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Begeleidend document bij de openbare consultatie van PDF/A Sturen 
 

 

Inleiding 

MedMij ontwikkelt de specificaties voor uitwisseling van gezondheidsgegevens met persoonlijke 

gezondheidsomgevingen (PGO’s). De afgelopen periode heeft Nictiz een nieuwe use case PDF/A Sturen 

gespecificeerd aanvullend op de bestaande standaard PDF/A Raadplegen. Deze use case maakt het 

mogelijk voor de zorggebruiker om ongestructureerde gezondheidsgegevens te kunnen versturen vanuit 

het PGO naar het systeem van de zorgaanbieder.    

 

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 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 29 juli tot en met 9 september 2019. 

 

PDF/A Sturen versie 2.0 

Het is niet mogelijk om alle gezondheidsgegevens direct gestructureerd te kunnen sturen vanuit het 
PGO, denk hierbij bijvoorbeeld aan een medicatieoverzicht of een behandelplan dat de zorggebruiker 
stuurt naar zijn zorgverlener. Om de zorggebruiker toch in de gelegenheid te brengen deze informatie te 
sturen wordt deze als use case toegevoegd aan de bestaande MedMij-standaard PDF/A.  
 
Let op, de openbare consultatie is voor de nieuwe use case PDF/A Sturen versie 2.0. De huidige 
standaard PDF/A Raadplegen 1.2 zal vooralsnog niet worden aangepast.  
 

  

van MedMij 

datum 29 juli 2019 
versie 0.3 
onderwerp Openbare consultatie PDF/A Sturen 
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Doelstelling 

U kunt feedback geven op vier niveaus, namelijk: 

• Functioneel 

• Technisch 

• Kwalificatie 

• Gewenste doorontwikkeling 
 

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

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

Terminologie Standaarden). In BITS ziet u het commentaar, de reacties, de antwoorden en de uitleg 

hierop terug. Eventueel kunt u ook feedback geven via standaarden@medmij.nl.  

 
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. 
 
Functionele vragen 
Onderstaande vragen slaan op de deelstandaard PDF/A Sturen versie 2.0 binnen gestelde 
uitgangspunten en scope zoals beschreven in het functioneel ontwerp. Zie tabel relevante links. Het gaat 
dus nadrukkelijk niet om andere aspecten zoals organisatorische, financiële, et cetera. 
 

1.a. Past de informatiestandaard in het door u beoogd gebruik? 

• Wat ontbreekt gezien de gestelde uitgangspunten en scope? 

• Zijn er blokkerende aspecten, zo ja welke? 

• Ziet u mogelijke verbeteringen, zo ja welke? 
1.b. Wat heeft u nog nodig om dit te kunnen gaan inrichten in uw eigen systeem? 
1.c. Waar kan MedMij u mee helpen? 

 
Technisch  

2.a. Is het nodig het aantal documenten dat gestuurd mag worden te maximaliseren? Zo ja, hoeveel 
documenten zouden maximaal in een Bundel mogen worden gestuurd? 

2.b. In de standaard is de, door MHD verplicht gestelde, DocumentManifest verwerkt. Zie voor 
meer informatie functioneel en technisch ontwerp via de relevante links. Hoe vertaalt dit zich 
naar de praktijk?   

2.c. Welke andere typen documenten ziet u graag verwerkt in de standaard? 
 

Kwalificatie 
Voor deelstandaard PDF/A sturen versie 2.0 kan tot nader bericht niet gekwalificeerd worden. Om het 
veld de mogelijk te bieden het kwalificatiemateriaal te reviewen en te testen wordt deze beschikbaar 
gemaakt tijdens deze openbare consultatie. Onze vragen ten aanzien van het kwalificatiemateriaal zijn: 

3.a. Is het materiaal compleet en begrijpelijk? 
3.b. Heeft u ermee kunnen testen? Zo ja, wat zijn uw ervaringen? 
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Gewenste doorontwikkeling 
4.a. Wat zijn de gewenste volgende stappen voor deze informatiestandaard? Kunt u hierbij urgentie 

en belang aangeven?  
 
 

Relevante links 

 

Omschrijving  Locatie 

Functioneel Functioneel ontwerp voor PDF/A 

Sturen 

 

https://informatiestandaarden.nic

tiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Ontwer

pPDFA#Use_case:_Sturen_gezond

heidsinformatie_in_PDF.2FA_doo

r_pati.C3.ABnt 

Technisch Technisch ontwerp voor PDF/A 

Sturen. Het technische ontwerp 

geeft meer informatie over de 

benodigde FHIR-profielen en 

verwijst naar de vindplaats of 

Simplifier. 

 

https://informatiestandaarden.nic

tiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_FHIR_P

DFA#Use_case:_Send_PDF.2FA_d

ocument.28s.29 

Kwalificatie Beschrijving van de kwalificatie 

scenario’s deelstandaard 

PDF/A sturen versie 2.0 

 

https://informatiestandaarden.nic
tiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_Kwalifi
catie#PDF.2FA_2.0 

BITS feedback Omgeving voor het indien van 

bevindingen, problemen en 

vragen. 

 

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

OC/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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