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Wijzigingen voorjaarsrelease 
Via release notes wordt duidelijk gemaakt wat is gewijzigd. Op het functioneel 
ontwerp van een standaard staan de release notes van de desbetreffende standaard. 
Op het algemeen ontwerp staan de release notes van de wijzigingen die betrekking 
hebben op alle standaarden.  
 
De release notes bevatten verwijzingen naar het betreffende wijzigingsverzoek dat 
geregistreerd staat in het issue managementsysteem genaamd BITS. Alle 
wijzigingsverzoeken behorende tot de voorjaarsrelease zijn ook direct te vinden in BITS 
middels deze link.  
 
Let op: alle plaatjes op de wiki zijn klikbaar! 
 
MM-65 Gebruik van references 
References dienen te kunnen worden geresolved. 
 
MM-88 Basiselementen 
In een Zib zit vaak geen auteur, identificatienummer en dergelijke. Deze concepten zijn 
impliciet en worden benoemd in de Zib basiselementen. In iedere zib moeten deze 
elementen kunnen worden verondersteld. Mapping naar de basiselementen is 
toegevoegd op de profielen waar dit mogelijk is. 
 
MM-115 Onduidelijk bij PlannedCareActivity 
Koppeling met de zib overdracht geplande zorgactiviteit.  
De Zibs Contact, Verrichting, MedicatieToediening kunnen niet gepland worden. 
Gekozen om planbare varianten van normale resources gebruiken. Een verrichting is 
bijvoorbeeld ProcedureRequest.  
Gewijzigd: medicatietoediening in geplande zorgactiviteit is niet mogelijk. Deze kunnen 
niet gecommuniceerd worden met BgZ. Wordt opgelost als zib-centrum met volgende 
release komt.  
* (antwoord op vraag) OrderOverige is niet mogelijk om te vullen, is geen resource 
voor geplande activiteit zelf.  
* Onderscheid Procedure en ProcedureRequest gaat worden gemaakt 
* Verpleegkundige interventie is een procedure zit in het heden of een aanvraag voor 
de toekomst.  

Oproep:  
Mochten er vragen/opmerkingen zijn. Dien een issue bij ons in via BITS! 
Willen jullie betrokken worden bij aankomende wijzigingen van enige omvang. Laat het ons 
dan weten via standaarden@medmij.nl. Benoem daarbij de standaarden waar je bij betrokken 
wil worden. 
 

https://bits.nictiz.nl/issues/?jql=project%20%3D%20MM%20AND%20fixVersion%20%3D%20%22Voorjaarsrelease%202019%22
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-65
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-88
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-115
mailto:standaarden@medmij.nl
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* Let op: de MedMij standaarden hebben een nieuwe versie, de zibs zijn niet 
vernieuwd.  
* Overgang naar nieuwe versie zibs en FHIR profielen, ooit R4 doen? April HL7 WGM-
discussie. 
 
MM-122 Conceptmaps 
FHIR conformance resource die je in staat stelt concepten en codes te verbinden. 
Nodig waar FHIR eist om terminologie te ondersteunen voor patiënt. In deze release 
alle plekken waar er een verschil is tussen eisen van zibs en FHIR, dit verbonden dmv 
ConceptMap’s. Binnen Simplifier project kun je ook zoeken naar ConceptMaps.  
 
MM-139 Toevoegen referentie naar PractitionerRole  
Nieuwe resource geïntroduceerd. Verbind een zorgverlener in een bepaalde rol aan 
een organisatie. Op het moment dat je twee verschillende rollen hebt in 2 
verschillende ZH is deze referentie de enige die persoon in rol kan linken aan 
organisatie.  
Extensie PractitionerRole kun je nu meesturen, beiden (referentie in de extensie 
alsmede de normale referentie) zijn verplicht over de lijn te sturen.  
 
MM-141 VitalSigns profielen 
Aansluiten bij Coreprofiel voor VitalSigns, had lastige tekortkomingen. Aantal 
aangepast voor de Nederlandse situatie. Sommigen waren ver-Nederlandst, de rest 
was internationaal.  
 
MM-161 CBV codes 
Historische verrichtingen. Alle verrichtingen zijn gecodeerd met andere codes. Profiel 
opengebroken, consistent gemaakt zodat alles is opgelost. Als je wilt coderen zoals de 
zib dat voorstelt, dan kan dat. Als je moet coderen op een andere manier dan de zib 
voorstelt is dat nu ook mogelijk.  
 
MM-162 Medicatieproces wijzigingen versie 9.0.7 
Medicatieproces is iets wat MedMij adopteert, is op een aantal punten verbeterd 
Let op: niet overal backwards compatible. 
 
MM-179 Weergavenamen bij codes moeten niet gefixeerd zijn 
In de zibs staan display waarden van een code, deze waren in een aantal gevallen 
gefixeerd. Scheiding van taal voor arts & taal patiënt zeker in het geval van PGO van 
belang.  
  

https://bits.nictiz.nl/browse/MM-122
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-139
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-141
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-161
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-162
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-179
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Packaging 
Versionering in Simplifier was lastig omdat je altijd naar de laatste versie kijkt. Dit is in 
de huidige versie van Simplifier nog steeds het geval, maar via het tabblad Packages 
worden nu wel gefixeerde releases aangeboden. Deze zijn los te downloaden maar er 
zijn ook opties om deze integreren in een ontwikkelomgeving (npm). De link hiervoor is 
https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/~packages.  
Per de specificatie voor de FHIR Packages, bestaat de content uit JSON 
conformanceresources (profielen, waardelijsten). Met terugwerkende kracht is 
package 1.0.0 voor MedMij release 2018.06 gemaakt. Voor de voorjaarsrelease 
2019.01 is het package met versie 1.1.0 gemaakt.  
[naschrift: per 1 april 2019 is het FHIR Package gepatcht tot versie 1.1.1] 
* Indien je naar het Simplifier project -> resources gaat, dan kijk je naar de laatste 
versie die ingecheckt is op GitHub. Deze versie is tevens beschikbaar in de nieuwste 
versie van het package. Op de roadmap voor Simplifier staat om zichtbaar te maken in 
welk package een onderdeel zich bevindt en ook om een versie van een resource zoals 
deze in een package zit te kunnen bekijken. 
 
Versioneringsstrategie semver 
Verschil tussen Major/Minor/Patch voor versionering. Niet alle fixes zijn noodzakelijk 
backwards compatible. Mineure wijzigingen zijn dus niet altijd toegevoegde 
functionaliteiten, maar kunnen ook backwards incompatible fixes zijn.  
* na 11 maart zijn er issues ingediend. We zijn momenteel bezig deze te verwerken.  
* We hebben nog een kanaal nodig om jullie te laten weten wat/hoe we issues willen 
gaan doorvoeren. 
[naschrift: per 1 april 2019 is het FHIR Package gepatcht tot versie 1.1.1] 
 
Ervaringen uit de kwalificatie 
Bij het maken van voorbeelden op basis waarvan we kwalificeren zijn we uit gegaan 
van zibs. FHIR wordt niet uitgesloten.  
Bij veel profielen staat dit niet aangegeven (must support) enkel bij VitalSigns. Binnen 
MedMij is dit nog niet gedefinieerd. Alle zib elementen zijn must support.  

a. Zibs functioneel richtinggevend voor gebruik namen/termen.  

b. Nederlandse termen (zo min mogelijk Nederlands en Engels door elkaar)  

c. Patiëntvertalingen bij terminologie -en codestelsels. 

* SNOMED CT referentieset, meerdere sets worden daar genoemd. Referenceset is 

niet alleen taalkundig om een dropdown menu te kunnen formuleren. Welk woord 

heeft voorkeur in bepaalde context.  

  

https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/~packages
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Zorggegevens gestructureerd opslaan 
Gegevens gestructureerd opslaan zodat je ze ook weer kan delen. Als je ze op een 
juiste manier opslaat, dan kan dat zonder te veel moeite ook weer te versturen. Hier 
wordt ook naar gekeken tijdens de kwalificaties. Link in het FO naar de kwalificatie 
uitgangspunten. 
* Kwalificatie documenten en addendum komen met de wiki overeen.  
* Wordt benoemd op het voorblad van de kwalificatiescripts. Wordt nu nog niet 
gecommuniceerd.  
 
Voor de uitrol van de voorjaarsrelease is 1 april gekozen. Per die datum komt een 
tweede Touchstone-server beschikbaar waarop de kwalificatiematerialen gerelateerd 
aan de voorjaarsrelease worden geladen. 
[naschrift: de tweede server is intussen live] 
 
Vragen hierover kunnen aan kwalificatie@medmij.nl. 
 
 
 

 

mailto:kwalificatie@medmij.nl

