PAT I Ë N T E N D O S S I E R E N I N LO G M O G E L I J K H E D E N
Binnenkort kunnen patiënten zelf kiezen uit een aantal landelijke inlogmogelijkheden (zoals DigiD)
als zij toegang willen tot hun elektronische medicatiedossier. Dit komt door de Wet Digitale Overheid
(WDO), die naar verwachting medio 2020 ingaat. Deze wet regelt dat patiënten veilig, toegankelijk
en betrouwbaar kunnen inloggen op hun medicatiedossier. Wie doet wat?

OVERHEID
Is verantwoordelijk en zorgt voor de infrastructuur voor de landelijke inlogmogelijkheden.

SOFTWARELEVERANCIERS
Moeten zorgen dat de portalen gereed zijn voor het aanbieden van de landelijke inlogmogelijkheden.

APOTHEKEN
Apotheken hoeven echter niet in alle gevallen direct de landelijke inlogmogelijkheden aan te bieden. Dit hangt ervan af of ze
patiënten al elektronische inzage bieden in hun medicatiedossier. Inventariseer welke inlogmogelijkheden u nu aanbiedt voor de
toegang tot elektronische patiëntgegevens en wat er voor u gaat veranderen
●	
Kunnen

●

patiënten hun medicatiedossier bij uw apotheek al bekijken via inlog?
(Contactformulieren vallen hierbuiten – hiervoor is inloggen niet nodig.) Dan bent u verplicht om patiënten
na een overgangsperiode de landelijke inlogmogelijkheden aan te bieden. Vraag aan uw softwareleverancier
of deze de nodige wijzigingen doorvoert.
Kunnen patiënten hun medicatiedossier bij uw apotheek nog niet bekijken via inlog?
Dan verandert er pas later iets voor u, namelijk als de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in
de zorg in werking treedt. Deze geeft patiënten het recht om elektronisch hun dossier in te zien. Daarmee is de WDO
automatisch voor elke apotheek van toepassing.

PATIËNT
Kan kiezen uit uniforme landelijke inlogmogelijkheden met hoger beveiligingsniveau.

BEVEILIGINGSNIVEAU
< 2018: beveiligingsniveau laag:
gebruikersnaam + wachtwoord
Beveiligingsniveau midden: tweefactor
authenticatie: DigiD + sms of DigiD-app
Beveiligingsniveau substantieel:
DigiD-app

INLOGMOGELIJKHEDEN
2018
2019
2020
2021
2022

<2030: Beveiligingsniveau hoog: DigiD
+ elke keer ID

2030

Wat weten we?
● VWS betaalt de transactiekosten voor gebruik van
inlogmiddelen.
● Er wordt gewerkt aan een andere vorm van
groepsaansluitingen via een routeringsvoorziening zodat
de belasting bij de zorgaanbieder zelf minimaal is.
●	
Er komt een overgangsperiode, zowel voor lagere
betrouwbaarheidsniveaus als voor de nog aanwezige
eigen inlogmogelijkheden, die door de apotheek zelf
worden uitgegeven.

Voor vragen: informatiebeleid@knmp.nl of 070 - 373 73 73

Stapsgewijze aansluiting op landelijke
uniforme inlogmogelijkheden
WDO treedt in werking met
overgangsfase
Nieuwe functionaliteiten zoals
machtiging aan derden
Apotheker biedt patiënt een portal
voor patiëntengegvens aan

Wat weten we nog niet?
● De precieze tijdlijn, dus wanneer de wetten definitief
van toepassing zijn en vanaf wanneer de inlogmethodes
daadwerkelijk beschikbaar moeten worden.
● Op welk moment de middelen daadwerkelijk aangeboden
dienen te worden.
● Welke andere landelijke inlogmogelijkheden er komen en per
wanneer.

APOTHEKERSORGANISATIE

