
Veilig inloggen
zorgzaken regelen?

Een fijn IDee! Maar daar 
moet nog wel wat voor 
gebeuren.
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https://www.digid.nl/fijnidee/


Online zorgzaken regelen

Portalen
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Mijn MMC 
> inloggen met DigiD

Mijn MMC bevat uw digitale patiëntendossier. U logt in met DigiD

Mijn MMC
> inloggen met DigiD voor iemand anders

U bent gemachtigd voor het digitale patiëntendossier van iemand anders. U logt in met DigiD en kiest 
vervolgens de persoon waarvoor u gemachtigd bent.  

PGO’s

Toename digitale dienstverlening in de zorg, o.a. door het recht op inzage medische 
gegevens, stimulering via VIPP en Covid-19.



Veilig inloggen in de zorg – het kader
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Wet digitale overheid:
Nederlandse invulling voor 
betrouwbare toegang

eIDAS-verordening: 
Europese kader voor veilig 
inloggen

Autoriteit Persoonsgegevens:
Passende beveiligingsmaatregelen 
nu al nodig



Stand van zaken betrouwbaarheidsniveaus

5 miljoen 
substantieel 
gebruikers

8,5 miljoen 
potentiële 

substantieel 
gebruikers

Juni 2021:

92% van de 
NL’s kan 

potentieel 
gebruik 

maken van 
DigiD

Substantieel
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DigiD

Publieke machtigingsvoorziening

eHerkenning

eIDAS

Ouderlijk gezag

Overige wettelijke vertegenwoordiging

Private erkende inlogmiddelen

Bouwstenen voor veilig inloggen

Publiek inlogmiddel

Vrijwillig iemand anders machtigen

Zakelijke inlogmiddel

Inloggen voor EU-inwoners

Inloggen voor je kind

Inloggen als wettelijke taak

Andere inlogmiddelen
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DigiD

Publieke machtigingsvoorziening

eHerkenning

eIDAS

Ouderlijk gezag

Overige wettelijke 
vertegenwoordiging
Private erkende inlogmiddelen

TVS

TVS

Routeringsdienst als oplossing



Vertegenwoordiging

Beschikbaar 2022 2023 / 2024

Machtigen
Wettelijke

vertegenwoordiging
Ouderlijk gezag



Machtiging registreren



Overzicht van machtigingen



Mijn MMC 
> inloggen met DigiD

Mijn MMC bevat uw digitale patiëntendossier. U logt in met DigiD

Mijn MMC
> inloggen met DigiD voor iemand anders

U bent gemachtigd voor het digitale patiëntendossier van iemand anders. U logt in met DigiD en kiest 
vervolgens de persoon waarvoor u gemachtigd bent.  

Gebruik van machtiging



Inloggen voor iemand anders



Implementatiekeuzes



Aan de slag

Factsheet Handreiking

www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang e-ID@nictiz.nl

Nieuwsbrief

23 september 2021
Online congres veilig inloggen

https://www.dictu.nl/sites/default/files/2021-04/Factsheets%20zorgaanbieder%20en%20leveranciers.pdf
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang/publicaties/publicaties/2021/05/20/handreiking-publieke-machtigingsvoorziening
https://www.gegevensuitwisselingindezorg.nl/digitale-toegang
mailto:e-ID@nictiz.nl
https://nictiz.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=eimmuahiub&l=v11juslkxy

