Verschillende UZI-passen
voor wie welke pas?

In deze factsheet krijgt u informatie over:

Zorgverlenerpas
Medewerkerpas op naam
Medewerkerpas niet op naam
Servercertificaat
Testpas

Elektronische communicatie is niet meer weg
te denken uit onze samenleving. Ook in de zorg.
Omdat zorginformatie over het algemeen privacy
gevoelige gegevens bevat, staat zorgvuldige
bescherming van die gegevens voorop. De patiënt
moet daarop kunnen vertrouwen. Het moet duidelijk
zijn wie gegevens leest, verstuurt of ontvangt.
Om hierover zekerheid te kunnen geven is het
Unieke Zorgverlener Identificatie register, kortweg
UZI-register, ontwikkeld.
Dit is één van de factsheets van het UZI-register.
Een overzicht van alle factsheets vindt u op onze
website www.uzi-register.nl

F11.01

Het UZI-register geeft UZI-passen uit voor zorgaanbieders
en indicatieorganen. De UZI-pas is een elektronisch
paspoort waarmee zij zich:
• kunnen identificeren en authenticeren (laten zien wie en
wat ze zijn);
• op een veilige manier elektronische gegevens kunnen
verzenden en opslaan;
• en waarmee zij een elektronische handtekening kunnen
zetten die dezelfde rechtsgeldigheid heeft als een
handtekening op papier.
De zorgaanbieders, indicatieorganen en de bij hen werkende
medewerkers kunnen verschillende rollen in zorgprocessen
vervullen. Daarom zijn er ook verschillende typen
UZI-passen. Niet alle typen UZI-passen bevatten dezelfde
soort informatie en hebben dezelfde mogelijkheden.
In deze factsheet vindt u meer informatie over welke
pastypen voor welke doelgroepen beschikbaar zijn.
Ook kunt u meer lezen over wie deze passen bij
het UZI-register kan aanvragen.

Voor wie?
De UZI-pas is bedoeld voor zorgaanbieders en indicatieorganen. Zorgaanbieders zijn door de minister van VWS
aangewezen groepen zorgverleners en zorginstellingen.
Indicatieorganen zijn het Centrum Indicatiestelling
Zorg en de Bureaus Jeugdzorg. Deze groepen kunnen
zich als abonnee bij het UZI-register laten inschrijven.
Deze groepen kunnen zich laten inschrijven als zij:
• indicatieorganen zijn als bedoeld in artikel 9a en 9b
van de AWBZ;
• zorgverleners zijn waarvan het beroep is geregeld
in artikel 3 of 34 van de Wet op de beroepen in de
individuele gezondheidszorg (Wet BIG);
• zorginstellingen zijn zoals bedoeld in de Kwaliteitswet
zorginstellingen.

Welke UZI-passen zijn er?
Er zijn verschillende UZI-passen. Naast de verschillende
UZI-passen in smartcardvorm, is er ook een
servercertificaat voor applicaties, servers en websites
beschikbaar. Niet alle pastypen bevatten dezelfde
informatie en hebben dezelfde mogelijkheden.
Degene voor wie u een UZI-pas aanvraagt, is de pashouder.
Op de UZI-pas is niet alleen de informatie over de
pashouder, maar ook de relatie met de abonnee vastgelegd.
Met alle door het UZI-register uitgegeven passen kunnen
pashouders laten zien wie en wat ze zijn (authenticatie).
Bijvoorbeeld mevrouw J. Peters, apotheker. Ook is het
mogelijk om met alle typen passen op een veilige manier
(versleuteld) elektronische gegevens te verzenden en op
te slaan (vertrouwelijkheid).
Tot slot kan met de op naam gestelde UZI-passen ook een
wettelijk erkende elektronische handtekening worden
gezet (onweerlegbaarheid).
Uitgebreide informatie over wat deze mogelijkheden
precies inhouden en voorbeelden van toepassingen
vindt u in de factsheet ‘Wat is/kan de UZI-pas?’.
Verderop in deze factsheet staan alle pastypen, de
informatie die ze bevatten en de mogelijkheden die
ze hebben, voor u op een rij.

Abonnee
Zorgverlener

Medewerker
op naam

Medewerker
niet op naam

Servercertificaat

Kieshulpen
• Via de websites van het UZI-register en het
Informatiepunt landelijk EPD zijn verschillende
Kieshulpen beschikbaar. De ‘Kieshulp startpakket’
begeleidt u bij uw keuze voor type abonnee en UZI-pas
die u nodig heeft.
• Bent u abonnee dan kunt u UZI-passen aanvragen voor
zorgverleners, medewerkers en voor hun systemen.
De ‘Kieshulp al abonnee’ helpt u bij het maken
van uw keuze voor het juiste type UZI-pas of een
UZI-servercertificaat.

A Authenticiteit
V Vertrouwelijkheid
H Handtekening (onweerlegbaarheid)

Zorgverlenerpas

Medewerkerpas op naam

Dit is een pas voor zorgverleners waarvan het beroep is
geregeld in artikel 3 of artikel 34 van de Wet BIG. De pas
wordt aangevraagd door een abonnee, dit is de zorgverlener
zelf, een andere zorgverlener of een organisatie.

Dit is een persoonlijke pas voor een medewerker van
een abonnee (zorgverlener of organisatie). Het gaat om
medewerkers die voor hun werk toegang nodig hebben
tot zorginformatie van personen.

De volgende beroepen komen in aanmerking voor
een zorgverlenerpas:

Het UZI-register garandeert naast de persoonlijke identiteit
van de medewerker ook de relatie naar de abonnee.
Met de medewerkerpas op naam kan de houder versleutelde
informatie verzenden, versleutelde informatie opslaan en
een elektronische handtekening zetten. De pashouder
moet de pas persoonlijk en met een geldig identiteitsbewijs
ophalen op een postkantoor naar keuze.

Art. 3 beroepen
Apotheker

Psychotherapeut

Arts

Tandarts

Fysiotherapeut

Verloskundige

Gezondheidszorgpsycholoog

Verpleegkundige

Medewerkerpas niet op naam
Art. 34 beroepen
Apothekersassistent

Optometrist

Diëtist

Podotherapeut

Ergotherapeut

Radiodiagnostisch Laborant

Huidtherapeut

Radiotherapeutisch Laborant

Logopedist

Tandprotheticus

Mondhygiënist

Verzorgende in de individuele

Oefentherapeut Cesar

gezondheidszorg (VIG-er)

Oefentherapeut Mensendieck
Orthoptist

Een zorgverlener krijgt een pas waarmee hij/zij kan
aangeven wie en wat hij/zij is, bijvoorbeeld J.A. Claassen,
huisarts (wettelijk erkend specialisme).
Het UZI-register garandeert naast de persoonlijke identiteit
ook de status ‘zorgverlener’ en de relatie naar de abonnee.
Verder kan de zorgverlener met de pas versleutelde
informatie verzenden, versleutelde informatie opslaan en
een elektronische handtekening zetten. De pashouder
moet de zorgverlenerpas persoonlijk en met een geldig
identiteitsbewijs ophalen op een postkantoor naar keuze.

Ook dit is een pas voor medewerkers van abonnees.
Deze UZI-pas bevat een beperkte hoeveelheid informatie
en heeft minder mogelijkheden. Op deze pas staat niet
de naam, maar wel de functie van de medewerker.
Deze functienaam mag niet een wettelijke beschermde
titel zijn of hier op lijken. Wel kunnen bijvoorbeeld
functienamen als: medewerker patiëntenadministratie,
(dokters) assistent of medewerker apotheek. Een overzicht
van alle beschermde titels vindt u bij de gelijknamige vraag
op www.uzi-register.nl. Bent u er niet zeker van of een
bepaalde functienaam is toegestaan, legt u deze dan eerst
voor aan de Servicedesk van het UZI-register.
Met deze UZI-pas kan de houder versleutelde informatie
verzenden, versleutelde informatie opslaan, maar geen
elektronische handtekening zetten. Het UZI-register
garandeert alleen de relatie van de pashouder naar de
abonnee. De abonnee is verantwoordelijk voor de juistheid
van de functiegegevens op de pas. De abonnee is verplicht
om bij te houden welke medewerker in het bezit is van een
medewerkerpas niet op naam.
Degene die de pas heeft aangevraagd (wettelijk vertegen
woordiger of gemachtigd aanvrager) moet de pas
persoonlijk en met een geldig identiteitsbewijs ophalen
op een postkantoor naar keuze.

‘De zorgaanbieders, indicatieorganen en de bij
hen werkende medewerkers kunnen verschillende
rollen in het zorgproces vervullen. Daarom zijn er
ook verschillende typen UZI-passen’

Servercertificaat

Testpas

Een servercertificaat is geen pas, maar een elektronische
identiteit voor systemen van abonnees. Het is een systeem
gebonden certificaat voor applicaties, websites, servers etc.
dat op de systemen zelf wordt geïnstalleerd.

ICT-leveranciers en ontwikkelaars die de UZI-pas in hun
applicaties willen gaan gebruiken, kunnen testpassen en
een testservercertificaat aanvragen. Deze UZI-testpassen
zijn vanuit een testomgeving van het UZI-register
uitgegeven. De passen hebben daarmee een andere
hiërarchie en dus een ander vertrouwensniveau.
Technisch zijn ze echter vergelijkbaar met de UZI-passen
zoals het UZI-register deze in de praktijk uitgeeft.
Een testset met testpassen, een kaartlezer en eventueel
een servercertificaat kan aangevraagd worden bij de
servicedesk. De set wordt vervolgens per post verzonden.

Een servercertificaat geeft aan dat een systeem van de
abonnee is. Het biedt de mogelijkheid om een beveiligde
verbinding met het systeem maken. De abonnee is
verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in de
servercertificaten van haar zorgsystemen. Het UZI-register
garandeert de relatie van een systeem naar de abonnee.
Meer informatie vindt u in de factsheet ‘Aanvragen van een
UZI-servercertificaat’.
Degene die het servercertificaat heeft aangevraagd
(wettelijk vertegenwoordiger of gemachtigd aanvrager)
moet zich persoonlijk en met een geldig identiteitsbewijs
identificeren op een postkantoor naar keuze.

Dit is een uitgave van het UZI-register.
Het UZI-register is een onderdeel van het CIBG,
een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
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