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



Inhoudsopgave
• 09:05 - 09:10 Tijdlijn Release 1.5.0
• 09:10 - 09:30 Versies en releases (Nictiz)
• 09:30 - 09:35 RFC0057 Toetsingscriteria pentest uitbreiden
• 09:35 - 09:40 RFC0052 Pentest scope en testwijze
• 09:40 - 09:45 RFC0056 Inloggen obv 2FA
• 09:45 - 09:50 RFC0053 Verbeteringen MFA gebruik
• 09:50 - 09:55 Wijziging PKIo aankondiging
• 09:55 - 10:15 RFC0055 Vrijwillig machtigen (stand van zaken POC)
• 10:15 - 10:25 RFC0026 Modules
• RFC0037 Gebruik CRL bij G1 certificaten
• 10:25 - 10:30 Afsluiting



Toelichting 
tijdlijn Release 1.5.0

www.medmij.nl
info@medmij.nl 
070 – 317 34 34

09:05 - 09:10



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

Aanpassen DVP

Aanpassen DVZA

30-10-2021
Uiterlijk

30-04-2022

Aanpassen R&A
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Te bespreken 

onderwerpen / RFC’s
Versies en releases (Nictiz)

RFC0057 Toetsingscriteria pentest uitbreiden

RFC0052 Pentest scope en testwijze

RFC0056 Inloggen obv 2FM

RFC0053 Verbeteringen MFA gebruik

Wijziging PKIo aankondiging

RFC0055 Vrijwillig machtigen (resultaten POC)

RFC0026 Modules

www.medmij.nl

info@medmij.nl 

070 – 317 34 34



Versies en releases (Nictiz)

Eigenaar: Victor van Hagen

09:10 – 09:30
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Dakpansgewijs releasen (1.5.0)
• Eerste stap
• Creatie Gegevensdiensten in Catalogus tegelijk met releases MM-

Afsprakenstelsel
• Ruimte voor spoedeisende situaties
• Maximaal 2 gegevensdiensten tegelijk te implementeren
• 1 in Catalogus van actuele gegevensdiensten (Baseline)
• 1 in Catalogus van aankomende gegevensdiensten (Nieuw!)
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RFC0057 

Toetsingscriteria pentest uitbreiden

Eigenaar: Maarten Schmidt + Arjan van Krimpen

09:30 – 09:35
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Toetsingscriteria pentest
• Rationale: Expliciete verificatie van een aantal MedMij vereisten dmv de jaarlijkse

pentest. Er is gebleken bij periodieke controles dat DNSSEC bij enkele deelnemers niet
actief was en dat bepaalde TLS settings niet voldeden aan de MedMij vereisten.

• Gevolg: Uitbreiding criteria pentest normenkader A.18.2.3(1).
• Voor DVZA met DigiD aansluiting worden deze criteria ook al getest.

• Uitwerking: 
• Tenminste jaarlijks MOET een whitebox applicatiepenetratietesten worden uitgevoerd op de externe

koppelvlakken door een externe, onafhankelijke organisatie.
• De volgende specifieke MedMij eisen moeten ook aantoonbaar getoetst zijn in de pentest rapportage;

• DNSSEC zie Netwerk/Domain Name System 16 en 17
• TLS zie Netwerk/TLS en certificaten 1b icm 1c, 1e
• NCSC webapplicatie richtlijnen U/PW.02, U/PW.03, U/WA.03, U/WA.04 NB deze zijn voor DigiD assessments al verplicht. Zie

NOREA Handeiking DigiD assessments



Toetsingscriteria pentest
• Uitwerking: 
Tenminste jaarlijks MOET een whitebox applicatiepenetratietesten worden uitgevoerd op de externe koppelvlakken
door een externe, onafhankelijke organisatie.
De volgende specifieke MedMij eisen moeten ook aantoonbaar getoetst zijn in de pentest rapportage;

• DNSSEC zie Netwerk/Domain Name System 16 en 17
• TLS zie Netwerk/TLS en certificaten 1b icm 1c, 1e
• NCSC webapplicatie richtlijnen U/PW.02, U/PW.03, U/WA.03, U/WA.04 NB deze zijn voor DigiD assessments al verplicht. Zie

NOREA Handeiking DigiD assessments

Voor toetreding heeft deze minimaal al één keer plaatsgevonden en MOETEN de hoog en middel risico bevindingen op 
externe MedMij koppelvlakken zijn opgelost.

Voor penetratietesten die worden uitgevoerd na toetreding, dient een adequaat actieplan opgesteld te worden voor
minimaal de hoge en midden risico's (CVSS-score (Common Vulnerability Scoring System) van 4,0 of hoger) ten aanzien
van de MedMij dienstverlening. Dit actieplan wordt gedeeld met de beheerorganisatie. De corrigerende maatregelen
worden tijdig doorgevoerd."



RFC0052

Pentest scope en testwijze

Eigenaar: Maarten Schmidt + Arjan van Krimpen

09:35 – 09:40
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Pentestscope en testwijze

Rationale:
1. Pentest scope voor MedMij afsprakenstelsel eenduidig beschrijven zodat deze eenvoudiger door 

auditoren te beoordelen is en door MedMij deelnemers ook expliciet aan de pentest bij opdracht
is mee te geven. Dit betreft een minimale scope, deelnemer kan natuurlijk andere interfaces in 
opdracht geven.

2. Pentest aanpak uniformeren met aanpak DigiD assessment en beter laten aansluiten bij de 
praktijk. Terugkoppeling uit de praktijk is dat meerdere gevallen is maar beperkte inzage in 
broncode mogelijk is, wat onderdeel is van een whitebox applicatietest. Daarnaast zijn grote
delen van de vaak code niet gewijzigd.

Motivatie:
Voorstel is om de norm te wijzigen en een jaarlijkse greybox applicatietest te vereisen. Bij initiele
aansluiting en bij grootschalige wijziging of herbouw, eenmalig een whitebox applicatietest te
vereisen. Dit alles meer gebaseerd op risicomanagement



Pentestscope en testwijze
Uitwerking:
Duidelijk maken welke interfaces/koppelvlakken expliciet meegenomen moeten zijn in de pentest:

• DVP: Burgerfrontend, OAuth Client Redirect
• DVZA: Resourceserver koppelvlak, Autorization server interface(s) voor eindgebruiker

(authenticatie) en voor DVP.
• BO: Stelselnode, DVZA api en administratieve front-end

Voorstel is om de norm A.18.2.3 (1) te wijzigen en een jaarlijkse greybox applicatietest te vereisen. Bij
initiele aansluiting en bij grootschalige wijziging of herbouw, bijvoorbeeld in een gehele nieuwe
programmeertaal eenmalig een whitebox applicatietest te vereisen.

Uitwerking: Kostenbesparing voor de jaarlijkse pentest en die ook beter aansluit bij DigiD assessment 
(pentest) voor DVZA's.



RFC0056

Inloggen obv 2FA

Eigenaar: Maarten Schmidt + Arjan van Krimpen

09:40 – 09:45
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Inloggen op basis van 2 Factoren

Rationale: Eenduidige implementatie van de NEN7510 norm voor MedMij PGO's. In de 
praktijk blijkt dat PGO leveranciers gebruikers buiten de MedMij uitwisselingen om 
toestaan om zonder een tweede factor in te loggen.

Motivatie: De NEN7510 norm: A.9.4.1 stelt duidelijk "Gezondheidsinformatiesystemen die 
persoonlijke gezondheidsinformatie verwerken, moeten de identiteit van gebruikers
vaststellen en dit moet worden gedaan door middel van authenticatie waarbij ten minste
twee factoren betrokken worden." Daarnaast verplicht de AVG dat je persoonsgegevens
passend moet beveiligen.

Scope: Dit geldt voor het gehele MedMij PGO en voor alle gebruikers die hier toegang toe 
krijgen. Dit is onafhankelijk of deze gebruikers MedMij uitwisselingen gebruiken of niet.



RFC0053 

Verbeteren MFA gebruik

Eigenaar: Maarten Schmidt + Arjan van Krimpen

09:45 – 09:50
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Gebruik van 2 factoren 
dilemma keuze ZA

• Uitwisselen mbv SMS is niet mogelijk bij ZA-2 en ZA-3.



Gebruik van 2 factoren 
• Rationale: Technical debt, tijd heeft zaken ingehaald. Twee factor 

authenticatie voor DVP en DVZA moeten vergelijkbaar zijn en ook 
voldoen aan de stand der techniek.

• Daarnaast maken DVZA/Zorgaanbieder de keuze voor een 2e factor 
voor toegang. Toegang tot medische gegevens moet voldoen aan 
strengste richtlijnen. 



Wijziging 
• Onvoldoende tweede factor gaan weigeren en bestaande accounts 

migreren naar voldoende tweede factor. 

• Aanpassing normenkader A9.4.1 Beperkeing toegang tot informatie



Wijziging PKIo aankonding

Eigenaar: Maarten Schmidt 

09:50 – 09:55
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Discontinueren Publieke PKIO 
server certificaten CA2020 
• Logius: PKIoverheid stopt met uitgeven publiek vertrouwde 

webserver (SSL/TLS) certificaten (02-08-2021)
• Dit betekent dat onder dit PKI-domein tot begin december 2021 nog PKIoverheid

webserver (SSL/TLS) certificaten met een geldigheid van een jaar uitgegeven kunnen 
worden. 

• Vanuit Logius nog geen duidelijkheid wat te doen en advies is na
deze stop. 

• Reactie Logius: “De PA van PKIoverheid gaat hierover komende week 
in overleg met de CISO-raad en het IBO. Wij verwachten hierna, 
waarschijnlijk week 36, een communicatie hierover te publiceren. “



RFC0055 Vrijwillig Machtigen

Stand van zaken

Eigenaar: Johan Hobelman

09:55 – 10:15
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Scenario 1



Scenario 2



Scenario's vergeleken



Stand van zaken PoC



RFC0026

Modules

Eigenaar: Casper van der Harst

09:15 – 09:25
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Modules: 
te onderscheiden types

• DVP Modules

• Aanbieder modules

• Externe modules



Proof of Concept
• Doelen: 

• Bewijzen dat modules op een eenduidige, veilige manier gestart kunnen 

worden.

• Onderzoeken welke technische implementaties gebruikt kunnen worden 

voor de verschillende typen modules.

• Bepalen aan welke standaarden voldaan moet worden en welke regels 

toegevoegd moeten worden aan het afsprakenstelsel.



Koppeltaal
• Samenwerken met Koppeltaal

• Referentie-implementaties

• Hackaton

• Focus op technische mogelijkheden van
• Health Tools Interoperability (HTI)

• Smart on FHIR - Smart Application Launch Framework



Bedankt voor je aandacht
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