
Suggesties voor online toestemmingsvoorziening 

Beste informatieraad zorg. Bij deze mijn suggesties zoals ik er als privé persoon, en als patiënt naar 
kijk. Ik presenteer u mijn eigen gewenste klantreis voor online toestemming. 
 
Mijn klantreis 
 
Als burger heb ik te maken met meerdere online toestemmingsvoorzieningen. Financieel in 
machtigingen,  tikkies en anti witwas legitimatie, de overheid via Digid, commerciële voorzieningen 
van Google, Facebook, Apple, .. (log in met …) en op het werk met single sign on (helaas nog niet). 
 
Voor mijn zorggegevens is het nu nog een wirwar van mogelijkheden. Via het portaal van mijn 
ziekenhuis heb ik toestemming gegeven om medicatiegegevens te delen, maar weet echt niet met 
wie. Bij mijn huisarts ergens een geen bezwaar getekend op ouderwets papier. Als ik gegevens van 
mijn apps wil delen zit er niets anders op dan een foto van het beeldscherm te maken en deze via e-
mail te delen, of een aparte website waar ik meedoe aan een wetenschappelijk onderzoek waar ik 
ook meerdere papieren formulieren voor moest tekenen. Oh ja en ik moet nog iets met het 
donorregister. 
 

Nu daagt er iets mooi aan de horizon; en ! 
 
Wat verwacht ik daarvan? 
 
Ik krijg de mogelijkheid om online mijn toestemming als volgt te regelen: 
 
Online Toestemming via: 
1. Mitz 

⁃  Standaard ingesteld op iedere zorgaaanbieder/-verlener, met een ‘opt out’  
mogelijkheid (net zoals donorregistratie) 

⁃  ‘opt in’  voor het ‘doneren’ van data voor wetenschappelijk onderzoek (tijdens en na 
het leven)  

⁃  Mogelijkheid tot wijzigen in specifieke toestemming op:  
• Beroepsgroepen 
• Zorgaanbieders 
• Zorgverleners (BIG-geregistreerd) 

⁃  Mogelijkheid tot wijzigen in: 
• ‘opt out’ maar uitzondering bij spoedeisende hulp en niet aanspreekbaar 

(niet meer wilsbekwaam) 
• ‘opt out’ met verwijzing naar het PGO voor specifieke gedelegeerde inzage 
• Volledige ‘opt out’  

2. Gedelegeerde inzage toestemming via Medmij/PGO: 
⁃  Back-up/synchronisatie met Mitz (ook voor beschikbaarheid handig) 
⁃  Individuele toestemming inrichten met dezelfde mogelijkheden/format als in Mitz: 

• Beroepsgroepen 
• Zorgaanbieders 
• Zorgverleners (BIG-geregistreerd) 

  
Het gaat erom dat de optie bestaat om niet in het centrale Mitz database te willen staan, maar dit of 
individueel te regelen in het PGO, of uiteraard niet. 
 



Het wordt dan een proces van samen beslissen tussen patiënten en zorgverleners om vertrouwen op 
te bouwen met alle zorgverleners in het persoonlijke zorgnetwerk vanuit het zorgecosysteem. 
 
Wat ik kan voorzien dat in het begin veel via Mitz wordt geregeld, groeiend naar de situatie dat alles 
via gedelegeerde inzage van het PGO gaat. Passend bij de persoon en samen beslist met de 
betrokken zorgverleners. 
Mitz wordt dan steeds meer de back-up en noodvoorziening als de PGO niet beschikbaar is. 
 
Dit laat ook de ruimte open voor ontwikkelingen zoals  Solid Web 3.0 van sir Tim Berners-Lee waar 
persoonlijke gegevens  fundamenteel bij de individu liggen en niet bij bedrijven of overheden. 
 
Onderstaand figuur (met wat geleende plaatjes van het IGJ) geeft de ZEShoek weer van het 
ZorgEcoSysteem rond het persoonlijke zorgnetwerk met de blauwe lijn als uitwisselsysteem in 
zorgpaden over de zorgaanbieders die de toestemming uit de individuele PGO kunnen halen en/of 
de centrale Mitz. 
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