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Agenda 

► Project scope HL 7 NL & noodzaak & 

werkwijze 

► Stand van zaken ICHOM implementatie in 

Nederland 

► Perspectief vanuit GGZ NL 

► Analyse vragenlijsten Philips/ Vital Health 

► Eisen aan FHIR NL profielen 

► Werkafspraken 
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Project scope 

► Het maken van Nederlandse HL7 FHIR NL profielen 

en implementatiegids van de volgende HL7 FHIR 

Resources:  

– Resource Questionnaire - Content 3 

– Resource QuestionnaireResponse - Content 3 

► Maar ook van extensions: 

– Core extensions for Questionnaire 

– Element-definition Extensions 

► Het doel is generieke profielen te maken voor 

vragenlijsten.  

– Of er dan voor een domein nog weer specifieke profielen 

nodig zijn wordt later vastgesteld. 

► De basis voor de ontwikkeling is HL7 FHIR Release 

3 (STU). 
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Out of scope 

► We realiseren ons dat er veel meer vraagstukken zijn naast 

het maken van FHIR NL Profielen 

► Vraagstukken mbt: 

– Hoe vragenlijsten uit zetten bij clienten  

– Hoe weet de client dat er een vragenlijst klaar staat 

– Deadline van invullen 

– Het “transport” of “API” mechanisme 

– Etc 

► Infrastructuur via PGO, Koppeltaal-achtige oplossing etc.  

► Computerized adaptive testing (CAT): 

– is a form of computer-based test that adapts to the examinee's 

ability level 

– Laten we niet beginnen met de meest ingewikkelde vragenlijsten 

met het risico te verzanden in complexiteit 

– Geen nieuwe ontwikkelingen te belemmeren met de profielen 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-based_assessment
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-based_assessment
https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-based_assessment
https://en.wikipedia.org/wiki/Test_(student_assessment)
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Noodzaak 

► Er worden vele vragenlijsten, in 

verschillende vormen en opzet, gebruikt in 

de gezondheidszorg 

► Vragenlijsten voor diagnostiek, het 

vaststellen van klanttevredenheid, Patient-

reported outcome measures (PROMs), 

implementatie van ICHOM in Nederland etc.  

► Implementatie HL7 FHIR neemt toe, maar 

nog geen profielen voor vragenlijsten in 

Nederland 
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Werkwijze 

► Contact Vital Health: verkenning gezamenlijk 

project voor HL7 NL 

► Contact Henk Hutink mbt ICHOM implementatie in 

nederland 

► Contact Medmij mbt toepassen van vragenlijsten in 

Medmij. 

► Perspectief GGZ NL over vragenlijsten in de GGZ 

► Analyse van vragenlijsten: Vital Health voorbeelden 

en NHG voorbeelden 

► Analyse van FHIR Resources en SDC FHIR Profielen 

► Opstellen eisen aan FHIR NL Profielen 
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Resource Questionnaire - Content 

https://www.hl7.org/fhir/questionnaire.html 

Core extensions for Questionnaire 

https://www.hl7.org/fhir/questionnaire-extensions.html 

Element-definition Extensions 

https://www.hl7.org/fhir/element-extensions.html 

Resource QuestionnaireResponse - Content 

https://www.hl7.org/fhir/questionnaireresponse.html 

 

 Structured Data Capture 

http://hl7.org/fhir/us/sdc/index.html 

https://www.hl7.org/fhir/questionnaire.html
https://www.hl7.org/fhir/questionnaire-extensions.html
https://www.hl7.org/fhir/questionnaire-extensions.html
https://www.hl7.org/fhir/questionnaire-extensions.html
https://www.hl7.org/fhir/questionnaireresponse.html
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STAND VAN ZAKEN ICHOM 

IMPLEMENTATIE IN 

NEDERLAND 

 Henk Hutink, Nictiz 
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PERSPECTIEF VANUIT GGZ 

NL 

 William Goossen, beleidsmedewerker GGZ Nederland 



| 10 | 8-11-2018 | 

VITALHEALTH SAMPLE 

QUESTIONNAIRES ANALYSIS 

 Theo Solker, Vital health namens  

Ana Kostadinovska, Philips Research 

 

 



| 11 | 8-11-2018 | 

Eisen aan FHIR NL Profiel 

GFI (Groning Frailty Indicator): een eenvoudige vragenlijst, waarin de 

dimensies fysieke en psychosociale kwetsbaarheid worden gemeten. 

- Aan de antwoorden wordt een score van 0 of 1 toegekend.  

- Alles wordt opgeteld tot een totaal score, minimaal 0 en maximaal 15. 

Steverink, N., Slaets, J.P.J., Schuurmans, H., & Lis, M. van (2001). Measuring frailty: development and testing of the Groningen Frailty 

Indicator (GFI). The Gerontologist, 41, special issue 1, 236-237.  

Schuurmans, H., Steverink, N., Lindenberg, S., Frieswijk, N., & Slaets, J.P.J. (2004). Old or frail: what tells us more? Journals of 

Gerontology: Medical Sciences, 59A , 962-965.  

 

* Titel 

* Uitleg 

=beschrijving 

* Vragen 

* Totale score 

* Valuesets met 

scores, data type 

CO 
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Eisen aan FHIR NL Profiel 

Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL): een vragenlijst bestaande uit 50 items, gericht op het in 

kaart brengen en volgen van psychosociale klachten. Bijna het hele scala aan psychische en 

psychosomatische klachten kan in vier dimensies worden ondergebracht. 

- Vragen worden na het invullen door de patient geordend in vier dimensies: Distress, 

Depressie, Angst en Somatisatie. 

- Elke dimensie heeft een score. Het is een totaal score op een dimensie. 

- Aan deze score hangt een interpretatie. dit is aan de zorgverlener.  

(Terluin et al, 2008 / 2014) 

class Information Model

Name: Information Model
Author: GoossenA
Version: 0.3
Created: 8/10/2016 12:00:00 AM
Updated: 7/31/2018 11:10:41 AM
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Subtotaalscores (dimensies) 
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dimensie relevante vragen. 

 



| 13 | 8-11-2018 | 

Eisen aan FHIR NL Profiel 

Tilburg Frailty Indicator: een zelfrapportage instrument, bestaat uit twee delen. Deel A 

omvat 10 vragen over determinanten van kwetsbaarheid, factoren die de mate van 

kwetsbaarheid kunnen beïnvloeden, zoals geslacht, leeftijd, burgelijke staat en de 

aanwezigheid van ziekten of chronische aandoeningen. Deel B heeft 15 vragen met 

betrekking tot de lichamelijke, psychische en sociale gezondheid van de cliënt, de 

componenten van kwetsbaarheid. Met de antwoorden van deel B kan de zorgverlener 

bepalen hoe kwetsbaar de client is en op welk gebied (lichamelijk, psychisch of 

sociaal) hij of zij problemen heeft (Van Kleef instituut, 2018). 

- Alleen van deel B worden de scores opgeteld. 

- Antwoord mogelijkheden zijn Ja en Nee, met score 1 & 0 die kan verschillen. 

- Andere antwoord mogelijkheden zijn Ja, soms & nee. Ook hier verschillen de scores. 

Clusters van vragen = in FHIR Resource 

QuestionnaireItemType = Group, act as a Parent? Nesting? 

class PsychischeComponenten
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11 11

Valuesets met score = CO 

Alle mogelijke antwoorden met score 

vraagt een aparte valueset? 

https://www.hl7.org/fhir/valueset-item-type.html
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SF-12 Health Survey: vraagt de cliënt naar de eigen standpunten tav de gezondheid. 

Met deze informatie kan worden bijgehouden hoe de client zich voelt en hoe goed 

deze in staat is de gebruikelijke bezigheden uit te voeren. 

- Met de survey wordt een score verkregen op 8 schalen.  

-Getransformeerde schaal = ((echte score - laagst mogelijke schore)/range van score)) * 

100 

-- Per schaal een gemiddelde van 50 en een SD van 10 --> alle scores boven 50 liggen 

boven de norm van de algemene populatie en alle scores onder de 50 liggen onder de 

norm. 

- Stap 1 is de Z-score per schaal berekenen (hoeveel SD wijkt de schaalcore af van het 

gemiddelde): --> zie blz. 49 stap 1 --> doe dat per schaal. Het gemiddelde en de SD van 

schaal 8.1 zijn gebruikt 

- Stap 2 is samenvoegen van de de 8 schalen tot een mentale en fysieke schaal --> 

aggregatie met bepaalde weging (zie tabel 8.2) --> gebruik formule onderaan van 

pagina 49 stap 2. 

- Stap 3: nu moeten we nog van de mentale en fysieke schaal de t-score transformatie 

doen (zie formule op blz 50 bij stap 3.  

Eisen aan FHIR NL Profiel 
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Algoritme voor berekening 

score 

-Z-score per schaal 

 

-samenvoegen van de de 8 

schalen tot een mentale en 

fysieke schaal --> aggregatie 

met bepaalde weging, 

gebruik formule  

 

- van de mentale en fysieke 

schaal de t-score 

transformatie doen 
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1 Tracked via the PROMIS-10 

2 Evaluated with the PHQ-2, 

optional follow-up with the 

EPDS 

3 Option to track via the 

BSES-SF 

4 Tracked via the ICIQ-SF and 

Wexner, Wexner and the 

PROMIS SFFAC102 

5 Tracked via the MIBs 

6 Tracked via the BSS-R 

 

Geheel is compositie van 

vragenlijsten met antwoorden 

afkomstig uit EPD en van 

cliënten. 
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Stroke 
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