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MedMij
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Wat wil MedMij bereiken?

In 2020 kan iedereen die dat wil, 
beschikken over zijn of haar
eigen gezondheidsgegevens 

in één persoonlijke 
gezondheidsomgeving.
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Producten van MedMij-programma

Afsprakenstelsel
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Standaarden

Financiering
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Governance MedMij

Programma MedMij Stichting MedMij

Stuurgroep Eigenaarsraad

Programma
bureau

Bestuur

Projecten
MedMij Support
Communicatie
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VZVZ Servicecentrum
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PFN | Actiz | Nictiz | VWS | ZN  
NHG | KNMP | NVZ | GGZ NL | MIND

PFN | Actiz | KNMP | KBO-PCOB | 
MIND | NHG

Standaarden - beheer

Afsprakenstelsel - beheer
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Aanpak

8



Aanpak

• Huidige situatie

• Doel

• Uitgangspunten

• Bestaande ervaringen

• Scope

9



Nu

Vragenlijsten nu al veel gebruikt, denk aan

• Pre-operatieve screening

• PROM

• Pijnscores / welbevinden
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PGO

PGO is er voor de patiënt

Wens voor vragenlijst in PGO, vanaf diverse partijen, zowel patiënten (PF), 

beleidsmakers (VWS) als leveranciers en zorginstellingen

PGO kan helpen met dingen die een PGO al ‘weet’ (persoonsgegevens, maar 

ook eventueel medisch inhoudelijk, zoals laatste bloeddruk, gewicht, et 

cetera)

PGO kan vragenlijst/antwoorden vasthouden: regie voor patiënt
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Nu

Geen – algemeen gedragen – standaard in NL, resulteert in:

• Maatwerk

• Ongestructureerde informatie-uitwisseling

• Belemmering voor gestructureerde uitwisseling

Met andere woorden:

• Iedereen vindt eigen wiel uit

• En de wielen zijn niet compatibel
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Nu

Er zijn dus belemmeringen voor het uitwisselen van vragenlijsten.

En dat is wat wij met dit project willen: het wegnemen van de belemmering voor 

gestructureerde vragenlijst in PGO
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• Huidige situatie

• Doel

• Uitgangspunten

• Bestaande ervaringen

• Scope

Aanpak
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Doel

Zoals al eerder gezegd: wij willen het gestructureerd uitwisselen van vragenlijst 

tussen XIS en PGO mogelijk maken.

Dit is een eerste stap waarmee al direct vragenlijsten kunnen worden gebruikt in 
PGO’s. Volgende stappen richten zich dan op verdere ontwikkeling van vragenlijsten 
in MedMij
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Aanpak

• Huidige situatie

• Doel

• Uitgangspunten

• Bestaande ervaringen

• Scope
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Uitgangspunt – content agnostisch

Content-agnostisch

• Alvast belemmering van standaardisatie – los van content – wegnemen

• Er kan een vragenlijst en antwoord over de lijn, wat erin zit dat is buiten 

scope, dus een black box

• Vooruitlopend op standaardisatie van vragen(lijsten), want

• Standaardisatie van de inhoud 

• dat is/wordt een separaat programma 

• met eigen dynamiek en 

• vooral complexiteit

Passend bij het MedMij Afsprakenstelsel

• Publicatiemodel

• Geen mogelijkheden tot interactie & notificatie
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• Gebaseerd op FHIR
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Uitgangspunt - PGO “een beetje dom”

PGO zo dom mogelijk: 
• PGO ontlasten, 
• Eventuele intelligentie laten we bij het XIS

Dat betekent bijvoorbeeld dat
• Interpretatie van antwoorden, zoals berekening van scores, niet 

plaatsvindt in het PGO.
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Uitgangspunt – verder met HL7NL WGM

We gaan dus zo min mogelijk zelf het wiel uitvinden.
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Uitgangspunt – verder met HL7NL WGM

• SDC-profielen

• NL-variant

De  conclusie van HL7NL Work Group Meeting van 8 november 2018

Gebruik maken van de bestaande FHIR  profielen van SDC
De SDC-profielen hebben reeds veel verschillende vraagsoorten & 
antwoordmogelijkheden gespecificeerd. Tot het tegendeel bewezen is nemen 
we aan dat dit genoeg is voor de Nederlandse situatie.

We maken een NL profiel : 
• er is bijvoorbeeld minimaal een referentie nodig naar het profiel voor NL-patient

/ zorgaanbieder / zorgverlener
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Aanpak

• Huidige situatie

• Doel

• Uitgangspunten

• Bestaande ervaringen

• Scope
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Aanpak – Bestaande ervaringen

En in het kader van niet zelf het wiel uitvinden, maar gebruik maken van reeds 

opgedane ervaring.

Bestaande ervaringen geïnventariseerd bij:

• Philips (VitalHealth)

• LUMC

• IKNL

Uitkomst hiervan is dat het plan prima kan passen en ook aan een behoefte voldoet.
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Aanpak

• Huidige situatie

• Doel

• Uitgangspunten

• Bestaande ervaringen

• Scope
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Aanpak – Scope – use case

…
‘Pling’, Jelmer krijgt van zijn PGO een 

reminder dat hij morgen om 10.00 zijn eerste 
afspraak heeft bij de psycholoog. Tevens kan 
hij vanuit zijn PGO een vragenlijst invullen voor 
de psycholoog over zijn klachten, gezondheid 
en verwachtingen. Wat zijn huisarts al 
vermoedde, wordt door de psycholoog 
bevestigd. Jelmer heeft een burn-out. 
…

Het gaat niet zo goed met Jelmer, hij krijgt een burn-out en dat 

ontwikkelt zich later zelfs naar een acute depressie.

Maar waar we het hier over willen hebben, is dat we het voor Jelmer 

mogelijk willen maken dat hij vragenlijsten in zijn PGO kan ontvangen. 

Deze kan invullen en vervolgens de antwoorden kan terugsturen naar de 

zorgverlener. Dit helpt de zorgverlener om betere zorg te bieden. 

Verder blijven deze lijsten+ antwoorden bewaard in zijn PGO en kan hij 

ook later nog terugzien wat hij geantwoord heeft.
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Dit geeft Jelmer meer regie op zijn gezondheid.
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Aanpak – Scope – use case

Use case

Zorgaanbieder geeft aan dat een vragenlijst via PGO kan worden ingevuld

Zorgaanbieder zet vragenlijst klaar

Patiënt haalt vragenlijst op in PGO

Patiënt vult vragenlijst in

Patiënt stuurt antwoorden op de vragenlijst terug aan zorgaanbieder

Belangrijk: In deze use case worden duidelijke afspraken gemaakt tussen 
zorgaanbieder en patiënt over het invullen van de vragenlijst binnen een PGO!
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Aanpak - Scope

Opletten op het gevaar van scope creep 

We willen iets opleveren en hebben daarom de scope van dit traject 

‘strak’ gezet.
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• Interpretatie antwoorden in PGO

• eventueel rapportage naar PGO via PDF use case

• Ondersteuning workflow

• Externe notificaties of reminders voor de patiënt

• Complexe vragenlijsten

• Interactief (nieuwe vragen ophalen o.b.v. antwoorden)

• Computer Adaptive Testing (CAT)

• User interface

• Ontwikkeling van nieuwe zibs

• Content standaardisatie (black box)

Scope – wat niet

Nogmaals; mogelijkheden MedMij Afsprakenstelsel zijn hierbij ook bepalend!
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Aanpak

• Huidige situatie

• Doel

• Uitgangspunten

• Bestaande ervaringen

• Scope
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Ontwerp
functioneel
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Ontwerp - functioneel

Vragenlijst verwijzing

Antwoorden

Een eenvoudige zorgsituatie:
• Een zorgaanbieder maakt, buiten de persoonlijke gezondheidsomgeving om, een 

afspraak met een patiënt over het invullen van een vragenlijst
• Deze zorgaanbieder maakt de vragenlijst beschikbaar voor de persoonlijke 

gezondheidsomgeving van de patiënt
• De patiënt gebruikt zijn persoonlijke gezondheidsomgeving om de vragenlijst op te 

halen
• De patiënt vult de vragenlijst in en stuurt de antwoorden in zijn geheel terug naar 

het systeem van de zorgaanbieder (XIS).

Een zorgaanbieder kán gebruik maken van een externe repository voor vragenlijsten 
(Vragenlijsten-repository), maar mag deze bedrijfsrol ook zelf invullen. Om het hosten 
van vragenlijsten door een externe partij mogelijk te maken, is hiervoor wel een 
aparte bedrijfs- en systeemrol gemaakt.
Een vragenlijst bevat geen patiëntgegevens en kán dus opgevraagd worden zonder 
dat de patiënt zich hoeft bekend te maken. Dit kan dan ook buiten het MedMij-
afsprakenstelsel plaatsvinden.
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Ontwerp - functioneel

De use cases voor informatie-uitwisseling zijn:
• Raadplegen / beschikbaarstellen vragenlijst - dit zorgt ervoor dat een vragenlijst 

beschikbaar komt in een persoonlijke gezondheidsomgeving
• Sturen / ontvangen vragenlijstantwoorden - dit zorgt ervoor dat een zorgaanbieder 

de beschikking krijgt over de antwoorden op een vragenlijst.

Het raadplegen van de vragenlijst en het sturen van de antwoorden zijn twee use
cases die nadrukkelijk bij elkaar horen. Functioneel kunnen ze zelfs gezien worden als 
verschillende acties binnen een zelfde use case. Ze zijn echter als separate use case 
gedefinieerd omdat:
• het raadplegen van de vragen en het sturen van de antwoorden asynchroon 

plaatsvindt
• het MedMij afsprakenstelsel voor raadplegen/beschikbaarstellen en voor 

sturen/ontvangen separate use cases definieert.
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Ontwerp
technisch
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Ontwerp - technisch

• SDC –> NL
• Patiënt
• Zorgaanbieder
• Zorgverlener

SDC profielen zijn vernederlandst en beschikbaar gemaakt via Simplifier.
Vernederlandsing:
• nl-core-patient

• nl-core-practitioner

• nl-core-practitionerrole

• nl-core-organization
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Ontwerp - technisch

Task

Questionnaire

QuestionnaireResponse

De technische invulling van deze use case: waar worden welke FHIR resources 
ingezet.

De Task bevat een verwijzing naar de Questionnaire om op te halen.
De Questionnaireresponse wordt gecreëerd bij het XIS.
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Ontwerp - technisch

Task Questionnaire Questionnaire
Response

Focus Questionnaire

Patiënt

For Author

De technische invulling van deze use case: waar worden welke FHIR resources 
ingezet.

De Task bevat een verwijzing naar de Questionnaire om op te halen.
De Questionnaireresponse wordt gecreëerd bij het XIS en heeft ook een verwijzing 
naar de Questionnaire
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Openbare 
consultatie

36



37

Openbare consultatie

We willen binnenkort de openbare consultatie starten.

We geven dan soms concrete vragen mee.
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Openbare consultatie - vragen

Past uw use case?

Wat heeft u nodig om dit te kunnen gaan inrichten?

Waar kan MedMij u mee helpen?
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Openbare consultatie - repository

Vragenlijst verwijzing

Antwoorden

Pas het ontwerp met een eventueel (!) externe repo bij de manier waarop uw 
software werkt. 
Let op: een XIS mag deze functie ook zelf vervullen en het mág ook binnen het 
MedMij afsprakenstelsel (maar dat laatste hoeft dus niet)

Een zorgaanbieder kán gebruik maken van een externe repository voor vragenlijsten 
(Vragenlijsten-repository), maar mag deze bedrijfsrol ook zelf invullen. Om het hosten 
van vragenlijsten door een externe partij mogelijk te maken, is hiervoor wel een 
aparte bedrijfs- en systeemrol gemaakt.
Een vragenlijst bevat geen patiëntgegevens en kán dus opgevraagd worden zonder 
dat de patiënt zich hoeft bekend te maken. Dit kan dan ook buiten het MedMij-
afsprakenstelsel plaatsvinden.
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Openbare consultatie - vragen

• NL situatie

Waar voldoet SDC niet voor de NL-situatie?
Nog andere vernederlandsing nodig, hebben we dingen over het hoofd gezien? 

SDC profielen zijn vernederlandst en beschikbaar gemaakt via Simplifier.
Vernederlandsing:
• nl-core-patient

• nl-core-practitioner

• nl-core-practitionerrole

• nl-core-organization
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Recap: Ontwerp - technisch

Task Questionnaire Questionnaire
Response

Focus Questionnaire

Patiënt

For Author

De technische invulling van deze use case: waar worden welke FHIR resources 
ingezet.

De Task bevat een verwijzing naar de Questionnaire om op te halen.
De Questionnaireresponse wordt gecreëerd bij het XIS en heeft ook een verwijzing 
naar de Questionnaire
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Openbare consultatie - vragen

Task QuestionnaireQuestionnaire
Response

Definition Questionnaire

Patiënt

For Author

De technische invulling van deze use case: waar worden welke FHIR resources 
ingezet.

Een alternatief is om de Task te laten verwijzen naar (of het kan ook een contained
resource zijn) een alvast door het XIS aangemaakte QuestionnaireResponse.
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.
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Openbare consultatie - vragen

Gewenste volgende stappen, gecategoriseerd in urgentie en belang.

Workflow – algemeen oppakken in MedMij (en vragenlijsten kan daar 

dan van profiteren), is een aanbeveling die we vanuit dit project naar 

MedMij willen doen.

Inhoud van vragenlijsten (als separaat traject).
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Mogelijkheid bieden om naam en mail achterlaten zodat we hen direct op de hoogte 
stellen van de OC
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