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Begeleidend document bij de openbare consultatie voor Vragenlijsten 
 

 

Inleiding 

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

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

Nictiz een nieuwe MedMij standaard gespecificeerd die de uitwisseling van vragenlijsten met PGO’s 

mogelijk maakt. Dit is gedaan door de bestaande FHIR resources Questionnaire en 

QuestionnaireResponse geschikt zijn gemaakt voor MedMij. 

 

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 16 april tot en met 27 mei 2019. 

 

Uitgangspunten 

We zien deze standaard voor uitwisseling als een eerste stap. Het is vooralsnog een beperkte use-case 

waarmee het mogelijk wordt om verschillende typen vragen te ondersteunen (denk aan: multiple 

choice, meerdere keuzes mogelijk, vrije tekst, combinaties hiervan, schalen, et cetera), de benodigde 

weergave van de vragenlijst en logische antwoordopties uit te wisselen. Geen onderdeel van de 

standaard zijn zaken als notificaties, complexe computergestuurde vragenlijsten, ontwikkeling van zibs 

voor vragenlijsten en toepassing van coderingsstelsels en classificaties.  

Voor alle duidelijkheid; de inhoudelijke standaardisatie van vragenlijsten is in Nederland nog beperkt en 

daarom ook geen onderdeel van deze standaard.  

 

Daarnaast dient deze standaard te worden gezien binnen de context van het MedMij Afsprakenstelsel. 

Daarin worden onder andere de verschillende zaken beschreven op het gebied van authenticatie en 

autorisatie, informatieveiligheid en verschillende systeemrollen als DVA en DZA (zie: 

https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/)  

 

van MedMij 

datum 11 april 2019 
versie 0.2 
onderwerp Openbare consultatie Vragenlijsten 

https://www.medmij.nl/afsprakenstelsel/
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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.  

Eveneens kunt u ook feedback geven via standaarden@medmij.nl. Gebruik de methode die u het 
prettigs vindt. 
 
Vragen voor consultatie 
Graag zouden we in ieder geval antwoord willen krijgen op de volgende vragen. Heeft u echter ook 
andere op- en aanmerkingen, vermeld deze dan onder de noemer <algemeen> of mail naar 
standaarden@medmij.nl. 
 
Ten grondslag aan de hier volgende vragen liggen de volgende uitgangspunten: 

1. Deze standaard is ontwikkeld binnen de context van het MedMij Afsprakenstelsel. Dit houdt in 
dat bepaalde zaken daar reeds zijn beschreven, waaronder autorisatie en authenticatie, als wel 
functionaliteiten die op voorhand niet mogelijk zijn (bijvoorbeeld gebruik van BSN). 

2. Deze standaard voor vragenlijsten is een eerste stap, waarin alleen staat beschreven hoe 
bestaande FHIR resources binnen MedMij toegepast kunnen worden. Daarmee worden vele 
zaken buiten scope geplaatst (zie hiervoor het Consultatiedocument).  

 
Functionele vragen 
Onderstaande vragen slaan op de informatiestandaard vragenlijsten, binnen gestelde uitgangspunten en 
scope, zoals deze in deze openbare consultatie aangeboden wordt. Het gaat dus nadrukkelijk niet om 
andere aspecten zoals organisatorische, financiële, et cetera. 
 
1.a. Past uw use case in deze informatiestandaard? 

• Wat ontbreekt gezien de gestelde uitgangspunten en scope? 

• Zijn er blokkerende aspecten, zo ja welke? 

• Zie u mogelijke verbeteringen, zo ja welke? 

• Past het ontwerp met een externe vragenlijst repository? 

• Zijn de Nederlandse extensies afdoende (patiënt, zorgverlener, zorgaanbieder)? Kent u andere 
aspecten, die specifiek zijn voor de Nederlandse situatie die nu niet beschreven zijn? 

1.b. Wat heeft u nog nodig om dit te kunnen gaan inrichten in uw eigen systeem / organisatie? 
1.c. Waar kan MedMij u mee helpen? 
 
  

mailto:standaarden@medmij.nl
mailto:standaarden@medmij.nl


 

 
Openbare consultatie Vragenlijsten 3 / 4 

Technisch – reference in Task 
De FHIR resource Task, die gebruikt wordt om de verwijzing naar vragenlijst te communiceren, bevat 
een verwijzing naar een Questionnaire. Dit is zo ontworpen vanuit de aanname dat een XIS bij het 
uitzetten van de vraag om een vragenlijst te gaan invullen typisch nog een antwoord aanmaakt. Een 
PGO zal dan een QuestionnaireResponse aanmaken bij het XIS (http post operation). 
 
Een alternatief is echter om deze Task te laten verwijzen naar een, alvast door het XIS aangemaakte, 
QuestionnaireResponse. Een mogelijk voordeel hiervan kan zijn dat deze response al (deels) 
vooringevuld kan zijn door wat het XIS al ‘weet’. De QuestionnaireResponse bevat de verwijzing naar de 
Questionnaire, en zo kan een PGO de vragenlijst ook vinden. Een PGO maakt dan geen 
QuestionnaireResponse aan bij een XIS, maar werkt deze alleen bij (http put operation). 
 
2.a. Welk alternatief heeft uw voorkeur? 

I. Task verwijst naar Questionnaire 
II. Task verwijst naar QuestionnaireResponse 

2.b. Welke argumentatie heeft u hiervoor? 
 
Kwalificatie 
De opzet van de kwalificatie is onderdeel van deze openbare consultatie. De daadwerkelijke concrete 
invulling met te testen gegevens volgt later en is géén onderdeel van de openbare consultatie. De 
mogelijkheden van de FHIR-profielen, zoals we deze hebben overgenomen van SDC, zijn zeer uitgebreid. 
We achten het onwenselijk om op dit moment al alle aspecten hiervan te raken bij kwalificatie. Dit vergt 
een onevenredige hoeveelheid effort zowel bij het opstellen van de kwalificatie als bij kwalificerende 
systemen die dan alle edge cases moeten ondersteunen om zich te kunnen kwalificeren. De scope van 
de kwalificatie hebben wij dan ook gelimiteerd, dit is beschreven via de wiki pagina’s voor kwalificatie 
van vragenlijsten (klik ook door naar de individuele pagina’s per systeemrol). Wij willen u het volgende 
vragen:  
3.a. Zijn de beschreven kwalificatie eisen in deze opzet voldoende om de door u gewenste vragenlijsten 

adequaat te kwalificeren? 
3.b. Indien nee, 

• Wat ontbreekt? 

• Tot welke problemen kan dat leiden? 
3.c. Welk scenario ontbreekt? 

 
 
Gewenste doorontwikkeling 
4.a. Wat zijn de gewenste volgende stappen voor deze informatiestandaard? Kunt u hierbij urgentie en 

belang aangeven?  
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Relevante links 

 

Omschrijving  Locatie 

Functioneel Functioneel ontwerp voor uitwisselen van 

vragenlijsten 

 

https://informatiestandaarde

n.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft

_OntwerpVragenlijsten 

Technisch Technisch ontwerp voor uitwisselen van 

vragenlijsten. Het technische ontwerp geeft meer 

informatie over de benodigde FHIR-profielen en 

verwijst naar de vindplaats of Simplifier. 

 

https://informatiestandaarde

n.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft

_FHIR_Questionnaire_and_Qu

estionnaire_Response_(Vrage

nlijsten) 

Kwalificatie Beschrijving van de kwalificatie scenario’s https://informatiestandaarde

n.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft

_vl-kwalificatie 

BITS feedback Omgeving voor het indien van bevindingen, 

problemen en vragen. 

 

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

MSVOC/issues/?filter=allopen

issues  

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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