
 
Het nieuwe eID-stelsel  
Wat betekent dit voor de zorg?  



Aanleiding…. 

• Algemeen : Toenemende online dienstverlening en een groeiende behoefte aan veilige publieke en 

private online dienstverlening met een hoge(re) betrouwbaarheid in identiteitsverificatie. 

 

 

vs 

 

• Zorg : Drie concrete eHealth doelen vragen tevens om de juiste randvoorwaarden rondom identificatie 

en authenticatie van de patiënt en prof! 
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Ons beleid (2) 

inzage medische 

gegevens 

zelfmetingen en 

telemonitoring 

beeldschermzor

g en domotica 

2019 !!!! 





Nieuwe wet & regelgeving, sectorafspraken, 
extra financiering en diverse programma’s 



Behoefte naar eID in de zorg is groot!! 

 

 

 

 

Idensys in de zorg 5 

Huidige digitale toegangscontrole: 

ZORG: MINIMAAL SUBSTANTIEEL MAAR IN VEEL GEVALLEN HOOG ! 

te versnipperd, te kwetsbaar en te licht… 
 



  

  



Context… 

• eHealth (dienstverlening): 
• Opkomend en aanvullend. 

• Nieuwe wetgeving en programma’s 

• Vraag en aanbod nog niet in balans. 

 

• eID (digitale toegangscontrole)  
 

• Verschillende soorten en maten. 

• DigiD en UZI-pas geen standaard. 

• Niveau 1 - 2,5 / eIDAS laag voor patient eID. 

• “Noodzaak voor hoge en hoogste betrouwbaarheid van eID” 
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Ons beleid (2) 



Nieuwe eID aanpak…  
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Burger, patient & 

professional 

Dienstverlener 

eID stelsel 

•1 sleutel, div. sloten, veel deuren 

•Meerdere rollen 

•Makkelijk, flexibel en mobiel 

•Ontsluit nieuwe eHealth  

•Passend slot  

•Intern, extern, internationaal  

•Patiëntgerichte dienstverlening 

•Substitutie bestaande dienstverlening 

•Compliant 

• Meerdere middelen 

• Snelle uitrol en breed gebruik 

• eIDAS substantieel en hoog  

• Toegankelijk en betaalbaar 

• Veilig en betrouwbaar 



Multi Middelen Strategie / Aanpak 



eID,  zo gaat het werken… 



eID makelaar 
eID makelaar Middelen 

uitgever 

eID 
makelaar 

Overheid 

Bedrijfsleven 

Burger 

Gebruikers Organisaties 

eID Stelsel 

Zo gaat het werken… 

Kopen één of 
meerdere 
middelen 

Sluiten een 
contract met 
een eID-
makelaar 

Middelen 
uitgever 

Middelen 
uitgever 

Zorgverlener 



Gebruiker: keuzevrijheid en privacy  

Gebruiker kiest met welk middel hij waar wil inloggen 
Privacy wordt gewaarborgd door gebruik van pseudoniemen & dataminimalisatie 

Maarten 

Inlogmiddel 

Pseudoniem Y 
BSN 

eID Stelsel  



Strenge eisen & duidelijke 

afspraken 

Alleen erkende leveranciers 

Afsprakenstelsel 
Elektronische 

Toegangsdiensten 

Toezicht door  
de overheid 



Klaar voor 
Europees 
gebruik 

Nieuwe 
dienstverlening 

mogelijk 

Eén 
koppelvlak, 
meerdere 
domeinen 

Ruimte voor innovatie 



 

 

  
 

 

 

 

6 Idensys pilots in de zorg;  
15 organisaties, 1500 gebruikers  
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Positieve ervaring vraagt om verdere opschaling 



Nut en noodzaak nog onvoldoende aanwezig 

• Lage respons om mee te doen 

• Moeite om vol te houden 

 

• Verklaringen 

• Nauwelijks bekend met (te) lage betrouwbaarheid 
van huidige digitale toegangscontrole in de zorg. 

• Belang van eHealth nog wisselend ervaren. 

• Nog alternatieve mogelijkheden. 

• Nog zeer beperkt inzetbaar in andere situaties. 

 

 



Implementatie en uitgifte bleek uitdagend 

• Eenmalige activiteiten kosten relatief veel 
moeite  

• (Technische) Implementatie van koppelvlak 
(dienstaanbieder) 

• Aanvraag- en uitgifteproces van eID middel (patient) 

 

• Oorzaak  

• Huidige (technische) omgevingen zijn verschillend  
nog geen standaard  Maatwerk 

• Veel handelingen in het aanvraagproces zijn voor een 
burger nieuw, vaak nog onbegrepen of onlogisch en 
verlopen soms ook nog stroef. 

 

 

 

 



Dringend behoefte aan meer informatie 

• Complex eID organisatie. 

• Onduidelijkheid over 
vervolgproces. 

• Ondoorzichtige kostenstructuur. 

• Onbekend met substantiële en 
hoge betrouwbaarheid. 

• Reikwijdte en urgentie nieuwe eID 
standaard onbekend(publiek / 

privaat)   



Verdere beproeving blijft noodzakelijk 

• Nog geen representatieve 
testomgeving van eID MMA in de 
zorg 

 

• Oorzaak 

• Nog beperkt gebruik mogelijk. 

• Nog geen DigiD sub en hoog  
beschikbaar en beproefd. 

• IDIN sub nog niet beproefd in de zorg. 

• Nog geen uniform koppelvlak 
beschikbaar. 

• Nog weinig gebruikers.   



Aanbevelingen vanuit zorgveld 
 

• Ga door met de ingeslagen weg… 

• Pak door en toon lef… 

• Breng eID bij de burger… 

• Maak het kostenplaatje inzichtelijk… 

• Zet in op niveau Hoog in de zorg… 

• Beleg het universele slot… 

• Begeleid de verandering…  

• Ga door met beproeven… 

• Vergroot vraag naar/en aanbod eHealth… 

• Focus op nut en noodzaak van eHealth… 

• Vervang bestaande kanalen… 
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Eindrapport eID 

pilots in de 

zorg.  

 

Maart 2017  
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› Fase 0:  Januari 2017 – december 2017 
Voortzetten dienstverlening huidige pilots,(voorbereiding) start uitrol DigiD 
Substantieel en migratie nieuw koppelvlak (multimiddelenaanpak) 

 

› Fase 1:   Januari 2018 – inwerkingtreding Wet GDI 
Eerste fase uitrol door middel van pilots multi middelen aanpak en voorbereiding 
op wet GDI 

 

› Fase 2:  Vanaf inwerkingtreding Wet GDI  
Brede uitrol multimiddelenaanpak 

   

Fase 0  Fase 1 Fase 2 

Plan van Aanpak vervolg: fasering 
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• Continuering huidige pilots Idensys. 

• Maximaal 300.000 private middelen (iDIN en Idensys)  100.000 in de zorg?! 

• Gecontroleerde uitrol DigiD Substantieel (vanaf mei 2017); bestaande organisaties  

• Nog geen uitbreiding met nieuwe dienstverleners (Idensys en DigiD) 

• Geen uitbreiding van nieuwe private leveranciers 

• Migratie voorlopers naar nieuwe koppelvlak 1.0 (Multimiddelen aanpak) 

• Co financiering 

   

Fase 0  Fase 1 Fase 2 

Uitgangspunten 2017  
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• Start eerste fase uitrol 

• Huidige leveranciers zijn gemigreerd naar nieuw koppelvlak (MMA) 

• Het aantal gebruikers kan opgeschaald worden 

• DigiD Hoog is gereed voor uitrol 

• De deelnemers accepteren alle inlogmethodes (verplichting Wet GDI)  

• Nieuwe dienstverleners kunnen meedoen aan de eerste fase uitrol 

• Nieuwe leveranciers kunnen meedoen als zij voldoen aan USvE 1.X 

• Co financiering 

 

   

Fase 0  Fase 1 Fase 2 

Uitgangspunten 2018 
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• Start landelijke uitrol ondersteund door communicatiecampagne 

• Wet GDI in werking getreden 

• USvE onderdeel wet GDI 

• Dienstverleners zijn max. 1 jaar na inwerkingtreding wet GDI verplicht alle 
inlogmethoden te accepteren 

• Dienstverleners hebben drie jaar de tijd om niveau Laag uit te faseren 

• Alle publieke voorzieningen zijn gereed 

• Eigen financiering 

 

   

Fase 0  Fase 1 Fase 2 

Uitgangspunten 2019 - .. 




