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IRMA in de zorg

Vele actoren en eilanden in de zorg

Wat is nodig?

(1) Patiënten

(1) Authenticatie (“bewijzen wie je bent”)

• identiteit moet bekend zijn bij behandelaars & administratie,
maar niet elders — in de rol van patiënt
• hebben sterke authenticatie nodig voor online toegang
• willen misschien ook anonieme toegang, bijv. voor online discussies
• hebben nu geen fatsoenlijke mandatering
(behalve DigiD login aan een ander geven)

• patiënten zijn bekend via BSN, en mogelijk via additionele info
• zorgverleners zijn bekend via BIG (en AGB) registratie
• studie deelnemers worden geı̈dentificeerd via (ad hoc) pseudoniemen

(2) Ondertekening, liefst digitaal
• patiënten en studie deelnemers tekenen toestemming (consent)
• zorgverleners moeten hun acties ondertekenen (aanvragen onderzoek,
verlengen recept, etc)

(2) Deelnemers aan medische onderzoeken
• identiteiten moeten bekend zijn bij start van het onderzoek
• maar niet tijdens het onderzoek zelf
• vereist zorgvuldige pseudonymisatie — en soms de-pseudonimisatie
(zoals in het PEP project voor Parkinson onderzoek)

(3) Authorisatie
• groot onderwerp op zichzelf, maar niet voor vandaag



Flexibele oplossing: attribuut-gebaseerde authenticatie & ondertekening



(3) Zorgverleners
• identiteiten moeten bekend zijn — voor authorisatie en accountability
• verschillende rollen & bevoegdheden, steeds meer online
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Wat wordt er gedaan/gebruikt?

IRMA app: onthul alleen wat relevant is

I Veel ad hoc oplossingen, veel variaties
Kern van de zaak:

I Mensen moeten verschillende technieken gebruiken: heel veel
wachtwoorden, soms OTP-tokens

I attributen ipv. identiteiten

I DigiD kost sinds kort geld (±14 cent per authenticatie)

I door gebruiker zelf verzameld

• iDIN van de banken is nog duurder
• nog wel betaalbaar voor ziekenhuizen, maar niet voor apothekers,
huisartsen etc.
• VWS vergoedt deze kosten in de zorg: marktverstoring

I attributen zijn betrouwbaar
(digitaal getekend)
I decentrale architectuur:
attributen staan alleen op de
telefoon

I Attributen voor contextuele authenticatie ontbreken
• authenticatie die afhankelijk is van omgeving, doel, zekerheid etc.

I Ondertekening wordt niet ondersteund — of is heel duur en niet
rol-gebaseerd
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Demo
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IRMA geschiedenis, in 2 fasen

I 2008 – nu: wetenschappelijk onderzoeksproject aan de Radboud
University
•
•
•
•

I authenticatie met attributen: gemak en zekerheid

actieve onderzoekslijn over attribuut-gebaseerde authenticatie (via Idemix)
3 proerfschriften tot nu toe, veel publicaties
financiële steun van: NLnet, Translink, BZK, NWO, KPN
prototype implementaties op:
– smart card — niet langer ondersteund
– smart phone — alleen voor Android

I verkrijgen van attributen, uit betrouwbare bronnen, waaronder BRP
I digitaal ondertekenen met attributen: revolutionair!

I 2016 – nu: technologie uitrol via non-profit stichting
•
•
•
•
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zowel Android & iOS apps, met common code-base in Go
https://privacybydesign.foundation opgericht in najaar 2016
stichting beheert infrastructure, en geeft enige attributen uit
inkomsten uit donaties, projecten, werk voor derden, en prijzen!
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Twee prijzen voor IRMA in 2018

De IRMA app als ieders eigen knooppunt
attribuut bronnen
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Jury’s waarderen combinatie van solide wetenschappelijke basis en
potentieel grote maatschappelijke impact.
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Cruciaal onderscheid: centrale of decentrale architectuur
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IRMA als ecosysteem

Centraal: alles gaat via de Identity Provider (denk: via Facebook/iDIN)
Identity
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I Geen onderscheid publiek / privaat
I Deelnemers profiteren van elkaar

1

•
•
•
•

Decentraal: alles gaat via de gebruiker (zoals bij IRMA), unlinkably
Identity
Provider
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Webwinkel

Uitgegeven attributen zijn door iedereen te gebruiken
bijv. gemeente/BRP attributen ook nuttig voor webwinkels of zorg
bedrijf Nedap geeft AGB attributen uit, voor iedereen in de zorg
IRMA is a community effort

I Gebruik van attributen kent wel enige beperkingen:

···

• bijv. gebruik van BSN vereist wettelijke basis, zie later
• AVG vereist data minimalisatie; overvragen is zichtbaar

onthul
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Financiering, stabiliteit, betrouwbaarheid van IRMA

Daadwerkelijk gebruik

Gebruik van IRMA is gratis! Hoe kan dat?
I Relatief weinig financiering nodig, want:
• stichting achter IRMA heeft geen winstoogmerk
• IRMA is decentraal ecosysteem, waarin partijen veel zelf doen
• taken van stichting zijn dus beperkt (app, attributen-scheme)

Kip en ei probleem om van de grond te komen
I zolang er geen IRMA gebruikers zijn, gaan websites IRMA niet
aanbieden/vereisen

I Natuurlijk toch enige financiering nodig!

I zolang websites IRMA niet aanbieden, komen er geen gebruikers

• aanvankelijk uit giften, diensten, prijzen, projecten
• toegang tot de app voor eigen attribuut uitgifte heeft een prijs
• grote gebruikers wordt gevraagd de stichting structureel te steunen

I De stichting Privacy by Design (PbDf) heeft zich eerst op het kip
probleem gericht: de IRMA app + attributen aanbieden

I Samenwerkingsovereenkomst getekend met SIDN
• SIDN geeft webadressen uit in NL — ook als stichting!
• SIDN gaat professionele hosting voor IRMA doen

I Dat is beschikbaar; nu ligt de nadruk op gebruik

I Audit / certificatie moet nog plaatsvinden
• al wel DPIA gedaan — zie webpagina van stichting
IRMA in de zorg
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Welke sectoren lopen voorop?
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Nedap’s artsenportal Helder: login exclusief met IRMA

I Gemeenten (m.n. Nijmegen, Haarlem, Utrecht)
• Nijmegen geeft ±20 attributen uit aan (alle) burgers, inclusief BSN
• strategische doorbraak, die veel mogelijk maakt
• ≥ 10 gemeenten willen uitgifte nu samen doen (als “whitelabel”)

I Zorg
• discussiepunten: nivo van authenticatie & gebruik BSN, zie later

I Onderwijs, vooral samen met SURFnet
• ook hier sterke authenticatie, bijv. voor online tentamen uitslagen
invoeren

I Nedap geeft AGB codes uit aan zorgverleners als IRMA attributen,
op basis van Vektis registratie — waar Nedap toegang toe heeft

I Webwinkels komen trager in beweging
• overleg gaande met thuiswinkel.org
• extreem pragmatisch en focus op gebruiksvriendelijkheid

IRMA in de zorg

I Nedap is initiatiefnemer van stichting nuts.nl voor samenwerking in
zorg-ICT, nu met zo’n 15 partijen; IRMA een verbindende factor
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IRMA login optie voor Ivido’s PGO

VGZ’s IRMA test login

VGZ wil IRMA gebruiken voor login (met BSN of klantnummer), maar
ook voor mandatering
IRMA in de zorg
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En Chipsoft natuurlijk ,

VGZ opzet: mandatering met IRMA
I Huidige praktijk: mensen geven DigiD inlog aan een ander
• hiermee toegang/mandaat voor alles
• misschien (beetje) OK met gezinslid, maar niet met hulpverlener

I Idee: geef expliciet IRMA attribuut uit voor mandatering
• mandateerder en gemandateerde zitten samen achter computer
• mandateerder logt in bij VGZ; krijgt “mandateer” optie/knop
• gemandateerde krijgt dan IRMA attribuut met gegevens van
mandateerder (waaronder klantnummer)
• met dit mandaat-attribuut kan gemandateerde inloggen bij VGZ
• mandateerder kan mandaat altijd intrekken, na inlog bij VGZe

I Status: prototype werkt, nog niet beschikbaar voor klanten
• toevoeging: mandateerder ondertekent toestemming digitaal
• uitbreiding: organiseer mandatering generiek

I Vergelijk deze eenvoudige, goedkope decentrale oplossing met de
ingewikkelde, dure centrale database van machtigen.digid.nl
IRMA in de zorg
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De PGO schizofrenie

BSN in IRMA app
I IRMA’s decentrale architectuur is cruciaal

I PGO = Persoonlijke Gezondheids Omgeving

• gemeente geeft BSN (en andere attributen) rechtstreeks aan de burger
• de stichting Privacy by Design ziet dat helemaal niet
• de stichting levert de app, als een digitale attributen kluis, die draait
op hardware van de burger zelf
• dit geeft de burger “regie op gegevens”

• nu zo’n ±75 leveranciers van portalen, vooral privaat
• voor uploaden van eigen gezondheidsdata, uit apps / horloges / . . .
• inloggen op PGO mag niet met BSN

I Gegevens uit regulier zorg zijn ook “handig” in PGO’s
• ophalen van die gegevens mag alleen met BSN
• BSN gebruik vereist wettelijke grondslag; typische niet bij privaat
• (“handig” voor wie? Voor PGO-leverancier, voor “secondary use”?)

I BZK-ers reageerden aanvankelijk woest, maar zijn bijgedraaid
• Rijksdienst voor Identiteits Gegevens (RvIG) heeft nu “geen bezwaar”
• BZK werkt (nog) niet mee, maar houdt ook niks tegen
• inmiddels bestaat goed onderling overleg tussen BZK & gemeente

I Situatie tot voor kort: PGO vereist twee inlogmiddelen
• eentje voor inlog op PGO zelf
• eentje met BSN voor ophalen regulier zorgdata

I Staatssecretaris Raymond Knops in Computable 14/12/18:
“We staan ook open voor andere ontwikkelingen op authenticatievlak, zoals
het project Irma in Nijmegen, waarbij een beveiligde smartphone-app voor
persoonlijk gegevensbeheer wordt ontwikkeld. Een veelbelovend project dat
we nauwlettend volgen.”

I Doorbraak: met IRMA kan allebei!
• BSN zit immers in ieders eigen IRMA app (en nergens anders)
• inlog-attributen voor PGO zijn er genoeg: naam, geb. datum, email

I Dit heeft MedMij nu begrepen — en vele anderen ook.
IRMA in de zorg
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Authenticatie nivo’s
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IRMA identiteitsplatform biedt . . . . . .

I eIDAS kent: laag, substantieel, hoog
• DigiD heeft: laag, midden (met SMS), substantieel, hoog

I lage kosten
I geen commerciële lock-in

I Authenticatie in de zorg vereist minstens substantieel
• AP staat voorlopig ‘DigiD midden’ toe in de zorg, om ontwikkelingen
niet te saboteren — per brief van 4/10/18

I flexibiliteit, via eigen attributen
I wachtwoord niet meer nodig

I Authenticatie nivo’s bij IRMA gelden niet voor de gehele app

I open source en transparantie

• sommige attributen komen bijv. van Facebook, simpele email check
• nivo’s horen bij attributen — of setjes daarvan, die gezamenlijke
uitgegeven worden
• nivo van authenticatie bij uitgever belangrijkste schakel

I privacy en beveiliging
I authenticatie en ondertekening
I publiek en privaat gebruik
I deelnemers versterken elkaar

I BSN in IRMA uitgifte door gemeente na DigiD + SMS (‘midden’)

I economy of scope

• BSN uit IRMA kan dus (voorlopig) in de zorg gebruikt worden
• (er wordt nagedacht om IRMA-BSN ook op ‘substantieel’ te krijgen)
IRMA in de zorg
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Afsluitende opmerkingen

Interesse? Meer weten?

I Authenticatie in de zorg is geen doel maar middel

I installleer de IRMA app zelf, en verzamel eigen attributen in de app

• het kan een showstopper zijn — en is dat ook vaak

I probeer zelf een aantal demo’s

I De keuze van authenticatie architectuur is extreem gevoelig
•
•
•
•

I . . . en integreer IRMA in je eigen producten/diensten

grote verschillen tussen “centraal” en “decentraal”
macht en (financiële) controle staat voorop in de centrale opzet
privacy/autonomie/empowerment in de decentrale architectuur
bepaalt ook functionaliteit: decentraal BSN in niet-publiek middel

I IRMA dag op 8 maart in Utrecht — met ochtend voor developers
Zie website:

I IRMA geeft hiermee doorbraak in de zorg:
• met name voor Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s)
• meer algemeen voor patiënten, zorgverleners, studiedeelnemers
• eerste toepassingen komen nu van de grond

privacybydesign.foundation
Zie voor up-to-date info:

I IRMA is een community effort
• geen monopolisering of prijsopdrijving
• deelnemers versterken elkaar
• juist daardoor is breed gebruik mogelijk, zie ook nuts.nl
IRMA in de zorg

twitter.com/IRMA privacy
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