
Wet digitale overheid

Veilig inloggen voor de zorg
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Programma

Welkom en even voorstellen

Digitalisering bij de overheid en publieke dienstverleners – ook in de zorg 

Wat betekent dit voor jou als zorgaanbieder?

Hoe de overheid je ondersteunt

Wat je van je ICT-leverancier kunt verwachten

Waar kan en moet je zelf mee aan de slag
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Meer digitalisering en tegelijk borgen van privacy en beveiliging
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Wet digitale overheid

Regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en 
betrouwbaar kunnen inloggen op digitale diensten van (semi-) 
overheid.

Toegang tot gegevens via erkende inlogmiddelen. 

Toegang tot gegevens via hoger betrouwbaarheidsniveau van 
inloggen

Autoriteit Persoonsgegevens

Gaat over verantwoord gebruik van persoonsgegevens.

Geldt voor alle soorten organisaties en alle situaties waarbij 
persoonsgegevens gebruikt worden.

Toegang tot medische gegevens via het hoogst breed 
beschikbare betrouwbaarheidsniveau van inloggen.



Wdo, de status

In 2020 is de Wdo goed gekeurd door de Tweede Kamer.

Update 1 maart 2021: Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel digitale overheid (WDO) hebben
er toe geleid, dat de Staatssecretaris van BZK een wetswijziging zal indienen. Met deze zogeheten novelle
wordt privacybescherming steviger in de WDO verankerd. Er komt een wettelijk verhandelverbod voor
gegevens en de principes privacy by design en open source worden in de wet opgenomen. Hierdoor wordt
inloggen bij de overheid veiliger en betrouwbaarder. Dit volgt uit de memorie van antwoord bij de WDO, die
op 19 februari naar de Eerste Kamer is gestuurd. De aangekondigde wetswijziging betekent dat de WDO
voorlopig niet in werking zal treden. De novelle wordt namelijk, na Ministerraadbehandeling, voor advies
voorgelegd aan de Raad van State en wordt daarna door de Tweede en Eerste Kamer behandeld. Dit neemt
de nodige maanden in beslag. www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34972_wet_digitale_overheid

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.eerstekamer.nl%2Fwetsvoorstel%2F34972_wet_digitale_overheid&data=04%7C01%7C%7C692f8d9f28d6496eb72608d8dca955b2%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637501967125912813%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JKtE%2FC5WHcAeS7Wmam5p4WSfULxPybv0AKjWNSma9jw%3D&reserved=0


Wat is de Wdo

• De Wet digitale overheid (Wdo) heeft als doel het regelen van het veilig en betrouwbaar 
kunnen inloggen voor burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid (=ook Zorg),

• burgers gebruiken erkende inlogmiddelen met een hogere mate van betrouwbaarheid,

• zo krijgen Zorgaanbieders meer zekerheid over iemands identiteit.

• In twee tranches, nu 1e tranche,

• 1e tranche: focus op veilig inloggen, gebruik van erkend middel op juiste 
betrouwbaarheidsniveau.

• 2e tranche geeft oa nader invulling aan regie over gegevens en de basisregistratie

De Wdo verplicht Zorgaanbieders alle erkende inlogmiddelen te faciliteren met het juiste 

betrouwbaarheidsniveau voor toegang tot persoonlijke gezondheidsgegevens.



Wat betekent dit voor een zorgaanbieder

Je dient op het hoogst beschikbare betrouwbaarheidsniveau patiënten toegang te bieden 
tot hun medische gegevens. (nu DigiD)

Je wordt geacht de juiste beveiligingsmaatregelen te hebben genomen ten aanzien van 
afscherming van patiëntgegevens. 

Aan het gebruik van erkende inlogmiddelen zijn verbruikskosten verbonden. Deze komen 
voor rekening voor de aansluithouder. De Zorgaanbieder is aansluithouder. 

Je dient alle erkende inlogmiddelen te faciliteren. (keuzevrijheid patiënt, nu DigiD) 



Wat betekent dit voor een zorgaanbieder

Je dient op het hoogste betrouwbaarheidsniveau patiënten toegang te bieden tot hun 
medische gegevens. 

Je wordt geacht de juiste beveiligingsmaatregelen te hebben genomen ten aanzien van 
afscherming van patiëntgegevens. 

Aan het gebruik van erkende inlogmiddelen zijn verbruikskosten verbonden. Deze komen 
voor rekening voor de aansluithouder. In dit geval ben je als huisarts aansluithouder. 

Je dient alle erkende inlogmiddelen te faciliteren. 
Dus: zorg ervoor dat de patiënten met DigiD kunnen 

inloggen op hun medische gegevens.

De overheid helpt en jullie leveranciers hebben een 

belangrijke rol.



Verantwoordelijkheid 
Leverancier

Verantwoordelijkheid 
Overheid

Verantwoordelijkheid 
Zorgaanbieder

DigiD en DigiD Machtigen  
doorontwikkeld met juiste 
betrouwbaarheidsniveaus

VWS neemt gebruikskosten DigiD
voor haar rekening

Leverancier realiseert de aansluiting 
op de ToegangVerleningService
(TVS)

Leverancier voert Meervoudig 
Assessment uit en ontlast zo de 
Zorgaanbieders

Ondersteuning in aansluiten en 
gebruik van de TVS

Inloggen met het juiste 
betrouwbaarheidsniveau

Alle erkende inlogmiddelen 
moeten ondersteund worden

Beveiliging moet op orde zijn

Zorgaanbieder betaalt mee aan 
het gebruik voor patiënt

Via de ToegangVerleningService
(TVS)  eenvoudig toegang tot DigiD
en toekomstige middelen

Meervoudig Assessment om auditlast 
te verminderen



Wat u zelf moet doen

Registeren in UZI register.

Communiceren met uw patiënten.

Maak afspraken met uw leveranciers!

Nader verdiepen zie Dictu site. 

(google ‘Dictu TVS’: https://www.dictu.nl/diensten/toegangverleningservice)



Afronding
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