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Inloggen 
 
Via https://autorisatiematrix.mrdm.eu/auth/login kunt u de autorisatiematrix bereiken. Vul uw 
gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord in en klik op Log in.  
 

 
 
Wachtwoord vergeten 
Bent u uw wachtwoord vergeten? Klik dan op de ‘wachtwoord vergeten’-knop en vul uw e-mailadres 
in. U krijgt een e-mail met daarin instructies om het wachtwoord opnieuw in te stellen.  
 

 
 
Eerste keer inloggen 
 
U ontvangt een e-mail met een persoonlijke link. Als u op deze link klikt komt u bij 
onderstaande scherm. Hier kunt u uw wachtwoord instellen. Vul als username het e-mailadres 
in waarop u de inloglink heeft ontvangen. 
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Werking autorisatiematrix 
 
De autorisatiematrix is te bereiken via de knop ‘Distribution Centre’.  

 
 
Vervolgens kiest u bij het welkomstscherm ‘Naar autorisatiematrix 2019’ 
 

 
 
U komt nu in de autorisatiematrix van 2019, het huidige Transparantieportaal Zorg jaar. Bovenaan 
de pagina kunt u zien in welk jaar u bent.  
 

 
 
Binnen de Autorisatiematrix 2019 zijn 3 tabbladen te zien: 

• Autorisatiematrix 
Hierin kunt u aangeven welke externe partij bepaalde informatie over uw zorginstelling mag 
ontvangen.  

• Definitieve autorisaties 
Hier kunt u een overzicht vinden van de geaccordeerde combinaties van externe partijen en 
informatiesets.  

• Uitleg 
Hier kunt u uitleg vinden over de werking van de autorisatiematrix.  
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Autoriseren in de autorisatiematrix 
In de autorisatiematrix kunt u aangeven welke partijen informatie mogen ontvangen. De informatie 
die u kunt doorleveren zijn als volgt opgebouwd: 

• Indicatorenset zoals op het Codman Dashboard is weergegeven 
o Verplichte indicatoren 
o Vrijwillige indicatoren 

• Structuurindicatorenmodule 
o Individuele secties 
o Gebundelde secties 

 

Indicatorensets Codman Dashboard 
De indicatoren die op het Codman Dashboard beschikbaar zijn onder het tabblad ‘TP Rapportage’ 
bestaan uit verplichte en vrijwillige indicatoren. Per registratie is het mogelijk om de verplichte en 
vrijwillige indicatoren apart van elkaar door te leveren.  
 
Verplichte indicatoren 
Indicatoren die op het Codman Dashboard het label ‘Verplicht transparant’ hebben worden 
doorgeleverd op het moment dat u een vinkje zet onder het kopje ‘Verplicht’.  
 

 
 
Vrijwillige indicatoren 
Indicatoren die op het Codman Dashboard het label ‘Vrijwillige transparant’ hebben worden 
doorgeleverd op het moment dat u een vinkje zet onder het kopje ‘Vrijwillig’. 

 
 
Structuurindicatorenmodule 
Binnen de structuurindicatorenmodule worden de gegevens per sectie ingevuld. Een aantal secties 
kunnen individueel doorgeleverd worden en een aantal secties worden gebundeld en als set 
doorgeleverd.  
 
Individuele secties 
Een aantal DICA registraties hebben ook een bijbehorende structuurindicatorensectie. Deze secties 
kunnen individueel doorgeleverd worden aan externe partijen.  
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Gebundelde secties 
Een aantal secties worden gebundeld bij de doorlevering. Om te weten welke secties gebundeld zijn 
voor de betreffende externe partij kunt u op het ‘I-tje’ klikken.  
 

 
 
Voorlopige en definitieve autorisaties 
Binnen de autorisatiematrix zijn er twee soorten autorisaties mogelijk.  
 

Voorlopige autorisaties 
Door middel van een voorlopige autorisatie kunt u ervoor zorgen dat u een overzicht genereerd van 
de gegevens die u door wilt leveren. Een voorlopige autorisatie zorgt er niet voor dat de data die u 
gevinkt heeft doorgeleverd wordt. Voorlopige autorisaties zijn nog wel te wijzigen. Een voorlopige 
autorisatie kunt u herkennen aan het witte vinkje met een groene achtergrond.  

 
 

 

Definitieve autorisaties 
Om ervoor te zorgen dat de gegevens die u door wilt leveren ook daadwerkelijk doorgeleverd 
worden dient u de vinkjes definitief te maken. Een definitieve autorisatie zorgt ervoor dat uw data 
wel doorgeleverd wordt. Een definitieve autorisaties kunt u niet meer wijzigen. Een definitieve 
autorisatie kunt u herkennen aan het groene vinkje met een witte achtergrond.  
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Autorisaties opslaan 
Een autorisatie is in eerste instantie voorlopig. U kunt een voorlopige autorisatie omzetten naar een 
definitieve autorisatie door op ‘Definitief maken’ te klikken.  
 
 

 
 
Daarna krijgt u een controle vraag of u de concept vinkjes (voorlopige vinkjes) definitief wilt 
maken. Zodra u op ‘Definitief opslaan’ klikt worden de autorisaties definitief en kunt u deze niet 
meer wijzigen! 
 

 
 
Er verschijnt een melding van het aantal autorisaties dat definitief is gemaakt.  
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Start doorlevering data aan externe partijen 
 
DHD 
Vanaf maandag 3 februari 2020 wordt, indien u een definitieve autorisatie heeft toegekend, 2x per 
week de geautoriseerde data doorgeleverd aan DHD. De doorlevering is definitief, maar de inhoud 
van de data kan per aanlevering verschillen. Deze verschillen ontstaan doordat de gegevens op het 
Codman Dashboard tot en met 31 maart 2020 nog kan wijzigen. 
 
De data die aan DHD aangeleverd wordt in de periode van 3 februari tot en met 31 maart kan in het 
OmniQ portaal alleen geupdatet worden als u de gevens in OmniQ nog niet heeft geaccordeerd. 
Zodra u de gegevens in OmniQ accordeert zullen de aantal die vanuit MRDM naar DHD verstuurd 
worden niet meer geupdatet worden in het OmniQ portaal.    
 
Overige externe partijen 
Voor alle overige partijen geldt dat u deze vanaf 31 januari 2020 kunt autoriseren voor het 
ontvangen van de gegevens. U heeft tot en met 8 april 2020 de mogelijkheid om de autorisaties toe 
te kennen.  
 
Op vrijdag 10 april 2020 zullen de definitief geautoriseerde partijen de bijbehorende indicatorsets 
ontvangen.  
 
Let op. Voor het kunnen doorleveren van de structuurindicatorenmodule gegevens dient u 
naast het autoriseren in de autorisatiematrix ook de betreffende secties in de module volledig 
ondertekend hebben.  
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Extra functionaliteiten 
 
Overzicht van definitieve autorisaties 
Via het tabblad ‘Definitieve autorisaties’ treft u een overzicht aan van de autorisaties die definitief 
zijn en dus doorgeleverd zullen worden.  
 
Definitieve autorisaties downloaden 
De autorisaties die definitief zijn kunt u ook als PDF downloaden. Hiervoor dient u naar het tabblad 
‘Definitieve autorisaties’ te gaan en onderaan op de ‘Exporteren’ knop te klikken.  
 

 
 
Filter functionaliteit 
Bovenaan kunt u door middel van het toepassen van filters een eigen weergave maken van 
autorisatie en externe partijen.  
 
Via het filter bij ‘Status’ kunt u de autorisaties filteren in de volgende opties: 

• Alles 
In dit filter worden alle soorten autorisaties getoond.  

• Voorlopige autorisaties 
In dit filter worden alleen de voorlopige autorisaties getoond. Deze autorisaties zijn nog 
niet definitief en worden niet doorgeleverd.  

• Nog te autoriseren 
In dit filter worden alleen de indicatorensets getoond waar nog geen autorisaties is 
geplaats.  
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Meerdere sets tegelijk vinken 
Het is ook mogelijk om in een keer alle verplichte, vrijwillige of structuur autorisaties te zetten. Dit 
kan door middel van een snelle selectie bovenaan in de menubalk. Dit is alleen mogelijk als er geen 
filter is ingesteld (status en/of ontvangende partij).  
 
Let op: met deze actie worden álle verplichte, vrijwillige of structuur autorisaties geselecteerd, 
niet alleen in de opengeklapte velden.  
 

 
 
Autorisaties van TP2018 inzien 
Op het welkomsscherm kunt u ervoor kiezen om de autorisaties van 2018 in te zien. Klikt u hiervoor 
op ‘Bekijk autorisaties van 2018’.  
 

 
 
Deze autorisaties zijn niet meer te wijzigen, maar kunt u wel als PDF downloaden via de 
‘Exporteren’ knop onderaan de pagina.  
 

 


