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ICT-standaarden en e-infrastructuren voor Onderzoek & Ontwikkeling 

 
Deze FAQ besteedt niet alleen aandacht aan beschikbare standaarden en e-infrastructuren voor data 

gegenereerd in het onderzoeksdomein, maar besteedt ook aandacht aan standaarden en e-

infrastructuren voor data gegenereerd binnen andere domeinen zoals patiëntenzorg en 

volksgezondheid.  

 

De FAQ bestaat uit twee onderdelen: 

- Achtergrondinformatie 

- Wat kan de onderzoeker/onderzoeksinstelling doen 

 

NB. Het doel van ZonMw is om subsidieaanvragers en –ontvangers te ondersteunen bij het toepassen 

van de nieuwe subsidiebepalingen op het gebied van datamanagement. Het in kaart brengen en 

houden van het digitale datalandschap in Nederland is geen doel op zichzelf voor ZonMw. 

De antwoorden zijn geformuleerd in samenwerking met diverse kennispartners zoals SURF (ook 

namens SURFnet, SURFsara en NLeSc) en Nictiz. 

 

Achtergrondinformatie 

 

1) Wat verstaan we onder standaarden? 

 

(Bron: SURF ) 

(Onderwijs)instellingen kunnen niet zonder een optimale uitwisseling van informatie. Standaarden zijn 

bij uitstek het middel om deze uitwisseling tot stand te brengen. Standaarden zijn strenge afspraken 

binnen instellingen en tussen instellingen onderling over de vorm waarin de informatie wordt 

aangeboden. 

 

(Bron: Nictiz )  

Standaarden zijn specificaties of criteria die gelden voor een bepaald product, dienst, proces of 

methode. Standaarden kunnen worden vastgesteld binnen een bedrijf, binnen een consortium van 

organisaties of door erkende standaardisatieorganisaties. Op het gebied van ICT in de zorg bestaan 

er tal van informatiestandaarden. Het gebruik van standaarden zorgt ervoor dat ICT-systemen met 

elkaar kunnen communiceren en dat de kwaliteit van ICT-systemen wordt verhoogd. 

 

De informatie over standaarden op de websites van SURF en Nictiz kan behulpzaam zijn bij het 

maken van keuzes in het eigen project. 

 

2) Wat verstaan we onder e-infrastructuur voor onderzoek? 

 

Hiervoor is geen eenduidige definitie beschikbaar. E-infrastructuur heeft betrekking op alle hardware 

en software en alle methoden en werkwijzen waarmee met data wordt gewerkt (in de breedste zin van 

het woord).  

 

Enkele gehanteerde definities: 

 

(Bron: SURF) 

De e-infrastructuur bestaat uit verschillende componenten, die zowel afzonderlijk als in samenhang 

gebruikt kunnen worden: geavanceerde netwerkverbindingen, high performance computing, 

grootschalige opslagfaciliteiten, de middleware laag die deze elementen verbindt, en de generieke e-

science-diensten die de specifieke onderzoeksvelden ondersteunen. 

http://www.surf.nl/nl/themas/organiserenmetict/standaarden/pages/default.aspx
https://www.nictiz.nl/page/Standaarden
http://www.surf.nl/nl/publicaties/documents/de%2520impact%2520van%2520de%2520e-infrastructuur%2520op%2520de%2520nederlandse%2520kenniseconomie.pdf
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(Bron: DTL-DISC) 

..software, databases, as well as advanced methodologies and strategies for data integration and 

stewardship, including training and education.. 

 

(Bron: Europese Commissie)  

“e-Infrastructures can be defined as networked tools, data and resources that support a community of 

researchers, broadly including all those who participate in and benefit from research. Following this 

definition, the term e-Infrastructure comprises very heterogeneous projects and institutions within the 

scientific community. 

 

e-Infrastructures include services as diverse as the physical supply of backbone connectivity, single- 

or multi-purpose grids, supercomputer infrastructure, data grids and repositories, tools for 

visualization, simulation, data management, storage, analysis and collection, tools for support in 

relation to methods or analysis, as well as remote access to research instruments and very large 

research facilities.” 

 

3) Waarom besteedt ZonMw aandacht aan ICT-standaarden en infrastructuren in de context 

van het programma Toegang tot Data? 

 

De focus voor ZonMw ligt op het realiseren van optimaal gebruik van databestanden en stelt daar 

eisen aan via de subsidiebepalingen. Als ondersteuning daarbij biedt ZonMw een toelichting over 

initiatieven, werkwijzen en standaarden in het veld die daaraan bijdragen. Zo ook op het gebied van 

ICT-standaarden en e-infrastructuren.  

 

ZonMw heeft geen rol of verantwoordelijkheid in de implementatie en toepassing van standaarden en 

e-infrastructuur, maar er ligt wel een relatie. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de stimulans die uitgaat 

van de subsidiebepalingen en de toelichting als een ‘hefboom’ fungeert om lopende initiatieven op het 

gebied van standaardisering te versnellen. Omgekeerd realiseert ZonMw zich dat optimaal gebruik 

van dataverzamelingen niet zonder standaardisering en e-infrastructuren mogelijk is. 

 

4) Waarom is standaardisatie relevant voor subsidieaanvragers en -ontvangers? 

 

ZonMw wil dat data in gesubsidieerd onderzoek herbruikbaar en uitwisselbaar zijn en stelt daarom 

voorwaarden aan datamanagement. Om data te kunnen hergebruiken is het van belang dat de data 

op dusdanige manier wordt vastgelegd dat de data ook door anderen, op een andere locatie, in een 

ander domein, met een ander doel, te gebruiken is. De uitwisseling van data kan alleen als daarbij 

gebruik wordt gemaakt van afgesproken standaarden en infrastructuren.  

 

NB. Door de enorme toename van beschikbare digitale data (ook wel omschreven als ‘Big Data’) is 

het beheren van (onderzoeks)data een vak apart geworden. Subsidieaanvragers en –ontvangers 

worden voor hun onderzoeksdoeleinden ondersteund door ICT- en data-managers. Veel instellingen 

hebben of ontwikkelen een datamanagement- en ICT-beleid. Ook lopen er enkele overkoepelende 

projecten die zich richten op het ontwikkelen van datamanagementbeleid, zoals het project ‘Regie in 

de Cloud’.  

 

5) Waarom zijn ook ICT-standaarden en infrastructuren die zich richten op patiëntenzorg en 

volksgezondheid van belang? 

 

Het overzicht van standaarden en infrastructuren richt zich niet exclusief op het domein van 

onderzoek, omdat het domein onderzoek in toenemende mate integreert met andere domeinen zoals 

http://www.dtls.nl/dtl/programmes/disc.html
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/data_einfra_h2020_fiches_on-line_consult.pdf
http://www.surf.nl/nl/projecten/pages/regieindecloud.aspx
http://www.surf.nl/nl/projecten/pages/regieindecloud.aspx
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patiëntenzorg en volksgezondheid. Data die is vastgelegd voor het ene doel wordt steeds vaker (ook) 

gebruikt voor andere doelen. Zo heeft bijvoorbeeld de NFU (Nederlandse Federatie van 

Universitair Medische Centra) een visie geformuleerd over eenmalige registratie en hergebruik 

van data uit verschillende domeinen. De visie van de NFU sluit goed aan op de visie en beleid 

van NWO en ZonMw op dit gebied.  

 

De NFU stelt in haar visiedocument Registratie aan de Bron onder andere:  

'Het vastleggen van medische gegevens betreft adequate eenmalige registratie voor meervoudig 

gebruik in de vorm van hergebruik door andere zorgverleners, en secundair gebruik voor afleiding van 

financiële gegevens en kwaliteitsinformatie en voor onderzoek’. 

 

‘Het gebruik van internationale standaarden is noodzakelijk voor de ondersteuning van registratie in 

het primaire proces en het meervoudig gebruik, teneinde op kosteneffectieve wijze betrouwbare en 

vergelijkbare informatie voor onder meer de kwaliteit van zorg te verkrijgen'. 

 

Op het gebied van volksgezondheid zijn ook volop ontwikkelingen op het gebied van toepassing en 

hergebruik van data, die samenhangen met ontwikkelingen als Big Data en het Open Data-beleid van 

de overheid. Te denken valt aan het PRIO-initiatief van het Ministerie van VWS en de Strategische 

informatievoorziening voor VTV (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) en Zorgbalans van RIVM.  

 

6) Hoe ziet een goed georganiseerde e-infrastructuur eruit? 

Bron: SURF: 

 

De e-infrastructuur bestaat uit verschillende componenten, die zowel afzonderlijk als in samenhang 

gebruikt kunnen worden: geavanceerde netwerkverbindingen, high performance computing, 

grootschalige opslagfaciliteiten, de middleware laag die deze elementen verbindt, en de generieke e-

science-diensten die de specifieke onderzoeksvelden ondersteunen. 

 

Onderstaande afbeelding geeft een beeld van de samenhang tussen deze componenten: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skipr.nl/actueel/id14865-umcs-wilen-af-van-parallelle-registratie-in-zorg.html
http://www.volksgezondheidtoekomstverkenning.nl/
http://www.gezondheidszorgbalans.nl/
http://www.surf.nl/nl/publicaties/documents/de%2520impact%2520van%2520de%2520e-infrastructuur%2520op%2520de%2520nederlandse%2520kenniseconomie.pdf
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De e-infrastructuur zoals SURF die biedt voor onderzoek en ontwikkeling in Nederland bestaat uit drie 

delen die nauw met elkaar in verband staan:  

 De zeer geavanceerde netwerktechnologie van SURFnet, 

 De high performance computing en storagefaciliteiten van SURFsara, en 

 De translational e-science-toepassingen van het NLeSC 

 

Deze drie pijlers vormen samen een dynamisch en innovatie gedreven nationaal ecosysteem.  

 

Ook onderzoeksinstellingen in de gezondheidszorg maken gebruik (of kunnen gebruik maken) van 

deze diensten van SURF. De mate waarin dit gebeurt varieert per deelsector en per instelling. Meer 

informatie over de diensten van SURF is te vinden op de website.  

 

Enkele links: 

 SURF: E-infrastructuur: netwerken, supercomputers, grids en data 

 Dutch Techcenter for lifesciences - Data integration and stewardship centre 

 

eScience Technology Platform 

Rapport eResearch 2020 - The Role of e-Infrastructures in the Creation of Global Virtual Research 

Communities uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. 

 

Beleidsnotities:  

 

 SURF: De impact van de e-infrastructuur op de Nederlandse kenniseconomie 

 SURF: Nederland in de hoogste versnelling met een e-infrastructuur voor hoger onderwijs, 

onderzoek en innovatie 

 

7) Zijn er mogelijkheden om data die niet met dezelfde standaarden zijn opgezet, toch te 

kunnen uitwisselen door data te converteren/vertalen? 

 

Eén van de uitdagingen is het koppelen of verrijken van reeds beschikbare databestanden waarbij 

verschillende standaarden gehanteerd zijn. Diverse oplossingen zijn beschikbaar om data 

interoperabel te maken, bijvoorbeeld door te vertalen of te converteren. ZonMw werkt met 

kennispartners aan een handreiking voor onderzoekers.  

 

8) Met wie werkt ZonMw samen als het gaat om ICT-standaarden en e-infrastructuren? 

 

Programma’s en projecten van ZonMw richten zich op het brede spectrum van preventie, gezondheid, 

zorg en welzijn. Naast partijen die zich overkoepelend richten op ICT-standaarden en infrastructuren, 

zoals SURF en haar werkmaatschappijen als SURFnet, SURFsara en het NLeSC,  zijn er ook per 

deelsector of domein relevante spelers.  

 

Er zijn veel partijen en initiatieven actief in dit ‘eco-systeem’. Een goed beeld per deelsector is nog niet 

beschikbaar en zal stapsgewijs opgebouwd moeten worden. ZonMw werkt samen, en bouwt voort op 

kennis van partners zoals SURF en Nictiz die op het terrein van datamanagement veel kennis en 

ervaring hebben opgedaan in verschillende deelsectoren van de gezondheidszorg en/of op het terrein 

van onderzoek in andere sectoren.  

 

Om kennis over ICT-standaarden en e-infrastructuren op te bouwen zal aan subsidieaanvragers zelf 

gevraagd worden het eigen digitale datalandschap in kaart te brengen, vanuit de veronderstelling dat 

indieners zelf het beste zicht hebben op de ontwikkelingen in hun deelsector/domein. Met de 

http://www.surf.nl/nl/oversurf/Pages/Default.aspx
http://www.surf.nl/nl/themas/onderzoek/e-infrastructuur/pages/default.aspx
http://www.dtls.nl/dtl/programmes/disc.html
http://www.esciencecenter.nl/projects/project-portfolio/esteps/
http://www.eresearch2020.eu/
http://www.surf.nl/nl/publicaties/pages/notitiedeimpactvandee-infrastructuuropdenederlandsekenniseconomie.aspx
http://www.surf.nl/nl/publicaties/Pages/NotitieNederlandindehoogsteversnelling.aspx
http://www.surf.nl/nl/publicaties/Pages/NotitieNederlandindehoogsteversnelling.aspx
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informatie vanuit programma’s en projecten wordt ook het totaaloverzicht aangevuld dat ZonMw biedt. 

 

Wat kan de onderzoeker/onderzoeksinstelling doen 

 

9) Hoe kan een onderzoeker bij een subsidieaanvraag rekening houden met bestaande ICT-

standaarden en e-infrastructuren? 

 

Het belangrijkste is dat de onderzoeker ervoor kiest om ICT-standaarden en e-infrastructuren te 

gebruiken die in het betreffende vakgebied vanuit wet- en regelgeving worden voorgeschreven of 

gangbaar zijn. Formulering van beleid en implementatie daarvan in de praktijk zijn continu in 

ontwikkeling.  

 

ZonMw is van mening dat subsidieaanvragers en/of de ondersteuning vanuit de instelling op het 

terrein van data en ICT zelf het beste beeld hebben van relevante standaarden en beschikbare e-

infrastructuren in hun vakgebied. ZonMw gaat in 2014 in ieder geval stimuleren dat 

subsidieaanvragers zich daarover een beeld vormen doordat subsidieaanvragers moeten aantonen 

dat gekozen ICT-standaarden en e-infrastructuren gangbaar zijn in hun vakgebied.   

 

Relevante links: 

 SURF project: Overdracht Research Information Standaarden (ORIS)  

 

Data standards for sharing research data 

 

10) Wat kun je in een individueel project regelen om goed om te gaan met de ICT-standaarden? 

(Ook als uw instelling nog niet volledig voldoet aan gestelde voorwaarden voor gebruik van 

standaarden en e-infrastructuren?) 

 

Als een onderzoeksproject gebruik moet maken van de ‘installed base’ inclusief standaarden en e-

infrastructuren, dan is het moeilijk om voor één specifiek project daarvan af te wijken, ook omdat er 

meestal geen onderzoeksgeld wordt gealloceerd voor de inrichting van een nieuwe digitale 

infrastructuur. Dat betekent dat aanvragende onderzoekers in aanzienlijke mate afhankelijk zijn van de 

digitale omgeving waarin ze moeten werken.  

 

ZonMw is zich ervan bewust dat de digitale omgeving waarin onderzoekers werken volop in 

ontwikkeling is. Dit is één van de redenen waarom het programma Toegang tot Data een groeimodel 

als strategie hanteert en wil meewerken aan initiatieven die ertoe bijdragen dat de digitale 

werkomgeving onderzoekers in staat stelt om te (gaan) voldoen aan gestelde voorwaarden.  (ook hier 

ligt een relatie met het programma ‘Regie in de Cloud’ van SURF, waarbij ook wordt bekeken hoe 

cloudoplossingen gebruikt kunnen worden tijdens het onderzoeksproces). 

 

Tegelijk biedt elk nieuw project kansen en risico’s als het gaat om implementatie van Toegang tot 

Data. Een nieuw project is een kans om te stimuleren dat de standaarden en voorwaarden voor e-

infrastructuur worden toegepast. Wanneer deze kans niet wordt benut, bestaat echter het risico dat 

men voort bouwt op de bestaande (niet optimale) situatie en daarmee de transitie naar de gewenste 

situatie bemoeilijkt. Voor dit dilemma zullen onderzoekers, datamanagers, ICT-afdelingen en 

bestuurders van instellingen situationeel oplossingen moeten kiezen.  

 

ZonMw werkt in samenspraak met verschillende partijen aan handvatten om onderzoekers en 

instituten hierbij te ondersteunen, maar de primaire verantwoordelijkheid ligt bij het (onderzoeks)veld. 

 

http://www.surf.nl/nl/projecten/Pages/OverdrachtResearchInformationStandaarden(ORIS).aspx
http://www.mrc.ac.uk/ourresearch/ethicsresearchguidance/datasharing/policy/phspolicy/standards/index.htm
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11) Waar kunt u terecht om meer vragen te stellen? 

 

Algemene vragen kunnen gesteld worden aan het programmateam via Toegangtotdata@zonmw.nl  

mailto:toegangtotdata@zonmw.nl

