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Doelstelling

Voorkomen van uitval en vertraging onder studenten 
aan zorgopleidingen als het gevolg van het niet of niet 

tijdig gevaccineerd zijn tegen hepatitis B.

Waarborgen patiëntveiligheid en een veilige 
werkomgeving met het oog op hepatitis



Probleemstelling

COMPLEX PROCES, 
VEEL STAKEHOLDERS

ZWARE 
ADMINISTRATIEVE 

LAST

GEEN REAL-TIME 
DATA / INZICHT



Huidige proces
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Huidige stakeholders

STUDENT
Wil stage lopen

ZORGINSTELLING
Biedt stageplekken aan

ONDERWIJSINSTELLING
Wil dat studenten tijdig 

stage lopen

(PUBLIEKE) 
GEZONDHEIDSDIENST

Vaccineert studenten

DIENST UITVOERING 
ONDERWIJS

Registreert wie welke studie volgt 

DIRECTIE MACRO-ECONOMISCHE 
VRAAGSTUKKEN EN ARBEIDSMARKT 

(MEVA), MINISTERIE VWS: 
Opdrachtgever, eigenaar subsidieregeling

DIENST UITVOERING SUBSIDIES 
AAN INSTELLINGEN (DUSI), 

MINISTERIE VWS
Keert de subsidies uit (aan scholen)

€ €

€
€

Geen koppeling tussen vaccinatie en subsidie



Randvoorwaarden

De aanpak dient 
doelmatig te zijn, 
o�ewel, e�ciënt. De 
doelstelling dient tegen 
zo laag mogelijke 
kosten bereikt te 
worden. 

De aanpak dient 
doeltre�end te zijn, 
o�ewel, zoveel mogelijk 
studenten aan 
zorgopleidingen dienen 
gevaccineerd te worden 
tegen hepatitis B.

Lage administratieve 
lasten.

Biedt inzicht aan 
zorginstellingen welke 
student voldoende 
gevaccineerd zijn en 
dientengevolge aan 
hun stage kunnen 
beginnen. 

Privacy by design: de 
aanpak past binnen 
het regelgevend kader 
van de AVG. 

€

€
€



Nieuw concept



Student staat centraal!

· Vaccinaties worden éénmalig als digitale bouwsteen gede�nieerd en  
 gekoppeld aan een echt vaccin.

· Bij inenting wordt de student eigenaar van zijn / haar 
 vaccinatiegegevens zonder a�ankelijk te zijn van een externe   
 data-bron.

· Andere partijen kunnen met goedkeuring van de eigenaar
 deze data raadplegen en/of valideren.

· Meta-data kan worden opgeslagen die – geanonimiseerd – te
 bezichtiging is door andere partijen.

· Bij overdracht van vaccinatiedata kunnen andere processen 
 automatisch van start gaan, zoals subsidiestromen of Push-noti�caties  
 naar scholen, overheidsdiensten, ziekenhuizen,…



De expert bevestigt de cijfers STAP 1

Op verzoek van MinVWS wordt een batch vaccins geregistreerd

Koppelt deze
aan injectie-dosis

Digitale identi�catie wordt 
gelinkt aan het vaccin

De digitale identi�catie van vaccins op de blockchain kan door meerdere partijen worden gerealiseerd: 
·  Door de producent(en) van vaccins
·  Door (publieke) gezondheidsdiensten



De expert bevestigt de cijfers STAP 2

Via een applicatie registreert de student (Steven) zich

Er zijn verschillende manieren om te registreren, bijvoorbeeld:
·  Via het studentnummerof studentaccount
·  Via Digid

REGISTER

Opleiding Verpleegkundige

Next

Steven

steven@email.com

1995/02/21

STUDIE



De expert bevestigt de cijfers STAP 3

De dienst uitvoering onderwijs (DUO) valideert dat Steven staat ingeschreven voor de 

aangegeven studie

Voor de bij deze 
opleiding behorende 

stage dien je 
gevaccineerd te zijn 

tegen Hepatitis B



De expert bevestigt de cijfers STAP 4

Steven krijgt een noti�catie van de app dat voor de geselecteerde opleiding 

Hepatitis B-vaccinaties vereist zijn om een stageplek te kunnen verkrijgen. 

Via de app wordt een afspraak ingepland. 

Hepatitis B-vaccinatie



Steven gaat naar een gezondheidsdienst, bijvoorbeeld de GGD, 

om vaccinaties te krijgen

STAP 5



De expert bevestigt de cijfers STAP 6  |  Optie 1

De GGD en Steven registreren afzonderlijk via een web-applicatie 

dat Steven zijn vaccinaties hee� gehad

Steven

Hepatitis B-vaccinatie

GGD

Gele Koorts

Griepvaccinatie



Student staat centraal!

GGD

De expert bevestigt de cijfers STAP 6  |  Optie 2

Indien Steven eerder zijn vaccinaties hee� gehad, kan hij deze bij de gezondheidsdienst 

op vertoon van het vaccinatiebewijs laten vastleggen op de blockchain. 

Steven

Hepatitis B-vaccinatie

Gele Koorts

Griepvaccinatie



De expert bevestigt de cijfers STAP 7

Student kan ook  zelf eigen prikze�er kiezen en vaccinatiehistorie 

laten toevoegen door bevoegde instanties



De expert bevestigt de cijfers STAP 8

Bloedtest



De expert bevestigt de cijfers STAP 9

Zodra de registratie en bevestiging zijn vastgelegd, keert het smart 

contract van MinVWS automatisch het benodigde bedrag uit aan de GGD 

SMART CONTRACT

€

Er zijn verschillende manieren om de betalingen te organiseren, bijvoorbeeld:
· Betaling per vaccinatie
· Betaling per batch vaccinaties



STAP 10

De zorginstelling die stageplekken aanbiedt of de GGD vraagt aan 

Steven toestemming tot zijn vaccinatiegeschiedenis

Vaccinatie-
geschiedenis

TOT WANNEER



6 maande

1 jaar

STAP 11

Steven gee� in zijn app aan dat hij de zorginstelling toestemming 

verleent  en tot wanneer

Vaccinatie-
geschiedenis

TOT WANNEER



STAP 12

Het Ministerie van VWS kan raadplegen hoeveel studenten (van 

het totaal) hun vaccinaties hebben gekregen



De expert bevestigt de cijfers Wie levert een bijdrage aan het netwerk? 

Voorbereiden smart contract
MEVA / DUSI

Aanmelding gebruiker
student

Validatie opleiding
DUO-register

Toevoegen vaccinatie(historie)
gezondheidsdienst

Validatie vaccinatie(historie)
student

SMART CONTRACT



De expert bevestigt de cijfers Verschillende rechten voor verschillende stakeholders

x

x
x

x

€

€

€
€



De expert bevestigt de cijfers Veranderde rollen in nieuw proces

STUDENT
Meer controle over proces 

en gegevens

ZORGINSTELLING
Realtime inzicht in 

vaccinaties potentiële 
stagiaires

ONDERWIJSINSTELLING
Geen �nanciële rol meer

(PUBLIEKE) GEZONDHEIDSDIENST
Wordt direct betaald via smart 

contract MinVWS (en niet via de 
school)

DIENST UITVOERING 
ONDERWIJS

Toetst inschrijving

DIRECTIE MACRO-ECONOMISCHE 
VRAAGSTUKKEN EN ARBEIDSMARKT 

(MEVA), MINISTERIE VWS: 
Regelt aanbesteding vaccins/prikze�ers 

voor alle studenten.

DIENST UITVOERING SUBSIDIES 
AAN INSTELLINGEN (DUSI), 

MINISTERIE VWS
Geen rol meer. Betalingen worden 

rechtstreeks uitgekeerd aan 
GGD/Prikkenze�er.

€ €

€
€



Er zijn verschillende manieren om de betalingen te organiseren, bijvoorbeeld:
· Betaling per vaccinatie
· Betaling per batch vaccinaties

De expert bevestigt de cijfers 

Waarom géén centraal systeem?

Eén centrale databank, beheerd door duizenden gebruikers?

Wie is eigenaar van de data?

Wie controlleert de correctheid van de data?

Single-Point-of-Failure! Betrouwbaar?



De expert bevestigt de cijfers Traditionele Systemen

INCOHERENTIE
VAN DATA

EIGEN DATABANKEN



De expert bevestigt de cijfers Waarom Blockchain ?

Geen data maar digitale 
transactie-uitkomsten

Kopieën van één waarheid 
waarover alle deelnemers 
op een decentraal netwerk 

beschikken

Transparantie via 
cryptogra�e

Automatisatie van 
zakelijke processen



De expert bevestigt de cijfers ‘Blockchained’

TRANSACTIEHISTORIE MET GEDEELDE BLOCKCHAIN 
COMPONENTEN



De expert bevestigt de cijfers Voordelen

Consensus

Alle partijen controleren de 
interne coherentie

Encryptie

Eigenaars beslissen met wie er 
info wordt gedeeld

‘Fault- & 
A�ack-tolerant’

Verminderde kans op netwerkprobleem 
en beter beveiligd tegen externe 

aanvallen door decentralisatie



De expert bevestigt de cijfers Voordelen

Transparantie

Openbaar 
transactieregister, elke 

transactie is controleerbaar. 

‘Immutable’

Afgeronde transacties zijn 
onwijzigbaarr

Uitbreidbaar

Nieuwe partijen kunnen 
zich aan het netwerk 

toevoegen

€

Blockchain hee� ook nadelen, bijvoorbeeld het 
energieverbruik en de transactiesnelheid. 
Vermoedelijk is een private blockchain voor dit 
proces een betere oplossing.

BITCOIN

ETHEREUM

IOTA

VISA

AVERAGE
TX/SEC

MAX
TX/SEC

TRANSACTION
FEE

SIZE FULL
‘BLOCKCHAIN’

POWER CONSUMPTION
PER TRANSACTION*

3

6

1

1677

7

13

182

5600056000

≈ $4.50

≈ $0.50

0.00

VARIES

155 GB

136 GB

2.5 GB

N/A

184 KWH

36 KWH

NEGLIGIBLE**

N/A

Directe koppeling tussen 
vaccinatie en geldbedrag

• Subsidie wordt opdracht
• Administratieve verlichting
•  Geen we�elijke subsidieregeling meer te onderhouden
• Geen aanvraagformulieren voor subsidie en    
 subsidiebeschikkingen verzenden 
• Wel schaalvoordelen door gezamenlijke inkoop van   
 vaccins, bloedtesten en prikkenze�ers



De expert bevestigt de cijfers Vaccination - Architecture

PEER

PEER

PEER

PEER

PEER



De expert bevestigt de cijfers Smart contract

Smart contract=een te programmeren zelfuitvoerend contract dat “If” “Then” transacties kan uitvoeren, 
rechten van gebruikers toepast en dataverbindingen kan aangaan buiten de eigen blockchain. 

SMART CONTRACT



HELEN STEVEN MINDY



SCHOOL
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Swimlane blockchain solution
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Phase

Stage over X- maanden
Heeft student juiste inentingen 

voor het tijdsbestek van de 
stage

Stuurt push bericht 
naar student & 

school betreffende 
aantal resterende 

vaccinaties

push bericht met 
unieke code

Student plant 
inenting in met 

behulp van unieke 
code

Nee

Student verifieert 
dat de vaccinatie 

plaatsvindt.

GGD verifieert 
inenting

Hebben student en 
GGD geverifieerd?Nee

Inenting vind plaats

Heeft student 
benodigde 

inentingen?

Nee

Ja

Ja

Einde

Facturatie van 
inenting wordt 
verstuurd naar 

school

Aantal 
inentingen +1

Factuur inenting

Parameter 
“Voldoende 

inentingen” = “Ja”

Bloedwaarde aan 
eisen voldoende
Van vaccinatie X

Ja

Parameter
“Voldoende 

inentingen” = 
“Nee”

Nee

Update aantal 
vaccinaties te gaan.




