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Waarom deze verandering?
We doen steeds meer online. Ook in de zorg. Daardoor wisselen we ook steeds meer informatie digitaal uit. Vaak gaat het om persoonlijke, 
privacygevoelige gegevens. Veiligheid staat voorop. Nu, en in de toekomst. Als overheid zorgen we voor veilige manieren van inloggen. Zo zijn 
medische gegevens goed beschermd. Daarom stelt de overheid stapsgewijs hogere eisen aan de inlogmiddelen die zorgaanbieders gebruiken 
om toegang te bieden tot digitale diensten.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),  
het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Logius en DICTU 
hebben de handen ineengeslagen om zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers te 
ondersteunen bij het implementeren van een verhoogd betrouwbaarheidsniveau 
van inlogmiddelen en tegelijk te waarborgen dat partijen goed zijn voorbereid op de 
komst van nieuwe, erkende inlogmiddelen. 

Het geschikt maken van de routeringsvoorziening TVS, is één de resultaten hiervan. 
In deze dit document staan we specifiek stil bij het aansluitproces op TVS en de 
voorbereidingen die je als ICT-leverancier al kunt treffen. Aan het eind van deze dit 
document geven we kort een uitleg over de relatie met MedMij.

PGO

De TVS als koppelvlak naar erkende inlogmiddellen

Portaal

DVZA

TVS

Machtigings-
voorziening

Erkende
inlogmiddelen
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Maak uw keuze
De inhoud van dit document wordt gelang uw positie aangepast zodat  wij 
u zo duidelijk en volledig mogelijk kunnen informeren.

Ik ben zorgaanbieder Ik ben ICT-Leverancier
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Zorgaanbieder

TVS routeringsvoorziening, fungeert als koppeling naar alle onder de (nog te be-
krachtigen) wet Digitale Overheid erkende inlogmiddelen. Door aan te sluiten op 
TVS beschik je in één keer over een aansluiting op alle beschikbare erkende inlog-
middelen zoals DigiD, de machtingsvoorziening, Europese erkende inlogmiddelen 
(eIDAS-verordering )1, inclusief toekomstige erkende inlogmiddelen. Kortom: door 
aan te sluiten op TVS hebben zorgaanbieders en ICT-leveranciers dit deel van hun 
infrastructuur meteen toekomstbestendig ingericht. 

Een belangrijk voordeel van TVS: je hebt slechts een koppeling nodig voor aansluitin-
gen op alle (toekomstige) erkende inlogmiddelen: Toegangverleningservice.

Naast de aanpassingen in de ICT-systemen van zorgaanbieders, verandert voor pati-
enten de manier waarop ze kunnen inloggen in de digitale dienstverlening. Mogelijk 
is de digitale dienstverlening helemaal nieuw. In dat geval hebben zij ook informatie 
nodig over (de werking van) de nieuwe digitale dienst(en) die worden geboden. Als 
zorgaanbieder bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u uw patiënten tijdig infor-
meert over deze wijzigingen.

PGO

De TVS als koppelvlak naar erkende inlogmiddellen

Portaal

DVZA

TVS

Machtigings-
voorziening

Erkende
inlogmiddelen

Toegangverleningservice (TVS)

1 Academisch ziekenhuizen en zorgverzekeraars zijn gehouden aan de eIDAS verordening.

Toegangverleningservice (TVS) Aansluiten op de TVS, zo doe je dat Handige links / Contact
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Zorgaanbieder
Aansluiten op de TVS, zo doe je dat
In onderstaand schema zie je op hoofdlijnen hoe het aansluiten op TVS in zijn werk gaat. Voor een optimaal verloop van het proces is het de ICT-leverancier1 die de voorbereidin-
gen 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. We adviseren daarom altijd eerst om tot goede onderlinge afspraken te komen. 

KVK

Initiatief leverancier Leverancier en zorgpartij trekken samen op Initiatief zorgpartij

Activeren
aansluiting

1 Of eigen ICT-afdeling als een zorgaanbieder hierover beschikt.

Toegangverleningservice (TVS) Aansluiten op de TVS, zo doe je dat Handige links / Contact

Contact met
ICT-leverancier

Check criteria
aansluiting

Actualiseren
inschrijving kvk

Aanvragen
aansluiting

Uitvoeren
assessment

Vaststellen
benodigde vorm

assessment

Digitale  certificaten:
registratie/aanschaf

Communicatie aan patiënten

Klik op een  tabblad voor meer info!
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Stap 1:  
Contact met ICT- leverancier

We adviseren zorgaanbieders altijd eerst contact op te 
nemen met hun leverancier(s) om tot goede onderlinge 
afspraken te komen over het aansluitproces, planning en 
contractuele zaken. 
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Stap 2: Check criteria voor een aansluiting

Alleen (zorg)aanbieders die aan de gestelde criteria voldoen om het BSN te verwerken komen in aanmerking om DigiD, 
de machtingsvoorziening en Europese erkende inlogmiddelen (via de eIDAS-verordening) als inlogmiddel te gebruiken. 
Nagaan of je aan deze criteria voldoet is daarom de volgende stap.

Er is een landelijke lijst (Authorisatielijst BSN, ofwel ALB-register) waar BSN-gerechtigde organisaties worden 
geregistreerd. Vanuit VWS wordt actie ondernomen om alle zorgaanbieders die het BSN-nummer van patiënten 
mogen verwerken, in één collectieve actie aan de lijst toe te voegen. Het UZI-register wordt hierbij als uitgangs-
punt genomen. Zorgaanbieders die nog niet in het UZI-register staan, kunnen zich via de site van het CIBG een-
voudig aanmelden. Registratie in het UZI-register als abonnee is kosteloos. 

Actie zorgaanbieder
Controleer of je bent geregistreerd in het UZI-register of mogelijk al op de ALB-lijst staat. Als je in geen van beiden 
bent geregistreerd, vraagt u registratie aan in het UZI-register.

Rol ICT-leverancier
Blijft op de hoogte van de voortgang van het actualiseren van de ALB-lijst. Indien er een zorgaanbieder niet op de 
ALB-lijst is geregistreerd neemt de leverancier contact op met het programma ‘Digitale toegang in de zorg’.  

https://www.uziregister.nl/uzi-pas/word-abonnee
https://www.uziregister.nl/uzi-pas/word-abonnee
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Stap 3: Digitale certificaten: registratie en aanschaf

Een PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort. Het bevat gegevens die 
nodig zijn voor beveiligd internetverkeer. Digitale certificaten zijn een onmisbare schakel in beveiligd internetverkeer. De 
certificaten worden geleverd door gecertificeerde aanbieders (Trust Service Provider). Als zorgaanbieder kun je zelf een 
aanbieder van dergelijke certificaten kiezen en je inschrijven. In dat geval moet je ook een certificaathouder aanstellen. Je 
kunt ook je leverancier vragen dit voor je te doen. 

Rol ICT-leverancier
Leveranciers begeleiden zorgaanbieders in het bepalen van de benodigde certificaten en kunnen eventueel ook 
de aanschaf namens de zorgaanbieder faciliteren. 

Actie zorgaanbieder
Neem contact op met je ICT-leverancier om te bespreken welke certificaten nodig zijn en maak afspraken over de 
aanschaf ervan. Let op; certificaten hebben een beperkte houdbaarheid. Overleg met je ICT-leverancier wanneer 
deze aan te schaffen. Als je zelf tot aanschaf over gaat, maak dan afspraken over het aanleveren van het certificaat 
aan je ICT-leverancier. Dit moet veilig gebeuren want het certificaat mag niet in verkeerde handen vallen. 

Wanneer
Je kunt hierover direct contact opnemen met je ICT-leverancier. Hier tref je een overzicht van gecertificeerde  
aanbieders die dergelijke certificaten mogen uitgeven.

https://www.dictu.nl/diensten/toegangverleningservice/documentatie
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Stap 4: Voorbereiden assessment

Alle organisaties die DigiD gebruiken moeten voldoen aan de beveiligingsnormen van het NCSC. De normen hebben betrekking op de organisatie en de techniek.  
Via een ICT-beveiligingsassessment moet de organisatie dit laten toetsen door een erkende EDP-auditor. Als zorgaanbieder ben je er altijd verantwoordelijk voor dat het assessment 
plaatsvindt. Dit assessment moet binnen twee maanden zijn uitgevoerd, nadat de DigiD-aansluiting in gebruik is genomen. Vervolgens dient het assessment ieder jaar in de periode janu-
ari-mei uitgevoerd te worden.

Maken meerdere zorgaanbieders gebruik van hetzelfde systeem van je ICT-leverancier, dan kan er onder bepaalde voorwaarden volstaan worden met een meervoudig assess-
ment. Dit betekent dat je ICT-leverancier één assessment kan laten uitvoeren dat geldt voor al zijn aangesloten dienstverleners. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dan 
dient er per zorgaanbieder een assessment uitgevoerd te worden. Waar mogelijk kan in overleg met de auditor gebruik worden gemaakt van een Third Party Statement van de 
ICT-leverancier voor gemeenschappelijke onderdelen. Hiermee kan een belangrijk deel van de technische aspecten van het assessment per zorgaanbieder worden ingevuld. 
Bespreek dit tijdig met je ICT-leverancier.

Actie zorgaanbieder
Je leverancier heeft de tijd nodig om – eventueel in overleg met een adviseur of erkend auditor – te bepalen welk type assessment van toepassing is. Zodra dit bekend is, ontvang 
je daar nadere informatie over van je ICT-leverancier en kun je samen afspraken maken over de vervolgstappen. 

Zorgaanbieders met ICT-leverancier waarvoor meervoudig Assessment geldt
Rol ICT-leverancier De ICT-leverancier laat een meervoudig assessment uitvoeren door een erkende EDP auditor, binnen twee maanden nadat de eerste zorgaanbieder zijn DigiD 
aansluiting in gebruik heeft genomen.  De ICT-leverancier informeert aan welke voorwaarden de zorgaanbieder moet voldoen om ook onder de geldigheid van het meervoudig 
assessment te vallen. 

Zorgaanbieders met een ICT-leverancier waarbij een of meer Third Party Statement(s) gebruikt kunnen worden.
Rol ICT-leverancier Laten uitvoeren van assessment door een erkende EDP auditor binnen twee maanden nadat de eerste zorgaanbieder zijn DigiD aansluiting in gebruik heeft 
genomen. Een erkende EDP auditor geeft Third Party Statement(s) af waaruit blijkt dat de voor onderdelen van de software betrouwbaar is. 
Actie zorgaanbieder Laten uitvoeren DigiD assessment door een erkende EDP auditor binnen twee maanden nadat hij zijn DigiD aansluiting in gebruik heeft genomen.

Zorgaanbieder met ICT-leverancier waarbij geheel assessment geldt 
Rol ICT-leverancier Meewerken aan DigiD assessment voor zorgaanbieder. 
Actie zorgaanbieder  Laten uitvoeren DigiD assessment door een erkende EDP auditor binnen twee maanden nadat hij zijn DigiD aansluiting in gebruik heeft genomen. 
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Stap 5:  Actualiseren inschrijving KVK

Je bent zelf verantwoordelijk voor de aansluiting op een overheidsvoorziening als de 
TVS routeringsvoorziening, DigiD of ander erkend authenticatiemiddel. Bij de aan-
vraag wordt een controle uitgevoerd op je registratie bij de Kamer van Koophandel. 
Het is belangrijk dat deze inschrijving actuele informatie bevat. 

Rol ICT-leverancier
Geen.

Actie zorgaanbieder
Controleer tijdig de inschrijving bij de Kamer van Koophandel en actualiseer  
gegevens indien nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de registratie van 
tekenbevoegden.

Wanneer
Dit kun je direct doen.
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Stap 6:  Aanvragen van de aansluiting 

Als de voorbereidingen zijn getroffen en de leverancier ook de benodigde technische aanpassingen heeft gedaan, kan de aanvraag worden inge-
diend. Bij aansluiten via de TVS routeringsvoorziening geldt de aanvraag ook voor DigiD, de machtigingsvoorziening, eIDAS en eHerkenning als je 
daar gebruik van wilt maken. Hiervoor hoeven geen apart trajecten te worden doorlopen. De zorgaanbieder dient akkoord te gaan met de aansluit-
voorwaarden van TVS routeringsvoorziening die ook de aansluitvoorwaarden van de achterliggende authenticatiediensten omvatten. Let op: maak 
goede afspraken met je ICT-leverancier over het moment waarop jouw aansluiting wordt geactiveerd, zodat je voldoende tijd hebt om je patiënten 
te informeren over de wijzigingen. Zodra de aansluiting op DigiD is geactiveerd, verandert namelijk ook het inloggen voor je patiënten.

Rol ICT-leverancier
De leverancier dient de aanvraag in en levert alle benodigde informatie van de betreffende zorgaanbieder aan bij de TVS routeringsvoorzie-
ning. Zij bieden tijdig de juiste documentatie aan ter accordering aan de zorgaanbieder om akkoord mee te gaan.

Actie zorgaanbieder
Stem de planning met de ICT-leverancier af: wanneer denkt de ICT-leverancier de aansluiting gereed te hebben? En wanneer zou je je aan-
sluiting dan willen (laten) activeren. Tref tijdig voorbereidingen om patiënten daarover te informeren. Meer hierover vind je onder het kopje 
communicatie aan patiënten.  Ga akkoord met aansluitvoorwaarden. 

Wanneer
Je kunt nu al in contact treden met je leverancier om een globale planning te maken. Het moment waarop de DigiD aansluiting kan worden 
gerealiseerd, hangt af van de release planningen die leveranciers hanteren. Daarnaast heeft VWS een aansluitkalender gemaakt om de leve-
ranciers en zorgaanbieders gefaseerd aan te sluiten. Deze aansluitkalender is na zorgvuldig overleg met koepelorganisaties en leveranciers 
tot stand gekomen. Je leverancier geeft aan wanneer documentatie moet worden ondertekend. 
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Uitvoeren assessment

Het assessment dient te worden uitgevoerd en afgerond 
binnen twee maanden nadat de TVS-aansluiting is geacti-
veerd. De rolverdeling tussen ICT-leverancier en zorgaan-
bieder hangt af van de vorm waarin het assessment moet 
worden uitgevoerd. 
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Communicatie aan patiënten

Zoals aangegeven verandert de manier van inloggen van DigiD voor de meeste patiënten. Wát precies, verschilt per situatie: de ene 
zorgaanbieder biedt wellicht al een online portaal. Voor die patiënten verandert alleen het inlogproces. Andere zorgaanbieders bieden 
momenteel mogelijk nog geen digitale diensten aan. Voor die patiënten heeft de verandering ook betrekking op het kennismaken met 
een online portaal.  Mede vanwege de diversiteit in timing en boodschap vraagt VWS zorgaanbieders om patiënten zelf te informeren 
zodra dat relevant is. VWS ondersteunt hierin door het beschikbaar stellen van een communicatie toolkit. Deze toolkit bevat boodschap-
pen, teksten en afbeeldingen die u kunt gebruiken in uw communicatie met patiënten om de nieuwe manier van inloggen uit te leggen. 

We adviseren zorgaanbieders de overgang naar de nieuwe manier van inloggen met DigiD tijdig aan te kondigen, zowel bij medewerkers 
als patiënten. Leg daarin de focus op de DigiD-app met de eenmalige ID-check, ook als jullie DigiD-aansluiting niet direct op dat niveau 
actief wordt. Zo zijn patiënten meteen voorbereid op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Ze hoeven hiermee niet te wachten tot de 
DigiD aansluiting bij hun zorgaanbieder daadwerkelijk actief is. Door het tijdig aan te kondigen, kun je vragen spreiden en voorkom je een 
piekbelasting op het moment dat de DigiD-aansluiting wordt geactiveerd. 

Rol leverancier geen

Actie zorgaanbieder 
Gebruik de elementen uit de communicatie toolkit om patiënten alvast te wijzen op de aanstaande veranderingen. Vergeet niet daarin 
ook aan te geven waar ze terecht kunnen met vragen over het installeren en gebruiken van DigiD. Ook deze informatie is in de toolkit 
opgenomen. Hoewel er diverse hulpbronnen beschikbaar zijn, is het uiteraard toch mogelijk dat patiënten zich bij een van je medewer-
kers melden. Maak goede interne afspraken hoe daarmee om te gaan en zorg dat er voldoende capaciteit beschikbaar is om patiënten 
met hun vragen te woord te staan. 

Wanneer 
Je kunt hier direct mee starten. Naar mate de datum waarop DigiD actief wordt dichterbij komt, kun je communicatieactiviteiten  
desgewenst intensiveren.

https://logius.nl/diensten/digid/toolkit-digid-en-digid-machtigen
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Zorgaanbieder

MedMij
Wordt de TVS koppeling gebruikt binnen een DVZA oplossing, dan dient de MedMij 
handreiking omtrent de TVS is acht te worden genomen. MedMij en Logius hebben 
gezamenlijk een handreiking opgesteld hoe de aansluiting op de TVS binnen de 
DVZA vorm te geven.

Handige links
1. ALB-register
2. Autoriteit Persoonsgegevens over verwerken BSN
3. De verschillende inlogmethodes van DigiD
4. DICTU TVS
5. DigiD.nl
6. eIDAS
7. Machtigen.digid.nl 
8. MedMij
9. PKIO Certificaten voor TVS
10. Specificaties koppelvlak TVS
11. Toolkit communicatie
12. Wet Digitale Overheid

Contact
Het programma ‘Digitale toegang in de zorg’ werkt nauw samen met Nictiz. Zij vor-
men het centraal aanspreekpunt voor zorgaanbieders en hun ICT-leveranciers. Heb 
je vragen na het lezen van dit document? 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 BZK, Logius en DICTU.

Versie 1.0

Oktober 2020

Handige links & Contact

Aansluiten op de TVS, zo doe je dat Handige links / ContactToegangverleningservice (TVS)

https://stb.bsn-koppelregister.nl/alb/autorisatielijst_bsn.xml.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/burgerservicenummer-bsn
https://www.digid.nl/inlogmethodes/
https://www.dictu.nl/diensten/toegangverleningservice
http://www.digid.nl/
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/eidas/
http://www.machtigen.digid.nl/
https://logius.nl/sites/default/files/public/bestanden/diensten/Routeringsvoorziening/Guidance Gebruik PKIoverheid-certificaten bij Routeringsdienst.pdf
https://logius.nl/diensten/routeringsvoorziening/documentatie
https://logius.nl/diensten/digid/toolkit-digid-en-digid-machtigen
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/wetgeving/
https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2020/08/Factsheet-DVZA-TVS-25-08-2020.pdf
mailto:%20e-ID%40nictiz.nl%20?subject=
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Toegangverleningservice (TVS) fungeert als koppeling naar alle onder de (nog te 
bekrachtigen) wet Digitale Overheid erkende toegangsmiddelen. Dat betreft zowel 
het huidige inlogmiddel DigiD, de machtigingsvoorziening1 (in ontwikkeling), de 
internationaal erkende inlogmiddelen die onder de eIDAS2 verordening vallen en 
eventuele toekomstige private inlogmiddelen. Door aan te sluiten op TVS ben je niet 
alleen klaar om zorgaanbieders te bedienen met een DigiD-aansluiting op elk vereist 
be- trouwbaarheidsniveau en DigiD Machtigen, maar beschik je meteen over een 
goede basis om ook andere (toekomstig) erkende inlogmiddelen te verwerken in je 
dienstverlening.

Een belangrijk voordeel van TVS: je hebt slechts één koppeling nodig voor aansluitingen op alle 

(toekomstige) erkende inlogmiddelen: Toegangverleningservice.

1 - Het betreft hier in eerste instantie de functionaliteit van vrijwillig machtigen. Andere functionaliteiten op dit gebied zijn nog in ontwikkeling.
2 - eIDAS is via de TVS beschikbaar voor partijen die aan deze verordening zijn gehouden: academische ziekenhuizen en zorgverzekeraars. 

ICT leverancier
TVS routeringsvoorziening voor een toekomstbestendige infrastructuur

PGO

De TVS als koppelvlak naar erkende inlogmiddellen

Portaal

DVZA

TVS

Machtigings-
voorziening

Erkende
inlogmiddelen

Aansluiten op de TVS, zo doe je dat Handige links / ContactToegangverleningservice (TVS)
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In onderstaand schema zie je op hoofdlijnen hoe het aansluiten op TVS in zijn werk 
gaat. Voor een optimaal verloop van het proces is het de ICT-leverancier die de 
voorbereidingen treft en de zorgaanbieder alleen de noodzakelijke activiteiten laat 
uitvoeren. De invulling van concrete afspraken hangt af hoe zorgpartijen en leve-
ranciers dat zelf willen vormgeven. We adviseren daarom altijd eerst om tot goede 
onderlinge afspraken te komen.

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.

ICT leverancier
Aansluiten op de TVS, zo doe je dat

Besluitvorming

Kennismaken
Inlezen
Verdiepen
Kickoff

Exploitatie

Beheer

Aansluiten

Ondersteuning aan zorgaanbieders en afstemming met programma “digitale toegang in de zorg”.

De voorbereidingen voor het assessment  zijn geen randvoorwaarden voor het aansluitprocesproces zelf

Toegangverleningservice (TVS) Handige links / ContactAansluiten op de TVS, zo doe je dat

BSN 
gerechtigheid

Voorbereiden 
assessment

Indienen 
aanvraag  

aansluiting TVS

Aansluiten op  
productie- 
omgeving

PKIo-certificaten: 
registratie/aanschaf

Voorbereiden 
systeem

Testen op 
preproductie

Assesment

Klik op een  tabblad voor meer info!
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Stap 1: BSN gerechtigheid

Alleen (zorg)aanbieders die aan de gestelde criteria voldoen om het BSN te verwer-
ken komen in aanmerking om DigiD, de machtingsvoorziening en Europese erkende 
inlogmiddelen (via de eIDAS-verordening) als inlogmiddel te gebruiken. Nagaan of de 
zorgaanbieder aan deze criteria voldoet is daarom de volgende stap. 

Er is een landelijke lijst (zogeheten ALB-register) waar BSN-gerechtigde organisa-
ties worden geregistreerd. Vanuit VWS wordt actie ondernomen om alle zorgaan-
bieders die het BSN-nummer van patiënten mogen verwerken, in één collectieve 
actie aan de lijst toe te voegen. Het UZI-register wordt hierbij als uitgangspunt 
genomen. Voor zorgaanbieders die hier (nog) niet op staan wordt apart actie on-
dernomen om hen alsnog aan het ALB-register toe te voegen. 

Actie ICT leverancier
• Check in het ALB-register of de zorgaanbieder wellicht al in het ALB-register 

is opgenomen. Zo niet, vraag de zorgaanbieder dan of zij zijn geregistreerd in 
het UZI-register. Mocht dat nog niet het geval zijn, kunnen zorgaanbieders zich 
eenvoudig alsnog laten registreren bij het CIBG.

https://stb.bsn-koppelregister.nl/alb/autorisatielijst_bsn.xml.html
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Stap 2: PKIo-certificaten: registratie en aanschaf

Een PKIoverheid-certificaat is een computerbestand dat fungeert als een digitaal paspoort. Het bevat gegevens die nodig zijn voor 
beveiligd internetverkeer. Digitale certificaten zijn een onmisbare schakel in beveiligd internetverkeer. Zowel ICT-leveranciers als zorg-
aanbieders hebben certificaten nodig. De certificaten worden geleverd door gecertificeerde leveranciers (Trust Service Provider). Je kunt 
zelf een leverancier kiezen en je inschrijven als organisatie met een bevoegd vertegenwoordiger. Desgewenst kun je zorgaanbieders 
ondersteunen door dit ook voor hen te doen.

Overzicht benodigde certificaten:
Certificaat nodig voor Wie

TLS-verbinding met DICTU Leverancier
Signing van berichten Leverancier
Versleuteling van het BSN Zorgaanbieder

Voor meer informatie raadpleeg de link: https://logius.nl/diensten/pkioverheid
Let op: er zijn apart certificaten nodig voor de pre-productieomgeving en de productie-omgeving.

Actie ICT leverancier
• Maak afspraken met zorgaanbieders over de aanschaf van de certificaten die zij nodig hebben: verzorgen zij dit zelf of doe je 

dat namens hen. 
• Registreer je bij een gecertificeerde leverancier van PKIoverheid certificaten en vraag naar de doorlooptijden van levering. 

Dan weet je wanneer je tot aanschaf moet overgaan. 
• Houd rekening met een doorlooptijd bij het aanvragen van de registratie; de aanvraag dient getekend te worden door een 

tekenbevoegde conform de gegevens in het Handelsregister.
• Verwerk de certificaten in de metadata bij het maken van de technische aansluiting op TVS pre-productie. 

 https://logius.nl/diensten/pkioverheid
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Stap 3:  Voorbereiden assessment

Alle organisaties die door de overheid erkende inlogmiddelen gebruiken moeten voldoen aan een set beveiligings-
normen. Via een ICT-beveiliging assessment moeten zij dit laten toetsen. Als je als leverancier meerdere zorgaanbie-
ders bedient, kan mogelijk worden volstaan met een meervoudig assessment. Dit is afhankelijk van de wijze waarop 
de dienstverlening is ingericht. Het oordeel hiervoor ligt bij de auditor en hangt af van veel variabelen. Twee belangrij-
ke (maar niet uitputtende) criteria daarvoor zijn:
• De digitale diensten zijn voor de aangesloten zorgverleners gelijk (meer van hetzelfde).
• De digitale diensten kunnen centraal door de RE-auditor worden beoordeeld worden.

Logius heeft ter ondersteuning hiervan uiteengezet welke factoren een rol spelen in het oor-deel daarover. Dit do-
cument wordt door het programmateam verstrekt en geeft meer inzicht in hoe het oordeel tot stand komt en wat je 
eventueel kunt doen om de kans op een meervoudig assessment te vergroten. Een consult met een erkend auditor of 
adviseur op dit vlak kan daar ook in bijdragen. 

Let op: de voorbereidingen voor het assessment zijn geen randvoorwaarde voor het aansluit-proces zelf. We hebben het hier 
wel als stap opgenomen, omdat het verstandig is tijdig actie te ondernemen. 

Actie ICT leverancier
• Tijdig zelf verdiepen in mogelijkheden, mede aan de hand van de notitie van Logius. 
• Ga zo nodig in gesprek met een erkend auditor of adviseur om nader inzicht te krijgen.
• Start ongeveer twee maanden voor live-gang op de productieomgeving met het plannen van het assessment. Is 

een meervoudig assessment niet mogelijk? Ga dan in gesprek met de zorgaanbieders om de individuele assess-
ments voor te bereiden. 
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Stap 4:  Voorbereiden systeem

De leverancier realiseert de aansluiting op TVS voor het inloggen met de erkende middelen. Deze aansluiting 
is gebaseerd op de standaard SAML 2.0. Zie verder de specificaties van het eID SAML koppelvlak . 

De Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) binnen het MedMij stelsel verzorgt diensten aan de zorgaanbieder, 
gerelateerd aan de uitwisseling tussen persoon en zorgaanbieder. Als de TVS wordt gebruikt binnen een DVZA 
oplossing, dan dient ook de oplossing aan de gestelde aansluitvoorwaarden te voldoen. DICTU, Logius en 
Medmij hebben gezamenlijk een handreiking opgesteld hoe de aansluiting op de TVS binnen de DVZA vorm 
te geven. Deze handreiking vind je in de kennisbank van Medmij. 

SVp kennisbank van Medmij voorzien van deze link:  
https://www.medmij.nl/

Actie ICT leverancier
• Realiseren aansluiting aan de hand van de specificaties.

https://www.medmij.nl/
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Stap 5:  Indienen aanvraag aansluiting TVS 

Je vraagt de aansluiting op TVS aan via het aanvraagformulier. De aanvraag van 
een TVS-aansluiting geldt direct ook als aanvraag voor de achterliggende erkende 
inlogmiddelen zoals DigiD en Machtigen. Hiervoor hoeft dus geen apart traject te 
worden doorlopen. 

Tips waar de zorgverlener het proces mee kan bespoedigen zijn:
• Correcte KVK-vermelding met daarin de juiste tekenbevoegden vermeld.
• Tekenbevoegden zijn beschikbaar voor ondertekening van de aanvraag.
• Tijdig kennisnemen van en akkoord gaan met de aansluitvoorwaarden. 

Actie ICT leverancier
• Invullen aanvraagformulier TVS 
• Verzamelen gegevens betrokken zorgaanbieders
• Aanleveren benodigde gegevens bij DICTU

Actie zorgverlener:
• Akkoord gaan met aansluitvoorwaarden 
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Stap 6: Testen op pre-productie 

Na het goedkeuren van de aanvraag kun je de koppeling van je systeem met de pre-pro-
ductie omgeving van TVS feitelijk inrichten en testen. Voor het tot stand brengen van de 
koppeling lever je de SAML-metadata bij DICTU aan. De aangeschafte certificaten worden 
in de SAML-metadata opgenomen. Zodra de aansluiting met de SAML-metadata is gereali-
seerd ontvang je een aantal testaccounts met BSN waarmee je de aansluiting en je systeem 
kunt testen. Tevens kun je met behulp van de checklist ook nagaan of je aansluiting voldoet 
aan de eisen die DICTU stelt. Als je systeem en de aansluiting goed werken, vraag je DICTU 
om goedkeuring voor de aansluiting. Met dat akkoord kun je de aanvraag voor aansluiten op 
productie indienen.

Actie ICT leverancier
• Doorlopen van de stappen in het kader van het testen op de pre-productie omgeving. 
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Stap 7:  Aansluiten op productieomgeving 

Als alle tests goed zijn verlopen kun je de aanvraag indienen voor de productieomgeving. Deze procedure komt overeen met het aansluiten 
op de preproductie omgeving: aanleveren van informatie en SAML-metadata en het tot stand brengen van de aansluiting. Stem vooraf met 
zorgaanbieders af of zij hun aansluiting direct in gebruik willen nemen. Zij moeten hun patiënten namelijk tijdig informeren over de verande-
ringen die gevolg zijn van het in gebruik nemen van erkende inlogmiddelen zoals DigiD. Het tweede aspect bij de keuze van het moment is het 
assessment. Hierbij zijn de volgende twee situaties mogelijk:

• Je werkt met een meervoudig assessment. Het moment dat je aansluiting met de eerste dienstverlener in productie wordt genomen is 
bepalend voor de 2-maandentermijn van het assessment. Je dient dan als leverancier voorbereid te zijn op het assessment, zodat je dat 
binnen twee maanden na aansluiten afgerond hebt.

• Als je niet met een meervoudig assessment werkt en iedere dienstverlener voert een assessment uit, dan is het moment dat de dienstver-
lener in productie wordt aangesloten bepalend voor de 2-maandentermijn van het assessment. In deze situatie zal de dienstverlener dus 
ook voorbereid moeten zijn op het assessment. 

Actie ICT leverancier
• Afspraken maken met de aangesloten zorgpartijen over het moment waarop ze hun aansluiting daadwerkelijk in gebruik willen nemen.
• Voor aansluiting op TVS op de productie-omgeving. 
• Verzamelen gegevens betrokken dienstverleners incl. akkoordverklaringen 
• Inleveren benodigde gegevens bij DICTU

Actie zorgpartij:
• Communicatie aan patiënten
• Ondertekenen akkoordverklaringen
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Uitvoeren assessment

Na het aansluiten op productie dient de leverancier (in geval van een 
meervoudig assessment) of de zorgaanbieder (in geval van een indivi-
dueel assessment) binnen twee maanden een assessment uit te laten 
voeren en op te leveren aan Logius. 

Let op: als sprake is van aanpassing van een bestaande koppeling (bij-
voorbeeld CGI naar SAML) of de verhuizing van een bestaande DigiD 
aansluiting naar TVS, is een geheel nieuw assessment mogelijk niet 
noodzakelijk. Overleg hiervoor met een erkend auditor. Ook hiervoor 
geldt dat het oordeel hierover aan de auditor is. 
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ICT leverancier

Handige links
1. ALB-register
2. Autoriteit Persoonsgegevens over verwerken BSN 
3. De verschillende inlogmethodes van DigiD
4. DICTU TVS
5. DigiD.nl
6. eIDAS
7. Machtigen.digid.nl 
8. MedMij
9. PKIO Certificaten
10. Specificaties koppelvlak TVS 
11. Toolkit communicatie
12. Wet Digitale Overheid

Contact
Het programma Digitale toegang in de zorg werkt nauw samen met Nictiz. Zij vor-
men het centrale aanspreekpunt voor zorgaanbieders en ICT-leveranciers. Heb je 
vragen na het lezen van dit document? Stel ze dan gerust via e-ID@nictiz.nl. Je kunt 
hier ook kenbaar maken dat je wilt aansluiten op de TVS. Nictiz neemt dan contact 
met je op om samen tot een werkbare planning te komen. 

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 BZK, Logius en DICTU.

Versie 1.0 
Oktober 2020

Handige links & Contact

Toegangverleningservice (TVS) Aansluiten op de TVS, zo doe je dat Handige links / Contact

https://stb.bsn-koppelregister.nl/alb/autorisatielijst_bsn.xml.html
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/burgerservicenummer-bsn
https://www.digid.nl/inlogmethodes
https://www.dictu.nl/diensten/toegangverleningservice
http://www.digid.nl/
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/eidas/
http://www.machtigen.digid.nl/
https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2020/08/Factsheet-DVZA-TVS-25-08-2020.pdf
https://logius.nl/diensten/pkioverheid
https://logius.nl/diensten/routeringsvoorziening/documentatie
https://logius.nl/diensten/digid/toolkit-digid-en-digid-machtigen
https://www.digitaleoverheid.nl/dossiers/wetgeving/
mailto:e-ID%40nictiz.nl?subject=

