Nog steeds niet beschikbare
UZI-pas(niet op naam) maakt
illegaal
handelen
tot
noodzaak

Voor een aantal medewerkers bij zorgverleners, als apotheken,
huisartsen en ziekenhuizen, bestaan ”UZI-passen-niet-op-naam”.
Deze zijn bedoeld voor personeelsleden die het
informatiesysteem van de zorgverlener voor hun werk moeten
gebruiken, maar niet geautoriseerd zijn om via het Landelijk
SchakelPunt handelingen te verrichten. Eind mei 2017 liet de
instantie die de passen uitgeeft, het UZI-register, onder
verantwoordelijkheid vallend van het CIBG, plotseling weten
dat zulk soort passen tot 1 maart 2018 niet te verlengen of
nieuw te verkrijgen zouden zijn. We leven nu in juni 2018 en
deze UZI-passen- niet op naam- zijn nog steeds niet te
krijgen. Koepelorganisaties van zorgverleners, als de
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de
Pharmacie(KNMP), de Landelijke HuisartsenVereniging(LHV) en
INEEN waarschuwden de afgelopen week dat deze passen nog
steeds niet beschikbaar zijn. De oorspronkelijke negen maanden
die het UZI-register zelf voorspelde in 2017 zijn nu ruim elf
geworden. Het gevolg van het niet leveren van nieuwe passen
is dat zorgverleners hun personeel in toenemende mate met
workarounds toch hun werk moeten laten doen. Dat gebeurt dan
op andermans UZI-passen. Dat is in wezen illegaal, maar wel
noodzakelijk om op de werkvloer alles goed te laten verlopen.

Ik schreef erover op 23 mei 2017.

Reden
De reden van het plotsklaps niet meer kunnen aanmaken van
nieuwe UZI-passen(niet op naam) was gelegen in gewijzigde
eisen waaraan het UZI-register moet voldoen als Trusted
Service Provider. Daar viel bijvoorbeeld het opnemen van Kamer
van Koophandel(KvK)-nummers in UZI-passen. En daar was de chip
op de kaart niet op berekend. Zowel het UZI-register zelf als
de passen moesten aangepast worden. In 2017 heeft men het
probleem te laat zien aankomen, waardoor slechts in de laatste
week van mei nog passen die verliepen opnieuw aangevraagd en
uitgeleverd konden worden. Onder de oppervlakte wordt continu
gesleuteld aan de UZI-passen. Ik vond een document waarin het
CIBG-een dienst onder verantwoordelijkheid van het ministerie
van VWS- één en ander opsomt. Op pagina 10 ziet u het schema
van de mutaties rond de helft van het jaar 2017. In hoofdstuk
1.1.2. ook wat opmerkingen over de genoemde pas.

Onvindbaar
Als u nu zoekt op de website www.uziregister.nl dan is er
niets over de UZI-passen-niet- op-naam te vinden. Alle links
die ik in het hierboven genoemde artikel van mij van 23 mei
2017 plaatste met betrekking tot pagina’s op de website van
het UZI-register zijn dood. Het lijkt erop alsof ze van de
aardbodem verdwenen zijn om lastige vragen te voorkomen zolang
de gewraakte kaart net beschikbaar is.

Illegaal
De niet op naam staande passen zijn normaliter in gebruik bij
administratieve medewerkers van zorgaanbieders. Het gaat om
leerling (apotheek)assistentes, administratieve krachten,
bezorgers en stagiaires. Het niet hebben van de passen leidt
tot verstoring van werkprocessen. Om deze toch normaal hun
werk te kunnen laten doen laten hun werkgevers hen nu werken
op werkstations waarop andere pashouders ingelogd zijn. Het

doel waarvoor de passen-niet-op-naam ooit gemaakt zijn, wordt
daarmee volledig voorbij geschoten. Logging van wie wanneer op
welk werkstation deed is nu deels onmogelijk.

Uitlokking
Wat hier gebeurt, is het uitlokken van illegaal handelen. Het
inloggen op andermans passen is iets waarvoor het ministerie
van VWS continu gewaarschuwd heeft, mede naar aanleiding van
de resultaten van een onderzoek uit 2011. Daaruit bleek dat
vaak met andermans pas werd ingelogd of dat medewerkers bij
het tijdelijk verlaten van de werkplek niet uitlogden.
Het geeft ook weer eens aan hoe weerbarstig ICT-problemen in
de zorg zijn. ICT-projecten bij de overheid, waarbij deadlines
niet gehaald worden zijn zeer talrijk. De overheid wil dan
nogal eens net doen of de neus bloedt en het probleem
doodzwijgen, bagatelliseren of in het ergste geval ontkennen.
W.J. Jongejan, 15 juni 2018

