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Begeleidend document bij de openbare consultatie voor het sturen van 

beelden vanuit een PGO 
 

 

Inleiding 

MedMij ontwikkelt de HL7 FHIR® specificaties, waaronder FHIR-profielen, voor uitwisseling van 

gezondheidsgegevens met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). De afgelopen periode heeft 

Nictiz de specificaties ontwikkeld waarmee het mogelijk wordt vanuit een PGO één of meerdere beelden 

te sturen aan een zorgverlener.  

 

Onze ambitie is dat de specificaties zo goed mogelijk aansluiten op de wensen in de sector. MedMij 

houdt daarom een ronde van openbare consultatie. Iedereen krijgt de mogelijkheid om standaarden die 

voldoen aan de MedMij spelregels te reviewen en van feedback te voorzien voordat deze definitief 

worden gepubliceerd. 

 

Graag nodigt MedMij u uit om uw input te leveren. In dit document leest u hoe u dat kunt doen. De 

openbare consultatie loopt van 7 januari tot en met 21 februari 2019. 

 

Doelstelling 

U kunt feedback geven op twee niveaus, namelijk: 

• functioneel; 

• technisch. 

 

Uw feedback mag breed zijn geformuleerd, maar bij voorkeur gericht op het verbeteren van de 

standaard. Uw reviewcommentaar kunt u kwijt in de tool ‘BITS’ (Beheer Informatie en Terminologie 

Standaarden). BITS is een systeem gebaseerd op JIRA. In BITS ziet u het commentaar, de reacties, de 

antwoorden en de uitleg hierop terug.  

 

  

van MedMij 
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versie 1.0 
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Relevante links 

 

Omschrijving  Locatie 

Functioneel Functioneel ontwerp voor het sturen van beelden 

vanuit een PGO. 

 

https://informatiestandaarden.ni

ctiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_O

ntwerpBeelden 

Technisch Technisch ontwerp voor het sturen van beelden 

vanuit een PGO. Het technische ontwerp geeft 

meer informatie over de benodigde FHIR-profielen 

en verwijst naar de vindplaats of Simplifier. 

 

https://informatiestandaarden.ni

ctiz.nl/wiki/MedMij:V2018.06_F

HIR_Images 

BITS feedback Omgeving voor het indien van bevindingen, 

problemen en vragen. 

 

https://bits.nictiz.nl/projects/MSI

OC 

BITS handleiding Een handleiding voor het indienen van issues https://www.medmij.nl/wp-

content/uploads/2017/07/Issues

-indienen-in-JIRA-MedMij-

openbare-consultatie.pdf 
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