
Welkom op het evenement

Digitale Toegang in de praktijk

Zorgaanbieders delen ervaringen



Animatievideo Digitale Toegang
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Bekijk de animatievideo hier 

https://youtu.be/5SeRsCxJK38


Casussen
Aan de slag met het verhogen van het 

betrouwbaarheidsniveau naar DigiD-Substantieel

Aan de slag met digitale vertegenwoordiging

UZI: flexibel en veilig inloggen in de zorg als 

zorgprofessional

Toegang tot PGO's

Regionale samenwerking digitale toegang



Kennisplein
Digisterker: Werken aan digitaal zelfvertrouwen in de Bibliotheek

DigiD: Inloggen met DigiD en het ondersteunen van patiënten hierbij

MedMij: Persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s) en hoe sluit je 

hierop aan

DICTU: De routeringsvoorziening TVS en hoe sluit je hierop aan

Logius: Het meervoudig beveiligingsassessment van DigiD

VWS: De verschillende vormen van digitale vertegenwoordiging

BZK: De Wet digitale overheid en wat betekent dit voor jou

VWS: UZI



Gastsprekers op het evenement
Digitale Toegang in de praktijk



Veilige 
digitale toegang 
in de zorg
Een uitdaging van en voor ons 

allemaal

15 november 2022
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Vertrouwen is de basis voor 
goede zorg... Ook als die 
digitaal isDuurzaam

De juiste zorg
Op de juiste plek
In de juiste vorm

Duurzaam
De juiste zorg

Op de juiste plek
In de juiste vorm

Kwaliteit
Betaalbaar, efficiënt, 

regie bij patiënt

Digitalisering
Digitale diensten ter 

ondersteuning van reguliere zorg

veilige 
toegang

Portalen 
en PGO’s

digitale 
gegevens-
uitwisseling

Patiënten
dossier Patiënten

dossier 

veilige 
toegang

veilige 
toegang
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Wat zijn onze uitdagingen en wat geeft ons 
richting? 

Digitale 
gegevensuitwisseling

Standaardisatie en 
ontwikkeling voorzieningen

Veilige toegang

Veilig en gebruiksvriendelijk 
inloggen, raadplegen en 
vastleggen

Regie bij patiënt
Veiligheid
Digitale inclusie

Wegiz

Wdo

Standaarden
Generieke tools/functies
Afspraken, samen optrekken
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Wat zijn onze uitdagingen en wat geeft ons 
richting? 

Digitale 
gegevensuitwisseling

Standaardisatie en 
ontwikkeling voorzieningen

Veilige toegang

Veilig en gebruiksvriendelijk 
inloggen, raadplegen en 
vastleggen

Regie bij patiënt
Veiligheid
Digitale inclusie

Standaarden
Generieke tools/functies
Afspraken/ 
samen optrekken DigiD

Machtigen

Ouderlijk gezag

TVS

Curatele/mentorschap

UZI

eIDAS



Titel van de presentatie > pas aan via > Functie Koptekst en voettekst 10

Veilige toegang 
in de zorg?

Een uitdaging van 
en voor ons allemaal



Gastspreker op het evenement
Digitale Toegang in de praktijk



Nictiz 

De kennisorganisatie 
voor digitale 
informatievoorziening 
in de zorg

Pijlers:

- impact met kennis

- samenhang in architectuur en stelselbeheer

- standaardisatie voor databeschikbaarheid

- realisatie met lef





passende 
hybride zorg

vertrouwen

regie

databeschikbaarheid





amigo.nictiz.nl



Veel succes vandaag met

‘digitale toegang in de praktijk’.



Gastspreker op het evenement
Digitale Toegang in de praktijk



Bedankt voor jouw komst!

Digitale Toegang in de praktijk


