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Comproraak
Ik zat ooit met een paar mensen in een auto en we moesten om een woonwijk heen. Dat kon 
linksom en rechtsom, dat maakte eigenlijk niet zo veel uit. Beide oplossingen waren prima. 
Maar misschien wel precies daarom had elk alternatief een fanatieke verdediger. Nee, echt, dit 
is de beste oplossing! Linksom! Rechtsom! Toen de chauff eur koos voor linksom, werd de 
verdediger van rechtsom steeds onrustiger. Bij elke afslag wilde hij naar rechts, want rechtsom 
was de beste oplossing. Bij de derde afslag kreeg hij zijn zin. En zo kwamen we in de woonwijk 
terecht. Een wirwar van kromme wegen (jaren 90!). Beide alternatieven waren prima, maar 
het compromis deugde niet. 

En dat gebeurt zo vaak. We twijfelen tussen twee alternatieven, die allebei hun hartstochtelijke 
verdedigers hebben, en na lang overleggen vinden we een compromis. En elke keer is het 
weer hetzelfde liedje. Het compromis combineert de slechte eigenschappen van de twee alter
natieven, voegt er nog wat ruis aan toe en voor je het weet zit je met iets verschrikkelijks 
opgescheept: het compromis.

Dat komt natuurlijk omdat we elke keer op zoek gaan naar consensus. Consensus vijlt altijd 
als eerste alle scherpe randjes eraf en die zijn vaak de juist de kracht van dat alternatief. Nee, 
dát is naar, dát ligt gevoelig en als we dát zó gaan doen, dan ben ik heel erg tegen. Wel eens 
geprobeerd om met zijn tienen een liedje te schrijven, voor een vriend die gaat trouwen? Nou 
dan. Juist de fundamentele verschillen mogen in het compromis niet terugkomen, want nog 
erger dan de discussie niet winnen, is dat de ander de discussie wint. En elke keer weer leidt 
consensus tot een slap compromis.

Het kan anders. Stel dat één iemand, met verstand van zaken, goed naar alle alternatieven 
luistert en dan doelbewust de sterke punten van de alternatieven combineert en op basis 
daarvan een oplossing componeert. Geen compromis, maar een comproraak. Met eigen
schappen uit beide alternatieven. En zo iemand kan ook gewoon een goed alternatief helemaal 
overnemen, als dat het beste is.

Dan kan. Dat bestaat. Dat heet eigenaarschap. Als we iemand benoemen tot eigenaar van een 
proces, of een dataverzameling, of een groep vakmensen of een applicatie, of nog iets anders, dan 
geven wij zo iemand mandaat om namens ons comproraken te formuleren en compromissen 
af te wijzen. Voor afdelingen hebben we zoiets al  daar heet het manager. Voor een heleboel 
andere dingen hebben we het niet, want dat ligt moeilijk: wie is er nou eigenaar van een proces? 
Allemaal een beetje, maar dat is een compromis, dat gaat niet werken. Het comproraak is een 
duidelijke eigenaar met een helder mandaat. De beslissing over eigenaarschap zet de toon: 
wordt het een serie compromissen of comproraken.

 Met dank aan Dave van Herpen voor het comproraak.

Bart Stofb erg

■ Bart Stofberg is organisatieveranderaar bij Quint Wellington Redwood.
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Consensus leidt tot een 
slap compromis

Lucien Engelen, directeur REshape Center van het Radboudumc:

Gaat blockchaintechnologie zorgcommunicatie ontwrichten?

Gezondheids Dossier (PGD). Engelen omschreef 
eerder in ICT/Zorg het verschil tussen ego en 
ecosystemen. Egosystemen zijn de huidige digitale 
patiëntportalen en EPDapplicaties van en voor 
zorgverleners. Deze zijn opgezet vanuit de point
ofview van de zorginstelling, niet vanuit de patiënt. 
Een PGD is daarentegen een ecosysteem: de patiënt 
staat aan het roer en bepaalt wat er met zijn infor
matie gebeurt én heeft  het overzicht. In het geval 
van blockchain: de patiënt maakt deel uit van het 
blockchainnetwerk en bepaalt wie welke infor
matie in de ‘gedeelde spreadsheet’ mag inzien. Hij 
ziet het ook als zorgverleners onderling informatie 
uitwisselen en houdt dus controle op wat er met 
zijn data gebeurt en heeft  bovendien zelf ook toegang 
tot alle gegevens.

Een derde toepassingsgebied is de datauitwisseling 
tussen medische apparatuur, of het nu gaat om 
consumententoepassingen zoals activity trackers, 
slimme weegschalen en bloedsuikermeters, of om 
ziekenhuisapparatuur. De manier waarop die 
 apparaten nu data uitwisselen is vaak storings
gevoelig. Het ene apparaat verzendt bepaalde data wel, 
maar de informatie komt niet aan bij het andere 
apparaat. Of het komt versnipperd aan en is daar
door onbruikbaar. En wie zegt dat de data 
 onderweg niet veranderd zijn? Het REshape Center 
wil kijken of de blockchaintechnologie die  storings 
en foutgevoeligheid kan verminderen doordat dan 
altijd duidelijk is of een bericht goed is aangekomen. 

Winst van blockchain
Wat is nu precies de winst van deze technologie 
voor de zorg? Engelen: “In de eerste plaats doet de 
blockchaintechnologie altijd een check of iemand 
wel is wie hij zegt dat hij is. Dat geldt zowel voor de 
verzender als voor de ontvanger van data. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt van bestaande en bewezen 
technologieën zoals digitale sleutels, cryptografi e 
en peertopeer technologie. Er is ook een controle 
of het verzonden datapakketje aankomt. Bij tradi
tionele manieren van data versturen, zoals post of 
email, is dat maar de vraag. Omdat beide partijen 
van elkaar weten wie ze zijn en dat het bericht aan
komt, is het niet langer nodig dat een trusted third 
party dit berichtenverkeer controleert. Daardoor is 
dit systeem veel goedkoper dan bestaande manieren. 
En tot slot is het systeem sneller: het bericht wordt 
op het moment dat het wordt verzonden ook meteen 
door de ontvanger verwerkt.”

Wie zwengelt aan?
Engelen denkt dat de acceptatie van blockchain 
sneller kan gaan dan veel partijen denken en trekt 
daarbij de vergelijking naar de fi nanciële sector. 
“Daar heeft  blockchain al voor een disruptie gezorgd 
zonder dat fi nanciële instellingen het in de gaten 
hadden. Volgens nieuwe Europese wetgeving mogen 
retailers vanaf 2017 hun eigen third party payment 
provider zijn. Dan heb je als webwinkel geen bank 
meer nodig om je geld rechtstreeks van de consument 
te innen.”
Hij vermoedt dat de verandering van buiten de zorg 
komt, en niet van EPDleveranciers en andere 
partijen die zich nu bezighouden met het uitwis
selen van zorgdata. “Ik verwacht dat partijen als Apple 
en Google hierin een grote rol gaan spelen, net als 
startups die nu nog geen rol van betekenis spelen.”
Uiteindelijk gaat Blockchain alle processen die te 
maken hebben met eigendom en vertrouwen op 
zijn kop zetten, verwacht Engelen. “Er is straks 
geen notaris meer nodig, geen accountant, geen 
bank, maar ook geen grouper om DBC’s te toetsen. 
De compliancecheck vindt immers al vooraf 
plaats. Er zijn ook geen ketenzorginformatiesystemen 
meer nodig om data uit verschillende zorgsystemen 
bij elkaar te brengen, want iedere patiënt heeft  een 
eigen blockchain waarin zijn volledige geschiedenis 
staat. En we kunnen machinetomachine com
munication opschalen, zonder dat het systeem te 
kwetsbaar of te duur wordt. De mogelijkheden lijken 
eindeloos.” 

Lijken, want in de praktijk is nog niets getoetst of 
bewezen. Of de bestaande organisaties die nu in 
het centrum van de (data)macht zitten, hierop zitten 
te wachten dan wel dit proactief gaan oppakken, 
laat zich raden. Hun rol zou wel eens een heel andere 
kunnen worden, denkt Engelen. “Kijkend naar de 
daadwerkelijke voortgang op het vlak van datadelen 
met de patiënt word ik daar niet zo vrolijk van. Ik 
hoop dus feitelijk op kracht vanuit de patiënt en 
partijen van buiten de zorg.”

Zodra de resultaten van de studie van het REshape 
Center bekend zijn, zullen we er in dit magazine over 
berichten. U kunt zich alvast inschrijven voor het 
OurFutureHealth Congres op 26 mei in Nijmegen 
(www.ourfuturehealth.org of @ourfuturehealth).
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