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Samenvattend overzicht ‘GAP Twiin – Nuts eOverdracht’ 
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Op termijn worden geen principiële verschillen verwacht, in de huidige situatie kunnen soms andere keuzes gemaakt worden.  
 
Mogelijk wel een principiële blokkade 

 

ONDERWERP TA (OP NUTS STANDAARDEN 
GEBASEERD) 

TWIIN   CONCLUSIE VOORTGANG 

 
Identificatie  
Identificatie Patient 

 
 
 

 
Er wordt gebruik gemaakt van 
BSN. Uitgangspunt Nuts: Als er 
nog geen behandelings 
overeenkomst is, dan geen 
identificerende 
persoonsgegevens zoals BSN 
versturen in notificatie of taks.  
 
De ontvangende partij bepaalt 
o.b.v. anonieme gegevens (het 
ziektebeeld) of de overdracht 
kan plaatsvinden. 

 
Twiin maakt gebruik van 
BSN.  
 
Het principe dat er geen BSN 
mag worden meegestuurd 
als er geen behandelrelatie is 
past ook bij Twiin principe 
‘privacy by design’. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Vanuit CS leidt dit ivoor 
de usecase 
verpleegkundige 
aanmelding’ tot 
problemen.  

 
Juridische analyse of BSN 
mag worden 
meegestuurd. Dat leidt 
eventueel tot een 
wijziging in de Nuts Bolt.  
 
 
 

Identificatie zorgverlener Nuts vindt 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. 

Twiin volgt beleid VWS, 
iedere zorgverlener heeft 
een landelijk uniek ID 
nummer (UZI nr, los van 
uitgifte UZI-pas) 
 

 
Twiin voorziet gen 
principiële blokkades op 
lange termijn 

Alternatieven voor UZI 
bepalen voor de korte 
termijn  

Identificatie zorgaanbieder URA is mogelijk, maar niet 
vereist. Momenteel gebruikt 
men een tijdelijk oplossing 

In de architectuur van Twiin 
wordt voor de identificatie 
van de zorgaanbieder het 

 
Wanneer hier (URA) niet 
aan voldaan wordt, 
betekent dit aanvullende 

Uitzoeken of URA 
toegevoegd kan worden 
aan Nuts Bolt. Indien 
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totdat een vertrouwde 
overheidspartij dit als zgn 
verifiable credential (vc) uit kan 
geven. Mogelijk kan dit 
toegevoegd worden in de Nuts 
Bolt.  

UZI-registerabonneenummer 
(URA) vereist. 

specificaties voor Twiin 
knooppunten (GtKs) die 
(ook) aan eOverdracht 
deelnemen 

geen URA verplicht voor 
zorgaanbieder wat dan 
wel? 
 

Authenticatie 
Authenticatieniveau 
 

Nuts gebruikt IRMA, maar heeft 
geen eIDAS hoog, UZI pas wordt 
ook door NUTS ondersteund.  

Twiin volgt wet- en 
regelgeving die hoogste 
betrouwbaarheids niveau – 
authenticatieniveau eIDAS 
hoog vereist (nu alleen de 
UZI pas) 

 
Niet alle organisaties 
voor eOverdracht willen 
UZI pas gebruiken. Deze 
wordt bij veel partijen 
niet geaccepteerd, 
vanwege o.a. de kosten, 
het 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). 

Issue moet worden 
uitgezocht binnen Twiin  
 
Mogelijk kan nieuwe ID 
kaart (voldoet aan eIDAS 
Hoog) een rol spelen in 
tijdelijke oplossing 
zonder UZI-pas. 
 
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.  

Techniek Nuts kiest voor OAuth2 flow: 
accestoken wordt opgehaald bij 
de bron, waarna vervolgens 
FHIR resources worden 
opgehaald. Om het accesstoken 
te bemachtigen dient de 
gebruiker eerst (eenmalig) 
geauthentiseerd te zijn (met 
IRMA). 
 
 
 

Binnen het door Twiin 
gebruikte IHE-IUA profiel 
wordt OAuth2 optioneel 
opgegeven als methode 
(evenals SAML). 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. 
 

 
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 

Gezamenlijk een 
functionele en technische 
uitwerking maken 
(Nuts/Twiin) 
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Positionering van de 
authorisatieserver:  
bij de bron. 
 
Het authenticatietoken met het 
FHIR-request meegestuurd 

Positionering van de 
authorisatieserver: optioneel 
bij de opvragende partij.  
 
Het accesstoken wordt met 
het FHIR request 
meegestuurd 

worden aan impliciete 
toestemming, een Mitz-
toestemming, een 
medische autorisatie, een 
mandaat, etc.  
 

Autorisatie 
Behandelovereenkomst/ 
behandelrelatie 

De raadplegende partij moet 
borgen dat er een 
behandelrelatie met de 
gebruiker is. Hier stelt Twiin 
verder geen eisen aan, Nuts 
ook niet. 
 

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. Deze eisen kunnen 
aanvullend zijn op de TA. 

 
 
 
 
 
 
 

Nuts standpunt vs Twiin Aanvullende eisen 
toevoegen 
 
 
 
 
 
 
 

Autorisatie 
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). 
 
De visie van Nuts is ook meer 
dat er autorisatie op type 
zorgaanbieder/afdeling 
afgesproken moet worden en 
niet op zorgverlenerrol. 
 

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. 
 
Voor de korte termijn vereist 
Twiin dat voor (hergebruik in 
andere) zorgtoepassingen 
een zorgverlenerrol mee 

 

In de praktijk op korte 
termijn zie we ook bij 
Twiin dat BIG- of UZI-
rolcodes nog niet 
geïmplementeerd 
kunnen worden. Dit is 
sowieso binnen Twiin nog 
een discussiepunt. 
Pragmatisch een op te 
lossen probleem, maar 
principieel gezien zitten 
de meningen niet op één 
lijn.  
 

Welke keuzes maakt 
Twiin hierin voor 
zorgtoepassing 
eOverdracht irt andere 
zorgtoepassingen.  
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moeten komen zodat de 
bron daarop haar autorisatie 
verantwoordelijkheid kan 
invullen.  
 

Autorisatie 
Patienttoestemming/grondslag 
 
 
 
 

Twiin en Nuts zien 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. 
 

Twiin en Nuts zien 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 

Gesynchroniseerde, 
gedecentraliseerde registratie. 
Technisch te koppelen met 
zorg-AB 
 
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. 

Heeft voorkeur voor Zorg-AB 
 
Twiin: 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.  
 
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. 
 

Koppelen met Zorg-AB 
 
 

Netwerkverbindingen Nuts voorkeur voor Internet.  
 
Wetgeving vereist dat 
uitwisselingsystemen voor 
netwerkverbindingen zgn. ‘ZSP-

Twiin stelt GZN-verbindingen 
verplicht. 
Wetgeving vereist dat 
uitwisselingsystemen voor 
netwerkverbindingen zgn. 
‘ZSP-eisen’ op moet stellen. 

? Dit issue zal nader 
uitgezocht en 
bediscussieerd moeten 
worden. Dit kan ook in 
een breder kader omdat 
voor het programma 

Uitzoeken GZN vs 
Netwerk  
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eisen’ op moet stellen. Nuts 
heeft dit nog niet gedaan. 
 
Bij Nuts lijkt weerstand te zijn 
qua kosten en investeringen 
voor GZN’s, die een drempel 
kunnen vormen voor (kleinere) 
zorgaanbieders. 

 
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). 

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. 

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 

Nadere afstemming 
certificaat gebruik. 
Ook binnen Twiin is hier 
nog geen 100% 
duidelijkheid over, 
vanwege nog wat 
onduidelijkheid over de 
positionering en 
verantwoordelijkheid van 
een GtK(-leverancier). 

Notificatie en taskresource Hoe staat Nuts hierin 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.  
Verschillende types 
notificaties op verschillende 
endpoints ontvangen.  

? 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. 
 

Uitzoeken: Is dit 
oplosbaar binnen FHIR 
standaard / tijdspad  

 


