook geïnteresseerd in gegevens over gelopen 
stappen, gewicht en hartslag, in geval die zijn ge-upload in de Apple HealthKit.
Bij het Nederlands Tweelingen Register wordt sinds 1987 longitudinale informatie 
verzameld bij tweelingen en hun familieleden, waarbij gebruik gemaakt wordt van 
2 tot 3-jaarlijkse online vragenlijsten. In specifieke groepen deelnemers wordt deze 
dataverzameling uitgebreid met andere middelen, waarbij in toenemende mate wordt 
ingezet op zelfmetingen. In de afgelopen jaren is in een groep deelnemers verschillende 
aspecten van de hartactie gemeten gedurende 24-uur waarbij deelnemers na plaatsing van 
het Vrije Universiteit Ambulatory Monitoring System (VU-AMS, Neijts 2015) verder gingen 
met hun dagelijkse routine. In een andere studie werd bij NTR deelnemers gedurende een 
week de lichamelijke activiteit gemeten door middel van bewegingsopnemers op de heup. 
Na afloop van de studie stuurden de deelnemers de zelfmeetapparatuur terug.  

We hebben verschillende aspecten verkend waarmee rekening moet worden gehouden 
bij de keuze en de toepassing van zelfmeetmethoden voor (biobank)onderzoek. We 
hebben ons hierin beperkt tot aspecten die ertoe bijdragen dat de zelfmeetgegevens 
bruikbaar zijn vanuit juridisch, ethisch, maatschappelijk en ook vanuit wetenschappelijk 
oogpunt. Als basis voor de verkenning hebben we (medisch) onderzoekers geïnterviewd 
die gebruikmaken van zelfmetingen of van aspecten die daarbij een rol kunnen spelen 
voor hun (biobank)onderzoek (zie Bijlage I voor de vragenlijst en geïnterviewden). We 
bespreken hier onze algemene bevindingen en zullen die illustreren met voorbeelden 
uit de interviews. We hebben dit onderwerp voorgelegd aan de Maatschappelijke 
Adviesraad Biobankonderzoek10, die vanuit BBMRI-NL is samengesteld uit een 
diverse afspiegeling van betrokken en geïnteresseerde burgers, patiënten en 
belangenorganisaties. Standpunten die daaruit naar voren zijn gekomen zijn in deze 
whitepaper verwerkt.  

De keuze van een geschikte zelfmeetmeetmethode  

We stellen dat de keuze van de zelfmeetmethode voor (biobank)onderzoek altijd een 
afweging moet zijn van meerdere factoren. Om die afweging te kunnen maken, is het van 
essentieel belang dat de eindgebruikers van de methode (deelnemers en onderzoekers/
zorgprofessionals) zo veel mogelijk bij de opzet van de studie betrokken worden. 
 
 
     

8  https://pridestudy.nl 
9  http://radboudreshapecenter.com/portfolio/reach/ 
10  https://www.bbmri.nl/elsi/discussieplatform-voor-biomedische-onderzoeksinfrastructuur/ 
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    Parameters
Welke parameters zijn daadwerkelijk relevant om de onderzoeksvraag te kunnen 
beantwoorden? Niet zelden meten beschikbare zelfmeetmethoden meerdere parameters. 
Het is verleidelijk om voor al die parameters dan maar data te gaan verzamelen. Dit is 
niet altijd efficiënt en voldoet niet aan de eis voor dataminimalisatie, die gesteld is door 
wetgeving (Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)) en de toekomstige Europese 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).  

    Gewogen eisen aan de methode 
Wanneer de geschikte parameters zijn vastgesteld, moet een keuze worden gemaakt 
uit het grote aanbod aan zelfmeetmethoden voor die parameters. Bruikbaarheid van de 
zelfmeetmethode wordt bepaald door de eisen die (per parameter) als belangrijk worden 
gezien tegen elkaar af te wegen. 

Uit de interviews kwamen de volgende eisen voor zelfmeetmethoden als belangrijkste naar 
voren:
• Validiteit (zie volgende alinea)
• Betrouwbaarheid/precisie (afwijkingen over de tijd)
• Prijs en duurzaamheid apparatuur
• Gebruiksgemak
• Uitwisselbaarheid en koppelbaarheid van de data 

Door  een zelfmeetproduct een cijfer te geven voor de mate waarin het voldoet aan een 
eis, vermenigvuldigd met een weegfactor voor die eis, kan van de in aanmerking komende 
producten een totaalscore worden berekend. (Verkerke en vd Houwen, 2008). Op deze 
manier kan een gewogen, voor de studie meest geschikte, keuze voor een zelfmeetmethode 
worden gemaakt. W = Weighting of requirements
Ps = Product score on compliance with requirements
Tsx  = Total score/product/requirementx = W x Ps 
  Tsx = Total score/product    

   Betrouwbaarheid/precisie
Een belangrijk voordeel van zelfmetingen is de beschikbaarheid van data over meerdere, 
herhaalde meetmomenten, in tegenstelling tot de schaarse meetmomenten op locatie. 
Hierdoor kunnen zelfmetingen voorzien in tot dan toe onbekende data en (ziekte)patronen 
om onbeantwoorde gezondheidsvragen op te helderen. Bij de keuze van de meetmethode 
is het daarom noodzakelijk na te gaan welke afwijking in meetresultaten over de tijd te 
verwachten is en wat dit betekent voor de betrouwbaarheid van conclusies die op basis van 
deze data worden getrokken.  

    Financiële overwegingen
In de praktijk blijkt de keuze voor een wearable of andere zelfmeetmethode vaak af te 
hangen van wat voorhanden is of wat beschikbaar wordt gesteld door leveranciers van 
sensorapparatuur. Dit hoeft niet altijd de optimale keuze te zijn voor het doel. Ook andere 
belanghebbende organisaties kunnen een sturende of initiërende rol spelen in de keuze, 
zoals zorgverzekeraars of non-profitorganisaties die onderzoek naar en aanpak van 
specifieke ziektes steunen. Zij dragen vaak bij aan de financiering van de zelfmeetmethodes, 
zeker als deze worden ingezet bij diagnostiek en behandeling (Geesink et al., 2016). 
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Meetmethoden

    Toegankelijkheid van devices
Een ander belangrijke factor die een rol speelt bij het inrichten van de studie en de keuze 
voor zelfmeetmethode(s) is het vermogen van deelnemers om de zelfmeting uit te voeren. 
Niet iedereen kan overweg met de gekozen sensoren en apps, vanwege technische of 
praktische beperkingen. Dit laatste speelt vooral bij ouderen en chronisch zieken een rol. In 
de toekomst zullen belemmeringen op het vlak van mobiele devices steeds minder een rol 
gaan spelen, deels dankzij technologische ontwikkelingen, deels omdat het aantal mensen 
dat overweg kan met en toegang heeft tot een geschikte sensor of mobiel device zal 
toenemen. Er zijn naast technische belemmeringen ook andere aspecten die de diversiteit 
van de deelnemerspopulatie inperken. Bij sommige studies kunnen zelfmetingen alleen met 
een iPhone worden verricht (Ata et al., 2017). In het ideale geval zou een sensor en/of app 
die op elke smartphone draait de beste keuze zijn: deze is toegankelijk voor een zo breed 
mogelijke populatie en op een device dat steeds meer mensen toch al continu bij zich 
hebben. 

    Uitwisselbaarheid en koppelbaarheid van data
Om data uit zelfmetingen efficiënt en eenvoudig voor onderzoek te kunnen gebruiken 
is het ook belangrijk om te bekijken of producenten van sensoren en apps een open API 
(Application Programming Interface) bieden. Een API is als het ware de definitie hoe 
de data te gebruiken en te combineren; deze bestaat meestal uit een combinatie van 
technische bestanden, documentatie en andere ondersteuning. Met behulp van een API 
kunnen systemen aan elkaar worden gekoppeld. Als een API niet toegankelijk is (niet 
‘open’) kan niet worden voldaan aan de voorwaarde van interoperabiliteit. Met een open 
API kunnen sensoren worden gekoppeld aan bijvoorbeeld een app, maar ook aan andere 
databestanden en systemen. Zo kunnen de gemeten data worden geduid en vormgegeven. 

De websites van softwareleveranciers voorzien nog onvoldoende in heldere documentatie 
over API’s. Toch hebben steeds meer smart devices een open API11,12. Het loont om 
overzichten te raadplegen voor smart devices met een open API. Er worden vanuit 
diverse hoeken stappen gezet om API’s meer vindbaar, toegankelijkheid en bruikbaarheid 
te maken, zoals in het Open API Initiative13 en in het SmartAPI project14 . De Raad voor 
Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft in het briefadvies ‘Implementatie van 
eHealth vraagt om durf en ruimte’ aan oud-minister Schippers van VWS, een analyse van 
de belemmeringen die ICT-innovaties in de weg staan en doet daarin enkele aanbevelingen 
voor een bredere en snellere implementatie van eHealth (Prins et al., 2017). Op deze 
manier zou een ‘eHealthsnelweg’ moeten ontstaan waarbij data-uitwisseling makkelijker 
en goedkoper wordt. Het gebruiken en koppelen van data uit zelfmeetapparatuur van 
consumenten en consumentenplatforms moeten worden meegenomen deze snelweg op.

 
De aanschaf van een smartwatch (met accelerometers), gekoppeld aan een app, voor 
gebruik in een internationaal cohort van ruim 900 mensen met de ziekte van Parkinson 
wordt gefinancierd door de Michael J Fox Foundation for Parkinson’s Research (MJFF). De 
deelnemers gebruiken hun eigen mobiele telefoon, waarop de app is geïnstalleerd. 

11 https://www.programmableweb.com/
12 https://medium.com/@mr_moodnode/27-smart-devices-that-have-open-api-11698813b474
13 https://openapis.org/about
14 http://smart-api.info
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De keuze voor deze methode van dataverzameling maakt het mogelijk om wereldwijd data 
te verkrijgen, die bijeen worden gebracht op één platform ten behoeve van onderzoek naar 
de ziekte van Parkinson (ParkinsonThuis)15. 
Voor zelfmetingen in het Lifelines Newborn project wordt gebruik gemaakt van een set 
van zelfmeetapparatuur aangeboden door Philips in het kader van onderzoek naar ‘de 
gezondheids-ontwikkeling van het kind in relatie tot pre- en postnatale genetische en 
omgevingsfactoren’.
In de Leiden LangLeven16 studie wordt gekeken of met behulp van accelerometer data in 
combinatie met moderne bloedmetingen (metabolomics)  iets kan worden gezegd over 
gezondheid van ouderen en hoe deze met hun leefstijl samenhangt. De keuze voor het type 
bewegingsmeter is vanuit het projectteam zelf gemaakt. 
In de PRIDE studie wordt gebruik gemaakt van het REach platform ontwikkeld door het 
REshape center. Zelfmeetdata die hiervoor worden binnengehaald, komen uit de Apple 
Healthkit en zijn daar door de deelnemers in het verleden ingevoerd via een koppeling met 
zelf gekozen sensoren/wearables. Hier volgt de onderzoeker de keuze van deelnemer om de 
beschikking te krijgen over data.
In het Nederlands Tweelingen Register wordt gebruik gemaakt van het VU-AMS, dat in 
eigen beheer is ontwikkeld omdat geen instrumenten bestonden om het electrocardiogram 
(ECG) gelijktijdig met het impedantiecardiogram (ICG) te meten in levensechte situaties. 
Deze ECG/ICG combinatie is optimaal voor het meten van het autonome zenuwstelsel en 
het effect daarvan op de hartactie. Bijbehorende software werd ontwikkeld om de hartactie 
te koppelen aan een parallelle bewegingsregistratie met een accelerometer.
 

Validiteit, vooraf en tijdens de metingen 
 
We stellen dat er nog weinig zicht en regie is op de validiteit van zelfmeetmethoden. 
Voor (biobank)onderzoek is het echter noodzakelijk dat gebruik wordt gemaakt van 
gevalideerde apparatuur die op gecontroleerde wijze wordt gebruikt. Dat betekent dat 
er vanuit de kant van de (medische) onderzoeksorganisatie inzet en investering nodig is, 
zowel in de aanschaf en validatie van de zelfmeetapparatuur als in een vorm personele 
begeleiding. 

Wanneer zelfmetingen uitsluitend worden uitgevoerd voor persoonlijk gebruik, om 
inzicht te krijgen en grip te houden op de persoonlijke leefstijl en gezondheid, ligt de 
verantwoordelijkheid voor de keuze en het gebruik van de apparatuur bij de burger zelf. Er 
is geen regelgeving voor het op de markt brengen van zelfmeetapparaten, ook niet wanneer 
deze gezondheidsparameters meten. Zodra de zelfmeetgegevens worden verzameld op 
verzoek van een arts/onderzoeker ligt de verantwoordelijkheid voor de validiteit van de 
data en de conclusie(s) die eruit getrokken worden bij hem/haar. De validiteit van de data 
wordt grotendeels bepaald door de gekozen meetmethode en de manier waarop deze 
wordt gebruikt door de deelnemers. De arts/onderzoeker dient zorgvuldig een valide 
zelfmeetmethode te kiezen. Het moet duidelijk zijn of de apparatuur meet wat deze beoogt 
te meten en welke algoritmes worden gebruikt, zeker indien de sensordata niet meer ruw 
maar bewerkt zijn. De CE-markering voor medische applicaties kan niet dienen als richtlijn 
voor de validiteit van de meetmethode. 

15 http://www.parkinsonthuis.nl
16 http://www.leidenlangleven.nl/nl/home
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Deze markering garandeert alleen dat het product voldoet aan de Europese 
producteisen en waarborgt niet de kwaliteit van de vastgelegde gegevens of van de 
eventuele beoordeling daarvan (Hengst et al.; 2015; Incentiz, 2016). Er wordt wel door 
belanghebbenden gewerkt aan handvatten bij het kiezen van een valide zelfmeetmethode. 
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft 
in januari 2016 een handreiking gepubliceerd voor de beoordeling van medische apps: de 
Medische App Checker (KNMG, 2016). Deze let onder andere op de betrouwbaarheid en 
de kwaliteit van een app en de mate van bescherming van persoonsgegevens. De GGD 
AppStore (GGD en GHOR Nederland, 2016) geeft een overzicht van apps die zijn getoetst 
door GGD-professionals. In de literatuur verschijnen ook steeds meer validatiestudies van 
zelfmeetapparatuur, getuige de snel aangroeiende database van validatiestudies voor 
activity trackers Fitabase17.  
 
 

Validiteit en betrouwbaarheid

In de onderzochte praktijkvoorbeelden wordt niet zelden de keuze van de 
zelfmeetapparatuur mede bepaald door de leverancier of de financier van het onderzoek 
omdat deze respectievelijk de apparatuur gratis beschikbaar stelt of het onderzoek 
financiert. Van de meeste wearables en apps die in de onderzochte studies worden gebruikt, 
wordt de validiteit en betrouwbaarheid op dit moment nog nader vastgesteld in de lopende 
studies. 

In de Leiden LangLeven studie konden accelerometer data lastig geïnterpreteerd worden. 
Algoritmes voor deze apparatuur werden geconstrueerd op basis van metingen bij jonge 
proefpersonen in een laboratorium opstelling (op de hometrainer bijvoorbeeld). Omdat 
bij de ouderen niet duidelijk was welke activiteiten de meetgegevens precies markeerden 
werd een aanvullende validatiestudie uitgevoerd en nieuwe algoritmen geconstrueerd. 
Zesendertig oudere proefpersonen droegen een serie wearables en verrichtten gelabelde 
activiteiten uit de dagelijkse praktijk (Growing Old Together Validatie, GOTOv). De studie 
wordt gepubliceerd. In de PRIDE studie wordt gebruik gemaakt van zelfmeetgegevens 
die al voor aanvang van de studie zijn verzameld met door de deelnemers zelf gekozen 
meetapparatuur. In het Nederlands Tweelingen Register werd het zelf-ontwikkelde VU-
AMS gevalideerd tegen standaard metingen in gecontroleerde laboratorium condities, en 
tegen alternatieve meetmethoden zoals echocardiografie.

Naast validiteit van meetapparatuur zijn ook de instructies voor het gebruik ervan 
belangrijk. Ook tijdens het verzamelen van gegevens uit zelfmetingen blijft het van belang 
het gebruik van de apparatuur door de deelnemers te monitoren. De mate waarin hangt 
af van de beoogde duur en frequentie van de metingen en van de gebruiksvriendelijkheid 
van de apparatuur. Ook hier ligt deels een verantwoordelijkheid bij de (medische) 
onderzoeksorganisatie.  
 
Wearables en apps die volgens producenten bruikbaar zijn in de onderzoeks- of zorgpraktijk 
blijken toch vaak geen betrouwbare en valide gegevens op te leveren; de wearable is 
bijvoorbeeld gebruiksonvriendelijk, de batterijduur is veel korter dan aangegeven, of 
gegevens worden niet doorgestuurd wanneer het wifi-netwerk is uitgevallen (Breteler, 2016).
 

17 https://fitabase.com/research-library/
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Meetgegevens van zelfmeetmethoden die (nog) niet gevalideerd zijn of die verschillend 
zijn binnen één studie (omdat de deelnemers zelf de methode hebben gekozen), zijn 
niet per se onbruikbaar. In het kader van personalised health zijn de gegevens waardevol 
voor de individuele deelnemers. Maar wil je voor (biobank)onderzoek gebruikmaken 
van gegevens van individuele deelnemers die je over langere periodes kunt vergelijken 
of tussen verschillende deelnemers, of wil je die gegevens koppelen aan andere, dan 
moet de (medische) onderzoeksorganisatie tijdens de hele meetperiode (mede) de 
verantwoordelijkheid dragen voor (het juist gebruik van) de zelfmeetmethode. 
 

 
In het Lifelines Newborn project worden medewerkers speciaal ingezet om de 
zelfmeetapparatuur bij de deelnemers thuis te gaan installeren en uitleg te geven gedurende 
de meetperiode(s).
In de ParkinsonThuis studie krijgen de deelnemers eenmalig voor 3 maanden, met een 
mogelijkheid tot verlenging, een smartwatch en de Mobility Monitor in bruikleen. Deze 
worden per post naar de deelnemers opgestuurd, samen met een handleiding. Als 
deelnemers problemen ervaren met het instellen van de smartwatch en de installatie van 
de app op hun eigen mobiele telefoon, kunnen ze bellen met de helpdesk van de studie. 
De helpdesk kan via remote control de deelnemer helpen en de smartwatch op de juiste 
manier instellen. Na afloop worden beide devices ook weer per post teruggestuurd. Met een 
evaluatie-vragenlijst wordt onder andere de ervaren gebruiksvriendelijkheid van het systeem 
uitgevraagd.
Bij het Nederlands Tweelingen Register wordt de VU-AMS monitor door medewerkers 
aangebracht, doorgaans bij deelnemers thuis maar soms als onderdeel van een project 
op de VU. Deelnemers krijgen dan instructies voor het zelf afhalen en opnieuw bevestigen 
wanneer nodig, voordat zij aan hun dagelijkse routine beginnen.

“We zien het vooral als een taak van de behandelaar/onderzoeker om de deelnemers te 
vertellen wat de bedoeling is en wat veilig voor ze is. Dat geldt ook voor het beoordelen 
van de bruikbaarheid van commercieel beschikbare zelfmeetapparatuur en apps voor 
onderzoek. Daar hebben we veel meer vertrouwen in dan in een Appstore zelf iets te gaan 
uitzoeken”. Bron: Maatschappelijke Adviesraad Biobankonderzoek/BBMRI-NL 
 
 
Deelnemersinteractie 

We stellen dat voor het succesvol en met beoogde regelmaat verzamelen van 
zelfmeetdata voor onderzoek een passende interactie met de deelnemers/patiënten 
onontbeerlijk is. Interactie gebaseerd op partnerschap tussen deelnemer en 
onderzoeksorganisatie heeft de voorkeur, want dit heeft meerwaarde voor beide partijen. 
Op deze manier kan gezorgd worden voor een interface met functionaliteiten voor 
zeggenschap en informatiebehoefte op maat, en voor betrokkenheid van deelnemers of 
hun vertegenwoordigers bij zaken als organisatie, opzet en informatieontwikkeling in een 
adviserend gremium.

Support
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We onderscheiden 3 fasen in zelfmetingen voor onderzoek: de initiatiefase, uitvoeringsfase 
en prolongatiefase (zie Tabel 1.) Alle drie zouden zoveel mogelijk samen met de deelnemers 
(of hun vertegenwoordigers) moeten worden ingericht, met aandacht voor de individuele 
behoeften aan een rol bij gezondheidsonderzoek en aan de informatie en communicatie 
daarover. Lang niet iedereen wil deelnemen aan (zelfmetingen voor) onderzoek of 
daarvoor worden gevraagd. Ook wanneer deelname gestart is, is voortzetting hiervan 
niet vanzelfsprekend. 12% van alle Nederlanders is ex-gebruiker van zelfmetingen, wat 
aangeeft dat een deel van de gebruikers hun interesse verliest (Multiscope, 2016). Door 
deelnemers (of hun vertegenwoordigers) een vaste rol te geven in de onderzoekorganisatie, 
bijvoorbeeld in een Adviesraad, kunnen zelfmetingen zo succesvol en bestendig mogelijk 
worden ingezet. Op die manier kunnen deelnemers (of hun vertegenwoordigers) zowel bij 
de voorbereiding als bij de evaluatie waardevolle ervaringen en inzichten inbrengen.

Tijdens de uitvoeringsfase en de prolongatiefase is samenwerking in de uitvoering vereist. 
Dit vraagt om een partnerschap tussen onderzoeker en de deelnemers met meerwaarde 
voor beide partijen, zeker wanneer het gaat om het langdurig inzetten van zelfmetingen, 
zoals bij biobanken.

Niet alleen moet het contact worden gelegd en in stand worden gehouden, ook moet 
er tijdens de hele periode dat deelnemers zelfmeetdata genereren voor onderzoek, in 
gezamenlijkheid uitvoering worden gegeven aan zaken rond privacy, zeggenschap en 
informatieverstrekking. Biobanken beschikken al over veel kennis en expertise op dit 
gebied (Boeckhout et al., 2014), die kan worden ingezet in een bestendig partnerschap 
tussen onderzoeker en deelnemer. Biobanken kunnen dan bij uitstek een kader bieden dat 
dataverzameling met moderne technologieën optimaal combineert met betrokkenheid van 
gezonde vrijwilligers en patiënten (Trinidad et al., 2011). 

Figuur 2. Fases in zelfmetingen voor onderzoek en de interactie in elke fase met 
(vertegenwoordigers van) de deelnemers, als adviserend gremium, en met de zelfmetende 
deelnemers als partner in de uitvoering.        
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eHealth tool ‘Mijn IBD-coach’ 
 

”….informatie zou met het oog op de begrijpelijkheid samen met burgers/patiënten 
geschreven moeten worden.” Bron: Maatschappelijke Adviesraad Biobankonderzoek/
BBMRI-NL

 
Om interactie binnen een dergelijk partnerschap concreet vorm te geven moet een 
geschikt vehikel, zoals een online interface, worden ingericht. Een deelnemersportaal van 
een data-/biobank of een (ziektespecifiek) patiëntenportaal kan zo worden ingericht dat 
het zaken als informatie over de studie, toestemming en terugkoppeling van resultaten 
faciliteert. Maar ook andere betekenisvolle interactie met de deelnemer of patiënt kan 
daar een plek krijgen. Zulke portalen vallen onder beheer en verantwoordelijkheid van de 
(medische) onderzoeksorganisatie. Wil het partnerschap ook hierin doorwerken dan kan een 
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) een betere optie zijn (zie verderop). Deze wordt 
namelijk beheerd door de patiënt zelf die daarin kan worden ondersteund door de medische 
onderzoeksorganisatie.

De eHealth tool ‘Mijn IBD-coach’18 is een ziekte-specifieke interface (de Jong et al., 2017a). 
Via ‘Mijn IBD-coach’ heeft de behandelaar korte lijnen met zijn IBD patiënten en kan er 
makkelijk uitwisseling plaatsvinden van informatie, adviezen, en gezondheidsgegevens, zoals 
zelfmetingen naar calprotectine in ontlasting. Voordat de tool werd ontwikkeld is eerst bij 
de verschillende stakeholders, waaronder patiënten, de behoefte aan een dergelijk eHealth 
systeem gepeild. Vervolgens zijn patiënten nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling, het 
testen en de evaluatie van de tool in een iteratief proces (de Jong et al., 2017b).  
Patiënten hebben erop toegezien dat communicatie met de gezondheidsorganisatie en  
op-maat-gemaakte informatie over hun ziekte, medicatie en zorg een plek kregen in de tool. 
Naast gebruik voor de zorg worden de gegevens uit de IBD-coach ook gekoppeld aan de 
databases van de biobankstudies. “Door de gegevens uit de IBD-coach te koppelen aan de 
Parelsnoer19 database en aan de database van Lifelines, beschikken wij over een schat aan 
informatie. Niet alleen over de patiënten die in een periode van opvlamming zitten, maar ook 
over zij die in een rustige fase zitten. Welke risicofactoren zitten er in hun genen, het eten of 
in hun leefomgeving; het leidt tot nieuwe kennis over hoe de verschillende factoren invloed 
hebben op het ontstaan en verloop van IBD” (Prof. Dr. G. Dijkstra interview20) 
 
 
Toch zien we over het algemeen dat (biobank)studies die gebruik maken van zelfmetingen 
of zelfrapportage door de deelnemers weinig mogelijkheden hebben gecreëerd voor online 
interactie. Er wordt bij zelfmetingen voor onderzoek nog maar weinig uitgegaan van de 
behoeften van de deelnemer. Continue communicatie en interactie motiveert deelnemers 
om betrokken te blijven bij de studie (Coathup et al., 2016; Boeckhout et al., 2014). We zien 
in de onderzochte studies dat de deelnemer vaak wel de beschikking heeft over een app 
op zijn/haar smartphone of tablet, die de meetresultaten toont die afkomstig zijn van een 
sensor of die hij/zij zelf heeft ingevoerd.  

18 http://www.sananet.nl/mijn-ibd-coach.html
19 www.parelsnoer.org
20 https://kennisinzicht.umcg.nl/paginas/online-coach-bij-chronische-darmziekte.aspx
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De app biedt daarnaast soms extra mogelijkheden voor de onderzoeker/arts om 
aanvullende vragenlijsten toe te voegen, en voor de deelnemer om zelfrapportagefuncties 
te gebruiken, bijvoorbeeld over medicatiegebruik. Initiële informatie over de studie wordt 
nog vaak per brief verstrekt of als statische informatie op een website getoond. De website 
is ook waar terugkoppeling op studieniveau plaatsvindt. Meestal worden geen individuele 
resultaten teruggekoppeld anders dan de meetgegevens die de display van de sensor of de 
app laat zien. 
 
 

In de Nederlands Tweelingen Register21 studie krijgen deelnemers een informatiefolder 
en op de NTR website staat informatie. Facebook en twitter worden gebruikt om 
op overkoepelend niveau resultaten terug te koppelen en deelnemers te bereiken. 
Het deelnemersportaal wordt wel gebruikt om attenderingen op nog openstaande 
vragenlijsten te tonen. In de toekomst wordt dit meer en meer gepersonaliseerd en zal 
informatieverstrekking en terugkoppeling plaatvinden in de persoonlijke en beveiligde online 
omgeving.  
In de ParkinsonThuis studie wordt via een app op individueel niveau informatie 
teruggekoppeld, zoals het berekende activiteitenniveau, tremoractiviteit en nachtelijke 
activiteit. Ook kan de patiënt in de app registreren wanneer de medicatie is ingenomen en 
dit terugzien in de activiteitengrafiek. Deze terugkoppeling wordt door de deelnemers als 
zeer motiverend ervaren. Via 2-maandelijkse nieuwsbrief en de website wordt informatie 
over de studie gegeven en worden onderzoekresultaten op niveau van patiëntenpopulatie 
teruggekoppeld. De app en de website zijn niet gekoppeld.
Voor het Lifelines Newborn project is er het streven de deelnemersinteractie in de toekomst 
grotendeels online te laten verlopen. Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving wordt als 
beoogd platform daarvoor verkend. Informatie-uitwisseling en deelnemersinteractie vinden 
nu voor de LifeLines populatie als geheel plaats via diverse kanalen die in aantal alleen maar 
zullen toenemen. De verwachting is dat integratie daarvan in één online kanaal nooit voor 
alle deelnemers zal werken en bruikbaar zal zijn.
In de Leiden LangLeven studie wordt informatie verstrekt via de website, nieuwsbrieven 
en deelnemersdagen. Op deze wijze worden de resultaten van eigen en overkoepelend 
onderzoek gecommuniceerd. Persoonlijke resultaten worden niet teruggekoppeld tenzij op 
verzoek van en mediatie door de huisarts of behandelend arts.
 

Er ligt een kans om de interactie rondom zelfmetingen voor onderzoek optimaal aan te 
laten sluiten bij de veranderende verwachtingen van mensen als het gaat om hun eigen 
verantwoordelijkheid en regie over ziekte en gezondheid (Kooiker en Hoeymans, 2014).
 

Toestemming 

We stellen hier dat als gegevens uit zelfmetingen door anderen dan de deelnemer worden 
gebruikt, transparantie over het gebruik daarvan en toestemming daarvoor verplicht 
zijn, conform wetgeving (Wbp, vanaf 2018 ook de AVG). Het online inrichten van deze 
vereisten met een dynamische benadering, heeft de voorkeur, omdat dan optimaal 
invulling kan worden gegeven aan het partnerschap tussen onderzoeksorganisatie en 
deelnemer.

21 http://tweelingenregister.org

Informatieuitwisseling
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De zelfmeetgegevens worden uiteindelijk vaak opgeslagen in een permanente 
opslagomgeving van de sensor-/appleverancier en kunnen voor onderzoek of zorg worden 
gestreamd naar een server, waar de behandelaar/onderzoeker toegang heeft tot de data. 
Dit zijn allemaal ‘verwerkingen’. Op iedere verwerking22 van gegevens die herleidbaar 
zijn tot een persoon, persoonsgegevens, is de Wbp en vanaf mei 2018 de Europese 
privacywetgeving, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing. 
Zelfmeetgegevens zijn vaak gekoppeld aan gegevens zoals IP-adres of locatiegegevens 
waardoor ze herleidbaar zijn. En doorgaans zullen zelfmeetgegevens onder de categorie 
bijzondere persoonsgegevens (art. 9 AVG) vallen, aangezien ze informatie kunnen bevatten 
over iemands gezondheid. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is verboden.
 
De AVG verklaart dit verbod evenwel niet van toepassing in een aantal situaties, waaronder 
de situatie dat de betrokkene (degene wiens persoonsgegevens het betreft) toestemming 
voor de verwerking heeft gegevens. Dit betekent dat er expliciete toestemming van de 
deelnemers moet worden verkregen om hun zelfmeetdata te mogen verzamelen, opslaan 
en gebruiken, of dat er sprake moet zijn van een andere grondslag.  De AVG is ten aanzien 
van de geldigheid van geïnformeerde toestemming strikter dan voorgaande wetgeving. 
De toestemming moet vrijwillig, ondubbelzinnig en specifiek zijn en moet gebaseerd 
zijn op volledige informatie over de doeleinden van de verwerking, en aan wie de data 
worden verstrekt (Witt, 2015). Hierbij mag niet worden volstaan met het accepteren van 
de algemene voorwaarden zoals opgesteld door de leverancier. De toestemming moet 
bovendien worden gegeven middels een ‘bevestigende actie’ van de deelnemer, die weer 
moet kunnen worden aangetoond door degene die de data verwerkt. 

Bij conventioneel, merendeels offline biobankonderzoek, vindt het verzamelen van 
biomateriaal en gegevens plaats tijdens persoonlijk contact met de deelnemer/patiënt. 
Deze ontvangt bij die gelegenheid schriftelijke en mondelinge informatie, en er wordt 
schriftelijk toestemming gevraagd voor het gebruik van biomateriaal en gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek. In een tijdperk met steeds meer online data uit zelfmetingen 
is het de vraag hoe zeggenschap van de deelnemer het beste  bewaakt kan worden. 
Deelnemers kunnen en willen steeds meer zelf bepalen wanneer en welke gezondheidsdata 
worden gebruikt voor welk doel. Dit vraagt om een dynamische online aanpak samen met 
de deelnemers. 

Onderzoekers van het REshape Center pleiten voor een ‘persoonlijke consent flow’, een 
continu proces waarbij een deelnemer online bepaalt wie welke informatie mag inzien en 
gebruiken, en voor hoe lang (Rake et al., 2017). Ook in Groot-Brittannië wordt onderzoek 
gedaan naar de inzet van het dynamic consent-principe om gelijke tred te houden met 
de technologische ontwikkelingen op het gebied van online gegevensverzameling voor 
onderzoek (Budin-Ljøsne et al., 2017; Kaye et al., 2015). De toestemming is in dat geval 
onderdeel van een samenhangend technologisch platform waarop alle online interactie 
tussen de onderzoeker en de deelnemers op een flexibele, dynamische manier geregeld 
wordt. Deelnemers kunnen op het platform aangeven welke partijen wel of geen gebruik 
mogen maken van de gezondheidsdata en welke, en hoe vaak ze waarvoor benaderd willen 
worden. 

22  Wbp, Art.1b: verwerking van persoonsgegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met 
betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding 
of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, evenals het 
afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens 
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In Nederland zien we steeds meer initiatieven waarbij een vorm van online consent voor het 
gebruik van geüploade (zelfmeet)gegevens wordt geïntegreerd in complexere interfaces, 
zoals voor onderzoeksdoeleinden in de stations en personal lockers in het Personal Health 
Train23 initiatief van het Dutch Techcentre for Life Sciences (DTL) en in het REach-platform 
van het REshape center, en voor bredere toepassing in de reeds genoemde persoonlijke 
gezondheidsomgevingen (MedMij).24

In de onderzochte studies wordt nog vaak een schriftelijk Informed Consent gevraagd 
voor het gebruik van data uit specifieke zelfmetingen. Deelnemers aan de ParkinsonThuis 
studie geven online Informed Consent, voor de verzameling, opslag en gebruik van de 
sensorinformatie uit wearables (continu-metingen). Eerst ontvangt de deelnemer de 
informatiebrief, per post of per e-mail. Na een week belt de onderzoeker met de deelnemer 
om eventuele vragen te beantwoorden. 48 uur na het telefoongesprek wordt er via de 
e-mail een link naar de deelnemer gestuurd. Via deze link geeft de deelnemer online 
consent.
In de NTR studie kunnen deelnemers schriftelijk of per mail aangeven of zij (tijdelijk) 
niet voor (bepaald) onderzoek benaderd willen worden. Er zijn ook ontwikkelingen om 
informed consent in het MijnNTR portal te incorporeren.
In de PRIDE studie wordt de app, die onderdeel is van het Reach platform, gebruikt om te 
communiceren met deelnemers over zelfmetingen. Voor de vragenlijsten is de vraag om 
toestemming onderdeel van de vragenlijst zelf en de toestemming wordt door bevestigend 
te antwoorden, geformaliseerd. Het uitlezen van de HealthKit gegevens is ook een aparte 
vraag in de on-line vragenlijst. Daar kan men toestemming voor geven door een schuifje 
om te zetten. In het geval van biomateriaal, zoals speeksel, krijgen de deelnemers nog een 
papieren consent en extra informatie er achteraan. Dan kunnen ze alsnog beslissen om wel 
of niet mee te doen. ‘Dit is in feite een heel eenvoudige vorm van dynamisch consent’.
Ontwikkelingen rondom dynamisch consent via het Reach platform zijn in volle gang. 
Het platform voorziet in een aparte consent module. Deelnemers kunnen met hun vinger 
hun handtekening zetten op hun telefoon voor toestemming. De toestemming wordt 
gescheiden van de andere gegevens als pdf opgeslagen om te voorkomen dat eventueel 
de persoonsgegevens  aan vragenlijst gegevens gekoppeld zouden kunnen worden (Van 
Gelder et al., 2017). Er wordt gewerkt aan keuze menu’s om het dynamische aspect verder 
vorm te geven, waarbij ook onderscheid kan worden gemaakt tussen prospectieve studies 
en het delen van informatie uit het verleden. 

Met een account op een persoonlijke interface kan de deelnemer op één plek naar behoefte 
geïnformeerd worden, zijn gezondheidsgegevens verzamelen en inzien, en toestemming 
geven om deze te delen. Het is echter niet vanzelfsprekend dat mensen ‘hun omgeving’ zelf 
met regelmaat bezoeken; dit hangt af van wat het hen oplevert. Hier blijft een rol voor de 
organisaties liggen die met en voor de burger gebruik willen maken van de gegevens. Bij 
hen ligt ook een verantwoordelijkheid om periodiek de houdbaarheid van een consent te 
checken. Zij zouden een overzicht moeten genereren van de afgegeven toestemmingen en 
de online mogelijkheid moeten bieden de individuele toestemmingen aan te passen of in te 
trekken. Door op deze manier controle en regie aan deelnemers te geven en door openheid 
te verschaffen over de doelstellingen van het onderzoek, zullen mensen eerder bereid zijn 
gegevens te (blijven) delen (Geesink et al., 2016).  

23 https://www.dtls.nl/fair-data/personal-health-train/
24 https://www.medmij.nl
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Er moet wel een balans worden gezocht tussen de keuzevrijheid van de deelnemers en 
de bruikbaarheid van de meetgegevens voor onderzoek. Dit soort ‘keuzevrijheid’ in de 
toestemming kan immers leiden tot een grotere variatie in hoe de individuele datasets 
gebruikt mogen worden en hoe lang. Dit kan het onderzoek bemoeilijken. Studies naar 
dynamische online toestemming, zoals van het REshape Center, kunnen daar handvatten 
voor bieden.

Privacy 
 
We stellen dat bij zelfmetingen voor (biobank)onderzoek extra aandacht moet uitgaan 
naar privacyaspecten, aanvullend aan wat al voor reguliere dataverzameling en gebruik 
geregeld is. Zeker in een periode waarin veel zaken nog niet helder zijn en nieuwe, 
verscherpte wetgeving wordt ingevoerd. Anders dan in de reguliere situatie, speelt bij 
zelfmetingen een leverancier van apparatuur of data opslagcapaciteit een rol, is het 
eigenaarschap van de data (nog) niet altijd duidelijk en zijn andere dataomgevingen en 
koppelingen aan de orde. Bij de inrichting van het hele concept van dataverzameling, 
en niet alleen van afzonderlijke onderdelen, moet worden uitgegaan van het privacy-by-
design principe. Het waarborgen van privacy en transparantie in alle schakels van het 
zelfmeettraject draagt bij aan het vertrouwen van de deelnemers en aan het succesvol 
onderzoek kunnen doen met hun gegevens.

Er is sprake van privacy wanneer een individu zich bewust is van de verzameling en het 
gebruik van zijn/haar informatie en hierover een zekere mate van controle heeft (Goodwin, 
1991). Ook wat betreft zelfmeetgegevens (direct en indirect herleidbaar of gecodeerd) 
biedt de Wbp bescherming van die privacy. Mensen moeten geïnformeerd worden over 
het verzamelen, verwerken en opslaan van deze persoonsgegevens en hun toestemming 
hiervoor is vereist. De meeste organisaties waar data en lichaamsmateriaal voor medisch 
onderzoek worden verzameld, zijn ingericht op de naleving hiervan. Desalniettemin kan 
bij het inzetten van zelfmeetmethoden de privacy in gevaar komen. Leveranciers van 
meetapparatuur of apps hebben vaak toegang tot de gemeten data die zijn opgeslagen 
op een smartphone of in een cloudomgeving. Door onduidelijke akkoordverklaringen 
te gebruiken kunnen producenten de gegevens ook zelf verwerken of verkopen voor 
marketingdoeleinden. 

De nieuwe Europese privacywetgeving, de AVG, biedt extra bescherming. Deze 
stelt strengere eisen aan de technologie en de beveiliging van de apparatuur zodat 
privacyaspecten al onderdeel zijn van het technologisch ontwerp (privacy by design) en 
gegevens uitsluitend anoniem (op geen enkele manier herleidbaar) toegankelijk kunnen zijn 
voor onbevoegden waaraan geen toestemming is verleend door de deelnemer. Bovendien 
moeten mensen bezwaar kunnen maken tegen het gebruik van persoonsgegevens voor 
gerichte marketing. 

De Artikel 29-werkgroep (Article 29 Working Party, WP2925), het onafhankelijke advies 
-en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders, voorziet in richtlijnen hoe de 
verschillende aspecten van de AVG in de praktijk moeten worden toegepast.
Niet zelden worden naast de parameters waar het bij de zelfmeting om te doen is 
ook andere gegevens verzameld met de zelfmeetapparatuur, zoals gps-data met een 
smartwatch. Dit zijn erg privacygevoelige data die veel informatie over iemands leefpatroon 
bevatten. 

25 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=50083

19 WHITEPAPER 
ZELFMETINGEN



hoi

De AVG voorziet in de verplichting tot dataminimalisatie; dit betekent dat alleen die data 
mogen worden verwerkt die nodig zijn voor het doel. Wanneer bovendien (een deel) van 
de verwerkingen door de leverancier van de zelfmeetapparatuur wordt gedaan, dient er 
conform de AVG door de onderzoeker en de leverancier ter zake een transparante regeling 
te worden getroffen waarin wordt vastgelegd wie de verwerkingsverantwoordelijke is: de 
onderzoeker, de leverancier of allebei, en hoe die verantwoordelijkheid AVG compliant wordt 
vormgegeven (Art. 26 AVG). De wezenlijke inhoud van de regeling moet aan de deelnemer 
beschikbaar worden gesteld en worden opgenomen in de toestemmingsverklaring. 
Toestemming van de deelnemer voor een verwerking voor een bepaald doel door de 
onderzoeker betekent dus niet automatisch toestemming voor een verwerking door de 
leverancier. 

Als zelfmeetgegevens eenmaal zijn opgeslagen in de opslagomgeving van een medische 
onderzoeksorganisatie, of als ze voor die organisatie toegankelijk zijn via een interface, 
is die organisatie er verantwoordelijk voor dat de zelfmeetgegevens, net als andere 
persoonsgegevens, zodanig worden opgeslagen en gebruikt dat de onderzoekers alleen 
beschikken over gecodeerde gegevens. Hierop moet worden toegezien gedurende het 
hele traject dat de data afleggen en bij de koppelingen die hiervoor moeten worden 
gemaakt. Steeds moet de vraag worden gesteld: Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
Wie mag de data gebruiken en voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden? 
Het uitvoeren van een ‘Data Protection Impact Assessment’ (DPIA) wordt aanbevolen 
en is soms zelfs verplicht onder de nieuwe wetgeving. Artikel 35 van de AVG stelt dat de 
verwerkingsverantwoordelijke van de data met regelmaat een DPIA moet uitvoeren als bij 
de dataverwerking een hoog risico bestaat op schending van de rechten en de vrijheid van 
natuurlijke personen. Om in de praktijk te kunnen inschatten of een DPIA moet worden 
uitgevoerd, heeft de Artikel 29-werkgroep in zijn richtlijnen negen criteria geformuleerd. 
BBMRI-NL heeft de ‘AVG Register, DPIA & Compliance Tool’26 met een ‘ingebouwde’ 
DPIA-mogelijkheid laten ontwikkelen, speciaal met het oog op het verwerken van 
persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek.

De uitdaging zit in het zo vroeg mogelijk in het onderzoekproces nadenken over 
privacyaspecten samen met deelnemers (of hun vertegenwoordigers). Zo kan inefficiëntie 
en verlies van vertrouwen van deelnemers worden voorkomen. Te vaak is privacy nog iets 
waar organisaties pas laat over nadenken of vaag over doen. Als je van meet af aan bij de 
privacy van je klant stilstaat en daar transparant in bent, win je vertrouwen. Privacy wordt 
dan juist een reden voor mensen om voor jou te kiezen (Lavender, 2014).  
 

In sommige van de onderzochte studies komen de data uit de zelfmeetapparatuur 
(wearables en apps) terecht op beveiligde servers van grote providers van beveiligde 
opslagruimte, zoals de Amazon cloud. In andere gevallen worden de data opgeslagen in 
een beveiligde omgeving van de organisatie zelf. Dat gebeurt steeds op een gecodeerde/
gepseudonimiseerde manier. De persoonsgegevens evenals de sleutel wordt in een andere 
omgeving opgeslagen. Dit is vastgelegd in de toestemming die de deelnemer ondertekend. 
Wanneer data uit de meetapparatuur ook toegankelijk is voor de producenten ervan is dat 
zover bekend uitsluitend tot geanonimiseerde data.

26 https://www.bbmri.nl/elsi-tools-avg-register-dpia-compliance-applicatie-in-dutch/
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In de Leiden LangLeven studie worden de data afkomstig van wearables opgeslagen in de 
database van de studie. De producent van de meetapparatuur evenals de onderzoekers 
hebben alleen toegang tot geanonimiseerde data. De sleutel is bij het Leids Universitair 
Medisch Centrum.  
Dat is ook het geval voor het gebruik van de bewegingsmonitor in de ParkinsonThuis studie. 
Elke monitor heeft een uniek ID die alleen bij de studie bekend is en waarmee meetgegevens 
door de studie aan persoonsgegevens kunnen worden gekoppeld. De leverancier heeft 
alleen toegang tot gecodeerde gegevens. Accelerometer data (pebles smartwatch) in 
de ParkinsonThuis studie worden in een speciaal ontwikkelde app op de smart phone 
eerst geprocessed naar bruikbare maten voor fysieke activiteit, en vervolgens samen met 
metadata uit de smartphone gestreamed naar Amazon opslagomgeving. Alle data zijn van 
de Michael J Fox Foundation, die ook data beheer verzorgt en de privacy waarborgt bij 
uitgifte verzoeken voor gebruik van de data voor onderzoek. 
In de Lifelines Newborn studie zullen de data uit zelfmeetapparatuur worden opgeslagen 
en beheerd in een beveiligde IT-infrastructuur die de privacy van de deelnemers garandeert. 
Betrokken bedrijven mogen uitsluitend anonieme data verwerken. Voor onderzoek met de 
data geldt dat men uitsluitend via Lifelines, na goedkeuring van het onderzoek, toegang 
kan krijgen tot gepseudonimiseerde data, die niet te herleiden zijn tot de deelnemers en 
waarvoor de sleutel bij Lifelines ligt.

 
Toetsing  

We stellen dat het niet vanzelfsprekend is welke wetgeving passend is voor de ethische 
toetsing van het verzamelen van en onderzoek met gegevens die door burgers zelf 
zijn gemeten. Wel duidelijk is echter dat er extra toetsingscriteria voor technologie en 
algoritmes moeten komen voor het toetsen van onderzoeksactiviteiten met eHealth-
toepassingen, zoals zelfmeetmethoden. De ethische toetsingscommissies zouden 
bij voorkeur moeten worden aangevuld met expertise in informatietechnologie en 
datamanagement. 

Als zelfmeetgegevens voor medisch-wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt, moet 
er ook ethische toetsing plaatsvinden van de op te zetten datacollectie en het daarmee 
voorgenomen onderzoek. Dergelijke onderzoeksactiviteiten vallen, net als het meeste 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met data-en biobanken, doorgaans niet onder de Wet 
medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO). Bovendien zijn de methoden te 
divers en moeten telkens meerdere factoren tegen elkaar worden afgewogen om te bepalen 
of dit soort onderzoek door een erkende Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) moet 
worden getoetst. Ten eerste moet worden gekeken in hoeverre de zelfmeetmethode als een 
medisch hulpmiddel kan worden gezien en ingezet (Art. 13 Besluit medische hulpmiddelen). 
Als apps bijvoorbeeld kunnen worden gebruikt voor het stellen van een diagnose of voor 
behandeling of verlichting van ziekten, kwalificeren zij als medisch hulpmiddel en moet 
onderzoek daarmee door een METc worden getoetst. Daarnaast is bepalend of er apparaten 
worden gebruikt en of deze worden verstrekt aan de deelnemer, of dat deze op initiatief van 
de deelnemer worden aangeschaft en gebruikt. Verder speelt de mate van belasting voor 
de deelnemer een belangrijke rol, hoewel de deelnemer met steeds kleinere, integreerbare 
sensoren in de toekomst steeds minder belast zal worden. 
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De medische onderzoeksorganisaties en overkoepelende verenigingen (Coreon/Federa; 
NFU; BBMRI-NL; Parelsnoer) werken op dit moment aan de ontwikkeling van een 
gezamenlijk toetsingsstelsel voor onderzoek dat buiten de juridische kaders van de WMO 
valt. Leidraad hiervoor vormen de gedragscodes Code Goed Gebruik (Federa, 2011) en de 
Code Goed Gedrag (Federa, 2004).

Er is nog weinig bekend over extra toetsingscriteria waaraan het verzamelen en gebruiken 
van gegevens uit zelfmetingen zou moeten voldoen. Zo zouden de te gebruiken sensoren, 
apps en deelnemersinterfaces moeten worden getoetst op criteria als belasting en 
risico voor de deelnemer.  Ook zou de deskundigheid van de aanbieders van eHealth-
toepassingen kunnen worden meegenomen in de toetsing. Hetzelfde geldt voor de 
wetenschappelijke en medische onderbouwing van algoritmes die in zelfmeetmethoden en 
-interfaces worden ingezet, zeker wanneer deze uiteindelijke beslissingen ondersteunen of 
zelfs de mens vervangen en in de plaats komen van een persoonlijk advies of behandeling.

Eventuele nieuwe criteria voor ethische toetsing van verzamelen en gebruiken van data 
uit eHealth toepassingen vragen om nieuwe expertise in de ethische toetsingscommissies 
zoals op het gebied van informatietechnologie en datamanagement. Dit sluit aan 
op aanbevelingen van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen 
(KNAW) om een ‘Ethical Review Board for Informatics’ in te stellen om te beoordelen of 
informaticaonderzoek verantwoord omgaat met persoonlijke gegevens27.

De toetsingscommissie moet bij het toetsen van voorgenomen onderzoek met gegevens 
uit zelfmetingen ook de digitale omgeving betrekken. In deelpilots van het ‘personal 
health train’ project (DTL) wordt infrastructuur opgezet om data die in de verschillende 
oorspronkelijke omgevingen zijn opgeslagen, daar te laten, maar toch te combineren en 
beschikbaar te maken voor analyse en op die manier privacy en security te garanderen. 

 
Meestal is in de onderzochte praktijkvoorbeelden de opzet van de studie en de procedure 
van gegevensverzameling, waar zelfmetingen deel van uitmaken, voorgelegd aan een METc 
en is getoetst volgens de vastgestelde criteria voor WMO-onderzoek. Het REshape center 
probeert een brug te slaan tussen de gangbare toetsing door de METC naar een vorm van 
nWMO toetsing bij opslaan en gebruik van zelfmeetgegevens voor onderzoek. Vanuit het 
REshape Center is daarom tijdens de ontwikkeling van de Dynamische consent procedure 
voor het Reach platform samen opgetrokken met de METc op dit voor beide onderdelen 
nieuwe terrein.

Datamanagement
 
Als de medische onderzoeksorganisatie eenmaal data heeft opgeslagen, stellen we dat 
de verantwoordelijkheid voor het beheer hiervan bij die organisatie ligt, maar ook dat 
dit beheer met de deelnemers moet worden afgestemd. Een helder en eerlijk beheerplan 
op basis van de FAIR-principes hoort daarom een vanzelfsprekend onderdeel te zijn van 
de voorbereidingen en van de communicatie met de deelnemer over wat er met de data 
gebeurt.

27 https://www.knaw.nl/shared/resources/actueel/publicaties/pdf/20160919-eng-advisory-ethische-en-
juridische-aspecten-van-informaticaonderzoek-web
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Gegevens die zijn gemeten op initiatief van een deelnemer vallen in eerste instantie onder 
de verantwoordelijkheid van de deelnemer; deze zijn opgeslagen zoals in de algemene 
voorwaarden van de leverancier is overeengekomen. Verwerking van deze gegevens moet 
voldoen aan de AVG en de verwerkingsverantwoordelijke moet die compliance van zijn 
verwerking kunnen aantonen. Op het moment dat de gegevens zijn gemeten op initiatief 
van een medische onderzoekorganisatie, en deze ook zijn opgeslagen in de omgeving van 
die organisatie, verschuift de verantwoordelijkheid voor de gegevensverzameling naar de 
organisatie en is het nodig om heldere afspraken over het beheer ervan te maken met de 
deelnemer. Ondanks dat opslag op servers van een leverancier buiten de invloedssfeer van 
de onderzoeksorganisatie valt, is het noodzakelijk om ook die route inzichtelijk te maken. Er 
moet worden vastgesteld wie in dat geval de verwerkingsverantwoordelijke is onder de AVG 
en welke daarvoor noodzakelijke schriftelijke overeenkomsten moeten worden afgesloten. 
Bij de studieopzet kan al worden ingebouwd dat er met de leverancier en de deelnemer 
wordt afgestemd hoe er met de data zal worden omgegaan.  
 
Afspraken dienen in de toestemmingsverklaring te worden opgenomen en daarnaast, waar 
mogelijk, structureel te worden ingebouwd in het geheel van de dynamische interactie 
met de deelnemer. De juridische basis hiervoor is het fundamentele recht dat iedereen 
heeft op bescherming van zijn/haar persoonlijke gegevens (Artikel 8(1) uit het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie). Dit artikel geeft mensen, naast het recht 
op bescherming van hun gegevens, ook het recht op toegang tot en rectificatie van hun 
gegevens. De AVG heeft echter wel de ruimte geschapen om in bepaalde gevallen af te 
wijken van die rechten ten behoeve van het doen van wetenschappelijk onderzoek (Art. 89 
AVG). 
 

“Ook is het belangrijk om persoonlijke controle te houden over onze zelfmeetgegevens, 
over hoe ze worden beheerd en wat ermee gebeurt. Zeker wanneer het gaat over gebruik 
van de gegevens door derden, al dan niet voor commerciële doelen. Onderzoekers/
behandelaars hebben geen vrijbrief voor het gebruik van meetgegevens.”…..” Deelname 
aan onderzoek moet worden gezien als een samenwerking met clinici/onderzoekers.” 
Bron: Maatschappelijke Adviesraad Biobankonderzoek/BBMRI-NL

Inzicht hebben en geven in wat er met de data gebeurt, is een belangrijke voorwaarde om 
de zelfmeetgegevens te mogen gebruiken voor onderzoek en zorg. Het moet duidelijk zijn 
wat wordt opgeslagen en waar, hoe lang gegevens bewaard blijven, wie de gegevens mag 
inzien en wie dit controleert. 
 

“De zelfmeetgegevens moeten wel echt waardevol zijn voor onderzoek.” “De 
verantwoordelijkheid voor het juist omgaan met zelfmeetgegevens ligt niet alleen bij 
de burger, maar ook bij verantwoordelijke instanties.” Bron: Maatschappelijke Adviesraad 
Biobankonderzoek/BBMRI-NL

De grote vraag bij het beheren van de gegevens is niet of alle informatiestromen wel kunnen 
worden gereguleerd, maar in hoeverre dat moet gebeuren om deelnemers als eigenaren van 
de data te beschermen en om hun belangen en wensen in de gaten te (blijven) houden. Niet 
de technologie, maar de relatie met de deelnemer moet daarin leidend zijn. 
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Toepassing van de internationale FAIR-dataprincipes (Findability, Accessability, 
Interoperability, Reusability) (Wilkinson et al., 2016) moet ertoe leiden dat de data in de 
toekomst, waar mogelijk, vindbaar blijven en hergebruikt kunnen worden, zowel via de 
onderzoeksorganisatie voor nieuw onderzoek als door de deelnemer zelf of derden die 
daartoe door de deelnemer gemachtigd zijn. 

 
 
In de praktijk voorbeelden zijn de informatiestromen op velerlei manieren ingericht. In de 
Leiden LangLeven studie ziet de deelnemer de meetgegevens alleen op de display van de 
accelerometer van daaruit worden de gegevens direct, onbewerkt, doorgestuurd naar de 
database van de Leiden LangLeven studie.  
In de Lifelines Newborn studie wordt met producenten van zelfmeetapparatuur schriftelijk 
overeengekomen dat ze bij het verzamelen van de data hun (beveiligde) datastroom-
processen alleen inricht op het direct doorsturen naar de beveiligde IT-omgeving voor 
opslag en uitwisseling van data en dat ze de data daarna vernietigen.De Newborn 
deelneemsters geven een aparte toestemming voor deelname aan de individuele studies in 
de proeftuin en het verzamelen en gebruik van hun data daarbij. Een dataplan met daarin 
beschreven welke partij van welke geanonimiseerde of gepseudonimiseerd data gebruik 
mag maken zal daar onderdeel van uitmaken en zal voor elke nieuwe toepassing weer 
worden opgesteld.
Bij de ParkinsonThuis studie komen de data via een app terecht in een beveiligde 
omgeving van Amazon samen met data verzameld in andere landen, waarin dezelfde app 
wordt gebruikt. Het beheer van de data ligt bij de overkoepelende organisatie, de Michael 
J Fox Foundation (MJFF). Inzien en gebruik van de ruwe data van de ‘eigen’ deelnemers 
kan het onderzoeksteam van de ParkinsonThuis studie door in te loggen op de beveiligde 
omgeving. Uitgifte aan en gebruik door derden kan alleen door in dienen van een aanvraag 
bij de MJFF. 

In alle onderzochte voorbeelden heeft de deelnemer zelf al op een of ander manier inzicht 
in de gemeten, en vaak al bewerkte, gegevens via de sensor of via een gekoppelde app. De 
producent van de sensor/app heeft soms wel toegang tot geanonimiseerde gegevens. De 
uiteindelijke bestemming van de gegevens in deze voorbeelden is steeds een server van de 
onderzoeksorganisatie. De exacte opslaglocaties en stromen van de data zijn niet bekend 
bij de deelnemers. Wel is er meestal in grote lijnen in de toestemmingsverklaring vastgelegd 
wat er wel en niet met data gedaan mag worden, door welke partijen.

Datastromen
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hoihoi Tabel 1. Aanbevelingen voor de praktische inrichting van de verschillende fasen van een studie waarin gegevens  
worden verzameld door de deelnemers zelf met behulp van slimme apparaten.

Prolongatiefase: onderzoekorganisatie + (vertegenwoordigers van) deelnemers 
• Validiteit Monitor gebruik; pas eventueel aan naar aanleiding van evaluatie.

• Deelnemersinteractie Betrek (vertegenwoordigers van) deelnemers bij de evaluatie; informeer 
periodiek over vastgelegde voorkeur voor toestemming en informatie-
uitwisseling en voorzie in mogelijkheid om deze te herzien.

• Toestemming Faciliteer en operationaliseer (herziene) voorkeuren.

• Privacy Als in uitvoeringsfase; herhaal met regelmaat een eventuele DPIA.

• Ethische toetsing Toets de protocollen voor voorgenomen onderzoek met de zelfmeetdata 
met specifieke aandacht voor privacy- en datamanagementaspecten.

• Data management Als in uitvoeringsfase.  

Aanbevelingen uit de verkenning 
Initiatiefase:  onderzoeksorganisatie + (vertegenwoordigers van) deelnemers

• Keuze van de methode Maak een gewogen keuze, gebaseerd op adequate parameters en eisen.

• Validiteit Check of sensordata overeenkomen met data van valide referentiemeters; 
check algoritmes achter eventuele databewerking; valideer eventueel 
methode.

• Deelnemersinteractie Betrek (vertegenwoordigers van) deelnemers in studieopzet, organisatie 
en informatieontwikkeling. Voorzie in een interface voor interactie met 
dynamische functionaliteiten voor toestemming en informatie-uitwisseling.

• Toestemming Stel een toestemming op, bij voorkeur dynamisch en met duidelijke 
afspraken over dataplan en privacyaspecten; zorg dat toestemming 
kan worden verkregen middels een ‘bevestigende actie’ die achteraf 
aantoonbaar is.

• Privacy Ga uit van privacy by design, niet alleen voor de apparatuur, maar voor het 
hele studieconcept; ga uit van dataminimalisatie en verzamel alleen die data 
die nodig zijn voor het doel; voorzie in expliciete afspraken (vastgelegd 
in de toestemming) over toegang tot de data voor onderzoekers 
(gepseudonimiseerd) en over hoe eventuele verwerkersverantwoordelijkheid 
is geregeld tussen de onderzoekers en de leverancier. Voer een DPIA uit 
indien nodig.

• Ethische toetsing Neem de technologie, de algoritmes van databewerking en de data 
handling mee in de toetsing van de dataverzameling; vul ethische 
toetsingscommissies aan met experts in IT en datamanagement.

• Data management Voorzie in een transparant dataplan voor gebruik, opslag en management 
van de data. Hanteer zo veel mogelijk de FAIR-principes voor 
toegankelijkheid en hergebruik van data voor onderzoekers, maar ook voor 
de deelnemers zelf. 

Uitvoeringsfase: onderzoekorganisatie + deelnemers
• Validiteit Voorzie in duidelijke gebruiksinstructies voor de deelnemers; richt 

eventueel een helpdesk in voor begeleiding; monitor juist gebruik van de 
zelfmeetmethode op afstand of op locatie.

• Deelnemersinteractie Ga uit van wederkerig partnerschap met de deelnemers; gebruik de 
interface voor het op maat vastleggen van voorkeur voor toestemming en 
informatie-uitwisseling en naleving hiervan.

• Toestemming Zie toe op het aantoonbaar en transparant vastleggen van alle 
overeengekomen privacy- en datamanagementzaken.

• Privacy Zie toe op naleving van privacyaspecten zoals overeengekomen in de 
toestemming. 

• Data management Zie toe op verzamelen, opslaan en managen van de data zoals 
overeengekomen in de toestemming. 

Aanbevelingen uit de verkenning 

De aanbevelingen uit de verkenning zijn samengevat in de volgende tabel. Deze kunnen dienst 
doen als handvat bij het opzetten en uitvoeren van studies waarbij gegevens door de deelnemers 
zelf worden verzameld met behulp van slimme apparaten zoals wearables.
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Discussie
 
Aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen  

Zelfmeting kan burgers – die in toenemende mate de regie over hun gezondheid 
en gezondheidsgegevens willen hebben maar minder bereid zijn deel te nemen aan 
conventionele populatie en cohortstudies – blijven betrekken bij dergelijk onderzoek, 
bijvoorbeeld via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Die betrokkenheid komt 
niet vanzelf tot stand. Een gezamenlijke zoektocht van alle betrokkenen naar wat werkt 
in zo’n nieuwe digitale omgeving is noodzakelijk. Deelnemers willen immers inspraak en 
inzicht in het onderzoek en bovendien is deelname niet makkelijk te regisseren.

Maatschappelijke ontwikkelingen rondom gegevens in zorg en onderzoek spelen op de 
achtergrond een rol in de grote toename van zelfmetingen. Zorggegevens raken steeds meer 
verspreid, vanuit dossiers in klinieken en onderzoekslocaties naar een persoonlijke digitale 
omgeving. Ook wordt de gegevensverzameling voortdurend intensiever: steeds meer 
parameters lenen zich voor continumetingen en dataverzameling. Ten slotte veranderen de 
verwachtingen van deelnemers en patiënten: er wordt steeds meer waarde gehecht aan 
de eigen verantwoordelijkheid en de eigen regie over ziekte en gezondheid. Mensen zijn de 
afgelopen jaren steeds vaker bij onderzoek betrokken en voeren soms zelf onderzoek en 
analyses uit met de verzamelde data (of laten deze uitvoeren) (Prainsack, 2014).

Deze ontwikkelingen maken maatschappelijk gezien de weg vrij voor zelfmeting in medisch-
wetenschappelijk (biobank)onderzoek. We zien echter tegelijkertijd dat de bereidheid om 
deel te nemen aan conventionele populatiestudies en biobanken steeds verder terugloopt 
(Buyx et al., 2017). Er zal dus een brug moeten worden geslagen tussen de traditionele 
gegevensverzameling in (biobank)studies en meer innovatieve manieren die inspelen 
op maatschappelijke ontwikkelingen. Zelfmeting zou wel eens de oplossing kunnen zijn. 
Wanneer de potentie van zelfmeting volledig wordt benut, kan zelfmeting een geschikt 
instrument vormen om deelnemers langdurig te betrekken bij onderzoek (zie Tabel 1) en 
kan zelfmeting een grote bijdrage leveren aan predictive, pre-emptive, personalised en 
participatory personalised medicine. Het interactieve, niet-locatiegebonden karakter van 
zelfmeetmethoden maakt deze hiervoor bij uitstek geschikt. Effectieve samenwerking 
met deelnemers of hun vertegenwoordigers, hetzij in een adviserend gremium hetzij als 
onderzoekspartners, is een voorwaarde om met zelfmetingen bruikbare gegevens voor 
(biobank)onderzoek te verzamelen: betrokkenheid moet niet als vanzelfsprekend worden 
verondersteld. Technologische ontwikkelingen die personalisering van zorg en onderzoek 
mogelijk maken, moeten gepaard gaan met ontwikkelingen die geïnformeerde keuzes van de 
deelnemers mogelijk maken. Dergelijke keuzes zijn essentieel voor deelnemersbetrokkenheid 
en worden bepaald door de motivaties en mogelijkheden van de deelnemers (Horne, 2017).
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We hebben aangegeven dat een online interface wenselijk is om een dergelijk partnerschap 
rond zelfmetingen optimaal in te richten. Een online interface die door de deelnemer zelf 
wordt beheerd en de deelnemer in staat stelt om vorm te geven aan de samenwerking 
met de medische onderzoeksorganisatie zou ideaal zijn. Geschikte kandidaten daarvoor 
zijn de Persoonlijke Gezondheidsomgevingen (PGO’s) die momenteel in Nederland 
worden ingericht om mensen meer regie over hun gezondheid te geven. In zo’n omgeving 
is de onderzoeker als het ware te gast bij de deelnemer en krijgt de onderzoeker via de 
deelnemer toegang tot diens (zelfmeet)gegevens. Zaken rond zeggenschap en informatie-
uitwisseling kunnen dan in de omgeving van de PGO worden geregeld. 

In een PGO kunnen mensen zelf allerlei gegevens met betrekking tot gezondheid, voeding, 
leefstijl en familiegeschiedenis verzamelen, eenvoudig inzien en delen met derden (Kregting, 
2017). Het gaat dan om medische gegevens uit elektronische patiëntendossiers van huisarts, 
apotheek en andere zorgverleners en ook om gegevens die mensen zelf verzamelen via 
zelfmetingen of om andere voor hen belangrijke informatie. Op dit moment wordt door 
de Patiëntenfederatie Nederland, samen met Nictiz en het Ministerie van VWS, MedMij28  
ontwikkeld: een verzameling eisen, standaarden en afspraken waar PGO’s aan moeten 
voldoen zodat informatie veilig kan worden uitgewisseld en zodat de elektronische 
omgevingen voor iedereen zowel betaalbaar zijn als toetsbaar met betrekking tot kwaliteit. 
De meeste aandacht bij het ontwikkelen van kaders voor PGO’s gaat uit naar de medische 
aspecten van deze eHealth-toepassing. Het verdient daarnaast echter aanbeveling 
om in het ontwikkeltraject van de PGO’s de toegevoegde waarde van deze vorm van 
gegevensverzameling voor onderzoek te erkennen, en ondersteuning daarvan zo veel 
mogelijk al op te nemen in het MedMij-programma.

De beschikbaarheid van een geschikt vehikel voor de online interactie biedt echter niet 
zonder meer een garantie voor het verkrijgen van bruikbare zelfmeetdata. Dit is een 
geheel nieuwe manier van gegevens verzamelen waarover de onderzoeker weinig controle 
heeft. Het meten gebeurt zelfs buiten het zicht van de onderzoeker en hangt af van 
deelnamebereidheid van de deelnemer. Waar in de conventionele gegevensverzameling de 
medische onderzoekorganisatie de meetapparatuur bedient, wordt dat bij zelfmeting aan de 
deelnemer overgelaten. De mate waarin de deelnemer de technologie accepteert, bepaalt 
voor een belangrijk deel de uiteindelijke deelnamebereidheid. Die acceptatie blijkt vooral 
af te hangen van het draaggemak van de zelfmeetmethode en van hoe nuttig het gebruik 
ervan wordt ingeschat. Er kunnen natuurlijk velerlei persoonlijke redenen zijn om zelfmeting 
als nuttig te zien, maar Hassan laat in een recent onderzoek zien dat bijdragen aan medisch 
onderzoek, ook al dient het alleen het brede maatschappelijke belang, door de meeste 
mensen als voldoende nuttig wordt ervaren om zelfmetingen te (blijven) verrichten (Hassan 
et al., 2017; Del Savio et al., 2017).  
 
 

“De zelfmeetgegevens moeten wel echt waardevol zijn voor onderzoek”.  
Bron: Maatschappelijke Adviesraad Biobankonderzoek/BBMRI-NL

28 www.medmij.nl
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Het is niet zo dat iedereen die gevraagd wordt zelfmetingen te verrichten voor zinvol 
medisch-wetenschappelijk onderzoek staat te trappelen om mee te doen. Onderzoek 
laat zien dat niet iedereen een actieve rol op zich kan en wil nemen in de zorg voor (zijn) 
gezondheid en ziekte (Rademakers, 2014). De deelnamebereidheid wordt bepaald door 
cognitieve, maar ook door psychologische en sociale factoren. De populatie die gebruik kan 
en wil maken van zelfmeting kan daarom anders van samenstelling zijn dan de populatie die 
kan worden bereikt met conventionele verzamelmethoden voor data en biomaterialen. Dat 
betekent dat voor het gebruik van zelfmetingen voor (biobank)onderzoek keuzes moeten 
worden gemaakt wat betreft deelnemersaantallen en deelnemersvariatie. 

Verantwoordelijkheid en vertrouwen
 
Voor het optimaal en veilig inzetten van zelfmetingen voor medisch onderzoek en zorg is 
samenwerking nodig tussen de metende deelnemer, de sturende (onderzoeks)organisatie 
en de wakende overheid. Helderheid over de verschillende rollen en de invulling daarvan 
ontbreekt op dit moment. Er rest dus een lastige klus die geklaard moet worden in een 
zich razendsnel ontwikkelend digitaal landschap. 

Of zelfmeetgegevens via een separate datastroom in een biobank worden opgenomen 
of vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving worden ontsloten voor onderzoek, er 
moet telkens invulling worden gegeven aan alle in de verkenning besproken aspecten: 
de meetmethode zelf en validiteit gedurende het hele proces van dataverzameling, 
deelnemersinteractie, privacy, toestemming, ethische toetsing en datamanagement. 
De volledigheid van de invulling bepaalt de bruikbaarheid, zowel wetenschappelijk als 
ethisch, juridisch en maatschappelijk. Hoewel de deelnemer eigenaar is van de data 
en de zeggenschap moet hebben over de data en het gebruik daarvan, ontkomt een 
medische onderzoeksorganisatie er niet aan om de verantwoordelijkheid daarvoor samen 
met de deelnemer te dragen. In de verkenning in het voorgaande hoofdstuk hebben we 
ervoor gepleit dat dit het beste kan worden vormgegeven in een partnerschap tussen 
onderzoekorganisatie en deelnemer met voordeel voor beide partijen, met duidelijk 
omschreven afspraken en verwachtingen en via een online platform.

Dat betekent niet dat de biobankorganisaties hun ‘oude’ sturende rol vaarwel moeten 
zeggen. Dankzij de expertise die zij in de loop der jaren hebben opgebouwd kunnen zij bij 
uitstek het voortouw nemen in zaken als het bewaken van de privacy en zeggenschap van 
deelnemers, de validiteit van de meetmethode en de meetgegevens en het databeheer. 
Om zinvol en verantwoord zelfmeetdata in te kunnen zetten voor medisch onderzoek is 
de deskundigheid van de onderzoekorganisatie onontbeerlijk. Deelnemers moeten kunnen 
vertrouwen op die deskundigheid.  
 

“De verantwoordelijkheid voor juist omgaan met zelfmeetgegevens ligt dan niet alleen 
bij de burger, maar bij verantwoordelijke instanties”. Bron: Maatschappelijke Adviesraad 
Biobankonderzoek/BBMR-NL
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De onderzoekspartner zal zijn sturende rol open en transparant moeten vervullen. Dat is 
een voorwaarde om zelfmetingen te kunnen en mogen gebruiken voor onderzoek, vanuit 
deelnemersperspectief, maar ook vanuit juridisch perspectief. Duidelijke interactie over wat 
er met de data gebeurt, het zorgvuldig bewaken van de keuzevrijheid en het verschaffen 
van helderheid over het belang voor de deelnemer zijn bevorderlijk voor het vertrouwen 
in de onderzoekorganisatie en voor de betrokkenheid van de deelnemers. Wanneer 
deelnemers erop kunnen vertrouwen dat de gebruikte meetmethode geschikt is, dat hun 
privacy en zeggenschap worden beschermd, en dat de op basis van de meetresultaten 
getrokken conclusies juist zijn, zullen zij er eerder van overtuigd zijn dat hun bijdrage van 
wezenlijk belang is voor gezondheidsonderzoek, en is de kans groter dat zij betrokken 
dataverzamelaars zullen zijn. 

Het succesvol inzetten van zelfmetingen hangt ook af van duidelijkheid over de verschillende 
rollen en de manier waarop die worden ingevuld. We onderscheiden grofweg drie rollen: de 
rol van de betrokken deelnemer, de rol van de sturende onderzoeker (of overkoepelende 
organisatie) en de rol van de kader biedende en bewakende overheid. Wanneer die rollen 
worden erkend, kunnen ook de bijbehorende verantwoordelijkheden afdoende worden 
ingevuld. 
 
 

‘Voor de Maatschappelijke Adviesraad Biobankonderzoek staat goed gebruik van 
zelfmeetgegevens voor zorg en biobankonderzoek voorop. Dit wordt als een gedeelde 
verantwoordelijkheid gezien: “er is een grens aan wat je als burger zelf zou moeten 
controleren”. Naast individuele controle over gegevens worden daarom vertrouwen in 
en betrouwbaarheid van degene die de gegevens verwerkt, een biobank, onderzoeker 
of arts, heel belangrijk gevonden – zij worden als de belangrijkste verantwoordelijken 
gezien om gegevens goed te beheren. Daarbij hoort ook goed toezicht en sancties vanuit 
de overheid en andere instanties in geval van misbruik. Vertrouwen moet dus verdiend 
worden door betrouwbare organisaties en beschermd worden met goede regels en 
handhaving’. Bron: Maatschappelijke Adviesraad Biobankonderzoek/BBMRI-NL

De overheid heeft op dit moment weinig wet en regelgeving vastgelegd op het gebied 
van zelfmetingen. Willen we de rijkdom aan informatie die zelfmeetmogelijkheden bieden 
in de toekomst effectief inzetten voor onderzoek en zorg, dan zullen er afspraken moeten 
worden gemaakt over verantwoordelijkheden om dit veilig te kunnen doen. Dit sluit aan bij 
een rapport over digitale informatiebeveiliging van het Rathenau Instituut voor de Eerste 
Kamer. In dat rapport wordt gepleit voor brede acties die verder reiken dan privacy en 
veiligheid, om de blinde vlekken die nu bestaan in het governancelandschap van de digitale 
samenleving op te helderen (Kool et al., 2017). Zo pleit het instituut bijvoorbeeld voor 
‘open normen’ in wetgeving om te kunnen toezien op de beveiliging van slimme apparaten: 
toezichthouders zouden op basis daarvan actief kunnen optreden tegen onveilige ICT-
producten. 
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Zelfmeting als kostenefficiënt alternatief voor dataverzameling 
op locatie 

Wetenschappelijke en maatschappelijke voordelen enerzijds en organisatorische en 
financiële inzet anderzijds moeten telkens worden afgewogen wanneer zelfmetingen voor 
medisch onderzoek worden overwogen. Een pasklaar antwoord is op dit moment niet 
voorhanden.

Zelfmeetmethoden kunnen een grote wetenschappelijke meerwaarde hebben. 
De beschikbaarheid van grote hoeveelheden andersoortige, nieuwe data op meer 
meetmomenten betekent dat andere medisch-wetenschappelijke vragen beantwoord 
kunnen worden. Naast het volgen van cohorten in de tijd, kunnen door zelfmetingen ook 
eenvoudiger individuele personen in de tijd worden gevolgd en kunnen conclusies worden 
getrokken die zowel populatie- als ook persoonlijke gezondheidswinst opleveren. Het inzicht 
groeit dat het continu monitoren van deelnemers essentiële extra informatie oplevert die 
de achterliggende mechanismen en patronen van ziekte en gezondheid kan ophelderen (J. 
Fleischer et al., 2017; Li et al. 2017). Bij discrete metingen, zelfs wanneer deze zeer frequent 
worden uitgevoerd, zal er immers altijd een grijs gebied zijn tussen de metingen in waarover 
geen informatie is. 

Voor een beter begrip van het ontstaan en verloop van met name chronische, complexe 
aandoeningen zoals Parkinson en Alzheimer, is meer inzicht in patronen van relevante 
parameters en onderliggende biomarkers essentieel. In hoeverre in de praktijk continu 
metingen betrouwbaar en valide kunnen worden uitgevoerd, en over welke tijdsperiode, 
behoeft meer onderzoek (Marais et al. 2016; Silva de Lima et al. 2017). De eerder genoemde 
motivatie van de deelnemers en hun acceptatie van de meetmethode zullen belangrijke 
bepalende factoren zijn, evenals factoren van technische aard (Sumalan et al., 2017; 
Elayan et al. 2017). Biobanken vormen een belangrijke infrastructuur voor medisch-
wetenschappelijk onderzoek, zoals biomarkeronderzoek (Hewit 2013; Liu and Pollard, 2016). 
Door de bestaande collecties aan te vullen en te combineren met de waardevolle gegevens 
uit (continue) zelfmetingen kunnen biobanken die rol nog beter vervullen en optimaal 
aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in personalised medicine. 

We hebben eerder al laten zien dat, naast dit wetenschappelijk voordeel, het gebruik 
van zelfmetingen een waardevol instrument kan zijn om deelnemersbetrokkenheid 
te bevorderen. De deelnemer wordt meer een partner en vormt een bestendig 
‘reservoir’ van betrouwbare zelfmeetgegevens in ruil voor dynamische regie over zijn 
gezondheidsgegevens. We kunnen dit omschrijven als een bijdrage aan de maatschappelijke 
duurzaamheid van biobanken.

De vraag of er ook financiële voordelen kleven aan het gebruik van zelfmeetmethoden 
voor (biobank)onderzoek, die leiden tot economische duurzaamheid, is echter lastiger te 
beantwoorden. Het is niet zo dat door de deelnemer te voorzien van een sensor en app 
er vanzelf voortdurend gegevens worden gegenereerd die relevant zijn voor (biobank)
onderzoek. 
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We hebben laten zien dat er in alle fasen van het proces voorwaarden verbonden zijn 
aan de bruikbaarheid van een zelfmeetmethode voor onderzoek (zie Tabel 1) en dat de 
onderzoeksorganisatie een sturende verantwoordelijkheid heeft om aan die voorwaarden te 
voldoen, en wel in dynamische interactie met de deelnemer en vanuit een gedeeld belang. Is 
de meetapparatuur geschikt om de voor het doel noodzakelijke gegevens te genereren? 

Hoe krijgt de deelnemer toegang tot de meetapparatuur en de aanwijzingen voor 
gebruik? Is er een vehikel voor laagdrempelige, duurzame en dynamische interactie met 
de deelnemer voorhanden? Hoe wordt de privacy en de zeggenschap van de deelnemer 
bewaakt? Wie heeft er toegang tot welke data? Waar worden de data veilig bewaard?

Er zal voortdurend inzet en sturing vanuit de onderzoeksorganisatie moeten zijn, niet alleen 
tijdens de periode(s) dat de zelfmeetmethode wordt gebruikt maar ook daarbuiten. Dit 
houdt in dat de belofte van kostenefficiënte van zelfmeetmethoden voor onderzoek niet 
zonder meer kan worden ingelost. Om af te wegen of zelfmetingen (kosten)efficiënter 
kunnen worden ingezet, moeten voorafgaand de extra financiële en personele investeringen 
en de baten duidelijk zijn. Er zal daarvoor telkens een afweging moeten worden 
gemaakt tussen gewenste wetenschappelijke kwaliteit, de technische haalbaarheid en de 
tegemoetkoming aan ethische, juridische en maatschappelijke aspecten. 
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Bijlage I 
Geïnterviewde personen met ervaring met zelfmeetmethoden ten behoeve van 
onderzoek
Marjan Faber, afdeling neurologie, Radboudumc;
Jules Lancee, REshape Center Radboudumc;
Marleen van Gelder, REshape Center Radboudumc;
Tom van de Belt, REshape Center Radboudumc;
Jackie Dekens, Lifelines Newborn project UMCG;
Marco Berndsen, Lifelines;
Eline Slagboom, Leiden LangLeven Studie LUMC;
Gonneke Willemsen, Nederlands Tweeling Register VUmc;
Gerard Dijkstra, IBD Parel UMCG; 

Vragenlijst gebruikt voor de interviews
Projectinformatie
-Welke parameters meten jullie/je partners?
-Voor welk doel? Zorgvraag, onderzoeksproject.
-Welke meetmethode wordt gebruikt? Sensoren, apps etc.
-In welke populatie wordt gemeten? Omvang, samenstelling, bestaand /nieuw geworven etc. 

Deelnemersinteractie/portalen; 
-Hoe vragen/werven jullie je deelnemers voor het gebruik van de zelfmeet methode? 
(digitaal-mondeling; op welk moment in de studie; via welke ingang: arts, onderzoeker, etc.) 
-Maken jullie gebruik van een (bestaande) patiënten portaal? Welke?
-Kunnen deelnemers aangeven of ze benaderd willen worden? 
-Bij wie ligt het initiatief voor gebruik van de meetmethode?
-Wat is het percentage toezeggingen?
-Hoe vaak worden ze gevraagd?
-Hoe wordt informatie over het doel verstrekt aan de deelnemer? Eenrichting of in 
interactie?
-Welke informatie wordt verstrekt en in welke vorm (infographics, video’s)?
-Gaat het om continumetingen of intervalmetingen?
-Kunnen deelnemers zelf aangeven welke data ze willen delen voor onderzoek en/of  
voor zorg?
-Wat koppelen jullie terug?
-Via welk kanaal koppelen jullie terug?
-Hoe hou je deelnemers betrokken? Wat is het percentage afvallers?

Toestemming; 
-Is er toestemming geregeld voor het opslaan en gebruiken van de gegevens?
-Wordt uitgelegd wat de consequenties zijn van de toestemming?
-Gebruiken jullie een specifiek voor dit doel ontwikkeld Informed Consent? Welk? 
-Hoe dynamisch is de toestemming? En op welke manier is dat geregeld?
-Kan de ‘zelfmanagement module’ door de deelnemer aan/uit gezet worden? 
-In welke context worden de gegevens gebruikt? Voor zorg, voor onderzoek,  
voor healthy living?
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Toetsing van het verzamelen van en onderzoek met zelfmeetgegevens;
-Is er een toetsende instantie in beeld die het verzamelen en gebruik van zelfmeet gegevens 
voor wetenschappelijk onderzoek meeneemt in hun toetst? 
-Op welke aspecten wordt getoetst? Ethische, inhoudelijke?

Privacy;
-Wordt er gewerkt met een TTP om de data te gebruiken (voor onderzoek)?
-wordt er gewerkt met een dataopslag/koppelomgeving (datawarehouse, workspace, 
healthsuite).
-Hoe draag je verder zorg voor anonimisering/codering van de data?
-Wordt dit in het informed consent vermeld?

Validiteit en keuze van de zelfmeetmethoden;
-Hoe wordt/is de keuze van de meetmethode gemaakt?
-Bij wie ligt de verantwoordelijkheid voor (gebruik van) de methode?
-Hoe is de validiteit bepaald en hoe wordt dit gemonitord?
-Hoe is de financiering/aanschaf van de sensoren en applicaties geregeld? 
-Hoe en hoe vaak krijgt de deelnemer de beschikking over de benodigde devices?

Koppeling met andere databestanden binnen of buiten de biobank;
-Koppelen jullie de zelfmeet gegevens aan andere data? 
-Welke en hoe is de koppeling geregeld? Zie Privacy?

Data(management)plan
-Wie heeft allemaal de beschikking over de data? (ook Fitbit, Apple, Garmin?)
-In welke vorm zijn de data ter beschikking? 
-Wie is verantwoordelijk voor de data en wie is eigenaar?
-Waar worden de data opgeslagen?

Afronding
-Mis je nog iets dat niet aan bod is gekomen?
-Waarin ben je geïnteresseerd wat betreft aanpak van de andere studies/projecten?

35 WHITEPAPER 
ZELFMETINGEN




