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Om met het Landelijk Schakelpunt te kunnen werken hebben zorgverleners UZI-middelen nodig. UZI staat voor 

Unieke Zorgverlener Identificatie. Alle benodigde UZI-middelen zijn online te bestellen bij het UZI-register 

(www.uziregister.nl). Op die website vindt u ook een kieswijzer om u te ondersteunen bij het bestellen van de 

juiste UZI-middelen. Voordat u de UZI-middelen kunt aanvragen, moet u zich als zorgverlener (of uw organisatie) 

registreren als UZI-abonnee bij het UZI-register. 

 

Welke UZI-middelen heeft u nodig om te kunnen 

werken met het Landelijk Schakelpunt? 

 Een UZI-servercertificaat zorgt voor identificatie van uw 

systeem. Alleen UZI-servercertificaten die eindigen op 

'AORTA-zorg.nl' geven toegang tot het Landelijk 

Schakelpunt. Zie ook de factsheet UZI-servercertificaat. 

 Met een UZI-zorgverlenerpas (met een rolcode die direct 

toegang geeft tot het Landelijk Schakelpunt) en de 

bijbehorend pincode kunnen BIG-geregistreerde 

zorgverleners zich identificeren bij het Landelijk 

Schakelpunt. Ook een UZI-medewerkerpas op naam kan 

toegang krijgen tot het Landelijk Schakelpunt, maar 

alleen als deze is gemandateerd door een BIG-

geregistreerde zorgverlener met een UZI-zorgverlenerpas 

(met een rolcode die direct toegang geeft tot het 

Landelijk Schakelpunt).  

 Om met een UZI-pas in te loggen op het Landelijk 

Schakelpunt is een UZI-kaartlezer nodig. 

 

 
UZI-passen niet op naam hebben geen toegang tot het 

Landelijk Schakelpunt. Hiervoor ontvangt u dus geen 

vergoeding. 

 
 

UZI-middelen installeren en registreren 

Om met uw UZI-middelen te kunnen werken op het Landelijk 

Schakelpunt, installeert u eerst het UZI-servercertificaat op 

uw systeem. Vervolgens kunt u de UZI-pas(sen) en de 

kaartlezer(s) registreren. Pas als u deze stappen heeft 

doorlopen, kunt u met het Landelijk Schakelpunt werken. Op 

www.uziregister.nl vindt u hiervoor de benodigde installatie-

instructies, software en handleidingen. Heeft u ondersteuning 

nodig, neemt u dan contact op met uw ICT-leverancier. 

 

UZI-middelen gebruiken 

BIG-geregistreerde zorgverleners met een UZI-

zorgverlenerpas hebben direct toegang tot het Landelijk 

Schakelpunt. Tenminste, als de pas een rolcode heeft die 

direct toegang geeft. Door in te loggen met hun pas en 

pincode kunnen zij patiëntdossiers aanmelden bij het 

Landelijk Schakelpunt en/of inzien bij andere zorgverleners 

via het Landelijk Schakelpunt. 

 

 

 

 

 
  

/ Factsheet 

UZI-middelen en mandateren 

UZI-pas voor buitenlandse 

zorgverlener, werkzaam bij 

Nederlandse zorgaanbieder   

Een buitenlandse zorgverlener kan een medewerkerpas op 

naam krijgen als hij: 

1. Werkzaam is bij een Nederlandse zorgaanbieder. 

2. Een BSN heeft. Als hij niet in Nederland woont, kan hij 

zich laten inschrijven als niet-ingezetene in de BRP 

met zijn adres in het buitenland. Meer informatie 

hierover staat op de website van de Rijksoverheid. 

NB 

http://www.uziregister.nl/
https://www.vzvz.nl/sites/default/files/downloads/Factsheet%20UZI-servercertificaat.pdf
http://www.uziregister.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/waar-registratie-niet-ingezetenen-rni
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/vraag-en-antwoord/hoe-kom-ik-aan-een-burgerservicenummer-bsn
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Mandateren 

In de praktijk wil u het aanmelden of opvragen van gegevens 

vaak delegeren aan bijvoorbeeld een assistente of een arts in 

opleiding. U kunt er dan voor kiezen hen te mandateren om 

onder uw verantwoordelijkheid gegevens via het Landelijk 

Schakelpunt aan te melden of op te vragen. 

 

Afgeven mandaat 

Medewerkers van uw organisatie kunnen onder uw 

verantwoordelijkheid gegevens aanmelden en opvragen als 

zij beschikken over een UZI-medewerkerpas op naam en 

gemandateerd zijn door u als zorgverlener met een UZI-

zorgverlenerpas. De mandaten worden vastgelegd in het 

zorginformatiesysteem. 

 

Mandaten bij gastgebruik 

UZI-passen voor zorgverleners zijn altijd gekoppeld aan de 

zorginstelling waar zij werken. Een UZI-pas kan daardoor niet 

zomaar in een andere omgeving worden gebruikt. Daarvoor 

moet in het informatiesysteem gastgebruik worden 

toegestaan. Dit geldt ook voor mandaten. 

 

Als verantwoordelijke zorgverlener kunt u aan medewerkers 

een mandaat geven met uw UZI-zorgverlenerpas uit een 

andere zorginstelling. Voorwaarde is wel dat uw 

zorginformatiesysteem dit ondersteunt. Een apotheker die 

bijvoorbeeld werkzaam is op meerdere locaties, kan zo met 

één UZI-zorgverlenerpas de medewerkers van deze 

verschillende locaties mandateren. 

 

Mandaatbeheerder 

U kunt het beheren van mandaten ook delegeren aan een 

zogenoemde mandaatbeheerder. Deze kan vervolgens 

namens u medewerkers mandateren. De rechten van de 

mandaatbeheerder worden geregistreerd in het 

zorginformatiesysteem. 

 

 

Geldigheid mandaten 

Een mandaat heeft geen verloopdatum en blijft geldig totdat 

deze wordt ingetrokken. Het is de verantwoordelijkheid van 

de zorgaanbieder om regelmatig te controleren of de 

mandaten nog geldig zijn. Als de UZI-zorgverlenerpas op een 

bepaald moment verloopt of wordt ingetrokken, wordt het 

eerder gegeven mandaat nog wel geaccepteerd, maar 

ontvangt de beheerder van het Landelijk Schakelpunt een 

waarschuwing. Het VZVZ Servicecentrum neemt in die 

gevallen contact op met de verantwoordelijke zorgaanbieder 

met het verzoek de pas te vervangen of het mandaat te 

wijzigen. 

 

 

Vervanging UZI-middelen na 3 jaar 

UZI-middelen hebben een geldigheid van 3 jaar. U ontvangt 

van het UZI-register bericht als u nieuwe UZI-middelen moet 

bestellen. 

 

Meer informatie 

Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen 

met het VZVZ Servicecentrum: 

E-mail:  support@vzvz.nl 

Telefoon: 070 - 317 34 92 (bereikbaar op maandag 

t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur). 

 

Versie: 15 mei 2018 

Bij het in ontvangst nemen van een UZI-pas dient een 

ieder zich te identificeren met een geldig 

identiteitsbewijs.  

 

Voorbeeld: een Belgische huisarts is werkzaam op een 

Nederlandse huisartsenpost. Hij heeft een BSN nodig om 

een UZI-pas aan te vragen. Bij aflevering van de pas 
identificeert hij zich met zijn eigen Belgische paspoort. 

Vergoeding UZI-middelen 

 

Sommige leden van VZVZ (zorgverleners die zijn 

aangesloten op het Landelijk Schakelpunt) krijgen UZI-

middelen, die toegang geven tot het Landelijk 

Schakelpunt, vergoed. Meer hierover leest u in de 

factsheets voor apotheken, huisartsenpraktijken en 
huisartsenposten. 

NB 

mailto:support@vzvz.nl
https://www.uziregister.nl/uzi-pas/aanvraagproces/neem-pas-in-ontvangst
https://www.vzvz.nl/media/downloads/factsheet-vergoeding-uzi-middelen-apotheken/download
https://www.vzvz.nl/media/downloads/factsheet-vergoeding-uzi-middelen-huisartsenpraktijken/download
https://www.vzvz.nl/media/downloads/factsheet-vergoeding-uzi-middelen-huisartsenposten/download

