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Architectuur en technische specificaties: de beschrijving van de technische eisen voor de uitwisseling van
(persoons)gegevens en/of gezondheidsinformatie.
Authenticatie: het aantonen dat degene die zich identificeert ook daadwerkelijk degene is die zich als zodanig
voorgeeft.
Autorisatie: het proces van het toekennen van rechten voor de toegang tot geautomatiseerde functies
en/of gegevens in ICT voorzieningen.
AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deelnemer: een organisatie die conform de statuten van de Stichting MedMij is toegelaten tot de Stichting
MedMij, toetreedt tot het MedMij Afsprakenstelsel en overeenkomstig hetgeen daarover in het MedMij
Afsprakenstelsel is opgenomen de rol van Dienstverlener persoon of Dienstverlener zorgaanbieder vervult.
Dienstverlener: dit is in de definitie van Logius de zorgaanbieder, niet te verwarren met de DVZA of de DVP.
Dienstverlener persoon (DVP): dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. De Dienstverlener persoon
levert een PGO, een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die minimaal gegevensuitwisseling
met de Zorgaanbieder mogelijk maakt via het Netwerk en conform de afspraken van het MedMij
Afsprakenstelsel.
Dienstverlener zorgaanbieder (DVZA): dit betreft een rol in het MedMij Afsprakenstelsel. De Dienstverlener
zorgaanbieder levert Diensten aan Zorgaanbieders gerelateerd aan de gegevensuitwisseling tussen de DVP en de
Zorgaanbieder via het Netwerk en committeert zich hiervoor aan de naleving van de afspraken van het MedMij.
Dienst(en): activiteiten, processen en functionaliteit van de Dienstverlener zorgaanbieder aan de Zorgaanbieder
teneinde de gegevensuitwisseling tussen de Zorgaanbieder en de Persoon te realiseren.
Gegevensdienst: een gestandaardiseerde dienst voor gegevensuitwisseling met waarde voor de Gebruiker die
door een Dienstverlener persoon of Dienstverlener zorgaanbieder wordt aangeboden over het Netwerk. De
gegevensdienst is een toepassing van een informatiestandaard.
LC: dit is de definitie van Logius voor de (ICT-)leverancier van de clusteraansluiting of TVS.
Machtiging: de mogelijkheid om informatie door een ander te laten opvragen of delen.
MedMij Afsprakenstelsel: de door de Stichting MedMij vastgestelde laatste twee releases van het
MedMij Afsprakenstelsel.
Netwerk: een geheel van met elkaar verbonden knooppunten. Een voorbeeld van een netwerk is het MedMijnetwerk zoals gedefinieerd in het MedMij Afsprakenstelsel.
Persoon: persoon die gebruik wenst te maken van een PGO, een applicatie die gegevens kan uitwisselen met de
Zorgaanbieder conform het MedMij Afsprakenstelsel.
PGO: een persoonlijke gezondheidsomgeving is een dienst aan de Persoon voor de regie op zijn gezondheid die
minimaal gegevensuitwisseling met de Zorgaanbieder mogelijk maakt middels het MedMij Afsprakenstelsel.
SAAS: Software as a service, oftewel een applicatie die als dienst wordt afgenomen en technisch bij de
leverancier is ondergebracht
Stichting MedMij: beheerder van het afsprakenstelsel MedMij.
TVS: ToegangsVerleningService, zorgt voor één koppelvlak voor de door BZK toegelaten authenticatiemiddelen.
Vooralsnog zal dit enkel DigiD zijn, maar wanneer andere identity providers (IDP’s) worden toegelaten zoals
eHerkenning, IRMA, etc. zal de TVS deze ook gaan ondersteunen.
WDO: Wet Digitale Overheid waarin bestuursorganen en aangewezen organisaties zoals zorgpartijen,
indicatieorganen en zorgverzekeraars verplicht worden tot gebruik inlogmiddelen en de machtigingsvoorziening
erkend door BZK.
ZAL: Zorgaanbiederslijst met de adressen (URLs) van gegevensdiensten bij zorgaanbieders. De DVZA levert deze
adressen aan de MedMij beheerorganisatie.
Zorgaanbieder: een zorgverlener of een verband van zorgverleners die behandelingsovereenkomsten kunnen
aangaan met patiënten overeenkomstig artikel 7:446 BW, en die via een Dienstverlener zorgaanbieder gegevens
kan uitwisselen met de Persoon conform het MedMij Afsprakenstelsel.
Zorgpartij: zie Dienstverlener
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Inleiding
Het programma InZicht beoogt veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling te versnellen. Binnen het
programma InZicht heeft de module PGO als doel om, conform de MedMij afspraken en standaarden, gegevens
beschikbaar te stellen aan de cliënt. Het gaat hierbij specifiek om het beschikbaar stellen van de gegevensdienst
Basisgegevens Langdurige Zorg (BgLZ) en de gegevensdienst PDF/A. Deze gegevensuitwisseling is beoogd om het
samen beslissen (met de cliënt, diens vertegenwoordiger en/of mantelzorger) te ondersteunen. Hiervoor is het
noodzakelijk dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is.

3.1 Scope van de handreikingen
Bureau InZicht heeft in 2019 een handreiking opgesteld genaamd ‘Ontsluiten bronsystemen door MedMij DVZA’s’.
Deze handreiking betrof de ontsluiting van gegevens naar de DVZA, wat niet door MedMij zelf wordt gespecificeerd. In
deze handreiking zijn een zestal architectuurscenario’s beschreven waarmee de gegevensuitwisseling met een PGO
gerealiseerd kan worden.
De huidige handreiking gaat in op het thema authenticatie. In onderstaand figuur staan de verschillende domeinen
van de handreikingen weergegeven:

Figuur 1 Het rode vlak beslaat het bereik van de handreiking uit 2019. Het groene vlak beslaat het primaire bereik van de huidige
handreiking.

3.2 Toelichting op authenticatie
Binnen MedMij wordt een onderscheid gemaakt tussen authenticatie (inloggen) voor de toegang tot je eigen
persoonlijke gezondheidsomgeving enerzijds en authenticatie voor het opvragen van je gezondheidsgegevens bij de
zorgaanbieder anderzijds (zie figuur 2). Deze handreiking richt zich op de authenticatie bij de zorgaanbieder1.

1

Zie Bijlage A voor de specificatie van de authenticatie bij de PGO
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Figuur 2 Inloggen bij PGO en Zorgaanbieder

Nadat de cliënt bij de zorgaanbieder is geïdentificeerd volgt er in het MedMij afsprakenstelsel nog een
toestemmingsstap. In deze stap geeft de cliënt toestemming (autorisatie) aan de zorgaanbieder om de gegevens
daadwerkelijk te versturen naar de PGO. Deze toestemming kan eenmalig worden afgegeven, of voor langere tijd in
de vorm van een ‘abonnement’.
Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht het BSN van cliënten vast te leggen in hun systeem. De informatiesystemen van
zorgaanbieders bevinden zich daarmee in het BSN-domein, waar de overheid toezicht op houdt.
In de wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is bepaald dat bij het uitwisselen van
gegevens tussen cliënt en zorgprofessional de persoon wordt geïdentificeerd aan de hand van een BSN. Deze
identificatieplicht ligt niet bij de leveranciers van persoonlijke gezondheidsomgevingen, omdat die omgevingen
onderdeel zijn van het persoonsdomein waar het zelfs niet toegestaan is om het BSN te gebruiken. Het identificeren is
daarmee een plicht van de zorgaanbieder.
Het vaststellen van de identiteit bestaat uit identificatie en authenticatie, welke onlosmakelijk met elkaar zijn
verbonden. De persoon geeft aan wie hij is (identificatie) en levert bewijs dat hij is wie hij zegt te zijn (authenticatie).
Hoe sterk dit bewijs is wordt geclassificeerd in een betrouwbaarheidsniveau2. Voor gezondheidsinformatie is een
betrouwbaarheidsniveau hoog gewenst. In afwachting van het breder beschikbaar komen van authenticatiemethoden
met een hoger niveau stelt de autoriteit persoonsgegevens (AP) dat authenticatie plaats dient te vinden met

2

Zie uitvoeringsverordening (eu) 2015/1502 https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/4735575a56b7-11e5-afbf-01aa75ed71a1/language-nl
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tenminste tweefactorauthenticatie 3. MedMij stelt hierbij geen aanvullende eisen. In versie 1.1.2. van het MedMij
afsprakenstelsel (de huidige verplichte versie, maart 2020) is het enige toegestane authenticatiemiddel DigiD. In versie
1.2.0. (reeds gepubliceerd, wordt naar verwachting vanaf 31-10-2020 verplicht) wordt het authenticatiemiddel
vrijgelaten. Echter zullen zorgaanbieders na het intreden van de wet digitale overheid (WDO) verplicht worden om alle
door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) toegelaten authenticatiemiddelen die een
adequaat betrouwbaarheidsniveau bieden te ondersteunen.
In deze handreiking zullen we allereerst het authenticatiemiddel DigiD toelichten. We houden daarbij rekening met
een aantal ontwikkelingen die in de loop van 2020 beschikbaar komen, zoals de toegangsverleningservice (TVS)
waarmee middels één koppelvlak meerdere authenticatiemiddelen kunnen worden aangeboden en de
clusteraansluiting waarmee DigiD als een dienst kan worden aangeboden door een provider tegen lagere jaarlijkse
kosten. Het is daarom raadzaam om met het inrichten van de aansluiting op een authenticatievoorziening hier
rekening mee te houden. Daarnaast zal binnenkort de wet Digitale Overheid naar verwachting andere middelen voor
authenticatie gaan toestaan naast DigiD. Nieuwe middelen zullen echter na het in werking treden van de wet eerst
geaccrediteerd moeten worden voordat deze gebruikt kunnen worden4. Ook zullen we stilstaan bij het thema
machtigen.

3.3 Wat als een middel van het juiste betrouwbaarheidsniveau niet
algemeen beschikbaar is?
Het kan voorkomen dat de zorgaanbieder nog niet in voldoende mate een authenticatiemiddel met een voldoende
betrouwbaarheidsniveau beschikbaar kan stellen. De facto spreken we nu dan over het beschikbare
betrouwbaarheidsniveau voor DigiD, op de iets langere termijn ook over de beschikbaarheid van andere toegelaten
authenticatiemiddelen van private partijen.
In het geval dat het gewenste betrouwbaarheidsniveau nog niet (in voldoende mate) beschikbaar is, gelden de
volgende vuistregels:
• Kies voor elektronische dienstverlening, waarbij de zorgaanbieder het eerstvolgende lagere
betrouwbaarheidsniveau aanbiedt, dat wèl (in voldoende mate) beschikbaar is.
• Neem compenserende maatregelen, die het extra risico acceptabel maken, dat volgt uit de keuze van het lagere
betrouwbaarheidsniveau.

3

Zie brief Autoriteit Persoonsgegevens

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/2018-1004_brief_aan_minister_over_patientauthenticatie.pdf
4

Zie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html, bijlage 1
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3.4 Algemene randvoorwaarden aansluiting authenticatievoorziening
Om op een authenticatiemiddel aan te sluiten zullen altijd voorwaarden gelden. Zaken die voor elk
authenticatiemiddel gelden staan hieronder beschreven.

3.4.1 Gerechtigd BSN gebruik
Hoewel een zorgaanbieder die zorg levert in het kader van de WLZ verplicht is om het BSN te gebruiken zal deze
zorgaanbieder voor het aansluiten op een authenticatievoorziening toch alsnog moeten aantonen dat zij ook BSN
gerechtigd is. Zeker wanneer straks meerdere authenticatiemiddelen via de TVS worden ingezet ligt het voor de hand
dat centrale registers worden gebruikt bij het vaststellen van de BSN gerechtigdheid. Een centraal register dat
hiervoor bestaat is de Authorisatielijst BSN’s (ALB) van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens. Het formulier dat
hiervoor gebruikt wordt geeft een mooi handvat:
https://www.logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/diensten/BSNk/Formulier-toetsing-BSN-gerechtigdheidt.b.v.-verstrekking-BSN-sleutelmateriaal.pdf
Om in de ALB opgenomen te worden zal onder andere de volgende informatie moeten aangeleverd:
het OIN, organisatie identificatienummer zoals dit is gebruikt in het PKIoverheids certificaat.
Aangezien zorginstellingen over het algemeen geen overheidsorganisatie zijn zullen zij als “Derde, overige categorie
BSN gebruiker” worden gezien en dienen bewijs te leveren dat het BSN verwerkt mag worden. Bij de aanvraag dient
wederom een uitreksel van het KvK bijgevoegd te worden en de aanvraag moet wederom door de daarvoor
tekenbevoegde personen ondertekend te worden.
https://www.logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/diensten/BSNk/Toelichting-ALB-proces_0.pdf

3.4.2 Authenticatie zorgaanbieder
Een zorgaanbieder zal zelf ook een authenticatiemiddel nodig hebben om zich te presenteren. In het geval van de TVS
en een reguliere DigiD aansluiting is dit in de vorm van een PKIoverheidscertificaat dat op naam van de zorgaanbieder
staat. Om dit aan te kunnen vragen is een uittreksel van KvK handig (scheelt kosten bij het aanvragen, en is in latere
stappen ook nodig) en is een handtekening van tekenbevoegd persoon zoals deze geregistreerd is bij de KvK nodig.
Vaak zijn bestuurders niet enkelvoudig gemachtigd en zijn er twee bestuurders nodig om te accorderen. Gebruik het
OIN bij de aanvraag van het certificaat wanneer dit verkregen is.

3.4.3 Organisatie identificatienummer (OIN)
Het OIN is een uniek identificerend nummer dat gebruikt wordt door organisaties met een publieke taak zoals
zorginstellingen. Dit nummer kan gebruikt worden bij de aanvraag van een certificaat en kan aangevraagd worden bij
Logius: https://www.logius.nl/diensten/oin/aanvragen

PGO Handreiking Authenticatie 2020
8

3.4.4 Audit
Onderdeel van het aansluitproces op authenticatievoorzieningen is het uitvoeren van een audit op het gebied van
informatiebeveiliging. In het geval van SAAS-oplossingen zal in de toekomst de audit (grotendeels) plaatsvinden bij de
leverancier. Wanneer je kijkt naar normen op het gebied van informatiebeveiliging dan valt op dat er veel overlap is.
Zo is de Nen7510 waar zorgaanbieders aan moeten voldoen een specifieke invulling en kleine uitbreiding op de ISO
27001 en 27002 norm. Het normenkader waar deelnemers van MedMij aan moeten voldoen is een subset van de van
de Nen7510 maar met een nog specifiekere invulling en hergebruikt een aantal delen van de NCSC-richtlijn. Het DigiD
beveiligingsassessment richt zich dan weer op een subset van de NCSC-richtlijn.

Figuur 3 Samenhang van normen
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Ontwikkelingen
4.1 MedMij Abonneren en notificeren
Met de nieuwe functionaliteit Abonneren en Notificeren in het MedMij afsprakenstelsel wordt aan de persoon de
mogelijkheid geboden om een abonnement te nemen op notificaties van een zorgaanbieder bij een update van een
bepaalde gegevensdienst. Dit betekent dat de persoon middels een notificatie op de hoogte wordt gesteld dat er een
nieuwe waarde bij een ZIB uit de betreffende gegevensdienst is geregistreerd. Na het ontvangen van die notificatie
kan de persoon zelf besluiten of en wanneer hij de gegevensdienst gaat ophalen. Deze handeling verschilt niet van het
reguliere ophalen van informatie. Bij het afsluiten van een abonnement met een bepaalde einddatum moet de
persoon zich authenticeren bij de zorgaanbieder net als bij het opvragen van informatie. Nieuw hierbij is dat de
toestemming voor het ontvangen van notificaties niet eenmalig maar voor een bepaalde periode is.

4.2 Clusteraansluiting
Logius test op dit moment een technische oplossing die het aansluiten van grote groepen zorgaanbieders via
softwareleveranciers eenvoudiger maakt en die de doorlooptijd van het aansluiten verkort tot slechts enkele dagen.
De eis voor een PKIO-certificaat komt niet te vervallen, er wordt wel onderzocht of de kosten daarvoor in specifieke
gevallen nog verder beperkt kunnen worden. De leverancier handelt in deze constructie namens de zorgaanbieder de
gehele DigiD aansluitprocedure af en zal ook de assessment laten uitvoeren zoals beschreven in de volgende
paragraaf.

4.3 Meervoudig assessment
Daarnaast wordt op dit moment een pilot uitgevoerd om te onderzoeken of de audit-last grotendeels (>90%) kan
worden verschoven naar de softwareleverancier, zonder dat dit afbreuk doet aan de betrouwbaarheid. De verwachte
kostenreductie is equivalent. Voorwaarde voor al het voornoemde is dat het softwarepakket een SaaS-oplossing is.
Deze oplossing heet de clusteraansluiting DigiD in combinatie met het meervoudig assessment. De kosten en
inspanningen voor zorgaanbieders worden daarmee gereduceerd tot een minimum.
Het is nog niet bekend wanneer de clusteraansluting en/of het meervoudig assessment beschikbaar komen. We raden
zorgaanbieders wel aan om met hun DVZA hierover in gesprek te gaan voordat zij de definitieve keuze voor een
authenticatiemiddel maken.
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4.4 Wet Digitale Overheid
In deze paragraaf lichten we twee onderdelen van het wetsvoorstel WDO uit. Dit betreft de toegelaten middelen en de
ruimte voor innovatie.

Artikel 9. Toelaten van identificatiemiddelen
1. Onze Minister wijst publieke identificatiemiddelen aan als toegelaten identificatiemiddelen op de
betrouwbaarheidsniveaus substantieel of hoog indien deze identificatiemiddelen naar zijn oordeel in voldoende mate
voldoen aan de krachtens de eIDAS-verordening vastgestelde technische specificaties en procedures.
2. Onze Minister kan, na het volgen van een door hem vast te stellen procedure, een privaat identificatiemiddel
aanwijzen als toegelaten identificatiemiddel op het betrouwbaarheidsniveau substantieel of hoog, indien:
• dit noodzakelijk is voor de beschikbaarheid en toegankelijkheid van elektronische dienstverlening aan
natuurlijke personen,
• het identificatiemiddel voldoet aan de in het eerste lid bedoelde technische specificaties en procedures, en
• de geschiktheid van dit identificatiemiddel is gebleken in een toets op basis van vooraf bekendgemaakte
criteria.
Dit artikel geeft aan dat private authenticatiemiddelen pas toegestaan worden nadat deze getoetst zijn door BZK. De
inhoud en doorlooptijd van deze toets is nog onbekend. Het is daarom nu niet met zekerheid te zeggen wanneer
private authenticatiemiddelen beschikbaar komen voor gebruik in de zorg.
Interessant is ook de ruimte die gegeven wordt aan innovatie in wetsartikel 26:

Artikel 26. Innovatie
1. Bij algemene maatregel van bestuur kan bij wijze van experiment, met het oog op het onderzoeken van nieuwe
methoden waarmee authenticatie doeltreffender en veiliger kan plaatsvinden, worden afgeweken van de bij of
krachtens deze wet geldende bepalingen.
2. Bij toepassing van het eerste lid wordt geregeld door welke bestuurs- organen of aangewezen organisaties, op
welke wijze en gedurende welke periode van de wet wordt afgeweken.
3. Een experiment als bedoeld in het eerste lid duurt ten hoogste vier jaar.
4. Onze Minister zendt negen maanden voor het einde van de werkingsduur van een algemene maatregel van bestuur
als bedoeld in het eerste lid aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het
experiment, alsmede een standpunt inzake de voortzetting anders dan als experiment.
Zorgaanbieders zouden, bijvoorbeeld middels de brancheorganisaties, kunnen overwegen om een experiment op te
zetten waarin een nieuwe methode van authenticatie beproefd kan worden.
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Authenticatievoorziening: DigiD
In dit hoofdstuk geven we een toelichting op de authenticatievoorziening DigiD en de bijbehorende taken en
verantwoordelijkheden in relatie tot het MedMij afsprakenstelsel.

Zorgaanbieder

Logius/DigiD

MedMij

De zorgaanbieder is de formele

De zorgaanbieder zelf is geen

aansluithouder voor de DigiD

deelnemer aan het MedMij

aansluiting. En is verantwoordelijk

afsprakenstelsel. Maar heeft wel

voor het voldoen aan de

de verantwoordelijkheid om de

aansluitvoorwaarden van DigiD

identiteit van de persoon vast te
stellen.

DVZA

Leverancier van de

Is deelnemer in het MedMij

zorgaanbieder.

afsprakenstelsel en voldoet aan
de MedMij afspraken. De
zorgaanbieder maakt gebruik van
de diensten van een DVZA om zijn
zorggegevens aan te bieden op
het MedMij netwerk.

Persoon

Is de burger zoals deze is

Is de zorggebruiker die informatie

ingeschreven in het BRP. Deze kan

wil delen of verzamelen bij zijn

zich authentiseren bij DigiD.

zorgaanbieder en zich daarvoor
moet identificeren.

Zoals eerder beschreven wordt vooralsnog geaccepteerd door de AP dat authenticatie op basis van twee factoren
plaatsvindt (zie de inleiding). Daarmee volstaat DigiD betrouwbaarheidsniveau Midden (dit is hetzelfde als DigiD 2factor). Wanneer een hoger betrouwbaarheidsniveau breed beschikbaar is zal dit gebruikt moeten worden volgens de
AP.

5.1 Aansluithouder
Uitsluitend organisaties die het BSN mogen gebruiken in het kader van een publieke taak mogen aansluiten op DigiD.
Zorgaanbieders die aansluiten zullen de aansluitvoorwaarden moeten accepteren. Tot de aansluitvoorwaarden
behoren het ondergaan van een (jaarlijks) assessment. Een leverancier (bijvoorbeeld de DVZA) kan een zorgaanbieder
helpen met de DigiD-aansluiting door deze te implementeren en/of te begeleiden.
Indien een organisatie bestaat uit meerdere geregistreerde deelorganisaties (bijvoorbeeld meerdere BV’s) dan is het
van belang om te bepalen met welke organisatie de zorggebruiker contact heeft. Het gaat er dus hierbij om onder
welke naam de organisatie zich presenteert naar de zorggebruiker. Wanneer verschillende onderdelen zich onder een
andere naam presenteren naar de zorggebruiker, dan kan het zo zijn dat er meerdere aansluitingen noodzakelijk zijn.
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5.2 Voorwaarden DigiD
Het volledige overzicht van voorwaarden voor aansluiting op DigiD is te vinden op de site van Logius. Logius gebruikt
de termen afnemer en aansluithouder voor dezelfde rol. In paragraaf 4.3 zullen een aantal van deze voorwaarden
expliciet genoemd worden. Zoals eerder is aangegeven is een andere overige belangrijke voorwaarde dat dat de
afnemer (de zorgaanbieder in dit geval) herkenbaar moet zijn voor de burger. Dit houdt in dat de pagina van waaruit
bij DigiD ingelogd wordt een internetdomein van deze afnemer heeft, en een certificaat behorend bij dezelfde
afnemer. Na het inloggen bij DigiD moet de burger ook weer terug geleid worden op het domein van deze afnemer.
De DigiD functionaliteit eenmalig inloggen wordt hier buiten beschouwing gelaten omdat die in de toepassing van het
informatie uitwisselen met zorgaanbieders niet de vereiste functionaliteit biedt.

5.3 Aansluitproces
Het aansluitproces op DigiD is in onderstaand schema weergegeven. In de documenten van Logius staan de acties
beschreven op het niveau van de aansluithouder, zijnde de zorgaanbieder. Het is echter aan de zorgaanbieder zelf om
te bepalen welke acties aan een ICT-leverancier (deels) kunnen worden uitbesteed. In het stroomschema hebben wij
een aantal acties daarom op het snijvlak tussen Zorgaanbieder en ICT-leverancier geplaatst, omdat deze acties zich
naar ons idee goed lenen voor een gemeenschappelijke uitvoering. De stappen uit dit stroomschema worden in de
volgende paragrafen verder toegelicht.

Figuur 4 Aansluitproces DigiD
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5.3.1 Stap 1: Voorbereiding
Bij het besluit om informatie te ontsluiten naar PGO’s hoort ook de keuze voor een partij die de rol van MedMij DVZA
gaat vervullen. In veel gevallen zal dat een gespecialiseerde leverancier zijn maar als de zorgaanbieder een eigen ICTafdeling heeft dan kan die rol ook door de zorgaanbieder zelf worden ingevuld. In de beschrijving van het stappenplan
gaan we uit van een leverancier die de rol van DVZA vervult en daarvoor een bewerkersovereenkomst heeft
afgesloten met de zorgaanbieder om namens die zorgaanbieder zorginformatie te mogen verwerken. Belangrijk
uitgangspunt is dat taken mogen worden uitbesteed maar dat de verwerkersverantwoordelijkheid altijd bij de
zorgaanbieder blijft.
Op de Logius site staat een overzicht van leveranciers die een aansluiting op DigiD hebben verzorgd.
Voor aansluiten op DigiD gelden de volgende voorwaarden voor de zorgaanbieder:
• U voert een publieke taak uit zoals vastgelegd in de wet.
• U mag het burgerservicenummer gebruiken om uw taak uit te voeren
• U gebruikt DigiD om uw taak uit te voeren
Zorgaanbieders voldoen aan deze eisen. Voor het verwerken van BSN moet de organisatie opgenomen worden op de
Autorisatie Lijst BSN. Daarvoor moet een toets doorlopen worden, zie de toelichting op de site van Logius. De
doorlooptijd van deze toets kan aanzienlijk zijn, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gevraagde informatie.
Voor de DigiD aansluiting moet een invoerplan worden opgesteld waarin duidelijk omschreven is wie welke taak op
zich neemt en welke resultaten wanneer geboekt worden. De deelnemers aan dit project zijn de zorgaanbieder en de
leverancier die als DVZA de aansluiting op het MedMij netwerk verzorgt. Andere partijen zijn bijvoorbeeld Logius, de
leverancier van de certificaten en de gekozen auditor.
Voor het uitwisselen van zorginformatie is het niet toegestaan om DigiD ‘eenmalig inloggen’ te gebruiken. De vraag
die hierover wordt gesteld in de checklist kan negatief beantwoord worden.
Op de vraag naar het vereiste zekerheidsniveau moet gekozen worden voor het niveau dat de zorgaanbieder wil
bieden conform haar beveiligingsbeleid. Een toelichting hierop is te vinden in de handreiking
betrouwbaarheidsniveaus.
Voor het maken van de verbindingen moeten PKIO-certificaten worden aangevraagd voor de test- en
acceptatieomgeving (het equivalent van de Logius preproductieomgeving), en voor de productieomgeving. De
gegevens van deze certificaten zijn nodig voor de verdere stappen in het aansluitproces. Dit proces kan enkele weken
duren als de zorgaanbieder deze voor het eerst aanvraagt. Als hij echter al bekend is, dan kan dit aanzienlijk sneller
afgehandeld worden.
Als koppelvlak moet gekozen worden voor SAML-koppelvlak. Daarmee is de aansluiting ook voorbereid op de TVS die
gebruik maakt van dezelfde standaard. Het CGI-koppelvlak is end-of-life verklaard dus kan niet meer gebruikt worden
voor nieuwe aansluitingen.
De dienst die gebruik gaat maken van de DigiD aansluiting wordt beoordeeld door een auditor in een assessment. De
scope hiervan is in dit geval gericht op de autorisatieserver van de DVZA. De resourceserver speelt hierbij geen rol.
Deze audit moet binnen twee maanden na in productie nemen van de DigiD aansluiting uitgevoerd worden en daarna
jaarlijks.
Nadat de aansluiting op DigiD gerealiseerd is, zal het in beheer genomen moeten worden door de dienstverlener al
dan niet in samenspraak met de IT-afdeling van de zorgaanbieder.
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Uiteindelijk zullen de cliënten van de zorgaanbieder gebruik gaan maken van DigiD. Als bij dat gebruik vragen
opkomen of problemen optreden dan moet de zorgaanbieder ondersteuning kunnen bieden, bijvoorbeeld via een
helpdesk.

5.3.2 Stap 2: Aansluiten op de preproductieomgeving
Logius stelt u een preproductieomgeving beschikbaar om de koppeling met DigiD te kunnen ontwikkelen en testen.
Deze preproductieomgeving is functioneel gelijk aan de productieomgeving. De inhoud van deze omgeving is
uiteraard fictief.
Met het aanvraagformulier kunt u de aansluiting op de preproductieomgeving van DigiD met vermelding van de keuze
voor het SAML koppelvlak, gegevens van het PKIO certificaat en XML-metadata aanvragen. De aansluiting moet
voldoen aan de DigiD Checklist Testen en aan de normen van het ICT-beveiligingsasssessment.
De afhandeling duurt circa 5 dagen. Na goedkeuring van de aanvraag door Logius ontvangt u 5 testaccounts om de
omgeving te testen. De volgende documenten zijn benodigd:
• aanvraagformulier preproductieomgeving
• voorwaarden preproductieomgeving DigiD voor afnemers of leveranciers
• koppelvlakspecificatie SAML
• DigiD Checklist Testen
• Documentatie over de ICT-beveiligingsassessments

5.3.3 Stap 3: Testen aansluiting preproductieomgeving
Wanneer de aansluiting op de preproductieomgeving van DigiD gerealiseerd is, kan de zorgaanbieder deze eerst zelf
testen en eventuele bevindingen oplossen. Daarna kan de aansluiting aan het Logius testcentrum
(servicecentrum@logius.nl) aangeboden worden om door Logius te laten testen.
De zorgaanbieder ontvangt daarna een testrapport van Logius met eventuele bevindingen. Na het verhelpen van deze
bevindingen kan de aansluiting opnieuw aangeboden worden voor acceptatie.
Logius verwacht dat de zorgaanbieder tijdens het testen gebruik maakt van een test- of acceptatieomgeving (Logius
gebruikt hiervoor de preproductieomgeving) die functioneel gelijk is aan de toekomstige productieomgeving van de
aansluiting.

5.3.4 Stap 4: Aansluiten op de DigiD productieomgeving
Als de zorgaanbieder Stap 3 succesvol heeft doorlopen dan heeft deze ook per e-mail het Aanvraagformulier
Productie en de voorwaarden productieomgeving DigiD ontvangen. Bij deze aanvraag wordt ook gevraagd om het
publieke deel van het PKIO-certificaat en de metadata in een XML-bestand om de productieaansluiting te kunnen
realiseren op het SAML koppelvlak.
Als de gegevens correct zijn dan volgt een bevestigingsmail van Logius en kan aangesloten worden op de DigiD
productieomgeving.

5.3.5 Stap 5: Testen aansluiting op de productieomgeving
Als de aansluiting op de productieomgeving van DigiD gerealiseerd is dan kan de zorgaanbieder deze eerst zelf testen
en eventuele bevindingen oplossen. Daarna kan de aansluiting aan het Logius testcentrum (servicecentrum@logius.nl)
aangeboden worden om door Logius te laten testen.
De zorgaanbieder ontvangt daarna een testrapport van Logius met eventuele bevindingen. Na het verhelpen van deze
bevindingen kan de aansluiting opnieuw aangeboden worden voor acceptatie.
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Als de aansluiting niet voldoet aan de voorwaarden dan kan Logius de aansluiting op DigiD afsluiten.

5.3.6 Stap 6: Inbeheername van de dienst en de aansluiting
De dienst en de bijbehorende DigiD aansluiting wordt formeel overgedragen aan de beheerorganisatie. Deze is
verantwoordelijk voor de volgende taken:
• Gebruikersondersteuning voor vragen over DigiD en gerelateerde processen en techniek.
• Functioneel beheer inclusief het informeren van Logius bij belangrijke wijzigingen
• ICT-beveiligingsassessment, jaarlijks uit te voeren maar voor het eerst binnen 2 maanden na in productie
nemen van de aansluiting.
• Beheer van PKIO-certificaten
Op de website van Logius staan de voorwaarden waar de beheerorganisatie aan moet voldoen.

5.4 Kosten
Er zijn kosten verbonden aan het aansluiten en het gebruik van DigiD. Zorgaanbieders hoeven echter niet te betalen
voor het gebruik, maar uitsluitend voor de audits. De kosten voor het gebruik worden afgedekt vanuit het ministerie
van VWS en worden rechtstreeks betaald aan uitvoeringsorganisatie Logius.
De voornaamste kostenpost voor het aansluiten bij DigiD bestaat uit een assessment waar gecertificeerde
auditpartijen kosten voor rekenen. Deze kosten verschillen per auditpartij. De auditkosten variëren tussen €10.000 en
€40.000 per jaar. Op de site van Norea staat een overzicht van partijen die de audit kunnen uitvoeren. Daarnaast dient
er gebruik te worden gemaakt van een PKIOverheid-certificaat welke, afhankelijk van de aanbiedende partij, zo’n
€400,- per twee jaar kan kosten. Op de site van Logius staat een overzicht van partijen die een PKIOverheid-certificaat
kunnen leveren. Daarnaast kan de DVZA nog kosten rekenen voor de implementatie, begeleiding en onderhoud van
de koppeling met DigiD.
In dit document worden nieuwe diensten beschreven die ervoor gaan zorgen dat de kosten voor audits voor de
zorgaanbieders aanzienlijk lager kunnen worden. Meer informatie daarover volgt in het hoofdstuk TVS.
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Toegangsverleningservice (TVS)

Figuur 5 Overzicht Routeringsdienst TVS5

Voor deze uitleg is het nuttig om te weten dat in de presentaties van Logius de termen dienstverlener en zorgpartij 6
gebruikt worden voor zorgaanbieder, ICT leverancier voor DVZA en Routeringsdienst voor TVS.
In figuur vijf is weergegeven hoe cliënten via zorgaanbieders en hun dienstverleners via de TVS verbinding kunnen
maken met DigiD of een ander middel voor authenticatie, en de machtigingsvoorziening. Deze laatste voorziening is
verbonden met diverse registers waarin de machtigingen opgeslagen zijn, zoals een publiek machtigingsregister, een
sectoraal machtigingsregister of een privaat machtigingsregister. Het ontsluiten en gebruik van machtigingen bevindt
zich nog in een pilot-fase, zie hoofdstuk zeven Machtigen.
Ook hierbij geldt dat bij de toepassing in de zorg de TVS niet met single sign on gebruikt kan worden.

6.1 Functionaliteit
TVS zorgt voor één koppelvlak voor de door BZK toegelaten authenticatiemiddelen. Vooralsnog zal dit enkel DigiD zijn,
maar wanneer andere identity providers (IDP’s) worden toegelaten (zoals eHerkenning, IRMA, etc.) zal de TVS deze
ook gaan ondersteunen.
Daarnaast zal de TVS ook de ontsluiting van machtigingen ondersteunen. Daarmee kunnen personen namens een
ander persoon diensten gebruiken. Vooralsnog zal enkel vrijwillig machtigen worden ondersteund die bij DigiD wordt
afgegeven. Daarbij geeft de persoon zelf een machtiging af aan een ander persoon. In een later stadium zullen ook
andere vormen van machtigen worden ondersteund zoals wettelijke vertegenwoordiging.
Er kan grofweg op twee manieren worden aangesloten op de TVS. Voor leveranciers die een SAAS-oplossing bieden
bestaat de mogelijkheid dat zijn hun klanten aansluiten via een clusterconnectie (meervoudige aansluiting) of een
individuele aansluiting voor een zorgaanbieder.

5

Dit figuur is een bewerkte versie van een figuur uit de presentaties van de Meetup Digitale Toegang in de Zorg op
10-03-2020 van NicTiz en VWS
6 De definitie van een zorgpartij van Logius is conform de definitie van een zorginstelling als opgenomen in de Wet
toelating zorginstelling (art. 5, eerste lid)
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De MedMij DVZA functionaliteit zal in het algemeen worden aangeboden als SAAS oplossing. Hiervoor is de
clusterconnectie de voordehand liggende wijze van aansluiten.

6.2 Meervoudige aansluiting en kostenbesparing
Bij een enkelvoudige aansluiting op DigiD heeft elke aangesloten partij de verplichting om binnen 2 maanden na
aansluiting en daarna jaarlijks een audit te laten uitvoeren door een RE-auditor. Dat zal aanzienlijke kosten met zich
meebrengen. Met de introductie van de meervoudige aansluiting of clusterconnectie geldt die verplichting voor de
leverancier en kunnen de kosten verdeeld worden over de aangesloten partijen. Deze zogenaamde meervoudige audit
kan dus een aanzienlijke verlaging van kosten opleveren.
Een alternatief voor een clusterconnectie is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders die gezamenlijk gebruik
maken van een aansluiting. Hiervoor gelden strikte voorwaarden met name met betrekking tot het gebruik van BSN.
Belangrijk is daarbij steeds dat het mogelijk moet zijn om de daadwerkelijke zorgaanbieder te kunnen identificeren
zodat een zorggebruiker altijd kan zien met wie hij contact heeft gemaakt. Deze constructie wordt op dit moment in
een Proof of Concept beproefd.

6.3 Verschillende scenario’s vergeleken
Om een goede vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende manieren van aansluiten zijn in de volgende
tabel de stappen opgenomen die gezet moeten worden om de betreffende aansluiting te realiseren en te gebruiken.
Daarbij kan een inschatting gemaakt worden welke toegevoegde waarde of de besparing van de wijze van aansluiting
met zich mee kan brengen.
Achtereenvolgens staan in de kolommen de stappen voor vier scenario’s beschreven:
1. De zorgaanbieder die zelf rechtstreeks op DigiD aansluit
2. De zorgaanbieder die zelf via TVS op DigiD en andere achter de TVS beschikbare middelen aansluit
3. De leverancier die zelf de clusteraansluiting aanbiedt en via TVS aansluit op DigiD en andere achter de TVS
beschikbare middelen aansluit
4. De zorgaanbieder die gebruik maakt van de dienst die de leverancier in scenario 3 heeft gerealiseerd
In het laatste geval is de grote opbrengst dat de zorgaanbieder voor de meeste stappen “ontzorgd” wordt door de
leverancier van de clusteraansluiting. De auditkosten worden per zorgaanbieder sterk verlaagd omdat alleen de
leverancier gecontroleerd wordt en niet alle afzonderlijke zorgaanbieders die gebruik maken van zijn dienstverlening.
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Stap

Scenario

DigiD

DigiD via TVS

DigiD via LC

rechtstreeks

(enkelvoudig)

(meervoudig)

1

2

3

4

leverancier

ZA

Voorbereiding
Opstellen invoeringsplan







Aanvragen OIN





Aanvragen PKIO certificaten









Inschrijven ALB









Aanvraagformulier sturen







Aansluitgegevens sturen voor preproductie-







SAML 2.0 v3.3

SAML 2.0 v4.4

SAML 2.0 v4.4



Aansluiten op preproductie

omgeving
Realisatie koppeling met preproductieomgeving***

of hoger

Testen aansluiting preproductie
Testen aansluiting







Acceptatie







Aanvraagformulier sturen







Aansluitgegevens sturen voor productie-













Testen aansluiting







Acceptatie



















-

-

-

Zelf inrichten

**

**

**

-

*

*

*

Aansluiten op productie

omgeving
Realisatie koppeling met productie-omgeving
Testen aansluiting productie

In beheername
Overdracht naar de beheerorganisatie
Audit
Assessment (binnen 2 maanden)
Overig
Single Sign On (substantieel en hoog)
DigiD Machtigen (vrijwillig)**
Meerdere authenticatie middelen

-

* keuzemogelijkheid uit alle middelen die in de toekomst door BZK zijn toegelaten, nu alleen nog DigiD (stavaza april
2020).
** de toepassing van DigiD Machtigen in de zorg is nog in ontwikkeling en momenteel nog niet beschikbaar voor de
zorg.
*** conform de koppelvlakspecificaties kan met SAML 2.0 v4.4 aangesloten worden rechtstreeks op DigiD en is men
voorbereid op een toekomstige aansluiting op TVS.
In de volgende figuur zijn de vier scenario’s zoals hierboven benoemd weergegeven:
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1
2
DigiD

4
3

Leveranciers
Clusteraansluiting

Zorgaanbieders

Andere middelen

Routeringsdienst
TVS

Machtigingsvoorziening

Figuur 6 Aansluitscenario’s

De nummers bij de pijlen verwijzen naar de scenario’s conform de tabel hierboven. De scenario’s 3 en 4 zijn een
combinatie waarbij een leverancier clusteraansluiting (LC) de aansluiting regelt met de routeringsdienst TVS inclusief
de verplichting voor de regelmatige audit namens aangesloten zorgaanbieders. Voorwaarde is dat de applicatie als
een dienst (SaaS) wordt aangeboden, dus dat de aansluitingen van zorgaanbieders identiek zijn.

6.4 Aansluitproces

Figuur 7 Aansluitproces TVS
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6.5 Beschikbaarheid koppelvlakspecificaties
De specificaties van het koppelvlak met TVS zijn uitvoerig beschreven in de documentatie van de
routeringsvoorziening op de Logius website. In dit document zijn verschillende use cases beschreven die relevant zijn
voor de toepassing met PGO’s en DVZA:
• Authentication, waar de gebruiker zichzelf aanmeldt via een authenticatiemiddel
• Clusterconnection connectivity, waar meerdere zorgpartijen via een IT-leverancier verbinding kunnen maken
met een authenticatiemiddel.
• Authentication with representation, waar de gebruiker namens iemand anders zich aanmeldt bij een
authenticatiemiddel
• Authentication with AD/BD, waar de gebruiker de mogelijkheid krijgt om een voorkeur in te stellen voor het
te gebruiken authenticatiemiddel.
Daarnaast zijn in dit document de specificaties beschreven van het SAML 2.0 koppelvlak inclusief voorbeelden van
berichtenstromen. Deze informatie is belangrijk voor de softwareontwikkelaars. In dit document zijn ook de
mogelijkheden voor Single Sign On beschreven maar dat is niet toegestaan voor de hogere betrouwbaarheidsniveaus
dus hier niet van toepassing.
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Machtigen
Machtigen is een van de voorzieningen die achter de TVS beschikbaar zal komen. Er bestaat reeds een
machtigingsvoorziening: DigiD machtigen. In dit hoofdstuk zullen beide toepassingen worden toegelicht.
In algemene zin geldt dat er twee verschillende soorten machtigen bestaan: vrijwillig machtigen en wettelijke
vertegenwoordiging. Bij vrijwillig machtigen wordt er een actieve en vrijwillige handeling uitgevoerd door de persoon.
In het geval van wettelijke vertegenwoordiging is er geen actieve en vrijwillige handeling van de persoon vereist en
komt de machtiging impliciet voort vanuit een bepaalde wettelijke grondslag. Een voorbeeld van een wettelijke
vertegenwoordiging is de bevoegdheid van ouders en/of voogden om zaken te regelen voor hun minderjarige
kind(eren).
In de WDO wordt het ondersteunen van machtigen verplicht gesteld voor zorgorganisaties (art. 7 lid 1 b en lid 2 b).

7.1 Digid Machtigen
DigiD machtigen is bedoeld voor vrijwillig machtigen. Middels DigiD machtigen kan iemand anders dan de persoon zelf
zaken regelen met de overheid, zonder dat diegene de DigiD van de persoon hoeft te gebruiken. Een
voorbeeldtoepassing is het machtigen van een belastingadviseur of een familielid. Deze persoon wordt dan ‘de
gemachtigde’ genoemd. Machtigingen kunnen aangevraagd worden via machtigen.digid.nl. Machtigingen gelden altijd
voor een specifieke dienst en voor een vooraf vastgestelde periode. Het is mogelijk om meerdere mensen voor
dezelfde dienst te machtigen. Een voorbeeld van een dienst is: de aangifte inkomstenbelasting doen. Een machtiging
kan op elk moment ingetrokken worden.
DigiD machtigen is op dit moment nog niet in gebruik voor het MedMij afsprakenstelsel. Wanneer dit wel zou worden
ondersteund door het MedMij afsprakenstelsel, dan betekent het dat de zorgaanbieder DigiD machtigen zou moeten
inrichten.

7.2 Machtigingsvoorziening achter TVS
De machtigingsvoorziening die momenteel ontwikkeld wordt door Logius zou zowel vrijwillig machtigen als wettelijke
vertegenwoordiging moeten ondersteunen. De machtingsvoorziening zou meerdere registers moeten ontsluiten:
zowel publieke en private als sectorale. Voor wettelijke vertegenwoordiging loopt reeds een pilot: ‘Ouderlijk gezag in
de zorg’ . De machtigingsvoorziening controleert of er een geldige (vrijwillige of wettelijke) machtigingsrelatie is
tussen een gemachtigde (persoon of bedrijf) en een belanghebbende (persoon). Het is aan de zorgaanbieder om te
bepalen of hij op basis van deze geldige machtigingsrelatie de gemachtigde toegang tot een dienst verleent. In relatie
tot MedMij verwachten wij dat deze acties (beoordelen machtigingsrelatie en toegang verlenen) door de DVZA wordt
afgehandeld.

Net als bij DigiD machtigen werkt de machtigingsvoorziening op basis van gespecificeerde diensten. De diensten die
door zorgaanbieders ondersteund kunnen worden (bijvoorbeeld omtrent het gebruik van de PGO) worden nog
vormgegeven. VWS en NICTIZ zijn in overleg met de koepelorganisaties om de inhoud en omvang van de machtigbare
diensten te bepalen.
PGO Handreiking Authenticatie 2020
22

Alternatieve authenticatievoorzieningen
Met het ingaan van de WDO kunnen authenticatievoorzieningen zich laten kwalificeren door BZK voor gebruik in
(onder meer) het zorgdomein. In dit hoofdstuk lichten we twee authenticatievoorzieningen toe die kansrijk zijn voor
deze kwalificatie.

8.1 eHerkenning
eHerkenning wordt momenteel gebruikt voor de online identificatie van personen die namens een organisatie of
bedrijf handelen. eHerkenning is gebaseerd op het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Het is eIDAS
genotificeerd (dit betekent dat het middel door andere EU lidstaten is geaccepteerd) en voldoet daarmee aan alle
Europese eIDAS eisen.
Het wordt geleverd door meerdere erkende leveranciers in verschillende rollen in een netwerk:
Herkenningsmakelaars (aansluiting dienstverlener), Authenticatiediensten (aantonen identiteit) en
Machtigingenregisters (aantonen bevoegdheid). eHerkenning wordt aangeboden op verschillende
betrouwbaarheidsniveaus, tot het hoogste eIDAS niveau.
Onderstaande diagram geeft een overzicht van de rollen en het netwerk voor eHerkenning:

Het Afsprakenstelsel elektronische Toegangsdiensten biedt ook de mogelijkheid voor identificatie van
personen/burgers. Waarbij dan het veilig versleutelde BSN van de persoon wel of niet geleverd wordt, afhankelijk van
de rechten van de ontvangende partij. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het BSN Koppelregister. Tevens biedt het de
mogelijkheid om gevalideerde attributen te verstrekken op basis van user consent. Denk aan naam, geboortedatum
en ouder dan 18 jaar. De pilots die hebben plaatsgevonden in het burgerdomein zijn succesvol afgerond en
geëvalueerd.
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Onderstaande diagram geeft een overzicht van de rollen en het netwerk voor mogelijk gebruik in het burgerdomein:

Het mogelijk gebruik van eHerkenning in het burgerdomein hangt samen met de inwerkingtreding van de wet Digitale
Overheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal dan een besluit nemen over de toelating
van één of meerdere (publiek-) private inlogmiddelen tot de digitale dienstverlening van de overheid in het
burgerdomein.

8.2 IRMA
IRMA wordt beschreven als een identity platform. We gebruiken in deze tekst de term ‘broker’, om aan te geven dat
de betreffende oplossing niet sec een authenticatiemiddel is, maar wel een authenticatie kan ontsluiten.
IRMA wordt gezien als een decentrale architectuur omdat de attributen lokaal worden opgeslagen.
IRMA staat voor ‘I Reveal My Attributes’. Welke attributen er worden ontsloten is afhankelijk van de toepassing. Voor
de ene toepassing is het voldoende om leeftijd te ontsluiten (bijvoorbeeld om aan te tonen dat de persoon 18+ is),
voor andere toepassingen wordt bijvoorbeeld ook de naam van de persoon ontsloten. Doordat er per vraag wordt
besloten hoeveel attributen ontsloten moeten worden, treedt er data minimalisatie op, en daarmee komt IRMA
tegemoet aan het privacy by design principe.
Het ontwerp van IRMA is gebaseerd op attributen in plaats van identiteiten. Identiteiten zijn bijvoorbeeld een
paspoortnummer of een burgerservicenummer: dit zijn unieke persoonsnummers. Attributen kunnen daarentegen
anoniem zijn.
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De gebruikerskant van IRMA is als volgt. De gebruiker installeert de IRMA app op zijn of haar telefoon of tablet. Deze
app heeft een eigen PIN. Vervolgens kunnen attributen door de gebruiker in de app toegevoegd worden. De wijze
waarop de attributen in de IRMA app terecht komen is afhankelijk van de uitgever van de attributen. Het zou via het
web kunnen, maar kan ook in persoon aan een balie. Voorbeelden van attribuut uitgevers zijn: de nationale overheid;
gemeentes; gezondheidsinstellingen; bedrijven en internet service providers. De stichting Privacy by Design houdt een
publiek register bij van de aangesloten uitgevers en de beschikbare attributen. Zo kan de Gemeente Nijmegen o.a. de
volgende attributen uitgeven: BSN, adres en reisdocument (ID-kaart of paspoort). Deze attributen zijn afkomstig uit
het bevolkingsregister. De stichting Privacy by Design geeft zelf ook attributen uit, waaronder attributen van de BIG
registratie.
Om attributen te verkrijgen bij de uitgever moet de persoon zich eerst bij de uitgever authentiseren. De uitgever kan
vervolgens de attributen van de persoon opzoeken en aan de IRMA app doorgeven, voorzien van een digitale
handtekening.
De attributen die in de IRMA app beschikbaar zijn, kunnen vervolgens gebruikt worden in transacties. De vragende
partij van de attributen wordt de controleur genoemd. Deze vragende partij moet altijd duidelijk aangeven welke
attributen gevraagd worden. Vervolgens moet de persoon expliciet toestemming geven voor het vrijgeven van de
betreffende attributen. De ontvangen attributen kan de controleur vervolgens op echtheid en herkomst controleren
middels de digitale handtekening. Daarnaast hebben de attributen ook een geldigheidsdatum die door de controleur
beoordeeld zal worden.
Wanneer de geldigheidsdatum van het attribuut is overschreden, moet het attribuut door de persoon opnieuw bij de
uitgever opgehaald worden. Het intrekken van attributen (bijv. wanneer iemand uit het BIG-register is verwijderd)
door de uitgever is een functionaliteit die momenteel ontwikkeld wordt.
De IRMA app met de ingeladen attributen wordt ook wel beschreven als een persoonlijk digitaal paspoort, of een
portemonnee. De IRMA attributen bevinden zich in de app op de telefoon/tablet van de persoon. Dit betekent dat bij
verandering van telefoon of tablet de attributen opnieuw moeten worden opgehaald bij de uitgevers. Op dit moment
wordt er gewerkt aan een back-up functionaliteit waardoor dit niet nodig zou zijn.
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Raakvlak met eOverdracht
De eOverdracht module binnen InZicht is gericht op gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Dat is een ander type
gegevensuitwisseling dan met de PGO en daarom ook aan andere wet- en regelgeving onderhevig. Het zou wel
kunnen dat onderdelen van authenticiatievoorzieningen die voor de PGO zijn geïmplementeerd hergebruikt kunnen
worden voor de eOverdracht module. Zo ligt het voor de hand dat de organisatie zich ook naar andere organisaties
presenteert met hetzelfde organisatie identificatienummer (OIN) en is het afhankelijk van de gekozen oplossing
mogelijk om dezelfde PKIO-certificaten te gebruiken.
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Advies aan deelnemers InZicht regeling

Figuur 8 Tijdlijn VIPP InZicht en planning uitrol TVS, Machtigen, en Meervoudig Assessment

In de figuur hierboven is weergegeven welke resultaten op welk moment beschikbaar zijn gekomen of nog komen
gedurende de looptijd van de InZicht regeling. De pilots voor Machtigen en meervoudig assessment zijn gestart maar
de uitkomsten zijn nu nog niet bekend (stavaza 15 april 2020).
De TVS uitrol door Logius zal getrapt starten: eerst een kleine uitrol met vier zorgaanbieders en daarna de grote
gefaseerde uitrol per groep zorgaanbieders danwel VIPP regeling. Deze fasering is gebaseerd op de uitrolkalender die
op 10 maart 2020 gepresenteerd is aan leveranciers en andere belanghebbenden. Leveranciers zullen zelf ook een
fasering aanbrengen: zij zullen met een selecte groep zorgaanbieders starten en de aansluiting testen, waarna deze
vervolgens voor de overige klanten beschikbaar komt.
Daarnaast is het nog niet mogelijk om aan te geven wanneer de Wet Digitale Overheid in werking treedt omdat er nog
geen besluit is genomen in de Eerste Kamer. Met als gevolg dat de beschikbaarheid van alternatieven voor DigiD en de
toelating daarvan door BZK ook nog niet vastgesteld kan worden.
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Met deze informatie komen we tot de volgende conclusies en aanbevelingen per 15 april 2020:
• In algemene zin: gezien de vele variabelen is het wijs om de keuze voor een authenticatiemiddel zo laat
mogelijk tijdens de InZicht regeling te maken. Conform de resultaatverplichtingen voor de PGO module zou
de aansluiting op een authenticatiemiddel uiterlijk in Q4 2021 gerealiseerd moeten zijn, anders kan er geen
uitwisseling met de PGO conform het MedMij afsprakenstelsel plaatsvinden. Daarom is het raadzaam om
met die deadline in gedachten terug te rekenen wanneer je uiterlijk moet starten met de implementatie van
het authenticatiemiddel. Dit kan in overleg met de leverancier van de DVZA.
• Voor informatie uitwisselen met PGO’s is DigiD nu het aangewezen authenticatiemiddel
• Voor de zorg is voorgeschreven dat alle in de toekomst toegelaten authenticatiemiddelen ondersteund
moeten gaan worden waaronder DigiD.
• Specificaties van het TVS koppelvlak zijn bekend.
• TVS en de clusteraansluiting bieden mogelijkheden om de kosten aanzienlijk te verlagen door meervoudige
audit.
• Voor de zorgaanbieders worden de kosten voor het gebruik van authenticatiemiddelen alleen vergoed als
deze via TVS ontsloten worden.
• Als een leverancier het SAML 2.0 koppelvlak voor aansluiten op DigiD inricht conform specificatie versie 4.4
dan kan in eerste instantie rechtstreeks op DigiD worden aangesloten en bij beschikbaar komen van TVS de
overstap gemaakt worden zonder ingrijpende aanpassingen op het koppelvlak. Dit is dus een
toekomstbestendige inrichting.
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Bijlage A – Twee-factor-authenticatie bij de PGO
De eisen aan Dienstverleners persoon en dus de PGO’s inzake twee-factor-authenticatie zijn geëxpliciteerd in versie
1.2.0 van het MedMij afsprakenstelsel.
Ten eerste moeten de factoren uit verschillende van de volgende categorieën gebruikt worden:
• Drie categorieën van zogenoemde "authenticatiefactoren": factoren waarvan is bevestigd dat deze gebonden
zijn aan een persoon.
• op bezit gebaseerde authenticatiefactoren: authenticatiefactoren waarvan de betrokkene moet
aantonen dat deze in zijn bezit is;
• op kennis gebaseerde authenticatiefactoren: authenticatiefactoren waarvan de betrokkene moet
aantonen dat hij ervan kennis draagt;
• inherente authenticatiefactoren: authenticatiefactoren die op een fysiek kenmerk van een
natuurlijke persoon zijn gebaseerd en waarbij de betrokkene moet aantonen dat hij dat fysieke
kenmerk bezit;
• Dynamische authenticatie: een elektronisch proces, dat met gebruikmaking van cryptografie of een andere
techniek de middelen biedt om op verzoek een elektronisch bewijs op te maken dat de betrokkene de
controle heeft over of in het bezit is van de identificatiegegevens, en dat verandert telkens als authenticatie
plaatsvindt tussen de betrokkene en het systeem dat diens identiteit verifieert;
NB: Dit betekent bijvoorbeeld dat wanneer er tijdens het inloggen zowel een TouchID als een FaceID gebruikt wordt,
er geen sprake is van twee-factor-authenticatie omdat het beide inherente authenticatiefactoren zijn.
Ten tweede moet het gebruik van beide factoren tijdens het inloggen achter elkaar plaatsvinden en in het inlogproces onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
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