
Implementeer een Online 

Toestemmingsvoorziening (OTV) 

Kies voor Mitz als oplossing 

voor toestemmingsregistratie2.

Meer geregistreerde 
toestemmingen

Betere zorg 
(sneller inzage in belangr�ke gegevens
& minder dubbele diagnostiek)

Sneller, eenvoudiger en efficiënter
toestemmingen registreren 1.

In toenemende mate willen we
gegevens van andere zorgverleners
inzien via pull-verkeer

Expliciete toestemming is dan
vereist voor dossierinzage bĳ een
andere zorgverlener
Een OTV maakt het mogelĳk dat
raadplegende zorgverleners
toestemming namens de
bronhouder kunnen uitvragen

Een OTV is patiëntvriendelĳk: de
patiënt kan zelf toestemming
registreren, dus heeft zelf regie.

Hoe zit dat met Nuts...
Nuts voorziet in veilige gegevensuitwisseling,

onder andere m.b.v. lokale toestemmings-
registratie. Het voordeel van een OTV - dat

andere zorgverleners ook gebruik kunnen
maken van elkaars toestemmingen - geldt

dus niet bĳ Nuts. Nuts sluit goed aan op Mitz,
maar o.a. vanwege de toename aan

pullverkeer adviseren we je om je maximaal
op Mitz te richten voor de organisatie van de

toestemmingsregistratie.

Er ontbreekt overzicht in de geregistreerde patiënttoestemmingen. Deze staan op
verschillende manieren/plaatsen vastgelegd, daarnaast ontbreken er veel toestemmingen.

Om tot een duurzame organisatie van patiënttoestemmingen te komen is door de regio Zuid-
Holland Noord een regionale strategie gevormd. Hiermee is draagvlak gecreëerd binnen de

regio en richting bepaald, met als conclusie: Mitz is de aangewezen oplossing voor
toestemmingsregistratie en we gaan gezamenlijk toewerken naar aansluiting op Mitz. Het is
een aanzet tot een route, want aansluiting zal niet snel gaan: van veel relevante leveranciers

van bron-en uitwisselingssystemen is onbekend wanneer zij koppelen met Mitz. 
 

De strategie leidt tot onderstaande 5 aanbevelingen.

Mitz is een landelĳke nutsfunctie die wordt
gefinancierd uit publieke gelden. Met de voorziening
kunnen toestemmingen centraal worden vastgelegd.
Uitgangspunt van Mitz is dat patiënten zelf
toestemming registreren, zorgverleners kunnen dit
echter ook (zorgbreed) vastleggen, vanuit het eigen
bronsysteem. Er zĳn daarnaast geen geschikte
alternatieven voorhanden. 

Regionale strategie
Toestemmingen (Mitz)

Bĳ pull-verkeer kunnen zorgverleners (indien toestemming
is geregistreerd) op elk moment actuele gegevens
raadplegen uit het brondossier van andere zorgverleners.
Daarvoor is geen actie is vereist van de bronhouder. 

Pull-verkeer en push-verkeer
Bĳ push-verkeer sturen zorgverleners 'actief'
patiëntgegevens uit het eigen bronsysteem naar
andere zorgverleners, bĳvoorbeeld bĳ een verwĳzing.



Bereid je als organisatie voor

op aansluiting op Mitz

3.

4.

5.

Houd (landelĳke)

ontwikkelingen in de gaten

Blĳf regionaal afstemmen

Coördineer aansluiting: Een ‘big bang’ voor de   
 regio is niet haalbaar: de planning van
leveranciers is leidend voor de
implementatiesnelheid. Er geldt tĳdelĳk een
hybride situatie, maar stem waar mogelĳk
gezamenlĳke aansluiting af.
Maak afspraken over het namens elkaar
uitvragen van toestemmingen, dit leidt tot een
grote efficiëntieslag.
Deel kennis uit regionale pilots: Op korte termĳn
kunnen pilots starten met VIPP Babyconnect en
de uitwisseling van labgegevens. Deel
opgedane kennis en tips met de regio.
Stem regionaal communicatie richting zowel de
zorgverleners als de burgers af.

De toekomstvaste vraag
Bĳ restricties in een opsomming moet, als
deze opsomming zich uitbreidt, opnieuw
toestemming worden uitgevraagd: de vraag is
niet 'toekomstvast'. Termen als 'bĳv.' en 'o.a.'
zĳn cruciaal in het formuleren van de vraag.
Heeft de huidige toestemmingsvraag
restricties? Dan is het advies om patiënten
alvast toestemming te vragen op de
aangepaste (toekomstvaste) vraag. 

Lokale geregistreerde toestemmingen kunnen
worden gemigreerd naar Mitz. Zorg er dus voor dat
alle toestemmingen die je in de aanloop naar het
gebruik van Mitz lokaal registreert 'toekomstvast' zĳn.
Zo voldoen de toestemmingen aan de voorwaarden
van Mitz om te migreren*. 
Daarnaast is het waardevol om richting de
leveranciers van gebruikte bron- en
uitwisselingssystemen actief aan te kaarten dat
koppeling met Mitz gewenst is.

Zorgaanbieders kunnen door VZVZ laten
controleren of de toestemmingsvraag
dient te worden aangepast.

In de opt-out situatie...

Leveranciersstatus: Van veel belangrĳke
leveranciers is niet bekend wanneer ze
koppelen met Mitz. Blĳf gezamenlĳk druk
op hen uitoefenen. 
Andere regio's: Momenteel verkennen 4
andere RSO's de uitrol van Mitz.
Aangezien we kunnen leren van deze
ervaringen, houdt Sleutelnet de
ontwikkelingen in de gaten.
Opt-out: Het Informatieberaad Zorg
verkent een opt-out systeem, zoals
bekend is van de donorregistratie: voor
alle Nederlanders staat dan, indien zĳ
geen actie ondernemen, toestemming
geregistreerd.

... kunnen zorgverleners voor alle patiënten
(indien geen bezwaar is geregistreerd) middels
pull-systemen gegevens inzien. De noodzaak
voor koppeling met Mitz is dan zelfs nog groter:
zonder koppeling kan de zorgaanbieder (wettelĳk
gezien) de pull-systemen niet gebruiken. Als
wetgeving in de toekomst over gaat naar een
opt-out-situatie, dan blĳven toestemmingen die
in Mitz staan (en destĳds met opt-in als
uitgangspunt zĳn uitgevraagd) geldig en
bruikbaar.

* Factsheet Mitz - Migreren van toestemmingen


