
 

Intentieverklaring Veilige Mail in de Zorg 

  

Mailen in de zorg gebeurt met grote regelmaat nog niet veilig. Wel zijn er diverse oplossingen 

beschikbaar, die e-mailen veiliger maken. Deze oplossingen zijn echter veelal niet 

interoperabel, waardoor verschillende oplossingen naast elkaar moeten worden gebruikt (de 

verzender bepaalt voor de ontvanger welke oplossing deze moet gebruiken). 

 

De eindgebruikers van mail in de zorg (patiënten, zorgverleners, gemeenten, 

zorgverzekeraars e.a.) hebben de volgende ambitie: 

 

“Als uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen zorgsystemen niet 

mogelijk is en voor het communiceren van gegevens over een of meerdere patiënten naar 

rechtmatige (zorg-)partijen en patiënten wordt gekozen voor e-mail als 

communicatiemiddel, dan wordt dit doelmatig en aantoonbaar veilig gedaan. Omdat het 

hierbij om persoonlijke gezondheidsinformatie over een of meer patiënten gaat, is een 

hoog en passend beveiligingsniveau van toepassing.” 

 

Patiënten en partijen die een rol spelen in welzijn of zorg, moeten erop kunnen vertrouwen 

dat zij veilig berichten kunnen verzenden en ontvangen. Oplossingen voorzien van passende 

beveiligingsmaatregelen zijn hiervoor gewenst. Willen deze maatregelen ook echt effectief en 

efficiënt zijn, dan is het gebruik van open standaarden in de gehele keten van verzenders en 

ontvangers cruciaal. 

 

Deze intentieverklaring betreft het veilig kunnen versturen en ontvangen van een bericht met 

persoonlijke gezondheidsinformatie over en/of aan een of meer patiënten. Onder leiding van 

normeringsinstituut NEN wordt hiervoor een Nederlands Technische Afspraak (NTA) 

vastgelegd, te weten NTA 75161. Deze NTA stelt specificaties vast voor het veilig e-mailen 

van persoonlijke gezondheidsinformatie tussen organisaties(professionals) onderling en 

tussen organisaties (professionals) en personen. NTA 7516 is van toepassing op alle vormen 

van ad-hoc uitwisseling van persoonlijke gezondheidsinformatie, dus ook messenger- en 

chatfunctionaliteiten. 

 

 

 

1 NTA 7516 wordt momenteel in samenwerking met het zorgveld en de leveranciers ontwikkeld. Publicatie is 

voorzien in januari 2019, vaststelling in februari 2019. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met relevante 

wetgeving, richtlijnen en gedragscodes. Denk hierbij o.a. aan de WGBO, AVG, NEN 7510, eIDAS en Gedragscode 

Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg. 



 

De leveranciers en aanbieders van de oplossingen voor veilige mail die deze 

intentieverklaring hebben ondertekend, onderschrijven NTA 7516 en zetten zich hiervoor in. 

Concreet houdt dit in dat: 

− de leveranciers en aanbieders zich inzetten om hun oplossingen binnen een jaar na het 

vaststellen van NTA 7516 voor veilige mail in de zorg te laten voldoen aan deze NTA; 

− de leveranciers beogen hun oplossingen binnen een jaar te voorzien van open en op 

open standaarden gebaseerde koppelvlakken, zodat deze oplossingen binnen de 

grenzen van de techniek met elkaar verbonden kunnen worden; 

− de leveranciers en aanbieders op geen enkele wijze belemmeringen opwerpen in het 

gebruik van de open koppelvlakken, mits een oplossing waarmee wordt gekoppeld, 

voldoet aan NTA 7516. 

 

Den Haag, 10 december 2018 

 

Namens het Informatieberaad Zorg 

 

 

 

 

Erik Gerritsen, 

Secretaris Generaal, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  
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Naam organisatie: 

 

 

 

 

Handtekening 

Naam: Datum: 

Functie: 

 

Met deze ondertekening onderschrijven wij bovenstaande intentieverklaring. Hierbij realiseren 

alle partijen zich dat de NTA 7516 op het moment van ondertekenen nog in concept is. Het 

voorbehoud wordt dan ook gemaakt dat partijen pas een definitief oordeel kunnen vormen op 

het moment dat de definitieve NTA 7516 bekend is. 


