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Aangetekend MailenInventarisatie functionele eisen

Functionele eisen aan landelijke uitwisseling van 

zorggegevens

 Volledig veilig qua overdracht

 Eenduidig in gebruik

 Integriteit van de inhoud

 Snel

 Interoperabiliteit bezitten

 Identificatie van de zender en ontvanger

 Mogelijkheid voor gebruik van UZI-pas voor identificatie

 Aansluiting voor opslag gegevens in uiteenlopende systemen

 Aansluiting op de MedMij-standaarden Analyse op basis van audits en assessments in de Zorg 
alsmede documentstudies aangevuld met ervaringen 
vanuit andere branches

 Gebruiksvriendelijkheid, ook voor patiënten

 Gebruik van ’ínformatiebouwstenen’

 Overdracht van kleine, maar vooral ook omvangrijke 

bestanden

 Vermindering van administratieve lasten voor 

zorgverleners

 eIDAS-certified

 AVG-compliant 

 NTA7516-compliant 



Aangetekend MailenOverige eisen

Technische en realisatie-eisen aan oplossingen voor landelijke uitwisseling van 

zorggegevens

 ‘eenheid in verscheidenheid’ ofwel infrastructuur onafhankelijk

 Certificering van infrastructuren

 Toegevoegde waarde bezitten voor het gezondheidsbelang

 Realiseerbaarheid op korte termijn ( technisch en financieel)

 Draagvlak bij alle betrokkenen



Aangetekend Mailen

Opgericht in 2011

SaaS oplossing Aangetekend Mailen/ Registered
Email

Beveiligd en Rechtsgeldig versturen van 
documenten

Optie Digitale handtekening (IDIN)

85% van de mails voorheen géén Aangetekend 
proces

Missie: de digitale postbode van de EU

Internationaal partnernetwerk ( NL/BE/IE/ 
DE/FR/ES)

Wie is Aangetekend B.V.

Marktleider corporates: banken en 
verzekeraars

ISO 27001:2013 gecertificeerd

eIDAS certificering in progress

Notering op de EU Trustlist als TSP

Eigen eIDAS gecertificeerde HSM

AVG / GDPR compliant

Diverse awards



Aangetekend MaileneIDAS-Verordening 

Op 7 september 2014 trad Verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de 

Europese Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor 

elektronische transacties in de interne markt in werking onder intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, 

de zogenaamde eIDAS-Verordening

Doelstellingen:

1. Het vergroten van het vertrouwen in elektronische transacties door een gemeenschappelijke 

grondslag voor veilige elektronische transacties tussen burgers, bedrijven en overheden

2. Verhogen van de doeltreffendheid van publieke en private onlinediensten en elektronische 

handel in de Europese markt



Aangetekend Mailen5 gekwalificeerde vertrouwensdiensten eIDAS

- Electronic signatures;
- Electronic seals;
- Time Stamping;
- Electronic Registered Delivery Service (ERDS);
- Website authentication.



Aangetekend MaileneIDASERDS oplossing

Aangetekend Mailen / Registered Email heeft twee varianten:

1. Aangetekend Mailen/ Registered Email, waarbij de email kan worden verzonden aan de beoogde

ontvanger nadat laatstgenoemde een notificatiemail heeft ontvangen op het aan de zender bekende

emailadres (artikel 43.1 van de eIDAS-Verordening)

2. Aangetekend Mailen Plus / Registered Email Plus, conform de stringente eIDAS-vereisten met betrekking

tot identificatie van zender en ontvanger en de behandeling tijdens de verzending. Nadat de zender zich

correct heeft geïdentificeerd moet ook de ontvanger door een identificatieprocedure alvorens de email 

beschikbaar komt (artikelen 43.2 en 44 van de eIDAS-Verordening)

De gekwalificeerde variant wordt in Nederland onder de naam Aangetekend Mailen Plus aangeboden en in de 

overige landen waar wij actief zijn onder de bekende vertalingen van de dienst met de toevoeging 'Plus'.

De dienst is een SaaS-oplossing / web-applicatie



Aangetekend MailenHet proces in vogelvlucht

N.B. De mail is slechts de 
‘verpakking’ van de over te 
brengen data met behulp van 
onderliggende technieken



Aangetekend MailenFunctionele eisen en Aangetekend Mailen (Plus)

Functionele eisen aan landelijke uitwisseling van 

zorggegevens
AM-
techniek

AM Plus-
techniek

Hoe dan?

Volledig veilig qua overdracht √ √ TLS, STARTTLS, DKIM, DMARC, DNSSEC, HTTPS en HSTS, IPV4 & IPV6, ISO27001, SPF, 
SAML, conform lijst Forum Standaardisatie

Eenduidig in gebruik √ √ Via button naast ‘nieuwe e-mail’ in startwerkbalk van Outlook

Integriteit van de inhoud √ √ eIDAS gekwalificeerd, SHA256, QTimestamp, QeSeal

Snel √ √
Interoperabiliteit bezitten √ √ Zowel technisch (API, XML) als juridisch (identificatie, authenticatie en wetgeving)

Identificatie van zender en ontvanger √ √ Diverse (juridische) niveaus: eID(België), itsme, SMS, IDIN, eIDAS qualified ID

Mogelijkheid voor het gebruik van de UZI-pas voor identificatie √ √ Nog niet, maar kleine impact

Aansluiting voor opslag van de gegevens in uiteenlopende systemen - - Kan worden gebouwd

Aansluiting op de MedMij-standaarden - - Nog niet aangemeld

Gebruiksvriendelijk, ook voor patiënten √ √ Verzender via plug-in/ geautomatiseerd – Ontvanger in gebruikelijke emailclient

Gebruik van ‘informatiebouwstenen’ - - AM (Plus) is ‘transporteur’

Overdracht van kleine, maar vooral ook omvangrijke bestanden √ √ ja

Vermindering van administratieve lasten voor zorgverleners - - Eenvoud in gebruik werkt efficiënt 

eIDAS-certified - √ Afronding certificeringstraject ERDS Q3 2019

AVG-compliant √ √ Ja

NTA7516-compliant √ √ Met eIDAS kwalificatie zeker ‘ja’ / ondertekenaar intentieverklaring



Aangetekend MailenConcreet aanbod

• #concreet - datatransfer conform stringente Europese eIDAS-wetgeving;

- meerdere, gekwalificeerde identificatiemethoden; 

- kennis van en ruime ervaring met digitalisering in de Zorg;

- veel ervaring met ‘federale samenwerking’ in trajecten met veel actoren.

• #hoedanwel - co-creatie organisatie Aangetekend B.V. met projectteam. 

• #morgendoen - opsplitsen in elementen van het vraagstuk (decompositie van de 

complexiteit);

- kleine, representatieve deelprojecten oppakken.

• #passendesamenhang - eenheid in verscheidenheid analyseren.

• #watdan en #hoedan - VWS optreden als katalysator;

- ‘coalition of the willing’ nastreven.
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