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



Inhoudsopgave
• Modules RFC0026 (vervolg op sessie 2 september)
• Verbeteringen MFA gebruik RFC0053 (vervolg op sessie 2 september)
• Afspraken lengte state parameter RFC0060
• Afsluiting
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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



Release 1.5.0

Uitwerken onderwerpen

Aanpassen DVP

Aanpassen DVZA

30-10-2021
Uiterlijk

30-04-2022

Aanpassen R&A

P
u

b
licatie R

elease



Te bespreken 

onderwerpen / RFC’s
Module diensten RFC0026 (vervolg op sessie 2 september)

Verbeteringen MFA gebruik RFC0053 (vervolg op sessie 2 september)

Afspraken lengte state parameter RFC0060

Update gegevensdiensten na 1.5.0
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Modules RFC0026

(vervolg op sessie 2 september)
Eigenaar: Casper van der Harst

09:10 – 09:30
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Type modules
• MedMij Core

• Domeinen

• Zorg

• Beveiliging

• Authenticatie

• Autorisatie

• Gegevensuitwisseling

• Verzamelen

• Delen

• Abonneren & Notificeren

• Domeinen

• Zorg

• Functionaliteiten
• Modules
▪ DVP modules

▪ Aanbiedermodules

▪ Externe modules



Fasering
• Aanbieder modules

• Directe toegevoegde waarde in het zorgproces
• Bestaande processen kunnen grotendeels behouden worden
• DVP’s implementeren de basis, ook bruikbaar in de andere modules
• Geeft invulling aan VIPP5, Module 2, eHealth

• DVP modules
• Generieke functionaliteiten voor iedere PGO worden benut
• Authenticatie- en autorisatieprocessen moeten aangepast worden, meer richting SSO
• Geen impact voor het aanbiedersdomein  

• Externe modules
• Bestaande processen kunnen grotendeels behouden worden
• DVP’s kunnen doorpakken op eerdere implementatie
• Moduleaanbieders moeten gegevensuitwisseling aanbieden volgens de geldende standaarden



Aanbiedermodules
• Externe applicatie, binnen het aanbiedersdomein
• Functionaliteiten die door de (zorg)aanbieder beschikbaar worden 

gesteld, bijvoorbeeld vanuit het eigen portaal
• Gebruikers volgen het standaard proces voor authenticatie (BSN)
• Gegevensverwerking onder verantwoordelijkheid van de Aanbieder
• Nieuwe gegevens kunnen worden verzameld via de usecase

‘Verzamelen’



Aanbiedermodules gevisualiseerd
DVP DVA Aanbieder

Verzamelen & delen

Aanbiedermodule



Aanbiedermodules gevisualiseerd
DVP DVA Aanbieder

Verzamelen & delen

Aanbiedermodule

Directe gegevens

uitwisseling met 

Aanbieder

Authenticatie bij de 

module



DVP modules gevisualiseerd
DVP DVA Aanbieder

Verzamelen & delen

DVP module



DVP modules gevisualiseerd
DVP DVA Aanbieder

Verzamelen & delen

DVP module

Directe gegevens

uitwisseling met 

DVP

Authenticatie 

overnemen vanuit 

DVP



Proces aanbiedermodules

1. Gebruiker opent PGO

2. DVP authentiseert gebruiker

3. DVP toon startscherm

4. Gebruiker verzamelt gegevens (optioneel)

5. Gebruiker kiest module

6. Gebruiker deelt gegevens met aanbieder (optioneel)

7. DVP start module

8. Module authentiseert gebruiker

9. Module haalt gegevens op (optioneel)

10. Aanbieder stelt gegevens beschikbaar (optioneel)

11. Module toont functionaliteit

12. Gebruiker gebruikt functionaliteit

13. Module valideert input (optioneel)

14. Aanbieder slaat input op (optioneel)

15. Gebruiker sluit module

16. Module start DVP

17. DVO toont startscherm

18. Gebruiker verzamelt gegevens (optioneel)



Proces aanbiedermodules deel 1

1. Gebruiker opent PGO

2. DVP authentiseert gebruiker

3. DVP toon startscherm

4. Gebruiker verzamelt gegevens (optioneel)

5. Gebruiker kiest module

6. Gebruiker deelt gegevens met module (optioneel)

7. DVP start module

8. Module authentiseert gebruiker

9. Module haalt gegevens op (optioneel)

10. Module toont functionaliteit

11. Gebruiker gebruikt functionaliteit

12. Module valideert input

13. Module persisteert input

14. Gebruiker sluit module

15. Module start DVP

16. DVO toont startscherm

17. Gebruiker verzamelt gegevens (optioneel)



Proces aanbiedermodules deel 2

1. Gebruiker opent PGO

2. DVP authentiseert gebruiker

3. DVP toon startscherm

4. Gebruiker verzamelt gegevens (optioneel)

5. Gebruiker kiest module

6. Gebruiker deelt gegevens met module (optioneel)

7. DVP start module

8. Module authentiseert gebruiker

9. Module haalt gegevens op (optioneel)

10. Module toont functionaliteit

11. Gebruiker gebruikt functionaliteit

12. Module valideert input

13. Module persisteert input

14. Gebruiker sluit module

15. Module start DVP

16. DVO toont startscherm

17. Gebruiker verzamelt gegevens (optioneel)



Verbeteringen MFA gebruik RFC0053 

(vervolg op sessie 2 september)
Eigenaar: Arjan van Krimpen

09:30 – 09:45
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Hogere eisen 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.

• Veel Zorgaanbieders maken de keuze voor zwaarder tweede factor 
voor toegang. Toegang tot medische gegevens moet voldoen aan
strengste richtlijnen. 

Aanpassing normenkader A9.4.1 Beperking toegang tot informatie:
• “.. waarbij de tweede factor geen SMS of email code betreft.”



2e factor bij uitwisseling

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



Impact wijziging
• Onvoldoende stevige tweede factors gaan uitfaseren
• Bestaande accounts migreren naar voldoende tweede factor. 



Afspraken lengte state parameter 

RFC0060
Eigenaar: Arjan van Krimpen

09:45 – 10:00
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State parameter lengte
• Aanleiding: vraag van DVZA-deelnemer die niet te verwerken 

request ontving
• Afweging: ‘Afwijken’ van standaard versus interoperabilitei

• OAuth2 stelt dat state een ‘1*VSCHAR’ is
• Geen eis aan maximale lengte

• Voorstel:
• Vanuit beveiliging: minimum 32 karakters
• Vanuit interoperabiliteit: maximum 512

• Vraag: Ook al in 1.4.0 doorvoeren?



Bedankt voor je aandacht
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