
DE ZELFZORGPAS 

Toegang voor patiënten op basis van biometrie 



Even voorstellen … 

• Regionale samenwerkingsorganisatie voor 
Friesland, Groningen en Drenthe. 

• Ca. 40 participanten: complete breedte van de zorg. 

• Naast samenwerking ook dienstverlening, o.a: 

– Beveiligd zorgnetwerk 

– Berichtendienst, besloten mail, videoconferencing 

– XDS-netwerk Noord-Nederland 

– LSP-ondersteuning 



De uitdaging 

• Het betrekken van de burger/patiënt zelf 

• Opschaling van bijv.: 

– Zorgportalen van aanbieders 

– Diensten als e-consult, e-afspraak, e-inzage, e-toestemming, … 

– Persoonlijke gezondheidsdossiers (bijv. medicatiegebruik) 

• Goede authenticatie is een must, maar wordt vaak 
vanwege kosten en/of gebruiksgemak ‘vergeten’. 

• Versnipperde oplossingen 

•  Geen structurele doorbraak 



Huidige oplossingen 



Wat we zoeken … 

• Aansluiten op iets wat iedereen heeft (of in de 
toekomst heeft); volume 

• Moet absoluut veilig zijn: zeker weten dat juiste 
persoon aan de knoppen zit! 

• Moet makkelijk zijn (niet het zoveelste te 
onthouden wachtwoord) en snel/simpel 

• Moet generiek zijn: voor veel zaken te gebruiken 

• Voor degene die er diensten mee aan wil bieden: 
simpel en goedkoop 



Uitkomst? 

• ZelfZorgPas, ‘powered by’ Sesam. 
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Hoe werkt het? 

• Jij hebt de pas (ooit een keer gekregen) 
• Op de pas staan jouw vingerafdrukgegevens (verder niets). 

Via een paslezer met vingerafdrukscanner kan dus gecheckt 
worden dat jij (en niemand anders) bij je pas hoort. 

• Je gaat naar de zorgaanbieder met online zorgdienst X en 
vraagt of hij die dienst voor jou wil ontsluiten via de 
ZelfZorgPas. 

• Zorgaanbieder vraagt om je pas en stelt vast (via een 
paslezer met scanner) dat jij bij jouw pas hoort.  

• Als nu ‘iemand’ via internet met jouw pas inlogt bij 
zorgdienst X, dan weet de zorgaanbieder zeker dat jij het 
bent. Jij krijgt daarmee toegang tot alleen datgene wat voor 
jou bestemd is.  



Hoe krijg je de pas? 

• Op dit moment nog alleen bij 
(pilot)projecten 

• Later mogelijk: 
– Van het ziekenhuis 

– Van je verzekeraar 

– Van elders (bijv. gemeente die de pas als 
‘jongerenpas’ uitgeeft t.b.v. leeftijdscontrole  
in de horeca) 

– En wellicht nog vele andere … 



Zorgprojecten / toepassing 

• Gerealiseerd: 
– Digitale Bekkenbodempoli (Tjongerschans Heerenveen) 
– Digitale Trombosedienst (Hof & Hiem in Balk) 
– Huisartsenpraktijk Zernike: inloggen in HIS (Groningen) 
– Toegang tot GERRIT Zorgnet 

• In ontwikkeling: 
– Toepassing bij TinZ ketenzorg dementie (toegang voor casemanagers 

en mantelzorgers) 

• Mogelijk:  
– Toegang voor patiënt tot LSP-diensten 
– Toegang tot vele andere online zorgdiensten 
– Diverse ‘Personal Health Records’? 
– Insteek is: vooral voor patiënten 

 
 



Status 

• In (kleinere) projecten bewezen 

• Aangetoonde veiligheid (via hack-/inbraaktesten) 

• Nog te doen: 

– Bruikbaarheid aantonen in ziekenhuisomgeving 

– Proces van uitgifte en beheer certificeren 

– Kinderziektes hardware oplossen 

– In samenwerking opschalen 

– Opnemen in e-ID stelstel, opdat het één van de 
standaard middelen kan worden 


