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Agenda
• Wat zit er in de voorjaarsrelease?

• De belangrijkste wijzigingen
• Wat is een FHIR Package
• Hoe gebruiken we semver

• Van Standaarden naar Afsprakenstelsel



In links
• Startpunt: 

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_MedMij

• Algemene ontwerpenpagina 2019.01: 
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_Ontwerpen

• Algemene FHIR Implementatiegids (IG) pagina 2019.01: 
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_IG

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/Landingspagina_MedMij
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_Ontwerpen
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_IG


In cijfers



Opgeloste issues [1/4]
Sleutel Samenvatting

MM-41 voorschrijver/zorgverlener/zorgaanbieder past niet in medicationUse

MM-42 medicatiegebruik - auteur - zorgverlener: kan niet alle info kwijt

MM-48 Medicatiegebruik/informant is zorgverlener: moet ook practitionerrole mogelijk maken

MM-50 Contact ondersteunt geen klinische contacten

MM-65 Het gebruik van References

MM-70 Gebruik canonical resolve functie van Simplifier.net

MM-71 reden wijzigen/stoppen gebruik onterecht gemapt op reasonNotTaken

MM-72 Toevoegen Zib concept naam in de FHIR profiel mappings

MM-88 Mapping BasisElementen ontbreekt

MM-89 Consistentie referenties naar (zib) profielen of base resources voor niet-zib concepten

MM-94 Specimen microorganism en specimenSource mappen naar hetzelfde fhir element

https://bits.nictiz.nl/browse/MM-41
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-41
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-42
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-42
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-48
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-48
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-50
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-50
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-65
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-65
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-70
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-70
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-71
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-71
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-72
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-72
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-88
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-88
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-89
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-89
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-94
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-94


Opgeloste issues [2/4]
Sleutel Samenvatting

MM-98 InstructionsForUse zib informatie model komt niet overeen met simplifier

MM-99 Interval heeft Period maar geen PeriodUnit op simplifier

MM-100 Mapping CBV naar SNOMED codes

MM-102 Bundle.type voor MedicationOverview response is niet collection maar searchset

MM-104 XIS kan wijzigingen en annuleringen niet naar PGO pushen

MM-106 Operation $medication-overview mist informatie over Bundle.total

MM-108 use-case Collect (from XIS to PGO)

MM-112 Verwijzing naar zib OverdrachtLabuitslag 1.2.2 (release 2015)

MM-115 Onduidelijk bij PlannedCareActivity

MM-118 Profiel naam zib-Product niet passend bij Zib FarmaceutischProduct

MM-122 ConceptMaps benoemen + aanmaken

https://bits.nictiz.nl/browse/MM-98
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-98
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-99
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-99
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-100
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-100
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-102
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-102
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-104
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-104
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-106
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-106
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-108
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-108
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-112
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-112
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-115
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-115
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-118
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-118
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-122
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-122


Opgeloste issues [3/4]
Sleutel Samenvatting

MM-127 TimeOfDay in InstructionsForUse and the Hapi Enumerators

MM-133 HealthProfessional: Practioner but no PractitionerRole.

MM-134 MedicationUse StopType found values do not correspond with MedicationUseStopTypeCodeList values.

MM-139 Toevoegen referentie naar PractitionerRole in alle elementen waar dit in R4 is toegepast

MM-141 Vital Signs profielen inconsistent m.b.t. baseDefinition

MM-142 Onduidelijkheid in de modellering van de Aanvrager van een LaboratoriumUitslag

MM-143 Aanpassing modellering Procedure.performer in het profiel voor HCIM Verrichting

MM-144 Problem zib ClinicalStatus can take on values which are not defined by the HCIM

MM-145 ContactPerson verwijzing informatiestandaarden vs patient zib

MM-147 Mappen PulseRegularity binnen PulseRate

MM-148 AllergyIntolerance.AllergyReaction.Severity enumeration instead of codes

https://bits.nictiz.nl/browse/MM-127
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-127
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-133
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-133
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-134
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-134
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-139
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-139
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-141
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-141
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-142
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-142
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-143
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-143
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-144
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-144
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-145
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-145
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-147
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-147
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-148
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-148


Opgeloste issues [4/4]
Sleutel Samenvatting

MM-156 MedMij FHIR Test Server licentie verlopen

MM-161 CBV codes in ProcedureRequest

MM-162 Medicatieproces wijzigingen versie 9.0.7

MM-164 Medicatietoediening - toegediende hoeveelheid - cardinality mismatch

MM-169 Zelfmeting pijnscore FHIR

MM-175 Mapping concept Positie van Zib Lichaamslengte niet duidelijk

MM-179 Weergavenamen bij codes moeten niet gefixeerd zijn

MM-180 Functionele definitie door zibs, incl Nederlandse termen zorggegevens

https://bits.nictiz.nl/browse/MM-156
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-156
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-161
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-161
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-162
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-162
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-164
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-164
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-169
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-169
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-175
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-175
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-179
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-179
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-180
https://bits.nictiz.nl/browse/MM-180


Packages
• Gedocumenteerd in de FHIR IG

• Voorzien in een consistente set geversioneerde conformance resources
• Downloadbaar als zip
• Integreerbaar in ontwikkelomgevingen

• Voor 2018.06 is package versie 1.0.0 gecreëerd
• Voor 2019.01 is package versie 1.1.0 gecreëerd

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_FHIR_IG#FHIR_Packages


Package quiz

<Patient>
<meta>

<profile value="http://nictiz.nl/StructureDefinition/nl-core-patient"/>
</meta>

Vraag 1: wijst dit naar het profiel in de set van 2018.06 of 2019.01?

Vraag 2: op welke wijze(n) ondersteunt FHIR geversioneerde verwijzingen 
tussen profielen?

http://nictiz.nl/StructureDefinition/nl-core-patient


Semver 2.0.0 versionering
• Bron: https://semver.org

Given a version number MAJOR.MINOR.PATCH, increment the: 
1. MAJOR version when you make incompatible API changes,
2. MINOR version when you add functionality in a backwards-compatible manner, and
3. PATCH version when you make backwards-compatible bug fixes.
Additional labels for pre-release and build metadata are available as extensions to the 
MAJOR.MINOR.PATCH format.

MedMij Standaarden gebruikt semver-versionering op alle 
versioneerbare onderdelen, zoals Informatiestandaarden, profielen en 
packages.

https://semver.org/


Probleem gevonden: wat nu?
• Issues die worden geïdentificeerd tussen nu en de volgende release 

(najaar 2019)
• Blokkerend: direct oplossen
• Niet-blokkerend: richting najaarsrelease



Ervaringen uit de kwalificatie

Agenda:
• Zibs functioneel richtinggevend voor gebruik namen/termen.
• Nederlandse termen (zo min mogelijk Nederlands en Engels door 

elkaar)
• Patiëntvertalingen bij terminologie -en codestelsels.
• Zorggegevens gestructureerd opslaan
• Kwalificatie paragraaf bij MedMij standaard



Zibs

• Zibs functioneel richtinggevend voor gebruik namen/termen.
• Dataset MedMij informatiestandaard maakt zoveel mogelijk gebruik 

van zibs.
• https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL)


Nederlandse termen

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

• Patiëntvertalingen bij terminologie -en codestelsels.

Voor het verwerken en tonen van beschikbaar gestelde waarden van terminologie- en codestelsels (zoals SNOMED CT) in 
een PGO, hanteren we een nader uitgewerkt uitgangspunt:

1. Indien er een Nederlandse patiëntvertaling beschikbaar is, dient die getoond te worden aan de PGO gebruiker.
2. Indien een Nederlandse patiëntvertaling ontbreekt, maar er wel een Nederlandse zorgverlener vertaling beschikbaar 

is, dient deze getoond te worden.
3. Indien Nederlandse patiëntvertaling en zorgverlener vertaling beide ontbreken in het terminologie- of codestelsel, 

dient de dataset gevolgd te worden, waarin voor uitgewerkte waardenlijsten ook Nederlandse termen beschikbaar 
zijn.

4. Indien Nederlandse vertaling geheel ontbreekt, kan de Engelse term getoond worden.



• Kwalificatie paragraaf bij MedMij standaard

• https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpBGZ_
2017#Kwalificatie

https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:V2019.01_OntwerpBGZ_2017#Kwalificatie


Kwalificatie 2019.01
• Vanaf 1 april is de nieuwe release ook beschikbaar op Touchstone, 

zodat gekwalificeerd kan worden op de nieuwe release.
• Tot die tijd wordt getest en/of gekwalificeerd op de 2018.06 

materialen
• Gekwalificeerde partijen worden getoetst op de nieuwe release om de 

impact van kwalificatie voor 2019.01 te minimaliseren



Vragen?
Een goed idee?

Aanmelden!

info@medmij.nl www.medmij.nl

https://bits.nictiz.nl/browse/MM
standaarden@medmij.nl

https://bits.nictiz.nl/browse/MM
mailto:standaarden@medmij.nl

