
VGZ: Met IRMA houden cliënten altijd controle over hun zorggegevens
 

De afdeling Innovation van zorgverzekeraar VGZ is altijd op zoek naar technologieën die 
de dienstverlening beter, gebruiksvriendelijker en intelligenter maken. De afgelopen tijd 
zette de zorgverzekeraar IRMA op kleine schaal in om de mogelijkheden te verkennen. 
En die mogelijkheden zijn groot, volgens Niels Scheurleer, product owner van IRMA op 
de afdeling Innovation van VGZ.

VGZ gebruikt IRMA om zaakwaarnemers declaraties 

in te laten dienen namens hun cliënten. Scheurleer: 

‘‘Via IRMA geeft de verzekerde een machtiging aan zijn 

zaakwaarnemer, zodat die zorgdeclaraties kan indienen. 

Dat kan ook via DigiD, maar omdat het tegenwoordig 

verplicht is om hierbij met twee-factor-authenticatie in te 

loggen en dit meestal via de telefoon van de cliënt gaat, is 

dat eigenlijk geen werkbare mogelijkheid meer. Met IRMA 

bieden we hiervoor een alternatief.’’

Het daadwerkelijke gebruik van IRMA was overigens 

een toevallige samenloop van omstandigheden. ‘‘De 

Gemeente Nijmegen heeft het voor alle Nederlanders 

mogelijk gemaakt om hun gegevens uit het basisregister 

persoonsgegevens in IRMA te laden. Dit bood ons de kans 

om IRMA als inlogmethode te gebruiken’’ aldus Scheurleer.

Bewust kleinschalig
VGZ heeft deze eerste fase waarin IRMA is ingezet vooral 

gebruikt als proefperiode. Scheurleer: ‘‘Je kunt een 

securitycomponent maar één keer goed introduceren. 

We hebben het daarom bewust kleinschalig gehouden, 

om zo te kunnen ontdekken hoe de technologie werkt 

en waar verbeteringen nodig zijn. De mogelijkheid voor 

zaakwaarnemers om IRMA te gebruiken is voor ons een 

user case.’’

Maar wel een use case met potentie, aldus Scheurleer. “De 

eerste ervaringen leren ons dat het voor gebruikers niet 

altijd duidelijk is waarom bepaalde stappen nodig zijn om 

de machtiging over te dragen aan de zaakwaarnemer. Maar 

als de overdracht eenmaal gelukt is, begrijpen gebruikers 

met terugwerkende kracht wel waarom alle genomen 

stappen nodig waren. En vanaf dat moment is de ervaring 

van alle gebruikers dat IRMA heel prettig werkt.

Betrouwbaarheid
Een aantal eigenschappen van IRMA is volgens Scheurleer 

essentieel voor VGZ, waarbij betrouwbaarheid het 

belangrijkste element is. ‘‘Klanten houden altijd controle 

over hun data. Medische gegevens zitten veilig achter slot 

en grendel. Ook als IRMA morgen bij wijze van spreken door 

een Amerikaanse cloudprovider wordt gekocht, kan deze 

partij nog steeds niet bij die gegevens.’’

Ook de flexibiliteit van IRMA is een belangrijk voordeel. 

‘‘Wij verwerken bijvoorbeeld vrijwel alle zorgverlenersdata 

via zogenoemde AGB-codes. Iedere zorgaanbieder beschikt 

over zo’n unieke code. Door deze code toe te voegen in 

IRMA, krijgt een medewerker van VGZ direct geverifieerd 

met welke instelling of behandelaar er contact is,’’ aldus 

Scheurleer.

Stabiliteit
Tot slot is er de factor stabiliteit. Scheurleer: ‘‘De combinatie 

van de technologische kennis van Privacy by Design en 

de operationele ondersteuning door SIDN is van grote 

waarde. Als je inlogt, moet het systeem het altijd doen. 

De toegevoegde waarde van SIDN als host van deze 

privacyvriendelijke dienstverlening is hierin overduidelijk.’’

Meer weten? Neem contact op met bob.kronenburg@sidn.nl
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