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Werkafspraken expertgroep
• Microfoon uit
• Hand opsteken bij vragen
• Sessie wordt opgenomen en gepubliceerd via Confluence omgeving



Inhoudsopgave
• Tijdlijn Release 1.5.0
• RFC0046 Herstructurering afsprakenstelsel (voorheen opsplitsen 

afsprakenstelsel)
• RFC0039 Gebruiksvriendelijk autoriseren

• Management rapportage

• RFC0058 Encoding redirect-uri



Toelichting 
tijdlijn Release 1.5.0

www.medmij.nl
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070 – 317 34 34

9:05 - 9:10



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



Release 1.5.0

Uitwerken onderwerpen
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Aanpassen DVP

Aanpassen DVZA
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Uiterlijk

30-04-2022

Aanpassen R&A



Te bespreken 

onderwerpen / RFC’s
Bespreken nieuwe RFC’s

RFC0046 Herstructurering afsprakenstelsel Voorheen opsplitsen afsprakenstelsel

RFC0039 Gebruiksvriendelijk autoriseren

Management rapportage (relatie met gebruiksvriendelijk autoriseren) 

RFC0058 Encoding redirect-uri

www.medmij.nl

info@medmij.nl 

070 – 317 34 34



RFC0046 

Herstructurering afsprakenstelsel 

Voorheen opsplitsen afsprakenstelsel
Eigenaar: Casper van der Harst

9:10 – 9:45

www.medmij.nl

info@medmij.nl 

070 – 317 34 34



RFC0039 

Gebruiksvriendelijk autoriseren

Incl Management rapportage
Eigenaar: Ron van Holland + Arjan van Krimpen

9:45 – 10:45

www.medmij.nl
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070 – 317 34 34



Gewenste verbeteringen in 
regiefunctie
1. Sterkere koppeling tussen identiteit van persoon in persoons- en 

aanbiedersdomein
• Bijvoorbeeld m.b.v. polymorfe identiteiten/pseudoniemen

2. Minder vaak inloggen
• Deels in deze presentatie, maar daarnaast mogelijk ook: in één actie 

authentiseren bij meerdere aanbieders

3. Minder vaak toestemming/bevestiging geven
• UC Verzamelen in deze presentatie

4. Ook gegevens kunnen uitwisselen wanneer persoon niet online is (offline 
access)



Roadmap autorisatie bij UC Verzamelen

Toestemming voor 
meerdere 
gegevensdiensten 
van een aanbieder 
bij zelfde DVA

Toestemming voor 
meerdere 
gegevensdiensten 
van een aanbieder

Langdurig 
geldende 
toestemming 
kunnen verlenen 
(wel telkens 
authentiseren)

Langdurig 
geldende 
toestemming 
kunnen verlenen, 
inclusief offline 
access

1. Gebruiksvriendelijke autorisatie voor UC Delen zal worden geadresseerd in de doorontwikkeling van de UC Delen zelf

2. Gebruiksvriendelijke autorisatie voor UC Abonneren zal worden geadresseerd zodra abonneren/notificeren in de praktijk wordt toegepast

3. Offline access is afhankelijk van de mogelijkheden van DigiD, vergt mogelijk een beleidswijziging bij Logius

Wanneer een stap in deze roadmap een grote impact heeft op deelnemers, het 

afsprakenstelsel en/of op MedMij Beheer, dan wordt ze voorafgegaan door een PoC

RFC0039



Toestemming voor meerdere gegevensdiensten 
van een aanbieder bij zelfde DVZA

• Persoon kan in één actie toestemming geven voor alle beschikbare 
gegevensdiensten van één zorgaanbieder bij één DVA
• Toestemming in één actie werkt slechts voor aanbieder-gegevensdienst-

combinaties die worden geboden via eenzelfde interfaceversie (dus tenminste binnen 
de verplichte versie van het afsprakenstelsel)

• Verplichte functionaliteit voor DVA, optioneel voor DVP

Aangepaste toestemmingsverklaring:

Ik wil persoons- en gezondheidsgegevens opnemen in mijn persoonlijke gezondheidsomgeving. Voor dit doel geef ik 

Naamaanbieder daarom toestemming om de betreffende persoons- en gezondheidsgegevens aan NaamLeverancierPGO te 

verstrekken.

De volgende gegevens worden hiermee beschikbaar gesteld:

- NaamGegevensdienst;

- NaamGegevensdienst.



Aangepaste flow voor UC verzamelen

1. Persoon kiest de (één) aanbieder en optioneel de gewenste (gegevens)diensten.
2. DVP bepaalt het juiste authorization endpoint en het juiste token endpoint.
3. De autorisatieserver ontvangt, van de OAuth User Agent, een Authorization Request 

met in de scope één of meerdere aanbieder-gegevensdienst-combinaties.
4. Gebruiker authentiseert zich bij een Authenticatie Provider en wordt teruggestuurd 

naar de autorisatieserver.
5. Optioneel: de autorisatieserver toetst de beschikbaarheidsvoorwaarde voor de 

gewenste (gegevens)diensten.
6. De autorisatieserver toont het nieuwe toestemmingscherm

De PGO server verkrijgt een access_token voor de toegekende scope (aanbieder-
gegevensdienst-combinaties).

7. DVP bepaalt de juiste resource endpoints.
8. De PGO server gebruikt het access_token bij de benodigde interacties met de 

resource server.

https://www.planttext.com/?text=bLLDZzem4BtxLupI2qWWqKhqi2gh3QBYK6WHxEuLcMG8Bi5E_K5N_FgEGqWSe5lrWb3yPjwyDo_Eax5SMtV86RF2vWXHxApImd0hS9khtp37T2v-HipiXIouvWSOgxS5JrCXCnWE6DkeDuWchui8Fin4jhDJZIWPGQr8HC6bXUZ5e8OuGsaZu0OS1wLJUZHimnRJ7x12VKHTmWfJmJuE6CeKYAXcYoziuznXkyiIZN8wmR2LlhJwD6Y30xKXdZkRLXMVhybdAXFEHEq-4v69ILcQYknIEMmgHoDOUQShEpr1o-NHY94h_SUI-G5eh1sTd-XSoIN-ScWiT4oY2XnzuLnk1193FyCCZoXDAkZ7zXDrs0ZfUvh77cXCXSR4hfqMQxAsoqfLVI9n_05cNFeLce9dLCEaiWZQEygUbPAGju-z40yfbRngpZF8SAETs9FGaqXsGENKVqSx5WbgbDUIlg4x8HoLqY1ahZ9A0npGGkbSUxHbDJb8plKP09sMd7ZLPLLtylliL-FJ3JGG5zSpqk2rX42Vtz_zGMwp0XsVWIrFRBUbTShF5LU3XF1AyMN-whdFRdx447YPfmf60ooKD8HSnVDPFpRqXlcib9QELzyhpJbkBJi7xsnZhPWAZ17O2AUzVXKo3RReXVOWKVHVEczN45g_tVRIdXLvZuV3Evcojv2QFhGlQ1Nse1SlR057Bkzky9qiDJVCLKhee5Sghz-wTQ9IR4NdRC-_VAoK5EOlCV0ZTEunCRhl0Wlss0Jw7hnMwPag-2KJF4beghNrJtlmFzT6bxM2S7r7iIVIIL-BFm00


Lijsten

• In deze roadmap stap geen wijzigingen



Wijzigingen DVP

• Wanneer DVP een Authorization Request samenstelt, dan bepaalt zij m.b.v. de ZAL 
de aanbieder-gegevensdienst-combinaties die zij wil opnemen in de scope parameter 
van het request. 
• Autorisatie mag vooralsnog slechts worden gevraagd en toegekend voor aanbieder-

gegevensdienst-combinaties waarvoor de betreffende DVA ook de Resource Server rol 
vervult.

• De scope van een Token Response bevat de daadwerkelijk toegekende aanbieder-
gegevensdienst-combinaties.

• DVP kan vervolgens o.b.v. een verkregen access_token alle gegevensdiensten 
gebruiken, waarvoor autorisatie is gegeven. 

• Een DVP kan de gebruikersinteractie vormgeven op basis van de eigen productvisie, 
daarbij gebruikmakend van de use cases die zijn uitgewerkt in de MedMij 
gegevensdiensten.



Wijzigingen DVA

• De Autorisatie Server toont een generieke brede toestemmingsvraag, met daar bij de 
daadwerkelijk door persoon gevraagde en door zorgaanbieder op dit moment 
beschikbaar gestelde gegevensdiensten

• Autorisatie Server geeft een access_token uit voor een scope (aanbieder-
gegevensdienst-combinaties) die wordt bepaald door
• de aanbieder-gegevensdienst-combinaties die de DVA daadwerkelijk, binnen de gebruikte 

interfaceversie, ondersteunt
• de gegevensdiensten die de DVP daadwerkelijk, binnen de gebruikte interfaceversie, 

ondersteunt
• bij vroege beschikbaarheidstoets: de aanbieder-gegevensdienst-combinaties die 

daadwerkelijk beschikbaar zijn voor verzamelen door deze Persoon

• Resource Server toetst of een ontvangen resource request past binnen één van de 
toegekende aanbieder-gegevensdienst-combinaties



RFC0058 

Encoding redirect-uri

Eigenaar: Arjan van Krimpen

10:45 – 11:00
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Encoding redirect_uri
• Redirect_uri is parameter in Authorization- en Token- requests

• OAuth2 voorschrift over encoding niet heel helder

• Voorstel: url_encoding eis toevoegen aan Afsprakenstelsel
• Standaard url_encoding zoals aanwezig in ontwikkelomgevingen
• Dubbele encoding expliciet verboden
• Impact waarschijnlijk laag (want anders al problemen in praktijk?)



Vragen en opmerkingen?



Bedankt voor je aandacht
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