
TA TSV/Nuts en Twiin 
In dit stuk staan de punten waar de architectuurvisie en de specificaties van Twiin zorgtoepassingen 

(nog) niet aansluiten bij de keuzes die nu voor de op Nuts-standaarden gebaseerde TA voor 

eOverdracht worden gemaakt. Ook worden punten genoemd waarover al wel gesproken is met Nuts. 

Deze punten zijn gebaseerd op een interne GAP-analyse die Twiin heeft uitgevoerd en een gesprek 

tussen Twiin en Nuts (23 juli 2021). 

Identificatie 

Identificatie patiënt 
Zowel in de TA als in Twiin wordt gebruik gemaakt van het BSN. Het uitgangspunt van Nuts is dat, 

zolang er nog geen behandelingsovereenkomst is vastgesteld tussen patiënt en de partij naar wordt 

overgedragen, er eigenlijk geen identificerende persoonsgegevens (zoals dus het BSN) mogen 

worden verstuurd (in de notificatie of in de task). Dit past ook bij Twiin principe #7: privacy en 

security by design. Dit zou dan betekenen dan dat de ontvangende partij o.b.v. anonieme gegevens 

(het ziektebeeld) moeten bepalen of de overdracht kan en niet op basis. Voor Chipsoft leidt dit voor 

de use case Verpleegkundige Aanmelding in de praktijk tot problemen. Een juridische analyse zou 

moeten uitwijzen wat mag. Dat leidt dan eventueel tot een wijziging in de Nuts Bolt.  

Identificatie zorgverlener  
De visie van Twiin is (of wordt in lijn gebracht met) het beleid van VWS, waarin iedere zorgverlener 

een landelijk uniek identificatienummer heeft. Dit wordt hoogstwaarschijnlijk het UZI-nummer. 

Uitgifte van het UZI-nummer moet loskomen van de uitgifte van de UZI-pas. Momenteel wordt er bij 

eOverdracht nog geen UZI-nummer gebruikt. Dit geldt ook voor de eerste implementaties van Twiin 

beeldbeschikbaarheid. Hier voorziet Twiin geen principiële blokkades op de lange termijn. Ook in 

Nuts ziet men in dat zorgverleners uniek te identificeren moeten zijn. Graag ziet men de uitgifte van 

een dergelijk nummer gebeuren door een vertrouwde overheidspartij, als zgn verifiable credential 

(vc), zodat verschillende authenticatiemiddelen hieraan gekoppeld kunnen worden. 

Identificatie zorgaanbieder  
In de architectuur van Twiin wordt voor de identificatie van de zorgaanbieder het UZI-

registerabonneenummer (URA) vereist. Dit is mogelijk in Nuts, maar nog niet vereist. Momenteel 

gebruikt men een tijdelijk oplossing totdat een vertrouwde overheidspartij dit als zgn verifiable 

credential (vc) uit kan geven. Mogelijk kan dit toegevoegd worden in de Nuts Bolt. Maar wanneer 

hier niet aan voldaan wordt, betekent dit aanvullende specificaties voor Twiin knooppunten (GtKs) 

die (ook) aan eOverdracht deelnemen, maar ook hier geen principiële blokkade. 

Authenticatie 

Authenticatieniveau 
Twiin volgt wet- en regelgeving die stelt dat toegang tot medische gegevens moet gebeuren op het 

hoogste betrouwbaarheidsniveau. Dit betekent dat er authenticatiemiddelen van eIDAS-hoog 

gebruikt moeten. Het enige middel waarmee dit momenteel bereikt kan worden is de UZI-pas. Deze 

wordt bij veel partijen niet geaccepteerd, vanwege o.a. de kosten, de type gebruikers die geen BIG-

registratie hebben en het niet passen van het gebruik van de pas in de praktijk. In de praktijk zal 

iedere partij die met eigen middelen werkt op eIDAS laag zitten (of niet eens een eIDAS niveau 

hebben). Op korte termijn is hier geen oplossing voor en zullen partijen op Twiin aansluiten met de 

middelen die men nu gebruikt. De stip op de horizon is dat partijen wel toe kunnen werken naar 



gebruik van een authenticatiemiddel van het hoogste betrouwbaarheidsniveau, zoals wet- en 

regelgeving dat vereisen.  

Ook IRMA, één van de authenticatiemiddelen die in Nuts worden toegepast, heeft nog geen eIDAS-

niveau. Mogelijk issue wordt dat partijen die via een Twiin-knooppunt aan eOverdracht mee willen 

doen geen IRMA willen gebruiken en ook geen UZI-pas hebben (de UZI-pas wordt ook door Nuts 

ondersteund). Mogelijk kan de nieuwe identiteitskaart (die voldoet aan eIDAS Hoog) een rol spelen in 

het vormgeven van een (tijdelijke) oplossing voor zorgverleners zonder UZI-pas. Dit issue geldt 

misschien ook al voor de TSV-partijen. Binnen Twiin dient nog verder uitgewerkt te worden hoe de 

korte termijnoplossing waarin gebruik van verschillende authenticatiemiddelen (van verschillende 

niveaus) tussen GtK’s moet gaan werken. 

Techniek 
Nuts kiest voor het volgen van de OAuth2 flow, wat inhoudt dat eerst een zgn. accesstoken 

opgehaald moet worden bij de bron, waar vervolgens de FHIR-resources mee opgehaald kunnen 

worden. Om het accesstoken te bemachtigen dient de gebruiker eerst (eenmalig) geauthentiseerd te 

zijn (met IRMA).  

Binnen het door Twiin gebruikte IHE-IUA profiel wordt OAuth 2.x optioneel opgegeven als methode 

(evenals SAML). De intentie binnen Twiin is geweest om juist OAuth als standaard te zien, om zo een 

mogelijke brug met SMART on FHIR te maken. IHE-IUA beschrijft met de ITI-71 het ophalen van een 

token bij een autorisatieserver en met ITI-72 dat je die token mee kan geven met RESTful transacties. 

Daarmee is de methode die Nuts gebruikt dus niet per definitie anders dan IHE-IUA. Want IHE-IUA 

biedt die mogelijkheid net zo goed, dat is alleen nu nog niet zo beschreven binnen Twiin. Het grote 

verschil in de implementatiespecificaties is de positionering van de autorisatieserver. In Nuts wordt 

deze bij de bron gepositioneerd, in Twiin is deze optioneel bij de opvragende partij. In Twiin wordt 

het authenticatietoken met het FHIR-request meegestuurd, waar in Nuts dit het accesstoken is. 

Ondanks de verschillen zitten Twiin en Nuts qua visie op één lijn. Het idee is dat om toegang te 

krijgen tot bepaalde resources, de gebruiker zich moet authentiseren én allerlei grondslagen voor 

autorisatie mee moet kunnen sturen. Deze grondslagen kunnen verschillen per use case, maar 

gedacht moet worden aan impliciete toestemming, een Mitz-toestemming, een medische 

autorisatie, een mandaat, etc. Hiervoor dienen we gezamenlijk een functionele en technische 

uitwerking te maken. 

Autorisatie 

Behandelingsovereenkomst 
Formeel is de Bronhouder verantwoordelijk te verifiëren dat de raadplegende organisatie een 

behandelingsovereenkomst met de patiënt heeft. In de praktijk is dit nu niet mogelijk, bij iedere 

uitwisseling zie je dat er hier sprake is van onderling vertrouwen. Twiin stelt eisen aan het registreren 

van de patiënt en verificatie van het BSN. Deze eisen kunnen aanvullend zijn op de TA. 

Behandelrelatie 
Formeel is de Bronhouder verantwoordelijk te verifiëren dat de raadplegende gebruiker een 

behandelrelatie met de patiënt heeft. In de praktijk is dit nu niet mogelijk, bij iedere uitwisseling zie 

je dat er hier sprake is van onderling vertrouwen. De raadplegende partij moet borgen dat er een 

behandelrelatie met de gebruiker is. Hier stelt Twiin verder geen eisen aan, Nuts ook niet. 



Medisch Autorisatieprotocol 
Momenteel wordt er in de Nuts specificaties geen zorgverlenerrol meegegeven (komt door het 

verschil in aanpak van authenticatie maar ook door het gebrek aan een landelijke codelijst die alle 

zorgverlenerrollen dekt). Twiin werkt met het uitgangspunt dat er voor uitwisselingen een gedeeld 

medisch autorisatieprotocol moet zijn (zoals ook genoemd in verschillende normen). De praktijk is 

dat deze autorisatieprotocollen worden opgesteld rondom de rol van de zorgverlener. In de praktijk 

van eOverdracht is dit soms lastig met de gebruikers die niet allen een BIG-registratie hebben. Twiin 

houdt vast aan de autorisatie op zorgverlenerrol, zoals dat gesteld wordt in regelgeving. Mitz verlangt 

ook dat er een autorisatieprotocol is waarbinnen uitgewisseld mag worden. Ook is er nog geen 

duidelijk register van zorgaanbiederrollen wat je zou kunnen gebruiken. De visie van Nuts is ook 

meer dat er autorisatie op type zorgaanbieder/afdeling afgesproken moet worden en niet op 

zorgverlenerrol. Dit zal wellicht een landelijke discussie worden, VWS voorziet in ieder geval dat 

autorisatie item is waarover landelijke afspraken gemaakt dienen te worden (in een NEN-norm). Voor 

de korte termijn vereist Twiin dat voor (hergebruik in andere) zorgtoepassingen een rol mee moeten 

komen zodat de bron daarop haar autorisatieverantwoordelijkheid kan invullen.  

In de praktijk op korte termijn zie we ook bij Twiin dat BIG- of UZI-rolcodes nog niet 

geïmplementeerd kunnen worden en worden de rollen van de TA van TSV ook geaccepteerd. Zolang 

eOverdracht o.b.v. de Nuts Bolt een ‘geïsoleerde’ toepassing blijft binnen Twiin kan men hier andere 

keuzes maken.  

Patiënttoestemming / grondslag (zie ook kopje techniek) 
In de discussie over eenduidige specificaties van het authenticatie- en autorisatietoken zien Twiin en 

Nuts dat er verschillende grondslagen ondersteund moeten worden. Dit zijn dan zowel de impliciete 

toestemmingen die bij eOverdracht gelden, de specifieke toestemmingen zoals Nuts dat nu 

ondersteunt, maar toch ook de manier van toestemming geven zoals Mitz dat uitwerkt. Waar men 

mogelijk eerder dacht dat dit een principieel probleem was, lijkt hier toch een gezamenlijke stap 

gezet te zijn omdat men dezelfde visie heeft.  Dit vergt vermoedelijk ook wel medewerking van Mitz 

qua techniek, bijvoorbeeld op het gebied van de digitale ondertekening van toestemmingen met 

behulp van de W3C-standaard Verifiable Credentials. 

Adressering / applicatieregister 
Het registreren en adresseren van applicaties is in iedere uitwisseling nodig. Twiin leunt op het Zorg-

AB, waar Nuts een gesynchroniseerd, gedecentraliseerde registratie kent. Technisch zijn deze te 

koppelen. Nuts verlangt wel digitaal ondertekende attributen uit het Zorg-AB. Dit is nu nog niet 

mogelijk. Zorgaanbieders, het CIBG (UZI-register), VEKTIS en LRZA dienen hiervoor idealiter dan ook 

mee te werken, naast dat het ZorgAB dit moet gaan ondersteunen. Ideologisch is het model van de 

digitaal ondertekende attributen ook krachtig en schaalbaar, alleen binnen Zorg-AB moet nog wel 

een business case vinden omdat het daar nu geldende vertrouwensmodel toch ook prima werkt. 

Principieel is er geen blokkade, maar die is er wel qua tijd en geld om beide systemen te integreren. 

Tot die tijd zal voor eOverdracht een andere oplossing gelden dan voor andere Twiin 

zorgtoepassingen. 

Een alternatief zou kunnen zijn dat Twiin als geheel gebruik gaat maken van het Nuts adresboek. 

Maar of en hoe dit dan kan moet nog onderzocht worden. 

Netwerkverbindingen 
Twiin stelt GZN-verbindingen verplicht. Nuts wil internet. Wetgeving vereist dat uitwisselingsystemen 

voor netwerkverbindingen zgn. ‘ZSP-eisen’ op moet stellen. Nuts heeft dit nog niet gedaan. ZSP 

betekent niet per se dat het een privaat netwerk moet zijn, maar Twiin kiest hier wel voor. Het is ook 



niet zo dat GZN’s geen internet aanbieden (voor andere toepassingen dan de uitwisseling). Bij Nuts 

lijkt weerstand te zijn qua kosten en investeringen voor GZN’s, die een drempel kunnen vormen voor 

(kleinere) zorgaanbieders. Dit issue zal nader uitgezocht en bediscussieerd moeten worden. Dit kan 

ook in een breder kader omdat voor het programma medicatieproces er een koppeling tussen Nuts 

en het LSP (via Twiin?) voorzien wordt. 

Certificaatgebruik 
Het certificaatgebruik (digitale ondertekening, encryptie) en sleuteluitwisseling verschilt tussen Nuts 

en Twiin. Niet alleen welke certificaten gebruikt (moeten) worden, ook de manier waarop deze 

gebruikt worden. Onoverkomelijke problemen zijn niet verwacht, maar hier dient nog wel nadere 

afstemming plaats te vinden. Ook binnen Twiin is hier nog geen 100% duidelijkheid over, vanwege 

nog wat onduidelijkheid over de positionering en verantwoordelijkheid van een GtK(-leverancier). 

Specifiek eOverdracht en hergebruik/doorgroei naar meer toepassingen 

Notificatie en task resource 
Generieke zaken als een notificatie en task zullen in meerdere toepassingen gebruikt gaan worden. 

Met het oog op herbruikbaarheid gaat Twiin mee in het standpunt van Chipsoft dat als een notificatie 

binnenkomt het ontvangende systeem onderscheid moet kunnen maken in wat de context is van 

deze notificatie. Wellicht wil je verschillende types notificaties op verschillende endpoints 

ontvangen? Dat er een nieuwe Task klaar staat is te vaag, er kunnen verschillende types Tasks zijn en 

het is goed voor te stellen dat een eOverdracht-gerelateerde Task heel anders afgehandeld moet 

worden dan een andere Task. Het probleem is nu dat de FHIR-standaard het maken van onderscheid 

tussen types notificaties (nog) niet ondersteunt. Twiin gebruikt nog geen notificaties of Tasks in 

andere toepassingen, dus hier is nu nog geen compatibiliteitsprobleem. Wanneer andere use cases 

zich aandienen is de FHIR standaard hopelijk ook wat verder uitgewerkt.  

Niet onderzocht 
Niet onderzocht zijn: 

- Integratie governance Twiin en TSV/Nuts  
Nuts en/of TSV kunnen zelfstandig hun implementatiespecificaties wijzigen. Hoe werkt dit 
dan binnen de Twiin goverance? Andersom geldt het ook; als Twiin een aanpassing 
doorvoert, in hoeverre wordt deze dan overgenomen in de Nuts Bolt / TA? 

- InteropLAB  
Vanuit Twiin wordt InteropLAB gebruikt als test- en kwalificatieomgeving. Willen we ook 
tests en kwalificaties van de zorgtoepassing eOverdracht m.b.v. InteropLAB gaan uitvoeren? 
Dit vereist mogelijk grote aanpassingen in InteropLAB. Hoe verhoudt InteropLAB zich dan 
met de Nuts testomgeving? Een belangrijke vraag van Nuts is hoe je bewijst dat de 
testomgeving ook daadwerkelijk het juiste gedrag vertoont. Dit zou mogelijk alleen via een 
open source testomgeving kunnen. 

Conclusie 
Op veel punten verschilt de huidige TA gebaseerd op Nuts nog van de architectuur en specificaties 

van Twiin. Echter het gebruik van dezelfde standaarden leidt helaas niet direct tot een compatible 

implementatie, ook het precieze gebruik ervan moet afgestemd zijn. Twiin leunt op de internationale 

IHE-profielen, die beschrijven hoe een standaard wordt toegepast. Nuts gebruikt wel dezelfde 

onderliggende internationale standaarden gebruikt, maar past ze anders toe. Dit is vergelijkbaar met 

AORTA, die ook geen IHE-profielen toepast maar wel de onderliggende standaarden.  



Voor m.n. buitenlandse XIS-leveranciers, die het gebruik van (gelokaliseerde) IHE-profielen vereisen, 

kan de keuze voor de Nuts Bolt tot weerstand leiden, die ervaring is er ook met de AORTA-

specificaties. 

De implemenatiestack voor eOverdracht wijkt daarmee flink af van wat er voor de BgZ o.b.v. HL7-

FHIR is gespecificeerd binnen Twiin. De BzG wordt hier uitdrukkelijk genoemd omdat deze toepassing 

(in de FHIR-implementatie) de meeste overlap zou moeten hebben met eOverdracht. De overlap 

tussen de Twiin-specificaties voor de BzG en de Nuts Bolt voor eOverdracht blijft nu beperkt tot de 

HL7-FHIR specificaties van Nictiz. Op het gebied van netwerkverbindingen, adressering van 

applicaties, authenticatie en autorisatie zijn er andere keuzes gemaakt, waar een leverancier 

opnieuw voor moet ontwikkelen.  

Dit verschil dient wel in perspectief geplaatst te worden. De verschillen in de implementatiestacks 

zijn er ook in de implementatie van de BzG in HL7v3 CDA + XDS/XCA profiel en een BgZ 

implementatie in HL7FHIR. Twiin zal hier ook een keuze (korte vs. lange termijn + migratie pad) 

moeten beschrijven. 

Met de implementatie van de TA o.b.v. de Nuts Bolt worden geen keuzes gemaakt die integratie van 

eOverdracht in het Twiin afsprakenstelsel op de lange termijn principieel blokkeren. Maar om te 

komen tot zorgtoepassingsoverstijgende, compatibele specificaties moet er nog veel uitgedacht en 

uitgespecificeerd worden. Dit zal ook betekenen dat de technische specificaties van zowel Nuts als 

Twiin op punten flink aangepast moeten worden t.o.v. wat nu is gedefinieerd. Implementaties dienen 

dan daar ook op aangepast moeten worden, wat betekent dat leveranciers hiervoor weer moeten 

ontwikkelen (en hun commitment hiervoor willen afgeven).  

Het advies is tweeledig: 

1. Neem, ondanks de hierboven genoemde verschillen met de huidige Twiin-specificaties, de op de 

TA-gebaseerde implementatie van eOverdracht over als zorgtoepassing. Hierdoor kan de oplevering 

voor de eindgebruikers van eOverdracht onvertraagd doorgaan en kan tegelijkertijd meer ervaring 

worden opgedaan met de Nuts-standaarden  

2. Start met wederzijds commitment van Nuts en Twiin een gezamenlijk traject, waarin de technische 

specificaties van Nuts als Twiin nader tot elkaar worden gebracht. Dit traject zou een zorgtoepassing-

overstijgend karakter moeten krijgen. 

Uitzoekpunten 

1) BSN wel of niet meesturen zolang er geen behandelrelatie is. Is dit haalbaar in het 
verpleegkundig(overdracht)proces. 

2) Hoe dan wel identificatie zorgverlener op korte termijn? 
3) Indien geen URA verplicht voor zorgaanbieder wat dan wel? Waarom stelt NUTS dit niet 

als vereist? 
4) Afstemming keuze maken authenticatietoken FHIR (JWT / oAUTH) 
5) Oplossing medisch autorisatieprotocol 
6) Ondersteuning van impliciete toestemmingen, specifieke toe stemmingen als wel de 

manier van toestemming via MITZ ondersteunen? 
7) Koppelen  ZORG-AB en aanpassen ZORG-AB met NUTS gedecentraliseerde registratie, 

ZORG-AB gaan gebruiken voor adressering, of gebruik NUTS adresboek 
8) Uitzoeken GZN versus Internet 
9) Afstemmen certificaat gebruik 
10) Oplossing voor verschillende Task types op lange termijn (voor verschillende 

zorgtoepassingen) 



De consequentie op korte termijn is wel dat Twiin release 0.8 niet kan dienen als basis voor 

beproeving en verdere doorontwikkeling van eOverdracht. Opname van de op de TA-gebaseerde 

specificaties voor eOverdracht in het Twiin afsprakenstelsel moet in een volgende Twiin release 

gebeuren. In een release daarna kan er eventueel sprake zijn van een gemeenschappelijke basis 

waarop alle Twiin zorgtoepassingen doorontwikkeld kunnen worden. 


