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SAMENVATTING

PROVES beproeft gefaseerd het MedMij afsprakenstelsel aan 
de hand van een Proof of Concept (PoC) en pilots 
(gecontroleerde livegang). In april is traject 1 van 2019 
gestart, waarin de informatiestandaarden Basisgegevens 
GGZ en Vragenlijsten uitwisselen zijn beproefd met 
afsprakenstelsel versie 1.1.

In traject 1 zijn in totaal twee routes afgerond in de ketentest:
• Route 1: verzamelen Basisgegevens GGZ (drie subroutes)
• Route 2: Vragenlijsten uitwisselen (drie subroutes)
• In de subroutes zaten verschillende leveranciers met 

diverse architectuurvarianten en met een variatie aan zibs
en vragenlijsten

• De subroutes zijn uitgevoerd met PGO-leveranciers 
(Drimpy, Ivido en Zodos) en leveranciers in het 
zorgaanbiedersdomein (Asterisque, VitalHealth, Code24, 
PinkRoccade Healthcare, eNovation, ZW-Connect en 
VECOZO)

Ten behoeve van de eindrapportage voor traject 1 hebben 
betrokken leveranciers hun testrapportages opgeleverd. De 
rapportages hebben ongeveer 80 bevindingen opgeleverd. In 
deze eindrapportgage treft u een selectie van de belangrijkste 
bevindingen en aanbevelingen die aan de programmaraad en 
stuurgroep MedMij gerapporteerd worden. Wij onderscheiden 
hierbij drie categorieën: noodzakelijk, ter verbetering en ter 
overweging.

Er zijn geen aanbevelingen in de categorie ‘noodzakelijk. In de 
categorie ‘ter verbetering’ staan bevindingen vanuit 
leveranciers die betrekking hebben op aansluiting van de 
informatiestandaarden bij de praktijk en beheer(s)baarheid 
(zoals het missen van codetabellen). Daarnaast kan de 
documentatie omtrent de informatiestandaarden verbeterd 
worden door deze leesbaarder, eenduidiger en completer te 
maken. Het opvolgen van de aanbevelingen kan leiden tot 
betere implementatie in de praktijk. De aanbevelingen zijn 
besproken met de verantwoordelijken. 

Vragen over deze rapportage? Neemt u dan contact op met het programma PROVES bij VZVZ
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Achtergrond

Sinds 2018 voert het programma PROVES technische 
beproevingen uit op het afsprakenstelsel en 
informatiestandaarden. In 2019 zijn hier pilots bij gekomen: 
een gecontroleerde livegang waarin patiënten een PGO 
gebruiken. Met de PoC wordt onder andere gekeken naar de 
(technische) maakbaarheid, informatiestandaarden, 
haalbaarheid, centrale voorzieningen en beveiligingsaspecten. 

Met een standaard werkwijze per route van PGO-leverancier, 
resource server, autorisatie server en zorgaanbieder hebben 
technische beproevingen plaatsgevonden voor het raadplegen 
van de informatiestandaarden Basisgegevens GGZ en 
Vragenlijsten uitwisselen.

De beproevingen leiden tot (noodzakelijke) verbetervoorstellen 
aan het programma MedMij en Nictiz. 

In deze eindrapportage worden de resultaten, bevindingen en 
aanbevelingen gerapporteerd uit het eerste PoC traject van 
2019.

ACHTERGROND EN DOELSTELLING

Doelstelling

De scope van de PoC richt zich met name op de 
informatiestandaarden voor de uitwisseling van medische 
gegevens. 

Het uitgangspunt is dat elke informatiestandaard die binnen 
MedMij wordt geïntroduceerd, of een significante verandering 
ondergaat, via een PoC wordt beproefd. 

Resultaten

Deze PoC levert informatie op over de werking van het 

afsprakenstelsel en de bijbehorende informatiestandaarden 

voor PGO-leveranciers, XIS-leveranciers, uitwisselingsstructuren 

en zorgaanbieders. Gedurende 2019 wordt het volgende 

opgeleverd:

• Eindrapportage van beproefde informatiestandaarden

• Testrapportages van deelnemende partijen
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Inhoud werkwijze

De verschillende stappen van de PoC zijn uitgewerkt aan de 

rechterkant. Deze uitwerking geeft tevens per processtap zicht 

op de resultaten. 

Vergoeding softwareleveranciers

De softwareleveranciers die deelnemen aan traject 1 van de 

PoC ontvangen een tegemoetkoming in kosten voor het 

meewerken aan een ketentest en opleveren van een 

testrapportage. Softwareleveranciers worden niet vergoed voor 

het ontwikkelen van software en/of voorzieningen.

Gebruik afsprakenstelsel

Traject 1 van de PoC is uitgevoerd op basis van versie 1.1 van 

het afsprakenstelsel MedMij.

AANPAK PROVES MEDMIJ

Voorbereiding

Impact

Realisatie

Resultaat & 
evaluatie

1

2

3

4

Voorbereiding
Helder gedefinieerde routes
Helderheid over kosten en vergoedingen
Informele toezegging van leveranciers 
Kick-off moment gepland

Impactanalyse
Opstellen overeenkomsten leveranciers
Houden van de kick off
Bepalen benodigde middelen 
Opstellen gedragen planning

Realisatie
Realiseren van de benodigde technisch 
en functionele voorzieningen
(Keten)testen van de uitwisseling

Resultaat & evaluatie
Opleveren van de testrapportages door leveranciers
Opstellen eindrapportage met advies richting programma MedMij en 
stuurgroep



Titel slide (zonder animatie)

AANPAK & 
RESULTAAT



SWOT Analyse

8

ALGEMENE INFORMATIE BEPROEVING

Routes
In traject 1 van 2019 zijn twee routes technisch beproefd met 
ieder drie subroutes (a – c). In route 1 is de gegevensdienst 
Basisgegevens GGZ beproefd en in route 2 de 
gegevensdienst Vragenlijsten uitwisselen. De subroutes
zijn verschillende varianten, ingevuld door diverse 
leveranciers. Dat betekent dat er zes geslaagde ketentests 
hebben plaatsgevonden.

Informatiestandaarden
Er zijn twee informatiestandaarden beproefd; zowel voor het 
verzamelen als uitwisselen van gegevens. In totaal zijn er elf 
van de 26 zibs opgehaald van de Basisgegevens GGZ (route 
1a – 1c). Daarvan zijn er tien uit het EPD gehaald en één uit 
de Routine Outcome Measure (ROM; de vragenlijst Patient
Health Questionnaire-9, PHQ-9). 

Voor Vragenlijsten uitwisselen (route 2a – 2c) zijn twee 
standaard vragenlijsten beproefd: de PHQ-9 en de Clinical
COPD Questionnaire (CCQ). Ook is een testvragenlijst met 
daarin alle typen vragen beproefd.

Deelnemers
Aan de PoC hebben in totaal drie PGO’s (Drimpy, Ivido, 
Zodos), vijf DVZA’s* (Asterisque, Enovation, VitalHealth, 
Code24, Zorg en Welzijn Connect) en vijf bronsystemen 
deelgenomen (Asterisque, VitalHealth, Code24, PinkRoccade, 
Zorg en Welzijn Connect). 

* DienstVerlener ZorgAanbieder

Authenticatie en autorisatie
In deze fase is de reguliere authenticatie en autorisatie flow 
gevolgd zoals in 2018 is beproefd. 
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FUNCTIONELE SCOPE - TRAJECT 1

MedMij afsprakenstelsel
zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

Toekennen autorisatie gegevensuitwisseling

Gebruik van MedMij lijsten
(whitelist, OCL, ZAL, GNL)

Verzamelen van gegevens door zorggebruiker: 
Basisgegevens GGZ

Uitwisselen van gegevens door zorggebruiker:
Vragenlijsten
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GENERIEKE OPZET VOOR VERZAMELEN BASISGEGEVENS GGZ

zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

PGO Server 
(géén BSN)

PGO
User Agent

DigiD

Autorisatie 
Server

Resource Server

OCL

WhitelistZAL

Whitelist

Whitelist

OAuth en toestemmingsvraag

OAuth

FHIR + OAuth token

SAML

GNL

GNL

xIS

Opzet PoCs 2019

MedMij Registratie

OCLWhitelistGNLZAL

ROM

EPD
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GENERIEKE OPZET VOOR VRAGENLIJSTEN UITWISSELEN

zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

PGO Server 
(géén BSN)

PGO
User Agent

xIS

DigiD

Autorisatie 
Server

Resource Server

OCL

WhitelistZAL

Whitelist

Whitelist

OAuth en toestemmingsvraag/bevestigingsvraag

OAuth

FHIR + OAuth token

SAML

GNL

GNL

Opzet PoCs 2019

MedMij Registratie

OCLWhitelistGNLZAL
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INVULLING VAN ROUTES MET LEVERANCIERS

Route DVP DVZA xIS zibs

1a Ivido Asterisque Asterisque, VitalHealth Uit EPD: patiënt, zorgaanbieder, zorgverlener, probleem
Uit ROM: algemene meting (vragenlijst PHQ-9)

1b Drimpy Code24 Code24, VitalHealth Uit EPD: patiënt, drugsgebruik, alcoholgebruik, tabaksgebruik, 
labuitslag
Uit ROM: algemene meting (vragenlijst PHQ-9)

1c Drimpy Enovation PinkRoccade, VitalHealth Uit EPD: patiënt, betaler, probleem, tekstuitslag
Uit ROM: algemene meting (vragenlijst PHQ-9)

Route DVP DVZA xIS Vragenlijst

2a Zodos Zorg en Welzijn Connect ZW-Connect CCQ

2b Ivido VitalHealth VitalHealth PHQ-9

2c Drimpy Asterisque Asterisque Testvragenlijst met alle typen vragen die mogelijk zijn

Basisgegevens GGZ

Vragenlijsten uitwisselen

DVP = DienstVerlener Persoon; DVZA = DienstVerlenerZorgAanbieder; XIS = informatiesysteem 
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RESULTATEN

KETENTESTEN 
GESLAAGD

TESTRAPPORTAGES 
AANGELEVERD
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BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

In totaal zijn ongeveer 80 bevindingen aangeleverd, in deze eindrapportage zijn

alleen de belangrijkste bevindingen en aanbevelingen opgenomen die aan
de programmaraad en stuurgroep MedMij gerapporteerd worden.

Het totaaloverzicht met bevindingen en aanbevelingen is in een apart Excelbestand opgeleverd.
Deze bevindingen zijn besproken met MedMij en Nictiz.

15

CATEGORISERING BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN

NOODZAKELIJK

De bevindingen en aanbevelingen waarvan wordt 
geadviseerd om hier in 2020 prioriteit aan te geven.

TER VERBETERING

De bevindingen en aanbevelingen zijn gericht op 
verbeteringen die bijdragen aan het succes van het 

afsprakenstelsel en de landelijke uitrol na de pilotfase.

TER OVERWEGING

De bevindingen en aanbevelingen zijn ter overweging 
voor het verbeteren van het afsprakenstelsel en/of de 

informatiestandaard. Voor het uitwerken van de 
overweging is in sommige gevallen een 

vervolgonderzoek nodig.

AFSPRAKENSTELSEL
INFORMATIE-
STANDAARD

AFSPRAKENSTELSEL
INFORMATIE-
STANDAARD

AFSPRAKENSTELSEL
INFORMATIE-
STANDAARD

IMPLEMENTATIEIMPLEMENTATIE IMPLEMENTATIE
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BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN - VERBETERING

BEVINDING EIGENAAR AANBEVELING

Leveranciers vinden het implementeren van, en kwalificeren op, de 
Basisgegevens GGZ een uitdaging: er zijn wisselende beelden opgehaald omtrent 
de omvang van de gegevensdienst en implementatie hiervan. Niet alle gegevens 
benodigd voor de zibs worden (op dezelfde manier) vastgelegd door alle 
zorgaanbieders en/of de informatie komt uit verschillende bronsystemen, waardoor 
meerdere bronsystemen bevraagd moeten worden door een DVZA. Ook wordt het 
kwalificatieproces ervaren als complex en onduidelijk. Er is twijfel bij de werkbaarheid 
van dit kwalificatieproces, omdat iedere unieke combinatie DVZA-bronsysteem moet 
kwalificeren. 

Nictiz /
VIPP GGZ

Nictiz moet duidelijkheid geven betreffende het 
kwalificatieproces voor DVZA-bronsysteem combinaties.

In het komende halfjaar moet door VIPP GGZ actief 
gemonitord worden of informatiestandaarden door 
softwareleveranciers en DVZA’s ingebouwd worden, of dat er 
toch sprake is van belemmerende factoren.

1
Informatie-
standaard

16

3

Er is behoefte aan consistentie tussen de informatiestandaard 
Basisgegevens GGZ en Vragenlijsten uitwisselen m.b.t. Questionnaire-
Response en AlgemeneMeting: de ROM resultaten moeten in de ene standaard 
als QuestionnaireResponse gestuurd worden en in de andere standaard als FHIR 
Observation.

Nictiz 
Zorg voor één en dezelfde resource of lever een standaard 
vertaling die gebruikt kan worden door leveranciers.

Informatie-
standaard

Leveranciers zien de (eventuele) verplichting tot het ondersteunen van alle 
soorten vragenlijsten als een obstakel: de investering voor het bouwen van een 
generieke engine wordt door PGO-leveranciers als niet rendabel gezien. 

Sector/
MedMij
(beheer)

Er is een aantal mogelijkheden: 
1. Creëer voldoende aanbod vanuit zorgaanbieders, 

waardoor de investering bij PGO-leveranciers beter te 
overzien is. 

2. Overweeg het ontwikkelen en beschikbaar stellen van 
een open source engine die door PGO-leveranciers 
gebruikt en doorontwikkeld kan worden.

Afspraken-
stelsel2
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BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN - VERBETERING

BEVINDING EIGENAAR AANBEVELING

Er bestaat onduidelijkheid over de zib Betaler in het kader van de ggz en 
verschillende financieringsvormen. 

Nictiz (zib
centrum)

Deze bevinding is reeds opgevoerd in BITS (issue 837) en is 
beantwoord door het zib centrum. In alle gevallen gaat het 
bij deze zib om de betaler van de individuele patiënt in 
zijn/haar individuele zorgproces. Daarmee sluit de zib aan bij 
de praktijk. PROVES adviseert om de documentatie aan te 
scherpen, zodat dit helder is.

Informatie-
standaard

Er zijn niet altijd Nederlandse vertalingen beschikbaar voor een SNOMED 
CT-code en/of FHIR profiel: Dit heeft als gevolg dat in de PGO geen 
gebruiksvriendelijke termen weergegeven worden of bijvoorbeeld een Engelse term.

MedMij
deelnemers

MedMij moet PGO-leveranciers wijzen op de 
verantwoordelijkheid om patiëntvriendelijke gegevens te 
tonen in de PGO.

Afspraken-
stelsel

5

4

De zib Probleem en zib Tekstuitslag kunnen verbeterd worden voor 
toepassing in de ggz: er is bijvoorbeeld geen codelijst voor DSM diagnoses en er is 
behoefte aan een codetabel per probleem. Voor de zib Tekstuitslag zou het wenselijk 
zijn als er geschikte codes voor TekstuitslagType worden ontwikkeld voor bijvoorbeeld 
de decursus. Dit kan mede helpen bij het maken van onderscheid wat wel/niet te 
delen met de patiënt en voor representatie in de PGO.

Nictiz

Onderzoek of alle codelijsten beschikbaar kunnen worden 
gemaakt op korte termijn en of er codes ontwikkeld kunnen 
worden voor TekstuitslagType. 

Nictiz heeft dit onderwerp reeds onderhanden.

Informatie-
standaard6
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BEVINDING EIGENAAR AANBEVELING

Leveranciers hebben niet goed door wie de scope van een access token 
(deze representeert de toestemming van persoon) moet toetsen: de 
toestemming die een persoon heeft gegeven moet gelden voor de uitgevoerde query. 
Dit blijkt niet helder te zijn bij leveranciers, ondanks dat het in de documentatie van 
MedMij staat beschreven.

MedMij

Toets tijdens acceptatie of de resource server controleert dat 
de scope (zorgaanbieder en gegevensdienst) waarvoor de 
access token is uitgegeven, overeenkomt met de FHIR 
resource die wordt bevraagd. Overwegen om 
toestemmingsvraag onafhankelijk van de gegevensdienst te 
maken.

Diverse overige opmerkingen omtrent FHIR profielen: de leveranciers hebben 
diverse opmerkingen gemaakt omtrent FHIR profielen. De details van deze 
bevindingen zijn voorgelegd aan Nictiz.

Nictiz Onderzoek en verwerk de bevindingen.

Afspraken-
stelsel

Informatie-
standaard

18

9

8

Eenduidige en correcte implementatie van alle in Nederland in gebruik 
zijnde vragenlijsten vergt veel inspanning op het gebied van FHIR 
specificatie en implementatie: leveranciers hebben aangegeven dat voor het 
correct implementeren en automatisch te kunnen verwerken van vragenlijsten, 
coderingen van alle vragen en mogelijke antwoorden nodig zijn. Hierin dient de 
volgorde van vragen en antwoordopties, evenals de vereiste opmaak, te worden 
gespecificeerd in betreffende FHIR-profielen. Deze FHIR-profielen dienen vervolgens 
ook door leveranciers te worden geïmplementeerd, hetzij middels een generieke 
vragenlijsten engine, hetzij door per profiel te implementeren (zie ook bevinding 2 
omtrent een generieke engine).

Nictiz/
MedMij

Prioriteer de belangrijkste vragenlijsten die binnen MedMij
uitgewisseld moeten kunnen worden en doe ervaring op met 
implementatie door softwareleveranciers om de impact 
hiervan in kaart te brengen. Tegelijkertijd dient MedMij te 
onderzoeken hoe het beheerproces vormgegeven kan 
worden.

Informatie-
standaard7
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BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN - VERBETERING

BEVINDING EIGENAAR AANBEVELING

19

Documentatie is niet toereikend: er zijn te weinig voorbeelden van gebruik 
van de FHIR resources, uitzonderingssituaties ontbreken, de FHIR 
profielen worden als minder strikt ervaren dan de zibs: er is bij leveranciers 
behoefte aan betere en meer gestructureerde documentatie, zoals: voorbeelden, 
beschrijving van uitzonderingssituaties en volledige specificatie van de query-
parameters. Daarnaast is er te veel ruimte voor interpretatie in hoe queries
afgehandeld dienen te worden door de DVZA, waardoor er (ongewenste) verschillen 
ontstaan, en zijn er inconsistenties tussen de zibs en FHIR profielen (geldt niet voor 
Vragenlijsten uitwisselen). Tevens geeft men aan dat er op veel verschillende plekken 
documenten staat, wat niet overzichtelijk is. 

Nictiz 
Verbeter de leesbaarheid, eenduidigheid en compleetheid 
van documentatie en zorg ervoor dat duidelijk is waar de 
benodigde documentatie te vinden is.

Informatie-
standaard10
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BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN - OVERWEGING

Leveranciers willen Touchstone in de ontwikkelfase intensiever kunnen 
gebruiken: leveranciers geven aan dat het gebruik van Touchstone fijn is, maar wel 
te duur is om te gebruiken. Een licentie varieert van $1.000 tot $40.000 per jaar 
(afhankelijk van mogelijkheden en omvang onderneming). De gratis variant biedt vijf 
testmogelijkheden per dag, maar dat is niet voldoende in de ontwikkelfase 
(voorafgaand aan kwalificatie).

Nictiz
Onderzoek of de leveranciers in de ontwikkelfase 
ondersteund kunnen worden bij het gebruik van Touchstone.

BEVINDING EIGENAAR AANBEVELING

Leveranciers blijken references en contained resources op verschillende 
manieren te gebruiken: het is niet duidelijk welke variant onder welke 
omstandigheden toegepast moet worden, waardoor verschillende partijen 
verschillende keuzes maken.

Nictiz
Maak vanuit Nictiz duidelijk welk gebruik van FHIR de 
voorkeur heeft en welke variant het beste toegepast kan 
worden in bepaalde situaties.

Veel systemen zullen nog niet geschikt zijn om gegevens op te leveren: veel 
informatie dient gecodeerd te worden gestuurd (meestal in SNOMED CT of LOINC), 
terwijl systemen nog niet werken met vereiste coderingen of werken met andere 
codering, zoals NHG-LAB, lokale coderingen, etc. Ook historische data bevatten veelal 
niet de juiste coderingen.

Nictiz
Onderzoek hoe je de oude systemen tegemoet kunt komen 
gedurende een overgangsperiode.

Informatie-
standaard

Informatie-
standaard

Informatie-
standaard

1

2

3
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BEVINDINGEN EN AANBEVELINGEN - OVERWEGING

Werk met taken als generiek onderdeel van de gegevensdienst: zo kan de 
functionaliteit in de toekomst worden uitgebreid, bijvoorbeeld met een reminder om 
een bloeddrukmeting te sturen, medicatie op te halen, een afspraak te maken bij het 
huisartsenlab etc. Het is dan wel zaak dat het binnen de taak heel duidelijk is wat 
voor type taak het is.

Nictiz / 
MedMij

Onderzoek de mogelijkheid om het werken met taken als 
een generieke oplossing voor verschillende typen 
gegevensdiensten te implementeren (bijv. reminder voor 
doorgeven van metingen, maken van afspraken, etc.). 
Hierbij moet het mogelijk zijn om dezelfde taken meerdere 
keren op te halen.

BEVINDING EIGENAAR AANBEVELING

Informatie-
standaard /
Afspraken-
stelsel

4
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Behoefte aan meer informatie?

Neem contact op met het programma PROVES
Martijn Mallie programmamanager 
mallie@vzvz.nl 06-13310965

Quinten van Geest projectleider 
geest@vzvz.nl 06-12636139

mailto:mallie@vzvz.nl
mailto:geest@vzvz.nl
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Verzamelen Basisgegevens GGZ

zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

PGO Server 
(géén BSN)

PGO
User Agent

xIS

DigiD

Autorisatie 
Server

Resource Server

OCL

WhitelistZAL

Whitelist

Whitelist

OAuth en toestemmingsvraag

OAuth

FHIR + OAuth token

SAML

GNL

GNL

Asterisque

Ivido

Beproefd:
- Zibs uit EPD: patiënt, zorgaanbieder, zorgverlener, probleem
- ROM: vragenlijst Patient Health Questionnaire-9

VECOZO

xIS

ROM: QuestManager

EPD: Asterisque

1a

Opzet PoCs 2019
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Verzamelen Basisgegevens GGZ

zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

PGO Server 
(géén BSN)

PGO
User Agent

xIS

DigiD

Autorisatie 
Server

Resource Server

OCL

WhitelistZAL

Whitelist

Whitelist

OAuth en toestemmingsvraag

OAuth

FHIR + OAuth token

SAML

GNL

GNL

Code24

Drimpy

VECOZO

xIS

ROM: QuestManager

Code24

1b

Opzet PoCs 2019

Beproefd:
- Zibs uit EPD: patiënt, drugsgebruik, alcoholgebruik, tabaksgebruik, labuitslag
- ROM: vragenlijst Patient Health Questionnaire-9
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Verzamelen Basisgegevens GGZ

zorgaanbiedersdomeinpersoonsdomein

PGO Server 
(géén BSN)

PGO
User Agent

xIS

DigiD

Autorisatie 
Server

Resource Server

OCL

WhitelistZAL

Whitelist

Whitelist

OAuth en toestemmingsvraag

OAuth

FHIR + OAuth token

SAML

GNL

GNL

Enovation

Drimpy

eNovation

xIS
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Opzet PoCs 2019

Beproefd:
- Zibs uit EPD: patiënt, betaler, probleem, tekstuitslag (rapportage)
- ROM: vragenlijst Patient Health Questionnaire-9
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Vragenlijsten uitwisselen
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Beproefd:
- Vragenlijst: Clinical COPD Questionnaire

Opzet PoCs 2019
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Opzet PoCs 2019

Beproefd:
- Vragenlijst: Patient Health Questionnaire-9

VitalHealth
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Vragenlijsten uitwisselen
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Opzet PoCs 2019

Beproefd:
- Vragenlijst: testvragenlijst met daarin alle typen vragen die mogelijk zijn

Asterisque


