Kaders voor governance op blockchain in de zorg
Regel de governance op drie niveaus in
• Reguliere governance voor het optimaliseren en beheersen
van werkende blockchain-toepassingen
•O
 ntwikkelgovernance voor de (door)ontwikkeling van
blockchain in processen
• S telselgovernance voor de algemene sturing en toezicht
op ontwikkeling en toepassing van blockchain in de zorg op
stelselniveau

Richt een gezamenlijke ‘arena’
of speelveld in om met een
coalitie van stakeholders samen
te sturen en te leren

Kaders voor inrichting van
reguliere governance
• Waarborg een correcte omgang met
persoonsgegevens bij het delen van
informatie
• Maak afspraken over de kwaliteit
van de ingevoerde informatie en
algoritmen voor besluitvorming
• Het regelen van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij deze
informatie-uitwisseling en besluitvorming voor de gevolgen van de
toepassing
• Leg afspraken vast tussen de bij
de blockchain betrokken partijen
in algemene voorwaarden, samen
werkingsvoorwaarden, verdeling
aansprakelijkheden
• Zet blockchain in voor het soort
besluiten dat zich leent voor
geautomatiseerde besluitvorming
• Het is niet mogelijk om de blockchain
geautomatiseerd discretionaire ruimte
te laten invullen

Governance op blockchain
in de zorg draagt bij aan
• Verantwoorde ontwikkeling en
toepassing van blockchain in de zorg
•D
 e verbetering van zorg(processen)

Maak bij de inrichting van de
governance afspraken over
• Verdeling van verantwoordelijkheden en rollen
• Toekenning van bevoegdheden
• Afspraken over integriteit
van data
• Verbinding met andere sturende
of uitvoerende structuren
• Proces van besluitvorming
en verantwoording
• Betrokken partijen en mensen
• Middelen
• Werkwijze

Hoofdtaken stelselgovernance
• Sturing en toezicht op werkende
toepassingen in de praktijk
• Sturing en toezicht op de ontwikkeling

Bron: Naar werkende governance op blockchain in de zorg, Berenschot juni 2019

Organiseer collectieve gerichtheid
• Stuur op de totstandkoming van coalities
•O
 rganiseer de coalitie (werkwijze en fasering)
•O
 rganiseer kennisontwikkeling en -deling
•O
 rganiseer gerichtheid.
•O
 rganiseer besluitvorming in coalities
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