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Inleiding
Bijgaand de beschrijving van de requirements en dataset met als doel:
“Het opleveren van een eAfspraak standaard en om deze onderdeel te laten worden
van het MedMij-afsprakenstelsel. Deze standaard maakt het mogelijk om in een
persoonlijke gezondheidsomgeving afspraken in te zien die bij (verschillende)

zorgaanbieders gemaakt zijn, te wijzigen, aan te vragen en zelf afspraken te maken.
Het biedt patiënten overzicht en gebruiksgemak. Dit draagt bij aan het doel van het
programma MedMij: meer grip op je eigen gezondheidsgegevens en meer regie over
je gezondheid.”
Voor fase 1 is het doel: “mogelijk maken van inzage in afspraken bij verschillende

zorgaanbieders vanuit een PGO”.

Inleiding
Wij leggen de volgende vragen aan u voor in deze openbare consultatie:

1.

Zijn de hier gestelde requirements, proces en dataset:
• Volledig
• Juist
• Toepasbaar

2.

Is de roadmap
•
•

Realistisch
Juist geprioriteerd

3. Welke zaken ontbreken
•
•
•

Inhoudelijk
Procesmatig
Technisch

Hoofdstuk 1: Requirements

PGO

XIS

Thomas ziet nieuwe afspraak
Thomas heeft iedere drie maanden een controle in het
ziekenhuis in verband met zijn Diabetes aandoening. De
eerstkomende afspraak is op vrijdag 6 oktober 2017 om 10:30u
met internist Janssen bij het Antonius Ziekenhuis in Rotterdam
en duurt een uur. Het ziekenhuisinformatiesysteem heeft deze
afspraak beschikbaar gemaakt voor het PGO van Thomas.
Thomas kan deze afspraak dan ook inzien via zijn PGO.

Requirements
PGO krijgt afschrift van:
• Afspraken in het XIS

Thomas ziet wijziging
Thomas heeft iedere drie maanden een controle in het
ziekenhuis in verband met zijn Diabetes aandoening. De
eerstkomende afspraak is op vrijdag 6 oktober 2017 om 10:30u
met internist Janssen bij het Antonius Ziekenhuis in Rotterdam
en duurt een uur. Het ziekenhuisinformatiesysteem heeft deze
afspraak beschikbaar gemaakt voor het PGO van Thomas.
Thomas kan deze afspraak dan ook inzien via zijn PGO.
Op 6 september wordt Thomas gebeld door de
afdelingssecretaresse van het ziekenhuis. Zij heeft het
verzoek of de afspraak verzet kan worden naar dinsdag 3
oktober om 16:00 uur. Dat komt Thomas prima uit, dus hij
gaat akkoord. Het ziekenhuisinformatiesysteem maakt deze
nieuwe afspraakinformatie beschikbaar voor het PGO.
Wanneer Thomas later die dag kijkt, ziet hij ook de
bijgewerkte afspraakinformatie in zijn PGO. Wel zo makkelijk,
want hij was het eerder die dag vergeten op te schrijven.

Requirements
PGO krijgt afschrift van:
• Afspraken in het XIS
• Gewijzigde / geannuleerde afspraken in het XIS
• Automatisch bijwerken PGO

Thomas krijgt notificatie
Thomas heeft iedere drie maanden een controle in het
ziekenhuis in verband met zijn Diabetes aandoening. De
eerstkomende afspraak is op vrijdag 6 oktober 2017 om 10:30u
met internist Janssen bij het Antonius Ziekenhuis in Rotterdam
en duurt een uur. Het ziekenhuisinformatiesysteem heeft deze
afspraak beschikbaar gemaakt voor het PGO van Thomas.
Thomas kan deze afspraak dan ook inzien via zijn PGO.
Op 6 september wordt Thomas gebeld door de
afdelingssecretaresse van het ziekenhuis. Zij heeft het
verzoek of de afspraak verzet kan worden naar dinsdag 3
oktober om 16:00 uur. Dat komt Thomas prima uit, dus hij
gaat akkoord. Het ziekenhuisinformatiesysteem maakt deze
nieuwe afspraakinformatie beschikbaar voor het PGO.
Niet lang nadat Thomas heeft opgehangen krijgt hij een
notificatie van gewijzigde afspraakinformatie op zijn mobiel.
Dit heeft hij zo ingesteld in zijn PGO. Wel zo makkelijk: nu
weet hij dat er iets gewijzigd is. Verder hoeft hij de
gewijzigde afspraak zelf niet meer te onthouden. En dat is
maar goed ook, want hij had dus niets opgeschreven.

Requirements
PGO krijgt afschrift van:
• Afspraken in het XIS
• Gewijzigde / geannuleerde afspraken in het XIS
• Automatisch bijwerken PGO
• Mogelijkheid notificatie / attentiewaarde

Thomas annuleert
Thomas verhuist halverwege oktober 2017 voor zijn afstuderen
naar Groningen. De afspraak voor de driemaandelijkse controle
was al gemaakt in Rotterdam voor vrijdag 5 januari 2018.
Thomas wil nu die afspraak afzeggen omdat hij die dag bezet is
vanwege zijn afstudeerstage. Een nieuwe afspraak maakt hij
liever in Groningen, dat is voor hem nu veel handiger.
Hij gebruikt zijn PGO om een verzoek te doen de afspraak in
Rotterdam te annuleren. Een aantal uren later bevestigt de
medisch secretaresse deze annulering en via het Rotterdamse
ziekenhuisinformatiesysteem gaat deze informatie terug naar
het PGO. Thomas krijgt hiervan weer een notificatie op zijn
mobieltje en hij kan alles inzien in zijn PGO.

Requirements
Een patiënt moet afspraken kunnen:
• Bekijken

• Annuleren

Thomas maakt afspraak
Het PGO van Thomas en het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS)
van het Noorderziekenhuis in Groningen zijn verbonden
vanwege een eerder bezoek van Thomas in het ziekenhuis.
Thomas wil een afspraak maken voor de driemaandelijkse
controle met een diabetesverpleegkundige. Hij wil dit ergens in
de tweede week van januari. Zijn PGO haalt de beschikbare
tijden voor deze afspraak op uit het Groningse ZIS. Thomas
kiest voor woensdag 10 januari van 14:00 – 15:00 uur. Dit
verzoek gaat via zijn PGO naar het ZIS, dat deze afspraak
bevestigt. De afspraak is vanaf nu ook inzichtelijk voor Thomas
via zijn PGO.

Requirements
Een patiënt moet afspraken kunnen:
• Bekijken

• Annuleren
• Maken

Thomas wijzigt afspraak
In de loop van december krijgt Thomas een buitenkansje. Een
aantal van zijn vrienden gaan met skivakantie van zaterdag 5
t/m 12 januari en er is een plekje vrijgekomen. Voor een zacht
prijsje kan hij mee. Daar heeft hij veel zin in!
Thomas zet de skivakantie ‘s avonds laat in zijn agenda en ziet
dat dit conflicteert met zijn controle-afspraak in het
Noorderziekenhuis op 10 januari. Hij moet die afspraak gaan
verzetten. Het is 23:15 en dus te laat om het ziekenhuis
hiervoor direct te bellen.

Via zijn PGO kijkt hij daarom naar beschikbare tijden in de
derde week van januari. Er blijkt gelukkig nog een gaatje te zijn
op vrijdag 19 januari om 11:30 – 12:30. Het verzoek om te
wijzigen gaat via zijn PGO naar het ZIS, dat deze afspraak
bevestigt. De afspraak is vanaf nu ook inzichtelijk voor Thomas
via zijn PGO.

Requirements
Een patiënt moet afspraken kunnen:
• Bekijken

• Annuleren
• Maken
• Wijzigen

Thomas en afsprakencluster
In april 2018 is het tijd voor de jaarlijkse, uitgebreide controle
in het ziekenhuis in verband met Diabetes.
De controle zélf zal plaatsvinden donderdag 12 april 2018.
Thomas moet een week daarvoor, op 5 april, bloed prikken en
urine afgeven in het ziekenhuis.
Op 12 april moet hij om 10:00 aanwezig zijn om gewicht en
bloeddruk te controleren. Dan heeft hij om 11:00 een afspraak
bij de internist. Om 13:00 moet hij een oogfundus foto laten
maken. Ten slotte heeft hij om 14:00 nog een afspraak bij de
diëtist.
Het PGO maakt al deze afspraken inzichtelijk. Tevens is
duidelijk dat zowel de afspraak op 5 april als de afspraken op
12 april aan elkaar gerelateerd zijn in verband met de
jaarcontrole.

Requirements
Relaties tussen afspraken
• Weergeven
• Vanuit XIS
• Denk aan cluster van afspraken
• Voorbeeld: Fietstest + cardioloog

Thomas gerelateerde afspraken
Soms zijn er afspraken bij verschillende zorgaanbieders die aan
elkaar gerelateerd zijn. Echter de verschillende
informatiesysteem van de zorgaanbieder kennen deze relatie
niet. Het PGO kan Thomas helpen deze afspraken toch aan
elkaar te relateren.

De oogfundus foto bij de jaarlijkse controle van april 2018 werd
niet scherp. Thomas is daarom doorverwezen naar een
oogkliniek in Haren. De foto die daar gemaakt wordt, gaat hij
wel weer bespreken met zijn vaste oogarts uit het
Noorderziekenhuis.
Het PGO van Thomas heeft nu zowel een afspraak bij de
oogkliniek als daarna bij de oogarts uit het Noorderziekenhuis.
Thomas legt een relatie tussen die twee afspraken, zodat hij
deze relatie ook in het PGO inzichtelijk heeft.

Requirements
Relaties tussen afspraken
• Weergeven

• Maken

• Vanuit XIS

• In PGO

• Denk aan cluster van afspraken

• Afhankelijkheden die XIS niet kent

• Voorbeeld: Fietstest + cardioloog

• Voorbeeld: bloedprikken 2 wkn vóór poli

Thomas verschillende aandoeningen
Thomas heeft pech bij de skivakantie. Hij breekt zijn pols nadat
hij ‘s avonds is uitgegleden op de terugweg van het uitgaan
naar zijn appartement.
De pols wordt in Oostenrijk gezet, maar Thomas moet bij
terugkomst op controle in Nederland. Hij gaat hiervoor ook
naar het Noorderziekenhuis. Er worden in Groningen weer
foto’s gemaakt en het vervolg van de behandeling van zijn pols
wordt opgepakt door dokter Van den Broek.

Thomas wil het dossier van zijn gebroken pols graag
gescheiden houden van het dossier over diabetes in het PGO.
Ook voor de afspraken moet inzichtelijk zijn waar ze bij horen.

Requirements
Relaties van afspraken
• Zorgplan

• Zorgtraject
• Behandeling

Thomas herhalende afspraken
De zomer van 2018 is erg warm. Thomas is begin juli
flauwgevallen vanwege een hypo en is ernstig ontregeld
geraakt. Hij is opgenomen in het Noorderziekenhuis.
Inmiddels is hij weer redelijk stabiel en ingesteld. Dokter
Janssen vertrouwt het echter niet, zeker niet met het
veranderlijke weer en het soms ook wat onvoorspelbare gedrag
van jonge studenten. Hij spreekt daarom op 6 juli met Thomas
af dat hij voorlopig de eerstkomende 14 dagen om de dag om
8:00u zijn nuchtere glucose waarden moet laten controleren bij
de diabetesverpleegkundige.

Een herhalende afspraak wordt gemaakt voor de periode van 9
t/m 23 juli en gesynchroniseerd naar zijn PGO.
Later blijkt dat Thomas op woensdag 11 juli al vroeg op zijn
werkstage moet zijn. Hij doet via zijn PGO het verzoek om
alleen de afspraak van 11 juli te vervroegen naar 7:00.

Requirements
• Herhalende afspraken
• Iedere week / Om de dag
• Iedere ma/wo/vr om 8:00 uur
• Iedere 4 weken, 5 dagen elke dag ?
• Wijzigen hele reeks of ééntje uit reeks (iCal/Outlook)

Requirements
Groepsafspraken
• Meerdere patiënten in één afspraak

Thomas deelt afspraken
Ondanks de handige agenda functionaliteit van het PGO, krijgt
Thomas het toch soms voor elkaar om zijn afspraken te
vergeten. Dat is vervelend voor alle betrokkenen.
Zijn moeder is echter zeer punctueel en biedt aan om met hem
mee te kijken in zijn afspraken. Zo kan ze hem er voor de
zekerheid aan herinneren.
Thomas is blij met haar aanbod, en geeft haar inzicht in zijn
afspraken in het PGO.

Requirements
• Afspraken kunnen delen
• Mantelzorger
• Zorgverlener
• Et cetera

Thomas mag niet wijzigen
In maart komt Thomas er achter dat de jaarcontrole die
gepland staat voor 12 april 2018 hem eigenlijk heel slecht
uitkomt. Hij wil deze afspraak dan ook wijzigen.
Hij logt in in zijn PGO en selecteert de afspraak om deze te
gaan wijzigen. Het PGO informeert hem echter dat deze
afspraak niet wijzigbaar is via het PGO.

Requirements
• Kenmerken van afspraak
• Aanpasbaar door patiënt? (Ja/Nee)

Thomas mag niet wijzigen
In maart komt Thomas er achter dat de jaarcontrole die
gepland staat voor 12 april 2018 hem eigenlijk heel slecht
uitkomt. Hij wil deze afspraak dan ook wijzigen.
Hij logt in in zijn PGO en selecteert de afspraak om deze te
gaan wijzigen. Het PGO informeert hem echter dat deze
afspraak niet wijzigbaar is via het PGO.
Gelukkig heeft het PGO ook informatie over wat Thomas dan
moet doen om deze afspraak te kunnen wijzigen. Thomas ziet
het telefoonnummer van de afdeling van het
Noorderziekenhuis dat hij kan bellen.

Requirements
• Kenmerken van afspraak
• Aanpasbaar door patiënt? (Ja/Nee)
• Hints voor patiënt
• Hoe dan wel afspraak aanpassen (bellen naar….?)

• Bijvoorbeeld: nuchter, 2 wkn vooraf bloed prikken, et cetera

• Voorwaarden voor afspraak
• Verwijzing nodig?

• Uit te voeren services (douchen/steunkousen/financiën/et cetera)
• Denk aan thuiszorg
• Helpt patiënt om inzicht te hebben, ter voorbereiding

Thomas maakt type afspraak
Thomas wil een afspraak maken voor de driemaandelijkse
controle met een diabetesverpleegkundige in het
Noorderziekenhuis in Groningen.
Zijn PGO bevraagt het Noorderziekenhuis voor het type
afspraken dat online gemaakt mag worden. Thomas ziet een
lijstje met mogelijkheden en selecteert hieruit de
driemaandelijkse diabetescontrole.
Hij wil dit ergens in de tweede week van januari. Zijn PGO haalt
de beschikbare tijden voor deze afspraak op uit het Groningse
ZIS. Thomas kiest voor woensdag 10 januari van 14:00 – 15:00
uur. Dit verzoek gaat via zijn PGO naar het ZIS, dat deze
afspraak bevestigt. De afspraak is vanaf nu ook inzichtelijk voor
Thomas via zijn PGO.

Requirements
• Welke (soort) afspraken mag je maken?
• Het “assortiment” van een zorgaanbieder/XIS
• Opvraagbaar via “Zorgadresboek”?

Requirements
• Opvragen beschikbare slots van
• Afdeling
• Zorgverlener
• Locatie
• Et cetera

Hoofdstuk 2: Proces

PGO

XIS

Zorgaanbieder

Patiënt

Afspraak melden (ZA)
Log in
bij PGO

Open agenda

Ontvangen
notificatie

Inloggen bij
ZA

Opvragen
afspraak

Sturen
notificatie

Inloggen
door PGO

Opleveren
afspraak

38

Zorgaanbieder

Patiënt

Afspraak maken (PGO)
Log in
bij PGO

Selecteer
periode in
PGO-agenda

Selecteer
Type / ZV

Selecteer ZA

Opvragen
ZA’s in ZAB

Selecteer
Slot

Inloggen bij
ZA

Opvragen
typen

Opvragen
slots

Boeken slot

Inloggen
door PGO

Opleveren
typen

Opleveren
slots

Controleer
boeking/ann
ulering

Antwoord
boeking/ann
ulering
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Zorgaanbieder

Patiënt

Afspraak wijzigen (PGO)
Log in
bij PGO

Selecteer
afspraak

Annuleer
afspraak

Selecteer
Type / ZV

Selecteer
Slot

Inloggen bij
ZA

Opvragen
afspraak

Opvragen
typen

Opvragen
slots

Boeken /
Annuleren
slot

Inloggen
door PGO

Opleveren
afspraak

Opleveren
typen

Opleveren
slots

Controleer
boeking/ann
ulering

Antwoord
boeking/ann
ulering
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Proces
Uitwerking van het proces is hier te vinden:
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2017.02_OntwerpeAfspraken

Hoofdstuk 3: Roadmap

PGO

XIS

Roadmap
In de komende periode worden de verschillende requirements van eAfspraak in
3 fasen verder geoperationaliseerd:
Fase 1: Inzien afspraken in het PGO

Fase 2: Maken/wijzigen op initiatief PGO
Fase 3: Overig:
•
•
•
•

Relaties / Clusters
Groepsafspraken
Herhalende afspraken
Uit te voeren services

Scope 2017
• Afspraken uit XIS beschikbaar in het PGO.
• Gewijzigde / geannuleerde afspraken automatisch aangepast in het PGO.
• De patiënt kan een notificatie van het PGO ontvangen bij een nieuwe of
gewijzigde afspraak.
• Datamodel ondersteunt stip op de horizon.

Hoofdstuk 4: Requirements in relatie
tot roadmap

PGO

XIS

Requirements
Requirement
MUST

Beschrijving
Deze eisen (requirements) moeten in het eindresultaat terugkomen,
zonder deze eisen is het product niet bruikbaar.

SHOULD

Deze eisen zijn zeer gewenst, maar zonder is het product wel bruikbaar.

COULD

Deze eisen zullen alleen aan bod komen als er tijd genoeg is. Nice to
have.

WOULD

Deze eisen zullen in deze fase niet aan bod komen maar kunnen in de
toekomst, bij een vervolgtraject / in de volgende fase, interessant zijn.

Roadmap met requirements
#

Requirement

Fase 1

Fase 2

Fase 3

1

Patiënt ziet up-to-date afspraken in PGO

M

M

M

2

Patiënt krijgt melding van PGO over nieuwe/gewijzigde/geannuleerde afspraken

M

M

M

3

Patiënt ziet relaties tussen afspraken [zoals gekregen van zorgaanbieder]

M

M

M

4

Patiënt ziet/maakt/wijzigt/annuleert afspraken via PGO [enkelvoudig, 1 zorgaanbieder]

C

M

M

5

Patiënt kan zelf relaties leggen tussen afspraken [blijft binnen PGO]

C

S

M

6

Patiënt kan zelf relaties leggen tussen afspraken en een zorgplan, episode, ziekte

C

S

M

7

Patiënt krijgt/beantwoordt afspraakverzoek [van zorgaanbieder na wijziging] in PGO

C

S

M

8

Patiënt ziet/maakt/wijzigt/annuleert afspraken via PGO [herhalende, 1 of hele reeks]

C

S

M

9

Patiënt ziet/annuleert groepsafspraken in PGO (*)

C

S

M

10

Patiënt deelt afspraken in PGO (mantelzorgers/zorgverleners)

C

S

M

In fase 2 en 3 waarin de patiënt zelf afspraken maakt, moet de patiënt kunnen
beschikken over de diensten die een zorgaanbieder aanbiedt en slots gerelateerd aan
de agenda van een afdeling/zorgverlener/locatie/et cetera.
(*) Groepsafspraken zijn afspraken met meerdere patiënten (en evt. begeleiders).
Maken van zo’n afspraak lijkt niet aan een van de patiënten, maar aan de
zorgaanbieder. De patiënt kan wel zelf afzeggen.
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Hoofdstuk 5: Dataset

PGO

XIS

Afspraak dataset
Contact

RedenContact

ContactSerieId

RedenContactVrijeTekst

ContactId

AfwijkendeUitslag

ContactAanmaakdatum
BeginDatumTijd
ContactDuur

ContactMet

Contactpersoon

EindDatumTijd

ContactMetVereist

Patiënt

ContactStatus

ContactMetStatus

Zorgverlener

ContactOnderwerp
ContactOmschrijving
ContactPatiëntInstructie

Locatie

ContactType

ContactLocatieType

ContactCategorie

ContactLocatieNaam

Adresgegevens
Contactgegevens

Specialisme
ContactVerrichtingType
RedenWijzigenContact
OnlineWijzigbaarIndicator

ContactSchema

OnlineWijzigbaarTot

Diagram

https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-datasets--eafspraken-

Tabel
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