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



Inhoudsopgave
• PKIo aanpassing: PKIoverheid stopt met uitgeven publiek vertrouwde 

webserver (SSL/TLS) certificaten. Vervolg op vorige expertgroep van 13 januari.

• Workflow

• 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 1.4.0

Release 1.5.0

Release 1.6.0



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 (optioneel)
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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Ingekomen stukken

• Bijdrage Digeketen aan stoppen PKIoverheid
• Eric de Vries, Digeketen

• Overzicht vragen en opmerkingen expertgroepsessie van 13 januari
• Jeroen Cornelissen, Selfcare



Wat is nu de discussie?



Verkeer binnen MedMij

DVP DVA

FRONTCHANNEL

BACKCHANNEL



Nu met PKIoverheid

DVP DVA

EV (public root)

G1 (private root)

EV (public root)



Typen certificaten 
frontchannelverkeer

domain

validation

organisation

validation

extended

validation

QWAC

PKIoverheid

Staat der Nederlanden EV

De lat komt sowieso voor iedereen lager te liggen



Waar dienen de certificaten 
voor?

DOMAIN

VALIDATION

ORGANISATION

VALIDATION

❑ Encryptie

❑ Validatie van 

domein

❑ Slotje in browsers

❑ Aanvraag in 

minuten

❑ Alles van Domain 

validation

❑ Authenticatie van 

de organisatie

❑ Organisatiedetails 

in het certificaat

❑ Aanvraag in 

dagen



En dan nog wildcards…

*.MedMij.nl

www.MedMij.nl
test.MedMij.nl

mail.MedMij.nl

afsprakenstelsel.MedMij.nl

PHISHING.MedMij.nl



Antwoord op de vragen:



Suggestie Digeketen

• MedMij gaat op voor certificaathouder.
• MedMij legt al criteria aan voor certificaten en als eigen certificaathouder wordt 

dat efficiënter.
• Ook kunnen bepaalde onderdelen in het stelsel verdwijnen zoals de huidige 

Whitelisten.
• het stelsel stabiel maken terwijl ontwikkelingen doorgang kunnen vinden.
• afhankelijkheden van ontwikkelingen en derden systemen te verminderen 
• behoudt van eigenheid van de systemen van leveranciers
• stelsel goedkoper, gebruiksvriendelijker maken
• vergroten interoperabiliteit en voorkomen Vendor Lock in.



Suggestie Digeketen

• MedMij gaat op voor certificaathouder
• Wat verandert dit aan de situatie?

• Dit is niet verder verkend, vanwege de complexiteit en verantwoordelijkheid die 
op de schouders van de beheerorganisatie zou rusten.

• Optuigen van deze functionaliteit kost veel tijd en expertise.

• Bestaande partijen zijn hierop volledig ingericht en gespecialiseerd.



Waarom kan de organisatie 
validatie niet door de auditor 
gedaan worden?

• De validatie wordt ook door de auditor gedaan, echter om een 
andere reden. De auditor controleert op basis van de MedMij eisen 
en eisen van andere normen.

• De auditor kan niet instaan voor de authenticiteit van de 
Dienstverlener op het moment van contact met een Persoon.

• De auditors zijn procesauditors (ISO27002/NEN7510) en GEEN PKI 
auditors.

• Zonder OV-certificaat kan de Persoon niet direct controleren of hij 
contact zoekt met de juiste partij 



Logius geeft aan dat OV geen meerwaarde heeft, 
browsers tonen geen onderscheid tussen OV en EV; 
EV is net zo goed, volgens Logius. Waarom zouden 
wij dat dan wel doen?

• Voorheen toonden browsers een groene balk bij EV.
• Tegenwoordig tonen browsers op het eerste oog geen verschil meer 

tussen DV, OV en EV.
• De meerwaarde ligt bij de mogelijkheid tot authentiseren, niet bij 

een hogere mate van beveiliging.
• DV ontneemt de Persoon de mogelijkheid tot directe authenticatie 

van de Dienstverlener.



Logius geeft aan dat wettelijk gezien 
alleen Banken over een PKIO moeten 
beschikken, maar de zorgsector niet. 
Waarom wij dan wel?

• De verwijzing moet naar NCSC worden gelegd.
• NCSC geeft aan maar één verplichting te kennen:

• Verplichting tot het gebruik van certificaten met een zeker 
controleniveau op basis van PSD2-wetgeving ➔ QWAC

• Onze situatie is vergelijkbaar met de hele financiële sector en 
andere sectoren waarbij gegevens met een hoge 
privacygevoeligheid worden uitgewisseld.
• Gebruik van OV en EV is hierbij de standaard.



PKI-certificaten worden door 
JAVA niet gezien - wat is het 
nut er dan van? 

• Dit verwijst naar backchannelverkeer en dus het gebruik van G1 
certificaten. 

• De verplichting van G1 certificaten valt buiten scope van deze epic.



En wat nu als er een proxyserver 
tussen de site met het PKIO-
certificaat en de eindgebruiker zit?

• Webproxies cachen gegevens
• Personen hebben allemaal hetzelfde IP-adres.
• Authenticatie van de persoon moet middels het bekende proces 

verlopen.
• Authenticatie van Dienstverlener kan op basis van het certificaat.

• Open proxies geven Personen willekeurige IP-adressen.
• Wordt vooral gebruikt voor Privacy.
• Authenticatie van de persoon moet middels het bekende proces 

verlopen.
• Authenticatie van Dienstverlener kan op basis van het certificaat.



En wat nu als er een proxyserver 
tussen de site met het PKIO-
certificaat en de eindgebruiker zit?

• Reversed proxies vormen de voordeur tot het netwerk van de 
Dienstverlener 
• Ze verdelen de load naar verschillende servers.
• Authenticatie van de persoon moet middels het bekende proces 

verlopen.
• Authenticatie van Dienstverlener kan op basis van het certificaat.
• De voordeur moet beschermd zijn, wat daarachter gebeurt is aan de 

Dienstverlener.



Het gebruik van een wildcard kan door MedMij 
dagelijks geautomatiseerd gecontroleerd 
kunnen worden. Let's Encrypt geeft toch ook 
geen wildcards uit - zou dus prima gebruikt 
kunnen worden.
• Ook Let’s Encrypt biedt certificaten met wildcards aan.
• Let’s Encrypt biedt alleen DV certificaten, waarmee de mogelijkheid 

tot authenticatie ontnomen wordt.
• Geautomatiseerde controle kan ingeregeld worden.

• ADVIES: OV-certificaten kunnen ook met ACME worden ingericht.



Voor wie doen we dit allemaal? Voor de 
eindgebruiker, opdat hij kan controleren 
of de site valide is? Het groene slotje is 
toch allang weer verdwenen?
• Het slotje is nog steeds aanwezig bij DV, OV, EV en QWAC.
• De groene balk is verdwenen bij EV.
• Via het slotje kan het certificaat worden opgevraagd.
• Het certificaat kan gebruikt worden voor authenticatie van de 

dienstverlener.



De conclusie



Het advies

domain

validation

organisation

validation

extended

validation

QWAC

Zonder wildcards, op productie



Waarom deze conclusie
• MedMij hecht waarde aan privacy en informatiebeveiliging

• Dus ook aan veiligheid en betrouwbaarheid

• Mogelijkheden tot authenticatie verhoogt vertrouwen.
• Beide partijen (Persoon & Dienstverlener) moeten elkaar kunnen 

authentiseren op het moment van contact.

• Door het niet toestaan van wildcards verkleinen we de kans op misbruik van 
de certificaten.

• We hanteren de beleidslijnen van VWS, welke voor de zorg zijn opgesteld.

• Situatie is vergelijkbaar met financiële sector
• Organisation validation of sterker



Akkoord met doorvoeren van 
deze wijziging in de versies van 
het afsprakenstelsel?



Workflow

Eigenaar: Ron van Holland

09:20 – 09:55
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Agenda
• Definitie en metamodel
• Doelstelling
• Scope en fasering
• Ontwerp op hoofdlijnen



Definitie
• Wikipedia: A workflow consists of an orchestrated and repeatable pattern 

of activity, enabled by the systematic organization of resources into 
processes that transform materials, provide services, or process information

• Een workflow bestaat dus uit één of meer activiteiten, die na elkaar en/of 
gelijktijdig kunnen worden uitgevoerd

• Activiteiten kunnen zijn opgesplitst in onderdelen



Metamodel
• Het concept activiteit (BPMN: Activity) wordt gebruikt als een generieke term voor "werk" dat wordt uitgevoerd door iets of iemand
• Wanneer een activiteit niet verder kan worden opgesplitst in onderdelen, dan wordt gesproken over een taak (BPMN: Task). 
• Een proces (BPMN: Sub-process) bestaat uit één of meerdere andere processen en/of uit één of meerdere taken

Typen van uitvoerder, geïnteresseerde en aanvrager:
1.Een persoon (zowel vertegenwoordiger als vertegenwoordigde)
2.Een aanbieder
3.Een device van een aanbieder of van een persoon
4.Een medewerker van een aanbieder

Een eindverantwoordelijke is altijd een persoon, een aanbieder 
of een medewerker van een aanbieder

https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_Process_Model_and_Notation


Doelstelling
• In het MedMij afsprakenstelsel zullen afspraken worden opgenomen 

waarmee de persoon op een gestandaardiseerde, consistente en 
gebruiksvriendelijke manier, vanuit de PGO, kan participeren in diverse 
workflows

• De wijze waarop dit gebeurd dient zoveel mogelijk aan te sluiten op 
processen bij aanbieders, en bij hiervoor gehanteerde standaarden

• Aangezien op termijn meerdere organisaties betrokken kunnen zijn bij de 
uitvoering van eenzelfde workflow, is het van belang dat taken en processen 
duidelijk en zoveel mogelijk conform gangbare standaarden worden 
gedefinieerd



Scope
• In MedMij wordt uit te voeren "werk" slechts gedefinieerd als een afzonderlijke taak, 

wanneer over de voortgang en/of resultaten ervan moet worden gecommuniceerd 
via het MedMij koppelvlak, dus tussen persoon en aanbieder

• Concreet betekent dit dat voor iedere taak:
• de uitvoerder een (device van een) persoon is en tenminste één te informeren partij 

(geïnteresseerde of aanvrager) behoort tot een aanbieder, OF
• de uitvoerder een (device van een) aanbieder is en tenminste één te informeren partij 

(geïnteresseerde of aanvrager) behoort tot een persoon

• Buiten scope:
• Uitwisseling tussen aanbieders
• Uitwisseling tussen personen



Fasering
• In deze eerste fase is de oplossing ingeperkt:

• Op het MedMij koppelvlak wordt slechts gecommuniceerd over taken
• Processen die bestaan uit meerdere taken worden nog niet ondersteund
• De oplossing dient voldoende ruimte te bieden voor doorontwikkeling
• Betrokkenen zijn een persoon en één zorgaanbieder

• In volgende fasen kan de oplossing worden uitgebreid naar:
• Ondersteuning van processen, dus inclusief relaties tussen de taken waaruit een 

proces bestaat, en de volgordelijkheid ervan
• Processen waarbij meer dan één aanbieder betrokken zijn
• Andere aanbiedersdomeinen

• Interacties worden conform een, in het betreffende type aanbiedersdomein gangbare, 
informatiestandaard uitgewerkt
• In het zorgaanbiederdomein wordt gekozen voor HL7-FHIR



Voorbeelden van workflows fase 1

# Workflow Taak Use case waarin de betreffende taak wordt gecreëerd

1 Vragenlijst Invullen van vragenlijst door persoon Aanbieder vraagt persoon om een vragenlijst in te vullen en op te sturen

2 Verwerken van vragenlijst door aanbieder Persoon vraagt aanbieder om een ingevulde vragenlijst te verwerken

3 Zelfmetingen Opleveren van zelfmetingen door persoon Aanbieder vraagt persoon om zelfmetingen te delen

4 Verwerken van zelfmetingen door aanbieder Persoon deelt zelfmetingen met een aanbieder

5 Dossierwijziging Verwerken van dossierwijzigingsverzoek door aanbieder Persoon deelt een dossierwijzigingsverzoek met een aanbieder

6 Afspraak Verwerken van afspraak(wijzigings)verzoek door aanbieder Persoon deelt een afspraak(wijzigings)verzoek met een aanbieder

Waarbij de verschillende taken in een workflow, in de 1e fase, nog niet aan elkaar worden gerelateerd.



Aanmaken taak door Persoon / Aanbieder

Abonnements-notificatie vereist Abonnement op “Verzamelen taken”



Wijzigen taak door Persoon / Aanbieder

Taak-notificatie vereist géén Abonnement op “Verzamelen taken”
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