
 

 
 

Jouw inschrijving activeren 
Ben jij wie jij zegt wie jij bent? Dat willen we zeker weten. Daarom vragen 
we je je eenmalig online te identificeren. Dat doen we via iDIN. Ook vragen 
we jouw toestemming voor het Landelijk Schakelpunt (LSP) zodat we jouw 
medicatie goed kunnen bewaken. Hieronder lees je meer over identificatie 
via iDIN en jouw privacy en het LSP. 
 
 

Persoonlijke identificatie via iDIN 
Via iDIN identificeer je je snel en veilig met de vertrouwde inlogmiddelen van jouw bank.   
 

Identificeren met iDIN lijkt veel op de manier waarop iDEAL werkt 

Met iDIN identificeer je je eenmalig bij Appo. Deze manier is ontwikkeld door de banken en 
wordt ook gebruikt voor het inloggen bij onder meer overheidsinstanties en webwinkels. 
Met iDIN identificeer je je online met de veilige en vertrouwde inlogmiddelen van jouw 
eigen bank.  
 
Jouw bank geeft ons eenmalig jouw persoons- en adresgegevens 

Jouw bank geeft ons bij het activeren eenmalig de persoons- en adresgegevens 
(geboortedatum, achternaam, voorletters, adres en als je het oké vindt ook e-mailadres en 
telefoonnummer) die van jou bij jouw bank zijn geregistreerd. Deze gegevens controleren 
wij met de gegevens in ons administratiesysteem. Je doet geen betaling, Appo heeft geen 
inzicht in jouw betaalgegevens en de bank heeft geen inzicht in jouw gegevens bij Appo. 
 
Je kunt alleen identificeren met iDIN als de gegevens overeenkomen 

De geboortedatum, achternaam en voorletters die wij van de bank ontvangen, moeten 
overeenkomen met de gegevens die wij van jou hebben ontvangen bij jouw inschrijving. Zo 
weten we zeker dat jij jij bent. Hierbij gaan wij uit van de gegevens waarmee je staat 
ingeschreven bij jouw gemeente.  

 



 

 

Banken voorkomen dat phishing-criminelen misbruik maken van iDIN 

Net als bij internetbankieren en betalen met iDEAL word je als je iDIN gebruikt omgeleid 
naar een beveiligde inlogpagina van jouw eigen bank. Je voert jouw toegangscodes alleen in 
op die beveiligde inlogpagina, met het webadres van jouw eigen bank en met een groen 
hangslotje dat is gekoppeld aan de naam van jouw bank. De toegangscodes belanden niet 
bij andere organisaties. Lees meer op de website www.veiligbankieren.nl.  
 
 

Over jouw privacy en het Landelijk Schakelpunt (LSP) 
Om jouw medicatie te kunnen leveren, hebben wij jouw toestemming nodig voor het 
Landelijk Schakelpunt (LSP). Als we jouw toestemming nog niet hebben, hoor je van ons.  
 

Wij bewaken jouw medicijnen 

Wij zijn verplicht te controleren of de voorgeschreven geneesmiddelen bij jou passen en of 
je ze veilig kunt gebruiken. Om jouw medicatie goed te bewaken moeten we jouw medische 
gegevens kunnen bekijken. Dat doen wij via het LSP. Via dit schakelpunt maken wij de 
gegevens die wij van jou hebben ook beschikbaar voor andere zorgverleners die hiervoor 
jouw toestemming hebben gekregen.  
 
Jouw gegevens zijn veilig bij ons 

Wij hebben een beroepsgeheim. De gegevens in ons computersysteem zijn behalve voor de 
medewerkers van onze apotheek, ook toegankelijk voor jouw huisartsenpraktijk en de 
dienstapotheek. Wij dragen medicatiegegevens alleen volgens een strikt protocol over via 
het LSP. Op www.appo.nl staat onze privacyverklaring.  
 
Meer informatie over het LSP vind je op www.volgjezorg.nl. Je leest hier ook hoe je kunt zien 
wie je toestemming hebt gegeven. En hoe je iemand toestemming kunt geven.   
 
 

 

http://www.veiligbankieren.nl/
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