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Werkafspraken expertgroep
• Microfoon uit
• Hand opsteken bij vragen
• Sessie wordt opgenomen en gepubliceerd via Confluence omgeving
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• RFC0055 PGO voorbereiden op vertegenwoordiging
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Releaseproces

Afspraken releaseproces
• Gemiddeld twee releases per jaar
• Dakpansgewijs model

Hoe komt een release tot stand
• Vaststellen potentiële onderwerpen voor release
• Onderwerpen in concept uitwerken door MedMij-ontwikkelteam
• Consultatie Deelnemers (Expertgroep)
• Continu: Input Deelnemers, voortgang en terugkoppeling via Confluence-pagina’s
• Vaststellen onderwerpen en toekennen aan release (door CAB MedMij AS)

Release 1.3.0

Release 1.4.0

Release 1.5.0



RFC-proces

Een RFC doorloopt de volgende fasen
• Verkennen

De RFC is een eerste opzet van het uit te werken onderwerp. Aan de deelnemers van de Expertgroep wordt 
gevraagd of het ‘Waarom’ en ‘Wat’ achter de RFC helder is, welke aandachtspunten men voorziet, een globale 
inschatting van de impact. In deze fase bepalen we ook of de RFC door kan naar de fase van beproeven of dat er 
toch (voorlopig) van afgezien moet worden.

• Beproeven
RFC’s die verkend zijn en geen fundamentele problemen meer in zich hebben kunnen verder worden uitgewerkt 
(Hoe) en beproeft. Samen met de deelnemers wordt de oplossingsrichting uitgewerkt.

• Productie
De RFC is voldoende stabiel zodat deze in productie kan worden genomen in de eerstvolgende release. De 
deelnemers bevestigen het voldoende uitgewerkt zijn van de RFC.

ProductieVerkennen Beproeven
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Te bespreken 

onderwerpen / RFC’s
Bespreken nieuwe RFC’s

RFC0046 Opsplitsen Afsprakenstelsel

RFC0030 Vrijwillig machtigen

RFC0055 PGO voorbereiden op vertegenwoordiging
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RFC0046 

Opsplitsen Afsprakenstelsel
Eigenaar: Casper van der Harst

10:10 – 11:00
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Vragen vooraf
• Waar lopen jullie tegenaan bij de implementatie volgens het 

afsprakenstelsel?
• Wat is het lastigste?
• Wat is het meest verwarrend?



Opsplitsen = herstructureren



Tot nu
• Focus op:

• Zorgdomein
• Gegevensuitwisseling

• Ingedeeld volgens operabiliteitsmodel Nictiz
• Eén groot geheel
• Authenticatie en autorisatie in andere processen



Waarom herstructureren
• De huidige opzet loopt tegen de grenzen aan
• Verschillende zaken worden meermaals benoemd
• Het rollenmodel

• bevat onduidelijkheden
• behoeft uitbreidingen

• Uitbreidingen zijn gewenst 
• Nieuwe domeinen, zie addendum
• Modulediensten
• Scheiding van rollen



Maar wat dan?
• Indeling op onderwerpen in plaats van interoperabiliteitsmodel
• Scheiding tussen Core en onderwerpen



Structuur
• Misschien als volgt:

• Architectuur en technische specificaties
• Core
• Authenticatie
• Autorisatie
• Gegevensuitwisseling
• Domeinen
• Modules
• …



Rollenmodel Core



Rollenmodel 
Gegevensuitwisseling



Rollenmodel Domein Zorg



Vragen en opmerkingen?



RFC0030 Vrijwillig machtigen 

RFC0055 PGO voorbereiden op vertegenwoordiging

Epic:  

Thema:  

Eigenaar: Johan Hobelman

11:00 – 11:45
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Context Vrijwillig Machtigen
Wat is machtigen?
• Bij machtigen verleent de gebruiker (machtigingsverlener) een vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een ander (de 

gemachtigde) om namens de gebruiker bepaalde rechtshandelingen te verrichten 

Rollen
• Machtigingsverlener, vertegenwoordigde
• Gemachtigde, vertegenwoordiger
• Machtigingenregister

Doelstelling PoC Vrijwillig Machtigen
• Technisch beproeven van vrijwillig machtigen via TVS binnen het MedMij Afsprakenstelsel
• Verkennen van oplossingsrichtingen voor persoonsgebonden dossiers 
• Verkennen van oplossingsrichtingen voor volledige flow van use case verzamelen

Buiten scope
▪ Wettelijke vertegenwoordiging
▪ Technisch realiseren van inloggen in PGO van de Vertegenwoordigde door Vertegenwoordiger

Gebaseerd op
• Afsprakenstelsel 1.4.0
• RFC 0030 Voorbereiding op machtigen
• RFC0055 PGO Voorbereiden op vertegenwoordiging
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https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MACM/RFC0030+Voorbereiding+op+machtigen
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MACM/RFC0055+PGO+voorbereiding+op+vertegenwoordiging


Flow Vrijwillig Machtigen
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• Registreren van een nieuwe machtiging via TVS (t.b.v. uitwisseling met PGO)
• Verzamelen van gegevens door gemachtigde (use case verzamelen)
• Intrekken van een machtiging



Flow Verzamelen via vertegenwoordiging
• Gebruiker geeft in PGO aan dat hij informatie voor een ander wil ophalen.
• Gebruiker selecteert in de PGO de Vertegenwoordigde uit een lijst van alle Personen waarvan hij een 

machtiging tot vertegenwoordiging heeft.
• De PGO stuurt een authorisation request naar de Autorisatieserver.
• Autorisatie stuurt de gebruiker naar DigiD met de indicatie “vertegenwoordiging”.
• Gebruiker authenticeert bij DigiD.
• Gebruiker wordt door DigiD na authenticatie doorgestuurd naar de voorziening voor Vrijwillig Machtigen.
• Gebruiker selecteert de Vertegenwoordigde uit het machtigingsregister.
• DigiD levert een Authenticatieverklaring met daarin de BSN van de Vertegenwoordigde.
• DigiD registreert deze transactie.
• De autorisatieserver presenteert het toestemmingenscherm aan de PGO gebruiker

• Het toestemmingenscherm moet aangevuld worden met de naam van de vertegenwoordigde of anders
• ZA gebruikt de BSN van Vertegenwoordigde uit de Authenticatieverklaring voor uitwisseling van 

gezondheidsinformatie.
• ZA wisselt via DVZA de informatie uit met de DVP.
• DVP ontvangt de informatie en stuurt deze naar de PGO van Vertegenwoordiger.
• Vertegenwoordiger selecteert in PGO het dossier van de in stap 2 geselecteerde Vertegenwoordigde om de 

informatie in op te slaan.
• Optie: PGO weet om welke Vertegenwoordigde het hier gaat en zou dus automatisch het juiste dossier 

kunnen gebruiken
•



Vrijwillig Machtigen en 
Vrijwillig Vertegenwoordigen
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Architectuur PoC Vrijwillig Machtigen
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De PoC is opgedeeld in twee fases waaruit een rapportage voortkomt.

• Technische realisatiefase
• Technisch realiseren van Vrijwillig Machtigen op basis van uitkomsten verkenningsfase

• Verkenningsfase
• Verkennen van oplossingsrichtingen voor de volledige use case verzamelen
• Verkennen van oplossingsrichtingen voor persoonsgebonden dossiers (Zie RFC0055 PGO Voorbereiding op 

vertegenwoordiging)

PoC Vrijwillig Machtigen: fases
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Verkenningsfase
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RapportageTechnische realisatie fase

Verkennen met 
leverancier

Evaluatie
Voorzet technische 
uitwerking door architect

Technische realisatie 
ondersteunt met 
tweewekelijkse calls

Afstemming/
Publicatie

Besluit en 
afstemming



Technische realisatie
• Input vanuit verkenningsfase

• Use cases: 
• Vertegenwoordigde machtigt vertegenwoordiger (registreren van nieuwe machtiging bij DigiD)
• Vertegenwoordiger verzamelt gegevens over de vertegenwoordigde in zijn eigen PGO (van de 

vertegenwoordiger) 
• Controleren machtiging
• Intrekken van machtiging

• Gegevensdienst(en):
• NTB

PoC Vrijwillig Machtigen: 
Technische Realisatie
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Technische realisatie 
ondersteunt met 
tweewekelijkse calls

Concept 
rapportage

Afstemming
/
Publicatie

Verkenningsfase

Voorbereiding Technische realisatie Rapportage



Verkenning:
• Maatregelen scheiding gegevens; 

persoonsgebonden dossiers
• Zie RFC0055 PGO Voorbereiding op 

vertegenwoordiging

• Use case verzamelen

Evaluatiecriteria:
• Technische implementeerbaarheid
• Toepasbaarheid op verschillende gegevensdiensten
• Gebruiksvriendelijkheid
• Beveiliging
• Performance en schaalbaarheid (functioneel)
• Beheersbaarheid
• Kosten van implementatie

PoC Vrijwillig Machtigen: Verkenning
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Sessie 1: Voorzet 
technische uitwerking 
bespreken 

Evaluatierapportag
e

Start 
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uitwerking door architect

Voorbereiding afstemmen 
met leveranciers

Nadere uitwerking

Sessie 2: Nadere 
uitwerking 
bespreken

Voorbereiding Uitvoering theoretische beproeving Rapportage
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Besluit
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