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Voorwoord
Voor u ligt het antwoord op de vraag naar een advies over de methodiek van autorisatie voor gegevensuitwisseling in de zorg. 
De reden voor de uitvraag is dat in de digitalisering van de zorg de autorisatie tot persoonsgegevens een belangrijk onderdeel is. 

Zorginstituut Nederland heeft de ambitie om bij te dragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Gegevens en gegevensuitwisseling zijn een 
essentieel onderdeel om goede zorg te kunnen bieden. De realisatie van een informatiestelsel in de zorg en de realisatie van gegevensuitwisseling 
in de zorg hangen mede af van de gebruiksvriendelijkheid van de methode voor autoriseren. Autorisatie is de sleutel voor de toegang tot 
persoonsgegevens van (veelal kwetsbare) mensen. 

In opdracht van Zorginstituut Nederland heeft KPMG daarom een onderzoek uitgevoerd naar methoden van autorisatie. Dit betreft specifiek de autorisatie 
voor de transmurale uitwisseling van persoonsgegevens tussen zorgaanbieders. Hierbij heeft Zorginstituut Nederland gevraagd naar het proces van 
autoriseren zoals dat door zorgprofessionals wordt uitgevoerd. Daarbij hebben we gevraagd naar criteria waarmee beoordeeld kan worden of het proces 
optimaal en passend is voor een zorgprofessional. 

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in het proces van autoriseren en de overwegingen van een zorgprofessional. Dit inzicht en de geconstateerde 
knelpunten en aanbevelingen helpen ons om de digitalisering verder vorm te geven en daarmee de kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland 
te bevorderen, zodat elke burger toegang houdt tot goede zorg, tegen aanvaardbare kosten.

Zorginstituut Nederland
Augustus 2019
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Zorginstituut Nederland heeft KPMG gevraagd een onderzoek uit te voeren 
naar het proces van autoriseren bij gegevensuitwisseling tussen 
zorgaanbieders. Het doel van dit onderzoek is inzicht vergaren in het 
verloop van het autorisatieproces in de dagelijkse praktijk en deze inzichten 
vertalen naar handvatten voor de verdere ontwikkeling van elektronische 
gegevensuitwisseling. In dit onderzoek zijn 38 verschillende 
uitwisselingsprocessen onderzocht.

Toegevoegde waarde van dit onderzoek
Het resultaat van dit onderzoek is een veelheid aan nieuwe inzichten op het 
gebied van autoriseren bij gegevensuitwisseling. Al deze specifieke 
inzichten kunnen worden meegenomen in het ontwerpen van toekomstige 
uitwisselingsprocessen. De inzichten helpen bij het maken van zorgvuldige 
ontwerpkeuzes. De inzichten gezamenlijk schetsen een duidelijk beeld van 
de huidige stand van zaken in de praktijk. Dit beeld leert ons waar het 
zorgveld nu staat en hoe deze stand van zaken zich verhoudt tot de ambities 
van de minister over elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Ook 
leert het ons wat de functionele wensen en eisen vanuit de zorg zijn en hoe 
een eventuele verandering in het autorisatieproces vanuit het perspectief 
van de zorg het best kan worden vormgegeven.

Onlangs deelde de minister zijn derde brief over elektronische 
gegevensuitwisseling met de Voorzitter van de Tweede Kamer. In deze brief 
wordt aandacht besteed aan het registreren van toestemmingen bij het 
uitwisselen van gegevens middels het mechanisme van beschikbaar stellen 
en raadplegen van gegevens. Dit mechanisme wordt daarbij tevens gelinkt 
aan het begrip elektronische gegevensuitwisseling. Uit dit onderzoek blijkt 
dat de relatie tussen deze concepten in de praktijk niet altijd helder is, zo 
ook de definitie en afbakening van deze concepten. In de praktijk is niet 
duidelijk wat precies het verschil is tussen digitale en elektronische 
gegevensuitwisseling. 

Daarbij is het niet duidelijk welke wet- en regelgeving van toepassing is op 
digitale gegevensuitwisseling, elektronische gegevensuitwisseling en op 
elektronische gegevensuitwisseling die plaatsvindt volgens het principe van 
beschikbaar stellen en raadplegen van gegevens. Dit onderzoek tracht 
inzicht te verschaffen in de ontstane onduidelijkheden, zodat hier in de 
toekomst op geanticipeerd kan worden. 

Het proces van autoriseren bij gegevensuitwisseling
Autoriseren gaat over de vraag wie, onder welke voorwaarde(n), toegang 
mag krijgen tot bepaalde (persoons)gegevens. Het proces van autoriseren 
wordt bij gegevensoverdracht tussen zorgaanbieders doorlopen door een 
houder van een dossier met daarin medische persoonsgegevens. In het 
proces worden keuzes gemaakt over het al dan niet delen van deze 
gegevens. Deze keuzes hebben betrekking op:
• de grondslag voor het toekennen van een autorisatie;
• het toewijzen van een autorisatieontvanger;
• het afbakenen van de te autoriseren gegevens;
• de transparantie of controle mogelijkheden van het proces. 
Door de variëteit in keuzes van deze belangrijke kernelementen uit het 
proces, variëren de onderzochte processen van aard. Het autorisatieproces 
tussen zorgaanbieders is geen statisch model waarin toegangsrechten 
beschreven zijn. Het is een dynamisch stelsel waarin op basis van doelen, 
behoeften en toestemmingen toegangsrechten worden toegekend. Het 
proces van autoriseren wordt niet als een zelfstandig proces doorlopen 
alvorens gegevens worden uitgewisseld, maar wordt gedurende het proces 
van gegevensuitwisselingen bewust en onbewust doorlopen. Daar komt bij 
dat het proces van autoriseren sterk beïnvloed wordt door het proces van 
gegevensuitwisseling. In het proces van gegevensuitwisseling wordt de 
autorisatieverlener ondersteund door collega’s en door diverse media voor 
gegevensuitwisseling zoals brieven of applicaties. 
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Het autorisatieproces en het proces van gegevensuitwisseling vormen 
gezamenlijk een resultaat dat beoordeeld kan worden door zowel 
autorisatieverlener, de autorisatieontvanger als door de patiënt wiens 
gegevens het betreft. Het geheel kan passend worden doorlopen, waarbij 
processtappen aansluiten bij verwachtingen en beoogde doelen. Ook 
kunnen stappen in het proces niet verlopen zoals verwacht of beoogd en als 
niet passend worden geclassificeerd. In dit onderzoek zijn zowel passende 
elementen uit het autorisatieproces geïdentificeerd, als de knelpunten in het 
proces. 

Kijkend naar de verdere ontwikkeling van elektronische 
gegevensuitwisseling is het van belang om vast te stellen dat het proces van 
autoriseren een essentieel proces is in het succesvol maken van deze 
ontwikkeling. Een goed proces van autoriseren vergroot het vertrouwen in 
elektronische gegevensuitwisseling en daarmee het vertrouwen in het 
zorgproces als geheel. Daarbij frustreert een goed proces van autoriseren 
het zorgproces niet wat betreft doelmatigheid en doelgerichtheid.

Knelpunten in het proces van autoriseren zijn te herkennen in de domeinen 
van wet- en regelgeving, uitwisseltechnieken en controle. In de nabije 
toekomst zijn er op deze drie domeinen verschillende stappen te nemen.

Wet- en regelgeving: behoefte aan meer duidelijkheid
Er heerst op dit moment bij zorgaanbieders veel onduidelijkheid over de 
verplichtingen en verantwoordelijkheden ten aanzien van wet- en 
regelgeving. Met name de toestemmingsregistratie wordt ervaren als een 
knelpunt. Het is in de verdere ontwikkeling van elektronische 
gegevensuitwisseling aan te bevelen helderheid te scheppen over de 
wettelijke verplichtingen die zorgaanbieders hebben rondom de uitvraag en 
het beheer van toestemmingen. 

Als eerste stap hierin kan gedacht worden het uitvoeren van een privacy 
toets op bestaande processen en richtlijnen zodat zorgaanbieders weten 
welke vorm van toestemming passend is per type gegevensuitwisseling.

Daarnaast valt het aan te bevelen het beheer van toestemmingen verder 
vorm te geven. Hiervoor kan een handvat worden ontwikkeld waarin 
beschreven wordt hoe zorgaanbieders toestemmingen kunnen beheren 
nadat deze verkregen is. Voor de invulling van dit handvat kan gedacht 
worden aan elementen als houdbaarheid en schaalbaarheid van 
toestemmingen. Tevens kan hierin aandacht worden besteed aan het 
mogelijk automatiseren van de registraties en aan het verdelen en beleggen 
van de werkzaamheden die het beheer van een toestemmingsregistratie 
met zich meebrengt. 

Uitwisseltechnieken: standaarden met ruimte voor context
In de praktijk wordt er op dit moment gebruik gemaakt van veel 
verschillende uitwisseltechnieken. Er wordt gebruik gemaakt van 
verschillende media zoals papieren brieven, applicaties of beveiligde mail. 
Deze media werken op hun beurt weer volgens verschillende 
uitwisselmechanismen zoals verzenden/ontvangen, uploaden/downloaden 
of beschikbaar stellen/raadplegen. Al deze uitwisseltechnieken zijn in meer 
of mindere mate faciliterend aan of sturend in het autorisatieproces. 

De aanbevelingen in het domein van uitwisseltechnieken richten zich op de 
ontwikkeling van voorschriften voor taal en techniek. Voorschriften op het 
gebied van taal en het gebruik van standaarden en structuren zorgen ervoor 
dat de ontvanger van een autorisatie ook daadwerkelijk waarde haalt uit de 
aan hem toegewezen bron van gegevens. Daarbij kan eenheid van taal het 
werken met een variëteit aan informatie- en uitwisselsystemen effectiever en 
efficiënter maken doordat systemen interoperabel worden. 
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Risico’s die ontstaan door het foutief overtypen van informatie komen te 
vervallen wanneer het juiste niveau van interoperabiliteit is bereikt. 

Tegelijkertijd moet hierbij worden opgemerkt dat uit deze inventarisatie blijkt 
dat gestructureerde en gestandaardiseerde gegevens in bepaalde gevallen 
te arm blijken. Belangrijke contextuele informatie wordt gemist en op dit 
moment via een additioneel autorisatieproces alsnog met een andere 
zorgaanbieder gedeeld. Het valt zodoende aan te bevelen om context een 
plaats te geven in de standaardisatie van taal.

Voorschriften op het gebied van techniek zouden de verwevenheid en de 
afhankelijkheidsrelatie tussen het proces van autoriseren en het proces van 
gegevensuitwisseling kunnen verkleinen. In voorschriften voor techniek 
kunnen elementen voor autorisatie worden opgenomen als ook elementen 
voor gegevensuitwisseling. Het beschrijven en standaardiseren van deze 
verschillende elementen zal bijdragen aan het uniformeren van het 
autorisatieproces.

Controle: behoefte aan meer transparantie
In het controledomein zijn verbeteringen mogelijk op het gebied van 
transparantie en op het gebied van uitvoeren van controletaken zoals het 
controleren van het doelgericht gebruik van een toegekende autorisatie.

Deze controletaken kunnen worden belegd op afdelingsniveau, op 
instellingsniveau of op regionaal niveau. Ook zou de patiënt gefaciliteerd 
kunnen worden in het actief controleren van verleende autorisaties. 

In het beleggen van controletaken is het raadzaam om gradaties voor 
controles te ontwikkelen; niet elk type uitwisseling heeft hetzelfde risico en 
zou hetzelfde geautoriseerd en gecontroleerd hoeven te worden. 

Om het autorisatieproces meer transparant te maken is logging een 
vereiste. Het vastleggen van de belangrijke elementen uit het proces maakt 
het verloop van het proces inzichtelijk en controleerbaar. Om die reden valt 
te overwegen een controlecomponent op te nemen in de wettelijke 
verplichting die op dit moment in voorbereiding is en die zorgverleners 
verplicht tot digitale dossiervoering en tot elektronische 
gegevensuitwisseling.
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Fact sheet

In 73 van de 158
geïdentificeerde 

uitwisselprocessen wordt 
een afdeling of instelling 

geautoriseerd en niet 
een persoon

Vanuit het perspectief 
van de autorisatieontvanger 

is het voor bijna de helft van de 
gevallen onbekend welke en 

of er een AVG-grondslag 
van toepassing is

Controle achteraf 
op wie raadpleging heeft 

gedaan / wie de 
autorisatie heeft gebruikt, 
is slechts voor 8 van de 
158 geïdentificeerde 
uitwisselprocessen 

mogelijk

In dit onderzoek zijn 38 
gegevensuitwisselingen 

onderzocht.

Dit heeft geresulteerd in 
158 geïdentificeerde 
uitwisselprocessen

In 99 van de 
158 geïdentificeerde 
uitwisselprocessen is 

de geautoriseerde 
gelijk aan de 

ontvanger van de 
informatie.

Papier, fax of 
telefoon is een mogelijk 

communicatiemiddel of vast 
onderdeel in 53% van de 

geïdentificeerde 
uitwisselprocessen

In 124 van de 158 geïdentificeerde 
uitwisselprocessen worden 

gegevens verzonden en ontvangen. 
In de andere gevallen is er spraken 
van het uploaden/downloaden van 

gegevens of van beschikbaar-
stellen/raadplegen

In 115 van de geïdentificeerde 
uitwisselprocessen is 

professional judgement vereist 
om te bepalen welke 
gegevens gedeeld 

worden

In 45 van de 158
geïdentificeerde uitwissel-

processen speelt de patiënt een 
rol in het verlenen van de 

autorisatie omdat hij expliciet 
toestemming geeft of omdat hij het 

transport en de 
adressering van 
gegevens voor 
zijn rekening 

neemt.

In 61 van de 158
geïdentificeerde 

uitwisselprocessen worden 
elementen als niet-passend 
ervaren door zorgverleners
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Uw vraag
Zorginstituut Nederland heeft KPMG gevraagd het proces van autoriseren te 
onderzoeken bij gegevensoverdracht tussen zorgaanbieders. Het doel van 
dit onderzoek is het inventariseren van het huidige proces van autoriseren in 
de praktijk. Uit de inventarisatie moet blijken welke delen van het proces 
vanuit het perspectief van wet- en regelgeving én vanuit het perspectief van 
de zorgverlener passend zijn en welke juist niet. 
Dit rapport biedt handvatten voor de verdere ontwikkeling van elektronische 
gegevensuitwisseling. 
De volgende twee vragen worden in het onderzoek beantwoord:
1. Welke methoden van autorisatie kunnen worden gehanteerd per type 
overdracht (gebaseerd op de onderzochte use cases)?
2. Welke criteria moeten worden gehanteerd, en op welke wijze, om te 
bepalen welke methode van autorisatie passend is (met hierin meegenomen 
de mening van de ‘werkvloer’)?

Onze aanpak
Dit onderzoek is uitgevoerd langs de lijn van drie patiëntreizen. In de 
samenstelling van deze reizen is rekening gehouden met de prioritaire 
zorgprocessen zoals beschreven in de brief van de minister d.d. 9 april 
2019. Tevens is er rekening gehouden met het volume van uitgevoerde 
zorgprocessen in Nederland. De gehanteerde persona’s zijn afgeleid van de 
‘handreiking informatiereizen in de zorg’ zoals opgesteld door het 
Informatieberaad Zorg van VWS. 

In de patiëntreizen wordt op 38 verschillende manieren een 
gegevensuitwisseling beschreven. In een uitwisseling wordt een 
uitwisselingsdoel van een zorgverlener gekoppeld aan twee zorgaanbieders. 
Een voorbeeld hiervan is het koppelen van het doel ‘verwijzing’ aan de 
zorgaanbieders ‘huisarts’ en ‘ziekenhuis’. 

Een ander voorbeeld is het koppelen van het doel ‘ontslag’ aan de 
zorgaanbieders ‘verpleeghuis’ en ‘wijkverpleging’. 

Acht verschillende typen zorgaanbieders spelen een rol in de reizen: een 
apotheek, een huisartsenpraktijk, een huisartsenpost, een ziekenhuis, een 
GGZ-instelling, een verpleeghuis, een revalidatiecentrum en een 
thuiszorgorganisatie. De 38 verschillende manieren van 
gegevensoverdracht zijn in de praktijk onderzocht bij 14 instellingen in het 
werkveld.

Van ieder uniek proces dat is geïnventariseerd in de praktijk, is een use 
case opgesteld. In iedere use case zijn een aantal karakteristieken van het 
autorisatieproces zowel als van het daaropvolgende proces van 
gegevensuitwisseling beschreven. Al deze use cases gezamenlijk, tezamen 
met een juridisch kader op basis van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), de Wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen 
verwerking persoonsgegevens in de Zorg (Wabpvz), vormen het fundament 
voor de bevindingen zoals beschreven in dit onderzoek. 

Afbakening van het onderzoek
In het ontwerp van dit onderzoek zijn een aantal uitgangspunten gehanteerd 
en keuzes gemaakt voor wat betreft de afbakening. Allereerst richt dit 
onderzoek zich op het proces van autoriseren bij gegevensuitwisseling 
tussen zorgaanbieders. Interne autorisatiestructuren bij individuele 
zorgaanbieders zijn in dit onderzoek niet onderzocht. Daarbij richt dit 
onderzoek zich op de gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders en niet 
tussen de zorgaanbieder en de patiënt of tussen de zorgaanbieder en 
verzekeraars of gemeenten. 

Uw vraag, onze aanpak (1/2)
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Tevens is het van belang te vermelden dat nagenoeg alle geïnterviewde 
zorgaanbieders hebben aangegeven dat de praktijkvariatie van de 
onderzochte processen hoog is en per regio verschillend. Hoewel er in dit 
rapport een representatief beeld van de werkelijkheid wordt geschetst, 
beoogt deze inventarisatie niet volledig te zijn.

Het proces van autoriseren wordt in dit onderzoek benaderd als een proces 
waarin toegang wordt verleend aan een actor of een groep van actoren tot 
bepaalde gegevens, en onder bepaalde voorwaarden. Het wijzigen of 
intrekken van deze toegang valt niet binnen de scope van dit onderzoek.

Daarbij wordt er in dit onderzoek van uitgegaan dat het authenticatieproces 
zich, voorafgaand aan het autorisatieproces, met goed gevolg heeft 
voltrokken. Het authenticatieproces wordt hierin gedefinieerd als het proces 
waarbij een gebruiker een loginprocedure doorloopt om te controleren dat 
het account dat benaderd wordt van hem of haar is.

Het proces van autoriseren is in dit onderzoek benaderd als een functioneel 
proces waarin de genomen stappen zoals uitgevoerd in de praktijk worden 
beschreven. Technische beschrijvingen van functionaliteiten zijn geen 
onderdeel van het onderzoek.

Leeswijzer
In de navolgende hoofdstukken wordt er achtereenvolgens aandacht 
besteed aan de definitie van het proces van autoriseren, de bevindingen uit 
de praktijk en aan de betekenis van deze bevindingen voor de toekomst.

In hoofdstuk 2 wordt het proces van autoriseren nader toegelicht. In 
hoofdstuk 3 ‘Praktijkbevindingen’ wordt duiding gegeven aan de 
belangrijkste bevindingen uit de praktijk. Dit betreft zowel de bevindingen die 
als passend worden ervaren als de knelpunten.

In de vooruitblik (hoofdstuk 4) zijn de knelpunten gecategoriseerd en wordt 
per categorie een aanbeveling gegeven richting de toekomst. 

In de bijlagen van het onderzoek wordt in bijlage I de keuze van de gebruikte 
patiëntreizen toegelicht. In bijlage II is beschreven welk typen 
zorgaanbieders een bijdrage hebben geleverd aan dit onderzoek. In bijlage 
III wordt het gehanteerde juridisch kader uiteengezet. De vierde bijlage 
worden de praktijkbevindingen schematisch weergegeven. In bijlage V zijn 
de belangrijkste begrippen uit dit onderzoek nader toegelicht. Bijlage VI 
betreft een schematische weergave van de passende elementen en de 
knelpunten uit de geïdentificeerde autorisatieprocessen.

In dit onderzoek wordt gerefereerd aan patiënten en cliënten, de termen zijn 
in dit onderzoek uitwisselbaar en representeren een persoon met een relatie 
met een zorgaanbieder. 

Het resultaat van dit onderzoek bestaat uit twee delen; dit adviesrapport met 
daarbij een addendum met de use cases van de verschillende 
uitwisselingsprocessen. 

Uw vraag, onze aanpak (2/2)
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Een basis voor vertrouwen
Wanneer een patiënt zorg behoeft bevindt hij of zij zich vaak in een 
kwetsbare fase van zijn leven. Gegevens die gedeeld worden met een 
behandelaar of beschreven wordt door een behandelaar, zijn vaak 
persoonlijk en vertrouwelijk van aard maar ook relevant voor het toekomstig 
verloop van het zorgproces. Een proces van autoriseren wordt ingericht om 
deze gegevens te beschermen en onbevoegde toegang tot deze gegevens 
te voorkomen. Om het vertrouwen van patiënten in een zorgvuldige omgang 
met hun medische gegevens te behouden, is het van belang dat 
onbevoegden deze gegevens niet inzien. 

Het proces van autoriseren dient ertoe duidelijkheid te scheppen over de 
vraag welke actor aan welke andere actor, onder welke voorwaarden, 
toegang verleent tot welke gegevens. Daarmee is het een noodzakelijke 
stap in het zorgvuldig en veilig laten plaatsvinden van gegevensuitwisseling 
tussen zorgaanbieders.

Autoriseren in een netwerk
Autoriseren gaat over de vraag wie, onder welke voorwaarde(n), toegang 
mag krijgen tot bepaalde (persoons)gegevens. Middels een 
autorisatieproces komt een toegangsmodel tot stand. In dit model wordt 
beschreven welke gebruikersgroepen welke toegangsrechten tot welke 
gegevens hebben. Om het vertrouwen in het autorisatieproces te vergroten 
en om de juistheid ervan te bepalen kent het proces vaak ook enige mate 
van controleerbaarheid. 

Een klassiek toegangsmodel is een rolgebaseerd toegangsmodel. Dit model 
wordt vaak gehanteerd binnen zorgorganisaties. In het model worden per 
applicatie en per gebruikersgroep toegangsrechten gedefinieerd. 

Het uitgangspunt van dit model is dat iedere gebruikersgroep een eigen 
functie en rol heeft binnen de organisatie, op basis van deze rol wordt 
bepaald welke toegangsrechten tot gegevens benodigd zijn voor het 
uitvoeren van deze rol. Daarmee worden gegevens die niet benodigd zijn 
voor de uitvoering van de rol, en vertrouwelijk kunnen zijn, afgeschermd 
voor onbevoegden. De verwerking van gegevens door een gebruiker wordt 
in de praktijk vaak vastgelegd in een loggingsproces, waardoor verkregen of 
genomen toegang achteraf kan worden gecontroleerd. De logging en het 
rolgebaseerde toegangsmodel kunnen ter controle met elkaar worden 
vergeleken. 

Als men kijkt naar het proces van autoriseren tot gegevens tussen 
zorgaanbieders dan moet worden vastgesteld dat het niet per definitie het 
autoriseren van andere zorgaanbieders tot gegevens in eigen 
bedrijfsapplicaties betreft, maar ook het autoriseren tot gegevensoverdracht 
tussen zorgaanbieders of tussen applicaties van zorgaanbieders. 

In dit proces van autoriseren tussen zorgaanbieders is er steeds sprake van 
een brondossierhouder en een geautoriseerde. De brondossierhouder is 
verantwoordelijk voor het (laten) onderhouden van het dossier van zijn eigen 
patiënten of cliënten. De geautoriseerde is de (rechts)persoon die toegang 
krijgt tot de gegevens in beheer van de brondossierhouder. 

Het autorisatieproces vindt plaats tijdens of voorafgaand aan het proces van 
gegevensuitwisseling. Beide processen hebben voor de zorgaanbieder een 
einddoel. De volgende vijf doelen worden beschreven in dit onderzoek:
 een verwijzing van een patiënt van de ene naar de andere 

zorgaanbieder;

Het proces van autoriseren (1/3)
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 een ontslag vanuit een zorgaanbieder naar een andere zorgaanbieder of 
naar huis;

 een intercollegiale consultatie;
 een intercollegiale update, waarbij een collega een afschrift ontvangt van 

een transactie elders in het zorgproces. Deze update wordt vaak 
gegeven als onderdeel van het ontslagproces;

 of het voorschrijven van geneesmiddelen.

Passend element of knelpunt in het autorisatieproces 
In het autorisatieproces tussen zorgaanbieders bestaat geen statisch model 
waarin toegangsrechten beschreven zijn. Het is een dynamisch stelsel 
waarin op basis van doelen, behoeften en toestemmingen toegangsrechten 
worden toegekend. 

Een autorisatieproces kan passend worden doorlopen of er zijn knelpunten.
Het proces of een processtap is passend als hij aansluit bij de 
verwachtingen en beoogde doelen van zowel de autorisatieverlener, de 
autorisatieontvanger als die van de patiënt. Als het proces niet verloopt 
zoals verwacht of beoogd, dan wordt dit als een knelpunt gezien.

In het autorisatieproces staan per actor een aantal overwegingen centraal. 
Deze overwegingen hebben allemaal in meer of mindere mate gevolgen 
voor het al dan niet passend of niet passend zijn van de uitkomst van het 
proces. Op de volgende pagina zullen onderstaande overwegingen nader 
worden toegelicht:
 Brondossierhouder, tevens autorisatieverlener: Met wie worden 

gegevens gedeeld?
 Brondossierhouder, tevens autorisatieverlener: Wat wordt er gedeeld?
 Brondossierhouder, tevens autorisatieverlener: Hoe worden 

gegevens gedeeld?
 Autorisatieontvanger: Welke gegevensbehoefte 

is er?
 Patiënt of cliënt: Waarom zijn gegevens gedeeld? 

Het proces van autoriseren (2/3)
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DEELVRAGEN
• Wie ziet mijn gegevens in en hebben 

zij daartoe een goede reden? 

© 2019 KPMG Advisory N.V.

DEELVRAGEN
• Wie bepaalt wie er geautoriseerd wordt?
• Welke grondslag tot autorisatie wordt 

gehanteerd? 
• Welk type toestemming wordt er gehanteerd?
• Wie wordt er geautoriseerd?
• Welke basis voor vertrouwen wordt 

gehanteerd?
• Welk controlemechanisme is er beschikbaar?

Het proces 
van 

autoriseren (3/3)

OVERWEGING 1 
Met wie worden gegevens 

gedeeld?
In deze overweging bepaalt de 

autorisatieverlener welke 
zorgaanbieder hij toegang wil 

geven tot de gegevens in 
zijn beheer. 

DEELVRAGEN
• Wie bepaalt tot welke gegevens 

autorisatie wordt verleend?
• Hoe wordt er bepaald welke 

gegevens geautoriseerd worden?

OVERWEGING 2 
Wat wordt er gedeeld?

In deze overweging bepaalt de 
autorisatieverlener tot welke 

gegevens hij de 
autorisatieontvanger wil 

autoriseren.

OVERWEGING 5 
Waarom zijn gegevens 

gedeeld? 
In deze overweging vraagt 
de patiënt zich af of zijn 

gegevens zorgvuldig 
worden behandeld.

DEELVRAGEN
• Wie deelt de gegevens?
• Welk medium wordt gebruikt voor het 

delen van gegevens?
• Welk uitwisselmechanisme wordt gebruikt 

voor het delen van gegevens?
• Is het adres van de geautoriseerde 

beschikbaar?
• Wie ontvangt de gegevens?

OVERWEGING 3
Hoe worden 

gegevens gedeeld?
In deze overweging raakt het 

proces van autoriseren het proces 
van gegevensuitwisseling. De 

autorisatieverlener maakt in deze 
overweging gebruik van collega’s 

en van media om 
gegevensuitwisseling plaats te 

laten vinden.

DEELVRAGEN
• Wie beschikt over de gegevens die ik 

nodig heb voor mijn behandeling?
• Heb ik alle gegevens ontvangen die ik 

nodig heb voor mijn behandeling?
• Heb ik alleen gegevens ontvangen die 

ik nodig heb voor mijn behandeling?

OVERWEGING 4
Welke gegevensbehoefte 

is er?
In deze overweging bepaalt de 

autorisatieontvanger of de 
verkregen autorisatie voldoet 

aan zijn behoeften.



3. Praktijkbevindingen
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Zoals beschreven in hoofdstuk 2 staan in dit onderzoek de doelen 
verwijzing, ontslag, intercollegiale consultatie, intercollegiale update en het 
voorschrijven van geneesmiddelen centraal. Deze doelen zijn voor 
zorgverleners redenen om gegevens uit te wisselen en om zodoende het 
autorisatieproces te starten. 

De eerste overweging in het autorisatieproces heeft betrekking op de vraag: 
‘Met wie worden gegevens gedeeld?’. Verschillende elementen uit deze 
vraag zijn in de praktijk onderzocht. Uit de onderzochte processen blijkt dat 
er veel variatie zit in de manieren waarop de ‘wie’-vraag wordt beantwoord. 
In bijlage IV worden de bevindingen ten aanzien van de overwegingen per 
doel en per element opgesomd. 

Samenvattend beeld
De overweging ‘Met wie ga ik gegevens delen?’ wordt veelal gemaakt door 
zorgverleners zelf. Soms maakt de patiënt deze overweging geheel of 
gedeeltelijk. Uit de onderzochte processen blijkt dat er veel variatie zit in de 
manieren waarop de ‘wie’-vraag wordt beantwoord. De houder van het 
brondossier bepaalt met wie (delen van) het dossier gedeeld (gaan) gaat 
worden. De brondossierhouder voelt zich verantwoordelijk voor het 
beschermen van de door hem opgeslagen gegevens en beantwoordt de 
wie-vraag zorgvuldig en bewust. 

Het antwoord op de vraag wordt soms gegeven op persoonsniveau, waarbij 
er een onderscheid kan worden gemaakt tussen een persoon op naam, 
zoals bij een bericht aan de huisarts of bij een bericht naar een bekende 
collega, of een anonieme persoon. In het laatste geval wordt er 
geautoriseerd aan een vaak onbekende collega-zorgverlener. 

Een ander mogelijk antwoord op de ‘wie’-vraag is het autoriseren van een 
afdeling; dit kan een zorgafdeling zijn, maar ook een ondersteunende 
stafafdeling. 

De juridische grondslag op basis waarvan gegevens mogen worden gedeeld 
met de autorisatieontvanger is geen kernelement van de overweging zoals 
deze gemaakt wordt door de brondossierhouder en diens zorginstelling.

Redenen hiervoor zijn het feit dat de grondslagen onvoldoende bekend zijn, 
dat er bestaande richtlijnen in het veld zijn die worden gevolgd of dat het niet 
duidelijk is hoe het werken met bestaande grondslagen kan worden vertaald 
naar de praktijk. Expliciete toestemmingen worden door een 
brondossierhouder vaker niet dan wel gevraagd, tenzij een 
autorisatieontvanger hierom verzoekt of een patiënt hier zelf om verzoekt. 
Veel toestemmingen worden verondersteld te zijn gegeven, bijvoorbeeld bij 
inschrijving in het ziekenhuis of bij de huisarts of in een gesprek waarbij de 
behandelaar en de patiënt gezamenlijk hebben besloten over de verdere 
behandeling. 

Gegevens worden niet altijd gedeeld met maar één persoon. Een deel van 
de uitwisselingsprocessen verloopt getrapt. Zo zijn in het ontslagproces 
soms drie deelprocessen of trappen te onderscheiden. Voor de 
overplaatsing van de patiënt, bijvoorbeeld van een ziekenhuis naar een 
verpleeghuis, worden er vaak door een ondersteunende afdeling van de ene 
zorgaanbieder gegevens gedeeld met de ondersteunende afdeling van de 
andere zorgaanbieder. 

Zodra de plaatsing is geregeld, wordt er door een arts een specialistische 
overdracht ontwikkeld, die hij overdraagt aan een andere arts. Op dat 
moment verzamelt ook de verpleegkundige gegevens voor de overdracht en 
deelt de verpleegkundige deze gegevens met een collega-verpleegkundige 
uit de andere instelling. 

Overweging 1: Met wie worden gegevens gedeeld?
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Eenzelfde getrapte uitwisseling is te herkennen bij de verwijzing. Daar wordt 
tijdens een multidisciplinair overleg eerst een groep van collega’s uit andere 
zorginstellingen geautoriseerd tot gegevens met als doel een collegiaal 
consult. Daarna wordt er één collega uit een andere zorginstelling, of diens 
afdeling geautoriseerd met als doel de verwijzing. 

De brondossierhouder vertrouwt vaak op bestaande 
samenwerkingsstructuren tussen verschillende zorgaanbieders en ook op 
de interne autorisatiestructuur van de autorisatieontvanger. 

Passend
In het veld wordt nu in veel gevallen gewerkt met veronderstelde 
toestemming. Het werken met veronderstelde toestemming houdt de 
snelheid in het proces en zorgt voor minder administratieve lasten. Deze 
toestemmingsvorm wordt om die reden door zorgverleners als prettig 
ervaren.

Knelpunten in huidige autorisatieprocessen
Het ontbreekt brondossierhouders aan tijd en bevoegdheid om te 
controleren of diens gegevens ook bij de door hem geautoriseerde 
ontvanger terecht zijn gekomen. Dit wordt als knelpunt ervaren omdat de 
brondossierhouder nu gegevens deelt zonder daarbij te weten of deze ook 
daadwerkelijk door de juiste persoon of personen verwerkt zijn.

Zorgaanbieders realiseren zich dat zij in de meeste gevallen een 
behandelingsovereenkomst dan wel toestemming van de patiënt of cliënt 
moeten hebben om zelf gegevens over deze persoon te mogen verwerken. 
Echter, het uitwisselen van gegevens wordt als juridisch ingewikkeld 
ervaren. Voornamelijk het verkrijgen en beheren van toestemmingen wordt 
in het veld als lastig ervaren. 

De volgende concrete onduidelijkheden zijn er bij zorgaanbieders op 
juridisch vlak:

 Het is onduidelijk of een mondelinge behandelingsovereenkomst dan wel 
een veronderstelde toestemming of een inschrijving voldoende juridische 
grondslag bieden om gegevens te mogen delen.

 De autorisatieverlener weet niet of de ontvanger die geautoriseerd wordt 
tot de gegevens deze gegevens mag ontvangen en verwerken voordat er 
aan deze ontvangende kant om toestemming is gevraagd dan wel een 
behandelingsovereenkomst tot stand is gekomen. 

 In het geval dat een patiënt geen toestemming verleent, geen 
toestemming kan verlenen of bezwaar maakt, is het niet duidelijk wat de 
zorgverlener nog mag delen.

 Zorgaanbieders weten niet hoe specifiek een toestemming moet worden 
vastgelegd. 

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat iedere zorgaanbieder en zorgverlener 
de wet- en regelgeving omtrent toestemmingen op dit moment anders 
interpreteert. Daarbij blijkt dat juristen zorgaanbieders adviezen geven die 
verschillen van aard. 

Overweging 1: Met wie worden gegevens gedeeld?
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Samenvattend beeld 
Een andere overweging die gemaakt wordt in het autorisatieproces is de 
overweging die te maken heeft met de aard en omvang van de gegevens die 
gedeeld worden. Uit het onderzoek blijkt dat er veel variatie zit in de 
manieren waarop de ‘wat’-vraag wordt beantwoord. In bijlage IV worden de 
mogelijke uitkomsten van deze overweging per uitwisseldoel beschreven.

In veruit de meeste situaties is het de behandelaar die bepaalt tot welke 
gegevens iemand uit een andere zorginstelling geautoriseerd wordt. Soms is 
een applicatie sturend in het bepalen van het ‘wat’. In deze gevallen wordt 
gebruik gemaakt van een standaard bericht met een vast stramien of van 
een vastgesteld template door de applicatie.

In geval dat de behandelaar bepaalt wat gedeeld moet en mag worden, doet 
hij dat in veel gevallen op basis van professional judgement. Op basis van 
ervaring of op basis van eigen verwachtingen wordt iemand geautoriseerd 
tot een bepaalde set aan gegevens. Soms wordt het bepalen van het ‘wat’ 
duidelijk gestuurd door een beroepsstandaard, door regionale afspraken of 
door een template in de gebruikte applicatie om uit te wisselen. 

Het getrapte verloop in een deel van de autorisatieprocessen, zoals 
beschreven in overweging 1, is ook hier van toepassing. Vaak ontstaat er 
dan een situatie waarin in het eerste deel van de gegevensuitwisseling, 
bijvoorbeeld tijdens het zoeken naar een plaats voor de patiënt of tijdens 
een collegiaal overleg, een beperkte set aan gegevens wordt gedeeld. 
Waarna er een ruimere set aan gegevens wordt gedeeld zodra de 
overdracht ook daadwerkelijk tot stand komt. 

Passend
Het werkveld wordt ondersteund door applicaties in het bepalen van het 
‘wat’. Het feit dat brieven of berichten gedeeltelijk automatisch gegenereerd 
kunnen worden, wordt als prettig ervaren, mits er nog ruimte blijft voor het 
verwerken van aanvullende (context schetsende) informatie. Daarnaast 
wordt het als passend ervaren als er automatisch niet te veel of te weinig 
gegevens worden ingeladen.

Knelpunten in huidige autorisatieprocessen
Tijdens het overplaatsen van patiënten, maar ook tijdens multidisciplinaire 
overleggen worden er gegevens over de patiënt gedeeld om voldoende 
inhoudelijke invulling te geven aan deze processen. Het is voor de 
autorisatieverlener niet duidelijk wat de geautoriseerde met deze gegevens 
doet wanneer in een later stadium blijkt dat de patiënt niet bij deze persoon 
in zorg komt. 

Een ander knelpunt is het feit dat een ontvangen autorisatie soms als te 
beperkt wordt ervaren op het gebied van inhoud. Beperkingen worden 
ervaren wanneer er gewerkt wordt met uitwisselapplicaties die voor het 
bepalen van de inhoud een vaststaand template gebruiken. De template en 
daarmee de verplichte structuur laat soms onvoldoende ruimte open voor 
het schetsen van de juiste context. 

Overweging 2: Wat wordt er gedeeld?
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Samenvattend beeld
Een derde overweging in het autorisatieproces heeft betrekking op de vraag: 
‘Hoe worden gegevens gedeeld?’. Verschillende elementen uit deze vraag 
zijn in de praktijk onderzocht. In bijlage IV worden de mogelijke uitkomsten 
van deze overweging per uitwisseldoel beschreven.

In ongeveer de helft van de onderzochte uitwisselingsprocessen wordt 
gebruikgemaakt van de fax of van een papieren brief. In een ander groot 
deel van de onderzochte processen wordt een dergelijke brief digitaal 
verstuurd. Het versturen vindt plaats tussen applicaties middels een 
elektronisch bericht of tussen zorgaanbieders middels beveiligde e-mail. 
Soms wordt er een brief in PDF-vorm toegevoegd als bijlage in de 
beveiligde e-mail. In een kleiner deel van de onderzochte processen vindt 
uitwisseling plaats met behulp van een applicatie anders dan de eigen 
bronsystemen. 

Per uitwisselingsbehoefte wordt een uitwisselingsmedium gebruikt dat het 
best aansluit bij de samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders. 
Regionaal beleid, een dominante zorgaanbieder in de regio of een 
samenwerking tussen zorgaanbieders kan ervoor zorgen dat er gekozen 
wordt voor het uitwisselen met behulp van een uitwisselapplicatie. Opvallend 
is dat voor een groot deel van de uitwisseldoelen meer dan één medium 
beschikbaar is om het doel te behalen. 

In ruim driekwart van de geïnventariseerde gegevensuitwisselingen vindt 
gegevensuitwisseling plaats volgens het mechanisme van verzenden en 
ontvangen. Zorgaanbieder A verzendt gegevens uit het eigen brondossier 
via een transportmiddel zoals brief, (beveiligde) mail of telefoon, naar 
zorgaanbieder B die de gegevens vervolgens ontvangt. Naast dit 
uitwisselmechanisme is ook het mechanisme van uploaden en downloaden 
te herkennen. 

Zorgaanbieder A kopieert of importeert gegevens uit het eigen brondossier 
in een applicatie, waarna zorgaanbieder B de gegevens uit de applicatie 
kopieert of exporteert naar het eigen dossier. Dit mechanisme is een variant 
op het mechanisme van verzenden en ontvangen, echter er is sprake van de 
tussenkomst van een applicatie. In dit mechanisme worden gegevens 
specifiek geadresseerd aan een of enkele ontvangers, zoals bij verzenden 
en ontvangen. Als derde mechanisme valt het mechanisme van beschikbaar 
stellen en raadplegen te onderscheiden. Hierbij stelt zorgaanbieder A 
gegevens vanuit het eigen brondossier beschikbaar, waarbij zorgaanbieder 
B deze gegevens via een applicatie kan raadplegen en inzien.

Naast de inzet van een medium is er nog een ander belangrijk element in de 
beantwoording van de ‘hoe’-vraag en deze heeft betrekking op de hulp van 
collega’s. De brondossierhouder autoriseert vaak zelf, maar wisselt meestal 
niet zelf de gegevens uit. Voor de daadwerkelijke uitwisseling wordt de 
brondossierhouder vaak geholpen door zijn eigen zorgafdeling; vanuit de 
polikliniek of vanuit het medisch secretariaat worden gegevens verstuurd of 
verzameld. 

Overweging 3: Hoe worden gegevens gedeeld?

Uitwissel-
mechanisme

Adressering Transport Opslag van 
gegevens

Uitwissel-methode

Verzenden
/ontvangen

Eén of enkele 
specifieke
ontvangers

Gegevens worden 
verzonden van A naar B

Bij
brondossierhouder 
en ontvanger

Analoog, digitaal of 
elektronisch

Uploaden/
downloaden

Eén of enkele 
specifieke
ontvangers

Gegevens worden door A 
geüpload naar een 
applicatie en door B 
gedownload vanaf de 
applicatie

Bij 
brondossierhouder
,
softwareaanbieder
en ontvanger

Digitaal of
elektronisch

Beschikbaar
stellen / 
raadplegen

Nul, één of 
meerdere 
onbekende 
raadplegers 

Gegevens blijven aan de 
bron bij A alwaar ze 
geraadpleegd worden 
door B

Bij 
brondossierhouder

Digitaal of
elektronisch
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Ook wordt hij geholpen door andere ondersteunende afdelingen, zoals het 
transferbureau of de afdeling Zorgadvies. Bij kleinere zorgaanbieders is de 
eigen zorgafdeling vaak gelijk aan de instelling. Denk hierbij aan een 
huisarts of apotheek. In het proces van gegevensuitwisseling worden er 
zodoende gegevens uitgewisseld op instellingsniveau. 

Passend
Wanneer in een uitwisselproces gebruik wordt gemaakt van een applicatie 
als uitwisselmethode geeft dit zorgaanbieders inzicht in een aantal 
voorwaarden waarbinnen de autorisatie wordt uitgevoerd. 
De autorisatieverlener weet hoe het systeem aan de ontvangende kant 
gebruikt wordt en dit schept zekerheid in het proces. Een brief wordt vaak 
via de patiënt overgedragen, de patiënt draagt hierdoor mede zorg voor een 
passende autorisatie. Ook deze uitwisselmethode middels brieven schept 
een zekere vorm van zekerheid voor de autorisatieverlener. Een overleg via 
telefoon of een fysiek overleg wordt in veel gevallen ook als een prettige 
uitwisselmethode ervaren, omdat gegevens efficiënt en effectief worden 
overgedragen. In sommige gevallen is het bij applicaties mogelijk om reeds 
uitgegeven autorisaties weer in te trekken. Dit wordt als prettig ervaren. 
Ook het feit dat er meerdere media beschikbaar zijn om een uitwisseldoel te 
behalen wordt in bepaalde gevallen als prettig ervaren. Wanneer er een 
nuance moet worden gemaakt waarbij de zorgaanbieder niet ondersteund 
wordt door het ene medium, wordt teruggegrepen naar een ander medium 
waarin deze nuance wel kan worden gemaakt. 

Knelpunten in huidige autorisatieprocessen
Zorgaanbieders maken nu meestal gebruik van uitwisselingen volgens het 
mechanisme van verzenden en ontvangen. Rondom deze uitwisselingen 
hanteren zij de principes van de gedragscode EGIZ zoals deze beschreven 
zijn voor push-verkeer (zie bijlage III voor toelichting op ‘push-verkeer’). 

Tegelijkertijd hanteren de zorgaanbieders de principes voor pull-verkeer als 
zij het mechanisme van beschikbaar stellen/raadplegen inzetten. Voor veel 
zorgaanbieders is het op dit moment onduidelijk welke richtlijnen er gelden 
als zij gebruikmaken van uitwisselapplicaties die werken volgens een 
mechanisme van uploaden en downloaden, aangezien dit vaak ervaren 
wordt als een combinatie van push en pull. 

Een ander knelpunt heeft te maken met de grote variatie aan 
uitwisselsystemen. Er zijn ondersteunende afdelingen die voor één 
uitwisseldoel nu meer dan vijf varianten van applicaties moeten benaderen 
met allemaal een eigen inlogsystematiek. Dit leidt nu tot onwerkbare en 
tijdrovende situaties. De aanschaf en configuratie van uitwisselsystemen om 
elektronische uitwisseling van gegevens te ondersteunen blijkt een intensief 
traject. Dit komt doordat zowel de autorisatieverleners, als de vele 
autorisatieontvangers om hen heen op tal van vlakken overeenstemming 
dienen te bereiken. Om die reden wordt er vaak teruggegrepen naar 
bekende uitwisselsystemen zoals fax, e-mail, brief en telefoon. 

Ook wordt er een discrepantie ervaren tussen de geautoriseerde en de 
daadwerkelijke ontvanger van gegevens. Daar waar een behandelaar 
zorgvuldig autoriseert, worden de gegevens in het uitwisselingsproces aan 
allerlei verschillende personen blootgesteld. Het is voor de behandelaar en 
diens zorgorganisatie nu niet duidelijk wat op dit vlak wel en niet mag binnen 
de kaders van de huidige wet- en regelgeving. De geautoriseerde wordt 
vaak bepaald door behandelaar en brondossierhouder, maar daadwerkelijk 
toegekend door de verwerker van de gegevens op de afdeling Zorg of op 
een ondersteunende afdeling. Het adres van de geautoriseerde is op deze 
afdelingen niet altijd bekend of beschikbaar. Daarbij wordt er in sommige 
gevallen gewerkt met groepsadressen, waardoor men genoodzaakt is een 
groep (onbekende) ontvangers te autoriseren. Door onduidelijkheden op het 
gebied van adressering is het soms niet mogelijk de autorisatie uit te voeren 
zoals beoogd. 

Overweging 3: Hoe worden gegevens gedeeld?
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Een vierde overweging die gemaakt wordt in het autorisatieproces is de 
overweging die te maken heeft met de gegevensbehoefte die er is bij de 
autorisatie ontvanger. De autorisatieontvanger heeft vaak behoefte aan de 
gegevens van de autorisatieverlener. Desalniettemin is in het merendeel van 
de geïnventariseerde processen niet een duidelijke vraag tot autorisatie te 
herkennen. Vaak worden de gegevens proactief door de autorisatieverlener 
uitgewisseld in de richting van de autorisatieontvanger.

Passend
Vaak is het doel dat de autorisatieverlener zichzelf stelt met de beoogde 
gegevensuitwisseling in lijn met het doel zoals de autorisatieontvanger dit 
beoogt.

Knelpunten in huidige autorisatieprocessen
Veel autorisaties verlenen toegang tot gegevens die vervolgens moeten 
worden overgetypt in het eigen dossier. Het overnemen van gegevens kost 
veel tijd en wordt als foutgevoelig ervaren. 

Een ander knelpunt dat wordt benoemd heeft een meer juridisch karakter. 
Ontvangers van autorisaties en daarmee van gegevens weten niet in welke 
positie zij staan als zij gegevens ontvangen en verwerken zonder dat 
daarvoor toestemming is gevraagd door de brondossierhouder. In een 
aantal gevallen ontvangen zij al gegevens voordat de behandelrelatie met 
hen officieel tot stand is gekomen. 

Daarnaast zijn er gegevensuitwisselingen geïdentificeerd waarbij het niet 
duidelijk is of er volgens de wet te ruim is geautoriseerd. Zo worden er 
voorschriften voor recepten gedeeld met een apotheek, terwijl de patiënt of 
cliënt het medicament nooit komt ophalen. Soortgelijke voorbeelden zijn de 
voorbeelden van het multidisciplinair overleg en de overplaatsing van de 
patiënt naar het verpleeghuis zoals beschreven bij overweging 2. 

In al deze voorbeelden komt de veronderstelde behandelrelatie nooit tot 
stand. Het is voor de autorisatieontvanger niet duidelijk of en hoe hij dit type 
gegevens moet beheren.

Ook wordt in bepaalde gevallen niet de juiste zorgverlener geautoriseerd. 
Gegevens komen dan niet terecht bij de persoon die de informatiebehoefte 
heeft. Wanneer iemand bijvoorbeeld verhuist naar een verpleeghuis voor 
permanente bewoning is de specialist ouderengeneeskunde vanaf dat 
moment de poortwachter en het vaste aanspreekpunt van deze persoon. 
Vaak blijven andere zorgaanbieders na de verhuizing de huisarts van deze 
persoon autoriseren tot gegevens via brieven of elektronische berichten, 
terwijl deze huisarts zijn taak en dossier volledig heeft overgedragen aan de 
specialist ouderengeneeskunde. Een oorzaak voor het ontstaan van een 
dergelijke situatie kan gevonden worden in het feit dat de overige 
zorgaanbieders niet geïnformeerd zijn over de verhuizing. 

Een autorisatie kan dus niet toereikend zijn omdat de verkeerde 
autorisatieontvanger wordt bereikt of omdat de verleende autorisatie geen 
toegang geeft tot de benodigde gegevens. In beide gevallen is het bijzonder 
arbeidsintensief om alsnog de beoogde gegevens te vergaren. De 
bereikbaarheid van de autorisatieverlener is vaak erg slecht. Vervolgvragen 
ten aanzien van de verkregen of niet verkregen autorisatie zijn door de 
autorisatieontvanger vaak erg moeilijk te stellen. 

Er wordt in het veld gebruikgemaakt van applicaties die het makkelijk maken 
om over iedere transactie in het zorgproces een intercollegiale update te 
sturen. Deze berichten zijn gestandaardiseerd en bevatten weinig 
contextuele inhoud. Door de veelheid en de beperkte inhoud van deze 
berichten worden ze soms als inefficiënt en ineffectief gezien. Het betreft 
hier bijvoorbeeld Edifact patiëntmutatieberichten die vanuit het ziekenhuis 
naar een huisarts worden gestuurd. 

Overweging 4: Welke gegevensbehoefte is er?
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Samenvattend beeld 
Een andere overweging die gemaakt wordt in het autorisatieproces is de 
overweging die te maken heeft met het verkrijgen van inzichten over 
waarom gegevens gedeeld zijn. 

Het autorisatieproces wordt in veel gevallen op basis van vertrouwen 
doorlopen. Zoals reeds geschetst, is er weinig tot geen overzicht van wie 
uiteindelijk toegang krijgt tot gegevens uit het brondossier. Verleende 
autorisaties worden door de behandelaar soms vastgelegd in het 
brondossier. In bepaalde gevallen, zoals bij het versturen van een brief, 
wordt deze aantekening automatisch gemaakt. In andere gevallen, zoals bij 
het plegen van telefonisch overleg of bij het verzenden van mail, is er geen 
richtlijn voor het wel of niet vastleggen van de gegeven autorisatie.

Daar komt bij dat ook ondersteunende afdelingen autorisaties verlenen. Het 
is voor de autorisatieverlener niet altijd mogelijk om vooraf vast te stellen of 
de toegang tot de patiëntengegevens door de autorisatieontvanger op de 
juiste manier en door de juiste personen is gebruikt. De autorisatieverlener 
is ook niet in staat dit achteraf te controleren door beperkingen op het 
gebied van toegang bij andere zorgaanbieders. 

Passend
In een aantal van de geïnventariseerde processen wordt de patiënt 
betrokken in het proces van gegevensdeling middels een patiëntportaal. 
Dit portaal wordt in sommige gevallen gebruikt om verleende 
toestemmingen inzichtelijk te maken of om verstuurde brieven aan andere 
zorgverleners inzichtelijk te maken.

Knelpunten in huidige autorisatieprocessen
Zodra er in het autorisatieproces gebruik wordt gemaakt van een 
uitwisselapplicatie is er in sommige gevallen logging beschikbaar. Zowel de 
autorisatieverleners als de autorisatieontvangers geven echter aan niet te 
weten welk type logging beschikbaar is. Ook weten zij vaak niet hoe zij deze 
logging moeten opvragen en wat daarin hun verantwoordelijkheid is.

Daarbij ontbreekt het ze aan capaciteit om daadwerkelijk opvolging te geven 
aan de loggegevens. Twee applicaties vormen een uitzondering; er is een 
applicatie die wekelijks per e-mail een overzicht met raadplegingen verstuurt 
aan de brondossierhouder ter controle en er is een applicatie 
geïnventariseerd die logging beschikbaar stelt en de patiënt een rol geeft in 
de controle hierop. 

Overweging 5: Waarom zijn gegevens gedeeld?



4. Vooruitblik
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In het autorisatieproces tussen zorgaanbieders bestaat geen statisch model 
waarin toegangsrechten beschreven zijn. Het is een dynamisch stelsel 
waarin op basis van doelen, behoeften en toestemmingen toegangsrechten 
worden toegekend. Uit dit onderzoek blijkt dat er in het huidige proces van 
autoriseren een aantal passende elementen te identificeren zijn en een 
aantal knelpunten. In bijlage VI zijn deze elementen schematisch 
weergegeven.

In al deze elementen zijn een aantal gemene delers te herkennen. 
Passende elementen en knelpunten kunnen samengebracht worden in drie 
domeinen. Zij hebben een relatie met het domein van wet- en regelgeving, 
met uitwisseltechnieken of met controle. Per domein zijn er een aantal 
aanbevelingen richting de toekomst. 

1. Wet- en regelgeving
Zorgaanbieders worstelen nu zichtbaar met de invulling van belangrijke 
patiëntrechten zoals het recht op vergetelheid, het recht om bezwaar te 
maken en het recht op duidelijke informatie over wat er met de 
persoonsgegevens gebeurt en hoe deze verwerkt worden.

Zorgaanbieders weten nu niet waar de grenzen liggen van hun 
verantwoordelijkheid wat betreft het inzichtelijk maken van welke 
persoonsgegevens zij verwerken, waar deze zich bevinden en hoe deze 
definitief verwijderd kunnen worden.

Het is voor zowel de brondossierhouder als de autorisatieontvanger, als de 
patiënt niet duidelijk welke autorisatierechten en -plichten er gelden op het 
gebied van gegevensuitwisseling in de zorg. Dit geldt in het bijzonder wat 
betreft de plichten rondom toestemmingen. 

Het is niet duidelijk wanneer een toestemming verondersteld mag worden, 
wanneer deze moet worden vastgelegd en hoe deze moet worden 
vastgelegd (generiek, specifiek of gespecificeerd).

Niet alleen de plichten rondom toestemming zijn onduidelijk. Ook blijkt het 
proces van toestemmingenbeheer moeilijk te vertalen naar de praktijk. 
Afgegeven toestemmingsverklaringen zijn niet eenvoudig aan te passen 
wanneer een nieuwe uitwisselingspartner zich aandient en zorgaanbieders 
weten ook niet wat te doen wanneer er bezwaar wordt gemaakt. 

Aanbeveling
Het is in de verdere ontwikkeling van elektronische gegevensuitwisseling 
aan te bevelen helderheid te scheppen over de wettelijke verplichtingen die 
zorgaanbieders hebben rondom de uitvraag en het beheer van 
toestemmingen. 

Als eerste stap hierin kan gedacht worden aan het uitvoeren van een 
privacytoets zoals het CBP dit in 2010 heeft gedaan. Op basis van deze 
toets is destijds door onder meer het KNMG een handreiking ontwikkeld 
voor regionale uitwisseling van patiëntgegevens. (Privacy bij regionale 
uitwisseling van patiëntgegevens: handreiking naar aanleiding van 
bevindingen van het CBP bij twee regionale situaties. KNMG, VHN, NHG en 
KNMP, 2010)

De Autoriteit Persoonsgegevens zou de EGIZ-richtlijn en het concept 
veronderstelde toestemming kunnen toetsen aan de AVG, zoals deze van 
kracht is geworden in 2018. Een dergelijke toets zou het veld de nodige 
duiding en richting kunnen bieden wat betreft het vormgeven van 
uitwisselings- en autorisatieprocessen.

Vooruitblik (1/3)
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Daarnaast valt het aan te bevelen het beheer van toestemmingen verder 
vorm te geven. Hiervoor kan een handvat worden ontwikkeld waarin 
beschreven wordt hoe zorgaanbieders toestemmingen kunnen beheren. 
Voor de invulling van dit handvat kan gedacht worden aan elementen als 
houdbaarheid en schaalbaarheid van toestemmingen. 

Tevens kan hierin aandacht worden besteed aan het eventuele 
automatiseren van de registraties en aan het verdelen en beleggen van de 
werkzaamheden die het beheer van een toestemmingsregistratie met zich 
meebrengt. Toestemmingen laten beheren door de patiënt en dit mogelijk 
maken vanuit een digitale omgeving lijkt vanuit het perspectief van de 
zorgaanbieder een goed uitgangspunt, omdat hiermee één standaard wordt 
ontwikkeld en omdat hierbij de registratielast niet alleen bij de zorgaanbieder 
wordt neergelegd.

Wel uiten zorgaanbieders hun zorg over de volledige specificering van de 
toestemming. Zij geven aan dat patiënten dit wellicht niet helemaal kunnen 
overzien of dat zij deze beslissingen niet vooraf kunnen nemen. Daarbij is 
het van belang dat alle toestemmingen, onafhankelijk van het type 
uitwisselmechanisme (verzenden/ontvangen, uploaden/downloaden, 
beschikbaar stellen/raadplegen), op één plaats beheerd kunnen worden. 

2. Uitwisseltechnieken
Wat betreft de uitwisseltechnieken valt op dat er per zorgaanbieder veel 
variatie is in het gebruik van deze technieken. Hierbij wordt analoog 
gewerkt, digitaal of elektronisch. Zorgverleners gebruiken binnen een 
zorgproces soms meerdere uitwisseltechnieken om één uitwisseldoel te 
behalen. Iedere uitwisseltechniek moet in meer of mindere mate beheerd 
worden en kent zijn beperkingen op het gebied van schaalbaarheid van 
autorisaties. 

Aanbeveling
Er zit op dit moment veel variantie in het proces van autoriseren. Om het 
vertrouwen in het proces van autoriseren te vergroten is het van belang 
deze variantie terug te brengen en het proces verder te uniformeren. Een 
deel van de variantie vindt zijn oorzaak in de sterke verwevenheid van het 
proces van autoriseren en het proces van gegevensuitwisseling. 
Uitwisseltechnieken in het proces van gegevensuitwisseling oefenen nu een 
sterke invloed uit of zijn soms zelfs leidend in overwegingen die gemaakt 
worden binnen het autorisatieproces. Om het proces van autoriseren meer 
uniform te laten verlopen is het daarom aan te raden om voor dit proces 
standaarden te ontwikkelen die uniform binnen uitwisseltechnieken kunnen 
worden ingezet. 

Binnen de inrichting van het ‘hoe’-spoor zoals beschreven in de tweede brief 
van de minister d.d. 9 april 2019 wordt nu tevens ingezet op het ontwikkelen 
van voorschriften voor taal. Deze voorschriften zijn, zoals de voorschriften 
voor techniek, relevant voor het proces van autoriseren. Eenheid van taal en 
het gebruik van standaarden zorgt ervoor dat de ontvanger van een 
autorisatie ook daadwerkelijk waarde haalt uit de aan hem toegewezen bron 
van gegevens. Daarbij kan eenheid van taal het werken met een variëteit 
aan informatie- en uitwisselsystemen effectiever en efficiënter maken 
doordat systemen interoperabel worden. Risico’s die ontstaan door het 
foutief overtypen van informatie komen te vervallen wanneer het juiste 
niveau van interoperabiliteit is bereikt.

Tegelijkertijd moet hierbij worden opgemerkt dat uit deze inventarisatie blijkt 
dat gestructureerde en gestandaardiseerde gegevens in bepaalde gevallen 
te arm blijken. Belangrijke contextuele informatie wordt gemist en op dit 
moment via een additioneel autorisatieproces alsnog met een andere 
zorgaanbieder gedeeld. Het valt zodoende aan te bevelen om context een 
plaats te geven in de standaardisatie.

Vooruitblik (2/3)
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3. Controle
Voor de patiënt is het op dit moment niet duidelijk welke autorisaties door de 
brondossierhouder zijn toegekend aan andere zorgaanbieders en op welke 
grond deze zijn toegekend. 

De brondossierhouder is op zijn beurt door gebrek aan capaciteit en 
toegankelijkheid niet in staat te controleren of de door hem verleende 
autorisatie ook op de juiste manier is ingezet door de autorisatieontvanger. 
Hierdoor is hij genoodzaakt te vertrouwen op de interne autorisatiestructuur 
van de autorisatieontvanger.

Door het gebrek aan transparantie hebben zorgaanbieders en patiënten 
geen grip op de mogelijke risico’s die zij lopen.

Aanbeveling
Zorgverleners geven aan vanuit hun rol geen extra capaciteit beschikbaar te 
hebben om verleende autorisaties te controleren. Het is om die reden aan te 
bevelen te oriënteren op een andere invulling van deze controletaak. 
Hiervoor kan worden gedacht aan het beleggen van de controletaak op 
afdelingsniveau, op instellingsniveau of op regionaal niveau. Ook zou de 
patiënt gefaciliteerd kunnen worden in het actief controleren van verleende 
autorisaties. 

In het beleggen van controletaken is het raadzaam om gradaties voor 
controles te ontwikkelen; niet elk type uitwisseling heeft hetzelfde risico en 
zou hetzelfde geautoriseerd en gecontroleerd hoeven te worden. Binnen 
deze gradaties kan tevens worden gedacht aan onderscheid tussen vooraf 
en achteraf controleren. 

Om het vertrouwen in interne autorisatiestructuren te vergroten valt te 
overwegen horizontale toetsing te organiseren tussen zorgaanbieders. 

In deze toetsing zouden zorgaanbieders elkaar onderling kunnen toetsen op 
naleving van bijvoorbeeld de NEN-normen voor informatiebeveiliging, 
gegevensuitwisseling en logging. Een mogelijk alternatief op horizontale 
toetsing is regionale toetsing, waarbij een onafhankelijke regionale speler de 
toetsing uitvoert.

Om het autorisatieproces meer transparant te maken is logging een 
vereiste. Het vastleggen van belangrijke elementen uit het proces maakt het 
verloop van het proces inzichtelijk en controleerbaar. Om die reden valt te 
overwegen een controlecomponent op te nemen in de wettelijke verplichting 
die op dit moment in voorbereiding is en die zorgverleners verplicht tot 
digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling.

In deze verplichting wordt vanuit het ‘hoe’-spoor ingezet op het ontwikkelen 
van voorschriften voor taal en techniek. Om het vertrouwen in elektronische 
gegevensuitwisseling verder te vergroten zouden in de voorschriften voor 
techniek elementen opgenomen kunnen worden die te maken hebben met 
het gestructureerd en gestandaardiseerd vastleggen van relevante 
autorisatiestappen zoals het doel, de autorisatieverlener, de autorisatie-
ontvanger en de gegevensontvanger. 

Vooruitblik (3/3)
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Bijlage I
Patiëntreizen
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Selectie uitwisselbehoeften
In overleg met de opdrachtgever zijn verschillende typen zorgaanbieders 
geselecteerd. De selectie is gemaakt op basis van volume, relevantie en 
herkenbaarheid. De volgende acht typen zorgaanbieders zijn geïncludeerd 
in dit onderzoek: 
 Apotheek
 GGZ instelling
 Huisarts/POH
 Huisartsenpost
 Revalidatiecentrum
 Verpleeghuis
 Wijkverpleging
 Ziekenhuis

Met deze acht zorgaanbieders als uitgangspunt zijn de mogelijke 
uitwisselingsbehoeften geïdentificeerd. Uit de 64 mogelijke 
uitwisselingsbehoeften is een subset vastgesteld waarin tenminste de helft 
van de behoeften aan bod komt. Op basis van deze subset zijn de drie 
patientreizen gemodelleerd. De personen in de patiëntreizen zijn 
geïnspireerd op de persona’s zoals beschreven door het Informatieberaad. 

Check op relevantie
Minister Bruno Bruins beschrijft in zijn brief aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer, d.d. 9 april 2019, dertien prioritaire processen van 
gegevensuitwisseling. In dit onderzoek zijn acht van deze dertien processen 
geïncludeerd in de patiëntreizen. 

Check op volume
Om de patiëntreizen nog verder vorm te geven is er tevens een check 
uitgevoerd op volume. Met behulp van Open Dis Data, Zorgprisma publiek, 
CBS en een onderzoek van SFK zijn volumes bepaald van behandelingen 
per zorgaanbieder. Bij Zorgprisma en Open Dis Data is gebruikgemaakt van 
de 2014 cijfers, omdat dit jaar het meest recente jaar is met 100% 
volledigheid. De resultaten van deze analyse zijn weergegeven in de tabel 
op de volgende pagina. 

Keuze van patiëntreizen (1/2)
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Keuze van patiëntreizen (2/2)
Type Zorgverlening Aantal patiënten Bron (jaartal)

Ziekenhuis 1. Oogheelkunde Cataract
2. Dermatologie Maligne dermatose
3. Cardiologie Thoracale klachten eci

185.000
167.000
160.000

Dis Open data 
(2014)

(Algemeen) 
Ziekenhuis

0. Eerstelijnsdiagnostiek
1. Zeer specialistische zorg
(waaronder radiologie, revalidatie-
geneeskunde en hartchirurgie)
2. Hart en vaatziekten
3. Oogziekten

4.041.000
1.178.000

995.800
985.000

Zorgprismapubliek 
(2014)

Ziekenhuis 
(Universitair
Medisch 
Centrum)

1. Zeer specialistische zorg 
(waaronder radiologie, 
revalidatie geneeskunde en 
hartchirurgie)

2. Eerstelijnsdiagnostiek
3. Kanker en goedaardige gezwellen
4. Hart- en vaatziekten
5. Oogziekten

337.000

133.000
132.000
117.100
107.000

Zorgprismapubliek 
(2014)

Apotheek 1. Diclofenac
2. Antibiotica
3. Omeprazol

1.220.000
1.190.000
1.160.000

SFK (2016)

GGZ extramuraal 1. Gespecialiseerde GGZ (zonder 
verblijf)
2. POH GGZ
3. Generalistische basis-GGZ
4. Gespecialiseerde GGZ (met verblijf)

680.000

370.000
280.000
78.000

Zorgprismapubliek 
(2014)

Huisarts / POH en 
huisartsenpost

1. Module POH GGZ
2. Consulten
3. POH

13.940.000
13.020.000
12.090.000

Zorgprismapubliek 
(2015)

Revalidatie-
centrum

1. Revalidatiegeneeskunde (in 
ziekenhuis)
2. Bewegingsstelsel en botweefsel

106.600

12.000

Zorgprismapubliek 
(2015)

Verpleeghuis Verblijf in verpleeghuis 121.644 CBS (2014)

Wijkverpleging Verzorging door wijkverpleging 512.000 Zorgprismapubliek
(2015)

De hoog-volume behandelingen zijn onderdeel geworden van de 
patiëntreizen. Deze behandelingen zijn dikgedrukt in de tabel.



Bijlage II
Geïnterviewden
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Interviews ten behoeve van dit onderzoek
In de maanden april en mei van 2019 zijn ter vergaring van gegevens voor dit onderzoek een aantal interviews uitgevoerd. De interviews bij de instellingen 
zijn gehouden met zorgverleners, informatieanalisten en/of managers ICT. Daarnaast hebben er oriënterende interviews op het gebied van autoriseren 
plaatsgevonden met relevante experts. 

Lijst van geïnterviewden

Deelnemende overige organisaties

VZVZ 

Nictiz (Algemeen)

Nictiz (Gespecificeerde Toestemming Structureel)

Stichting Gerrit 

Whitebox Systems

Verzorgingsgebied Type zorg

Landelijke dekking Wijkverpleging

Midden-Nederland Verpleeghuis

Flevoland Algemeen ziekenhuis

Noord-Brabant GGZ-instelling

Noord-Holland Huisarts en Huisartsenpost

Noord-Brabant Huisarts

Utrecht Topklinisch ziekenhuis

Noord-Holland Topklinisch ziekenhuis

Zuid-Holland GGZ-instelling

Noord-Holland Revalidatiecentrum

Noord-Brabant Verpleeghuis, wijkverpleging, 
revalidatie

Noord-Holland Openbare apotheek in stad

Limburg Academisch ziekenhuis

Limburg Apotheek in ziekenhuis



Bijlage III
Juridisch kader
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Grondslag voor autorisatie en gegevensoverdracht
Om het belang van patiënten te waarborgen zijn er een aantal voorwaarden 
voor autorisatie bij gegevensoverdracht verankerd in wet- en regelgeving. 
Zo zijn grondslagen beschreven op basis waarvan gegevensoverdracht mag 
plaatsvinden. Ook zijn er wettelijke kaders beschreven waarbinnen de 
gegevensoverdracht moet plaatsvinden.

Het verwerken van medische gegevens, als zijnde bijzondere 
persoonsgegevens, is vanuit de AVG verboden tenzij men zich kan 
beroepen op een van de zes grondslagen voor het verwerken van ‘gewone’ 
persoonsgegevens gecombineerd met een specifieke wettelijke uitzondering 
voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens.
Hierbij is de verwerking gedefinieerd als elke handeling met betrekking tot 
persoonsgegevens. Hierbij hoort het inzien, verzamelen, opslaan, delen en 
bewerken van gegevens. Grondslagen voor het verwerken en uitwisellen 
van persoonsgegevens tussen zorgaanbieders zijn (artikel 6):
 Toestemming van de betrokkene.
 De gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst 

waarbij de betrokkene een partij is.
 De gegevens zijn noodzakelijk voor het volgen van een wettelijke 

verplichting.
 De gegevensverwerking is noodzakelijk om vitale belangen van de 

betrokkene of van een ander natuurlijk persoon te beschermen.
 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak 

van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van 
het openbaar gezag.

 De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het 
gerechtvaardigde belang van u of van een derde aan wie de gegevens 
worden verstrekt. 

Relevante AVG-uitzonderingen voor de verwerking van bijzondere 
persoonsgegevens (artikel 9):
 De betrokkene heeft uitdrukkelijke toestemming gegeven.
 De verwerking is noodzakelijk ter bescherming van vitale belangen van 

de betrokkenen of een ander.
 De verwerking heeft betrekking op persoonsgegevens die kennelijk door 

de betrokkene openbaar zijn gemaakt.
 De verwerking is noodzakelijk voor preventieve geneeskunde en 

arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid, 
medische diagnosen, het verstrekken van gezondheidzorg of sociale 
diensten of behandelingen dan wel het beheren van 
gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten.

 De verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang op het 
gebied van de volksgezondheid.

In de wetgeving WGBO worden de rechten en plichten van hulpverleners en 
patiënten weerspiegeld. In de WGBO kan duiding worden gevonden wat 
betreft de overeenkomst zoals genoemd in de artikel 6 van de AVG. De 
WGBO vereist voor iedere geneeskundige behandeling waarbij acuut 
ingrijpen niet direct is vereist mondelinge of schriftelijke toestemming van de 
patiënt ter uitvoering van de behandelingsovereenkomst. Een vereiste 
toestemming mag worden verondersteld te zijn gegeven, indien de 
desbetreffende verrichting niet van ingrijpende aard is.

Juridisch kader (1/3)
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De behandelingsovereenkomst wordt vanuit de WGBO gedefinieerd als de 
overeenkomst tussen een natuurlijke persoon of rechtspersoon aangaande 
een geneeskundig beroep of bedrijf voor de opdrachtgever. De 
zorgaanbieder verbindt zich tot het verrichten van geneeskundige 
handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op de patiënt. De WGBO 
geeft patiënten het recht op medisch beroepsgeheim (inclusief afscherming 
van gegevens) en beschrijft dat de hulpverlener inlichtingen over de patiënt 
niet mag delen met anderen zonder toestemming van de patiënt. 
Tegelijkertijd heeft de zorgaanbieder de plicht om behandelaren van 
vervolgzorg te informeren over de status van de patiënt.

Wettelijke kaders
Zodra er een grondslag gevonden is om de gegevensuitwisseling tot stand 
te laten komen, gelden er kaders waarbinnen de gegevensuitwisseling moet 
plaatsvinden. Zo beschrijft de AVG dat gegevens enkel verwerkt mogen 
worden in lijn met het doel waarvoor ze verzameld zijn en enkel indien het 
doel in verhouding staat tot de gegevensverwerking (proportionaliteit). 
Tevens dient er afgewogen te worden of het doel met minder ingrijpende 
middelen kan worden bereikt (subsidiariteit).

De Wabvpz biedt kaders voor het gebruik van elektronische 
uitwisselsystemen. De Wabvpz vereist dat uitdrukkelijk toestemming wordt 
gegeven door de patiënt alvorens gegevens beschikbaar worden gesteld 
middels een elektronisch uitwisselsysteem. 

Van wet naar praktijk
In 2004 is door de KNMG een implementatierichtlijn opgesteld voor de 
WGBO. In dit document staat beschreven hoe zorgaanbieders met 
toestemmingen van patiënten om mogen gaan. Er wordt hierin een 
onderscheid gemaakt tussen expliciete en veronderstelde toestemming, 
waar dit onderscheid in geldende wet- en regelgeving niet wordt gemaakt. 
Toestemming van de patiënt voor de verstrekking van zijn 
patiëntengegevens mag worden verondersteld onder de volgende 
voorwaarden:
 De toegang wordt verleend in een concrete situatie (bijvoorbeeld 

spoedeisende zorg).
 De patiënt kan redelijkerwijs verwachten dat toegang tot zijn 

patiëntengegevens wordt verleend (kenbaarheid).
 Gegevens voor zorgdoeleinden worden verstrekt (inclusief overdracht 

van zorg, zorgondersteuning zoals dossierbeheer, financiële afwikkeling 
en dergelijke).

 De patiënt heeft daartegen geen bezwaar gemaakt. 
 De gegevensverstrekking blijft beperkt tot hetgeen noodzakelijk is voor 

de ontvanger.

Ook voor elektronische gegevensuitwisseling bestaat een richtlijn; de EGIZ-
gedragscode. Het doel van dit document is de formulering van een heldere 
en toepasbare set aan regels en bijbehorende normen voor 
gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. De code is van toepassing op 
ieder systeem waarmee zorginformatiesystemen van verschillende 
instellingen (of praktijken) aan elkaar worden gekoppeld of waarmee 
persoonsgegevens kunnen worden gedeeld of uitgewisseld tussen 
zorgaanbieders. 

Juridisch kader (2/3)
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Bij elektronische uitwisseling wordt er in de EGIZ-gedragscode een 
onderscheid gemaakt tussen ‘push-’ en ‘pull-verkeer’. Bij push-verkeer ligt 
het initiatief voor de gegevensuitwisseling bij de verzender. Dat is degene 
die het dossier in bewaring heeft. De brondossierhouder verstuurt gericht 
gegevens naar één of enkele ontvangers. Van push-verkeer is sprake bij 
verzending van persoonsgegevens door een brondossierhouder aan een of 
meerdere specifieke zorgaanbieder(s) die een behandelrelatie heeft/hebben 
met de betrokkene, dan wel wanneer een behandelrelatie wordt beoogd. Bij 
push-verkeer is persoonlijke gegevensverstrekking niet vereist. 
Voorafgaande toestemming is evenmin vereist. Wel kan de betrokkene 
bezwaar maken.

Bij pull-verkeer stelt een arts zijn dossiergegevens beschikbaar voor 
raadpleging door andere zorgverleners (dossierraadplegers). Op voorhand 
staat vaak niet vast wie uiteindelijk de gegevens zullen raadplegen. Het 
initiatief voor de daadwerkelijke gegevensuitwisseling ligt bij de 
dossierraadpleger. 

Beide richtlijnen zijn ten tijde van dit onderzoek nog steeds actueel en 
gehanteerd in de praktijk.

Juridisch kader (3/3)
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Bevindingen per uitwisseldoel
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Overweging 1: Met wie worden gegevens gedeeld?
De eerste overweging in het autorisatieproces heeft betrekking op de vraag: ‘Met wie worden gegevens gedeeld?’. Verschillende elementen uit deze vraag 
zijn in de praktijk onderzocht. Uit de onderzochte processen blijkt dat er veel variatie zit in de manieren waarop deze elementen worden ingevuld. 
In onderstaande tabel wordt per uitwisseldoel de mogelijke invulling van het antwoord op de ‘wie’-vraag geschetst.

Doel Wie maakt overweging Vermoedelijke grondslag
(artikel 6 + artikel 9 AVG)

Type toestemming Wie wordt geautoriseerd Welke 
basis voor vertrouwen

Verwijzing  Behandelaar 
brondossierhouder

 Behandelaar 
brondossierhouder samen 
met de patiënt

 Behandelingsovereenkomst + 
noodzaak verstrekken zorg

 Toestemming + noodzaak 
verstrekken zorg

 Toestemming + uitdrukkelijke 
toestemming

 Vitaal belang + vitaal belang

 Gezamenlijke 
besluitvorming

 Besluitvorming 
patiënt

 Specifieke 
toestemmings-
verklaring

 Veronderstelde 
toestemming

 Instelling
 Afdeling Zorg
 Huidige behandelaar
 Mogelijk toekomstige 

behandelaar

 Toekomstige 
behandelrelatie

 Eerdere behandelrelatie
 Collega-specialist
 Patiënt geeft toestemming
 Patiënt leest mee

Ontslag  Behandelaar
brondossierhouder

 Behandelaar 
brondossierhouder samen 
met de patiënt

 Ondersteunende afdeling

 Behandelingsovereenkomst + 
noodzaak verstrekken zorg

 Toestemming + noodzaak 
verstrekken zorg

 Toestemming + uitdrukkelijke 
toestemming

 Gezamenlijke 
besluitvorming

 Besluitvorming 
patiënt

 Algemene 
toestemmings-
verklaring

 Specifieke 
toestemmings-
verklaring

 Veronderstelde 
toestemming

 Instelling
 Ondersteunende afdeling
 Afdeling Zorg
 Mogelijk toekomstige 

behandelaar

 Toekomstige
behandelrelatie

 Bestaande behandelrelatie
 Collega-specialist
 Goed beheerd zorgnetwerk
 Patiënt draagt informatie 

over
 Patiënt geeft toestemming
 Patiënt leest mee
 Samenwerkingsverband
 Regionale samenwerking
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Overweging 1: Met wie worden gegevens gedeeld?
Doel Wie maakt overweging Vermoedelijke grondslag

(artikel 6 AVG + artikel 9 AVG)
Type toestemming Wie wordt 

geautoriseerd
Welke 
basis voor vertrouwen

Intercollegiale
consultatie

 Behandelaar
brondossierhouder

 Behandelingsovereenkomst + 
noodzaak verstrekken zorg

 Toestemming + uitdrukkelijke 
toestemming

 Algemene 
toestemmingsverklaring

 Specifieke 
toestemmingsverklaring

 Veronderstelde toestemming

 Afdeling Zorg
 Vorige 

behandelaar
 Huidige 

behandelaar
 Mogelijk

toekomstige 
behandelaar

 Toekomstige 
behandelrelatie

 Eerdere behandelrelatie
 Collega-specialist

Patiënt geeft 
toestemming

 Patiënt leest mee

Intercollegiale 
update

 Behandelaar
brondossierhouder

 Behandelingsovereenkomst + 
noodzaak verstrekken zorg

 Toestemming + noodzaak 
verstrekken zorg

 Toestemming + uitdrukkelijke 
toestemming

 Specifieke 
toestemmingsverklaring

 Veronderstelde toestemming

 Instelling
 Huidige 

behandelaar

 Bestaande
behandelrelatie

 Samenwerkings-
verband 

 Goed beheerd 
zorgnetwerk

 Wekelijks controlebericht

Medicatie
voorschrijven

 Behandelaar 
brondossierhouder

 Behandelaar 
brondossierhouder
samen met patiënt

 Toestemming + noodzaak 
verstrekken zorg

 Toestemming + uitdrukkelijke 
toestemming

 Algemene 
toestemmingsverklaring

 Specifieke 
toestemmingsverklaring

 Besluitvorming patiënt

 Instelling
 Afdeling Zorg
 Huidige

behandelaar

 Contract met 
instellingsapotheek

 Goed beheerd 
zorgnetwerk

 Patiënt draagt informatie 
over

 Patiënt leest mee
 Professionaliteit 

apotheek
 Regionale samenwerking
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De tweede overweging in het autorisatieproces heeft betrekking op de vraag: ‘Wat wordt er gedeeld?’. Verschillende elementen uit deze vraag zijn in de 
praktijk onderzocht. Uit de onderzochte processen blijkt dat er veel variatie zit in de manieren waarop deze elementen worden ingevuld. 
In onderstaande tabel wordt per uitwisseldoel de mogelijke invulling van het antwoord op de ‘wat’-vraag geschetst.

Overweging 2: Wat wordt er gedeeld?

Doel ‘Wat’ wordt bepaald door ‘Wat’ wordt bepaald op basis van 

Verwijzing  Applicatie
 Behandelaar brondossierhouder 
 Ontvangende instelling

 Template
 Professional judgement

Ontslag  Applicatie
 Ondersteunende afdeling
 Behandelaar brondossierhouder

 Template
 Professional judgement

Intercollegiale consultatie  Behandelaar brondossierhouder  Professional judgement

Intercollegiale update  Applicatie
 Behandelaar brondossierhouder

 Template
 Professional judgement

Medicatie voorschrijven  Applicatie
 Behandelaar brondossierhouder

 Template
 Professional judgement
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De derde overweging in het autorisatieproces heeft betrekking op de vraag: ‘Hoe worden gegevens gedeeld?’. Verschillende elementen uit deze vraag zijn in 
de praktijk onderzocht. Uit de onderzochte processen blijkt dat er veel variatie zit in de manieren waarop deze elementen worden ingevuld. 
In onderstaande tabel wordt per uitwisseldoel de mogelijke invulling van het antwoord op de ‘hoe’-vraag geschetst.

Overweging 3: Hoe worden gegevens gedeeld?

Doel Wie deelt info 
namens mij

Met welk medium Welk uitwisselmechanisme Adres 
geautoriseerde
beschikbaar

Wie ontvangt info Controlemechanisme 
beschikbaar

Verwijzing  Behandelaar 
zelf

 Afdeling Zorg
 Patiënt

 Applicatie
 Beveiligde e-mail
 Papier
 Dvd
 Fax
 Fysieke afspraak

 Verzenden/ontvangen
 Uploaden/downloaden
 Beschikbaar stellen/raadplegen

 Niet in alle 
gevallen

 Behandelaar 
 Afdeling Zorg
 Ondersteunde afdeling
 Instelling

 Nee
 Ja, mogelijkheid tot inzien 

logging aanbieden 
informatie

 Ja, mogelijkheid tot inzien 
ontvangen van informatie

Ontslag  Behandelaar 
zelf

 Afdeling Zorg
 Onder-

steunende 
afdeling

 Patiënt

 Applicatie
 Autorisatie tot 

twee dossiers
 Beveiligde e-mail
 Elektronisch 

bericht
 Papier
 Dvd
 Fax

 Verzenden/ontvangen
 Uploaden/downloaden

 Niet in alle 
gevallen

 Behandelaar 
 Afdeling Zorg
 Ondersteunde afdeling
 Instelling

 Nee
 Mogelijkheid tot inzien 

logging verzending

Intercollegiale
consultatie

 Behandelaar 
zelf

 Afdeling Zorg
 Onder-

steunende 
afdeling

 Applicatie
 Beveiligde e-mail
 Telefoon 

 Verzenden/ontvangen
 Uploaden/downloaden

 Niet in alle 
gevallen

 Behandelaar 
 Ondersteunde afdeling

 Nee
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Overweging 3: Hoe worden gegevens gedeeld?

Autorisatie-
doel

Wie deelt info 
namens mij

Met welk medium Welk uitwisselmechanisme Adres 
geautoriseerde
beschikbaar

Wie ontvangt info Controlemechanisme 
beschikbaar

Intercollegiale 
update

 Behandelaar 
zelf

 Afdeling Zorg

 Applicatie
 Autorisatie tot 

twee dossiers
 Beveiligde e-mail
 Elektronisch

bericht
 Fysieke afspraak
 Telefoon

 Verzenden/ontvangen
 Beschikbaar stellen/raadplegen

 Niet in alle 
gevallen

 Behandelaar zelf
 Afdeling Zorg
 Ondersteunde afdeling

 Nee
 Ja, mogelijkheid tot inzien 

logging aanbieden 
informatie

 Ja, mogelijkheid tot inzien 
ontvangen van informatie

Medicatie
voorschrijven

 Behandelaar 
zelf

 Afdeling Zorg
 Patiënt

 Applicatie
 Beveiligde e-mail
 Elektronisch

bericht
 Papier
 Fax

 Verzenden/ontvangen
 Beschikbaar stellen/raadplegen

 Niet in alle 
gevallen

 Behandelaar 
 Afdeling Zorg/Instelling

 Nee
 Ja, mogelijkheid tot inzien 

logging aanbieden 
informatie

 Ja, mogelijkheid tot inzien 
ontvangen van informatie



Bijlage V
Begrippenlijst
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Afdeling Zorg – Betreft een zorgafdeling die ondersteunend is aan de arts, 
die een directe rol heeft in het proces van zorgverlening. Voorbeelden zijn 
een medisch secretariaat of een polikliniek.

Autoriseren – Betreft wie, onder welke voorwaarde(n), toegang mag krijgen 
tot bepaalde (persoons)gegevens. Middels een autorisatieproces komt een 
toegangsmodel tot stand. In dit model wordt beschreven welke 
gebruikersgroepen welke toegangsrechten tot welke gegevens hebben. 

Authentiseren - Het proces waarbij een gebruiker een loginprocedure 
doorloopt om te controleren dat het account dat benaderd wordt aan hem of 
haar toebehoort.

Brondossierhouder – De zorgverlener die binnen de instelling 
verantwoordelijk is voor het onderhouden en beheren van het dossier van de 
patiënt.

Besluitvorming patiënt – De patiënt besluit zelf of hij gegevens deelt en aan 
wie deze gegevens worden afgegeven.

Digitale gegevensuitwisseling – Het uitwisselen van gegevens over een 
digitaal kanaal, waarbij een analoog proces een-op-een gedigitaliseerd is. 
Het betreft hier bijvoorbeeld het verzenden van brieven in PDF per e-mail.

Elektronische gegevensuitwisseling - Het uitwisselen van gegevens door 
middel van communicatie tussen applicaties die gebaseerd is op 
gestandaardiseerde en gestructureerde uitwisseling van gegevens. 

Gezamenlijke besluitvorming – De patiënt en de zorgverlener besluiten 
samen welke gegevens met wie worden gedeeld. Dit gebeurt veelal in een 
gesprek.

Ondersteunende afdeling – Afdelingen die ondersteunend zijn aan het 
proces van zorgverlening binnen een zorginstelling. Voorbeelden zijn 
transferbureaus en de afdeling Zorgadvies.

Toestemmingsverklaring – Een document of elektronisch formulier waarin 
de patiënt toestemming geeft voor gegevensuitwisseling. Deze toestemming 
kan specifiek zijn, wat betekent dat de toestemming gegeven wordt voor een 
specifieke gegevensuitwisseling. De toestemming kan ook algemeen zijn, 
hetgeen betekent dat gegevensuitwisseling wordt toegestaan met andere 
zorgverleners.

Use case – In dit onderzoek betreft het een weergave van de 
gegevensuitwisseling tussen de brondossierhouder, patiënt en 
geautoriseerde. Dit kan verlopen met tussenkomst van een elektronisch 
uitwisselsysteem. Daarnaast is een overzicht met karakteristieken van de 
verleende autorisatie onderdeel van de use case.

Zorgaanbieder – Een natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee een 
patiënt een behandelingsovereenkomst heeft.

Zorgverlener – Een individuele beroepsbeoefenaar, zijnde een natuurlijke 
persoon, die in opdracht van een patiënt zorg verleent.

Begrippenlijst



Bijlage VI
Passende elementen en 
knelpunten uit het 
autorisatieproces
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Elementen uit het autorisatieproces
Autorisatieverlener Autorisatieontvanger Patiënt

Passend? Met wie wordt gedeeld? Wat wordt er gedeeld? Hoe wordt er gedeeld? Welke behoefte is er? Waarom wordt er gedeeld?

Ja • Het werken met 
veronderstelde
toestemming zorgt voor 
minder administratieve 
lasten.

• Brieven of berichten 
kunnen gedeeltelijk 
automatisch 
gegenereerd worden 
en helpen bij het
beslissen over wat er 
gedeeld wordt.

• Ruimte voor de 
zorgaanbieder voor 
het meegeven van 
aanvullende 
contextuele
informatie.

• Het gebruik van een applicatie geeft inzicht in 
randvoorwaarden voor de verwerking van 
gegevens.

• Het delen van gegevens via de patiënt draagt bij 
aan een passende autorisatie.

• Een mondeling overleg via de telefoon of fysiek 
werkt prettig.

• Het weer in kunnen trekken van autorisaties 
wordt als prettig ervaren.

• Het beschikbaar zijn van meerdere media voor
het uitwisselen van gegevens werkt prettig.

• Vaak is het doel dat de 
autorisatieverlener zichzelf stelt in lijn 
met het doel zoals de 
autorisatieontvanger dit beoogd.

• Applicaties die ter controle 
logging beschikbaar stellen 
aan patiënt en/of 
brondossierhouder.

• Patiënt betrekken middels 
portaal om toestemming te 
laten verlenen en te 
beheren.

• Patiënt betrekken middels 
een portaal om deze op de 
hoogte te stellen van 
gegevensuitwisselingen.

Nee • Het ontbreekt 
brondossierhouders 
aan tijd en 
bevoegdheid om te 
controleren of hun 
gegevens ook bij de 
door hen 
geautoriseerde 
ontvanger terecht zijn 
gekomen.

• Het vastleggen, 
wijzigen en raadplegen 
van toestemming is 
tijdrovend en niet goed 
uitvoerbaar. 

• Wet- en regelgeving 
omtrent toestemmingen 
is moeilijk te 
interpreteren en lastig 
te vertalen naar de 
praktijk.

• Het is onduidelijkheid 
wat de plichten zijn 
wanneer gedeelde 
gegevens niet meer 
relevant zijn omdat en 
patiënt niet in 
behandeling wordt 
genomen.

• Applicaties verwerken 
gegevens niet altijd 
zoals gewenst. Soms 
worden er te veel 
gegevens ingeladen. 
Soms wordt er te 
weinig ingeladen. Of 
is er te weinig ruimte 
om extra context toe 
te voegen.

• Er bestaat onduidelijkheid over de geldigheid van 
richtlijnen bij het gebruik van push- en pull-
verkeer.

• Het gebruik van meerdere applicaties voor één 
doel leidt tot onwerkbare en tijdrovende situaties.

• Aanschaf en configuratie van elektronische 
uitwisselsystemen vergen veel capaciteit van 
autorisatieverlener en autorisatieontvangers.

• Er zit een discrepantie tussen autorisatieverlener 
en autorisatieontvanger enerzijds en 
gegevensdeler en gegevensontvanger 
anderzijds. Het is voor zorgverleners niet altijd 
duidelijk wat wel en niet mag binnen de huidige 
wet- en regelgeving. 

• De adressering tot een natuurlijke persoon is niet 
altijd mogelijk. Dit zorgt ervoor dat het beoogde 
autorisatieproces niet uitgevoerd kan worden. 

• Overtypen van gegevens is 
foutgevoelig.

• De ontvanger van gegevens weet niet 
welke verantwoordelijkheid hij heeft 
ten aanzien van het controleren van 
toestemmingen voor gegevensdeling 
door de verzender.

• Gestandaardiseerde elektronische 
berichten bieden weinig context en 
worden ook niet altijd als noodzakelijk 
ervaren. 

• Het is onduidelijkheid wat de plichten 
zijn wanneer gedeelde gegevens niet 
meer relevant zijn omdat en patiënt 
niet in behandeling wordt genomen.

• Soms ontvangt de verkeerde 
zorgverlener de autorisatie. Dit leidt 
tot een kennisachterstand bij de 
zorgverlener die de behoefte heeft.

• In sommige gevallen wordt er gebeld 
vanwege vervolgvragen. De 
autorisatieverlener is dan niet goed te 
bereiken.

• Weinig tot geen overzicht 
van wie uiteindelijk toegang 
krijgt tot gegevens uit het 
brondossier.

• Het ontbreekt 
brondossierhouders aan tijd 
en bevoegdheid om te 
controleren of hun gegevens 
ook bij de door hen 
geautoriseerde ontvanger 
terecht zijn gekomen. 

• Er bestaat onduidelijkheid 
over welk type logging er 
per uitwisselapplicatie 
beschikbaar is of hoe deze 
op te vragen is. 
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