Quick scan aansluiten op TVS voor de zorg
Voor ICT-leveranciers

De overheid stelt stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die publieke organisaties,
waaronder zorgaanbieders, gebruiken om toegang te bieden tot digitale diensten. Dat wordt
geregeld in de Wet digitale overheid. In deze quick scan vind je de stappen die nodig zijn om aan
te sluiten op de nieuw ontwikkelde Toegangsverleningsservice (TVS) voor de zorg. Het is bedoeld
om op hoofdlijnen te informeren. Het programma ‘Digitale toegang in de zorg’ werkt aan een
nadere uitwerking van dit stappenplan met daarin de concrete handelingsperspectieven.
Routeringsdienst Toegangsverleningsservice
VWS heeft – in samenwerking met BZK, DICTU en Logius – een routeringsdienst ontwikkeld om
het zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers zo eenvoudig mogelijk te maken om hun systemen
aan te passen zodat ze voldoen aan de (nog te bekrachtigen) Wet digitale overheid. Deze
routeringsdienst, de Toegangsverleningsservice (TVS), vormt een koppelvlak naar alle
(toekomstige) erkende inlogmiddelen. Door aan te sluiten op de TVS ben je als ICT-leverancier
niet alleen klaar om zorgaanbieders te bedienen met een DigiD-aansluiting op elk vereist
betrouwbaarheidsniveau maar op termijn ook DigiD Machtigen 1 en andere erkende (Europese)
inlogmiddelen. Voor het toevoegen van inlogmiddelen nadat de aansluiting op de TVS is
gerealiseerd hoeven geen nieuwe aansluitprocessen meer te worden doorlopen.
Voordelen
Veilig: De inlogmiddelen die via een TVS-aansluiting worden gebruikt, voldoen aan de strenge
eisen voor betrouwbaarheid, beveiliging en privacy in de zorg.
Up-to-date: nieuwe erkende inlogmiddelen worden automatisch toegevoegd.
Kostenefficiënt: geen toekomstige (separate) trajecten meer om aansluitingen op nieuwe
inlogmiddelen te realiseren.
Overzichtelijk: leveranciers hebben één aanspreekpunt (DICTU) voor zowel de TVS-aansluiting als
achterliggende diensten.
Aansluiten op de TVS
Zorgaanbieders zijn zelf verantwoordelijk voor het (laten) doen van technische aanpassingen en
het informeren van patiënten over de veranderingen. Voor een optimaal verloop van het proces is
het de ICT-leverancier die voor de technische aanpassingen voorbereidingen treft en de
zorgaanbieder alleen de noodzakelijke activiteiten laat uitvoeren. De invulling van concrete
afspraken hangt af hoe zorgaanbieders en leveranciers dat zelf willen vormgeven.
In onderstaand schema zie je op hoofdlijnen hoe het aansluiten op de TVS in zijn werk gaat. Om je
goed op het aansluitproces te voorbereiden is er in de periode daarvoor gelegenheid om kennis te
maken en je in de materie te verdiepen aan de hand van persoonlijke gesprekken, (online)
bijeenkomsten en beschikbare documentatie.

Het betreft hier in eerste instantie de functionaliteit van vrijwillig machtigen. Andere functionaliteiten op dit
gebied zijn nog in ontwikkeling.
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1. BSN gerechtigheid
Een aansluiting op de TVS is alleen mogelijk als de zorgaanbieder het BSN van patiënten mag
verwerken. Er is een landelijk register (zogeheten ALB-lijst) waar BSN-gerechtigde organisaties op
worden geregistreerd. Vanuit VWS wordt actie ondernomen om alle zorgaanbieders die het BSNnummer van patiënten mogen verwerken, in één collectieve actie aan de lijst toe te voegen. Het
UZI-register wordt hierbij als uitgangspunt genomen. Als ICT-leverancier word je van de
voortgang hiervan op de hoogte gehouden.
2. PKIo-certificaten: registratie en aanschaf
Zowel zorgpartijen als ICT-leveranciers hebben een digitaal certificaat nodig om veilig
internetverkeer te kunnen waarborgen. Aanschaffen kan bij een gecertificeerde aanbieder naar
keuze (Trust Service Provider). Stem goed af met de zorgaanbieder wat je hierin eventueel voor
hen kunt betekenen (bijvoorbeeld aanschaffen namens hen).
3. Voorbereiden assessment
Alle organisaties die DigiD gebruiken moeten voldoen aan een set beveiligingsnormen, ook
zorgpartijen. Via een ICT-beveiliging assessment moeten zij dit laten toetsen. Als je meerdere
zorgpartijen bedient kan mogelijk worden volstaan met een meervoudig assessment. Dit is
afhankelijk van de wijze waarop de dienstverlening is ingericht.
Let op: de voorbereidingen voor het assessment zijn geen randvoorwaarde voor het aansluitproces
zelf. We hebben ze hier wel als stap opgenomen omdat het verstandig is tijdig actie te
ondernemen.
4. Voorbereiden systeem
Aan de hand van specificaties en andere documentatie die beschikbaar wordt gesteld, kun je de
aansluiting op TVS realiseren. De aansluiting is gebaseerd op de standaard SAML 2.0. Zie verder
voor verdere de details de specificaties van het koppelvlak eID 4.4.
5. Indienen aanvraag aansluiting TVS
Je kunt de aanvraag voor de aansluiting op de TVS indienen bij DICTU. De zorgaanbieder dient
akkoord te gaan met de aansluitvoorwaarden omdat zij officieel aansluithouder zijn.
6. Testen op pre-productie
Na het goedkeuren van de aanvraag kun je de koppeling van je systeem met de pre-productie
omgeving van TVS feitelijk inrichten en testen. Je krijgt hiervoor tijdig de benodigde informatie
vanuit DICTU, waaronder een checklist en testaccounts.
7. Aansluiten op de productie-omgeving
Als alle tests goed zijn verlopen kun je de aanvraag indienen voor de productie-omgeving. Deze
procedure komt overeen met het aansluiten op de pre-productie omgeving: aanleveren informatie
en SAML-metadata en het tot stand brengen van de aansluiting.
Let op: zorgaanbieders worden geacht hun patiënten tijdig te informeren over de veranderingen
die gevolg zijn van het in gebruik nemen van DigiD. Een goede afstemming tussen leverancier en
zorgaanbieder over het moment waarop de aansluiting geactiveerd wordt, is daarom noodzakelijk.
Uitvoeren assessment
Het assessment dient te worden uitgevoerd en afgerond binnen twee maanden nadat de TVSaansluiting is geactiveerd. De rolverdeling tussen ICT-leverancier en zorgaanbieder hangt af van
de vorm waarin het assessment moet worden uitgevoerd.
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Handige links
ALB-register
Autoriteit Persoonsgegevens over verwerken BSN
DigiD.nl
Machtigen.digid.nl
eIDAS
De verschillende inlogmethodes van DigiD
PKIO Certificaten
Specificaties koppelvlak TVS
Toolkit communicatie
Wet Digitale Overheid
Contact
Het programma ‘Digitale toegang in de zorg’ werkt nauw samen met Nictiz. Zij vormen het
centraal aanspreekpunt voor zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers. Heb je vragen na het lezen
van deze quick scan? Stel ze dan gerust via e-ID@nictiz.nl
Dit is een uitgave van het programma ‘Digitale toegang in de zorg’ van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en is tot stand gekomen in samenwerking met Logius en
DICTU.
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