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Agenda

► Korte terugblik op de sessie November 

2018

► Acties daarna en kort waar we nu staan

► MedMij; 

► MedMij afspraken en HL7 NL

► Voorbeelden…..

► Hoe verder?
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Project scope & Noodzaak

► Het maken van Nederlandse HL7 FHIR NL profielen 

en implementatiegids van de volgende HL7 FHIR 

Resources: 

– Questionnaire

– QuestionnaireResponse 

► Maken van ‘generieke FHIR NL profielen voor 

vragenlijsten’. 

► Waarom?

– 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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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/Test_(student_assessment)
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MEDMIJ EN VRAGENLIJSTEN 

IN AFSPRAKENSTELSEL
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Jacco Aantjes
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VOORBEELDEN VAN 

VRAGENLIJSTEN IN FHIR

Theo Stolker, Philips VitalHealth
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Aanpak

► Voorbeeld van algemene uitslag gebaseerd op 

HoNOS scale incl. SNOMED codes

► Uitgangspunt: Geconfigureerde HoNOS schaal

zoals die in Nederland wordt gebruik

► Teruggebracht naar HoNOS12

► Snomed Codes toegevoegd

► Bouw van mapping FHIR Questionnaire

► SDC profile extensies toegevoegd:

– http://hl7.org/fhir/us/sdc/STU2/sdc-questionnaire.html

(huidig)

– http://hl7.org/fhir/uv/sdc/2018Sep/artifacts.html

(toekomstig)

► Bouw van mapping FHIR QuestionnaireResponse

https://www.hl7.org/fhir/STU3/questionnaire.html
http://hl7.org/fhir/us/sdc/STU2/sdc-questionnaire.html
http://hl7.org/fhir/uv/sdc/2018Sep/artifacts.html
https://www.hl7.org/fhir/STU3/questionnaireresponse.html
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Bevindingen (1)

► Correcte en eenduidige FHIR questionnaires 

samenstellen is niet triviaal en allerminst

intuitief

► Snomed codings zijn soms ambigue of nog 

niet gedefinieerde

– Score A, B, C en D??

– Geen codes voor extra vragen in NL-Honos.

► QuestionnaireResponse heeft 2 ernstige

tekortkomingen:

– Geen “code” voor vraag bij de antwoord ➔

➔ Questionnaire is altijd nodig voor interpretatie

– Onjuist element answer.item (dubbeling, klopt niet

met Questionnaire structuur)

p%20https:/phinvadsstg.cdc.gov/vads/ViewCodeSystemConcept.action?oid=2.16.840.1.113883.6.96&code=281114006
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Bevindingen (2)

► Experiment scoreberekening met FHIRPath:

– Is mogelijk voor eenvoudige berekeningen

– Visie van Grahame is meer dan huidige FHIRPath

– Visie van Grahame is meer dan huidige SDC

– Let op: Is buiten scope voor Medmij

– Voorlopig is dat ook de juiste richting (separation 

of concerns)

► Profile proposal: Slice scores separately 

from questions/answers.

http://www.healthintersections.com.au/?p=2835
http://hl7.org/fhirpath/
http://www.healthintersections.com.au/?p=2835
http://hl7.org/fhir/us/sdc/STU2/


| 10 | 8-4-2019 |

SDC FHIR Profielen voor Questionnaire & 

Questionnaire Respons

HL7 Internationaal

► http://hl7.org/fhir/uv/sdc/2018Sep/index.

html

► http://hl7.org/fhir/uv/sdc/2018Sep/artifac

ts.html

MedMij & HL7 Nederland

► https://simplifier.net/nictizstu3-

questionnaires

► https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wik

i/MedMij:Vdraft_OntwerpVragenlijsten

► https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wik

i/MedMij:V2019.01_FHIR_IG

http://hl7.org/fhir/uv/sdc/2018Sep/index.html
http://hl7.org/fhir/uv/sdc/2018Sep/artifacts.html
https://simplifier.net/nictizstu3-questionnaires
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:Vdraft_OntwerpVragenlijsten
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FHIR?

► Zie

– https://www.hl7.org/fhir/summary.html

– http://www.hl7.org/fhir/

– https://www.hl7.nl/opleidingen/item/opleiding-

fhir-basics.html

– https://www.medmij.nl/wp-

content/uploads/2017/06/Factsheet-MedMij-

FHIR.pdf

– https://simplifier.net/ProfilingAcademy

– https://fire.ly/training/profiling-academy/

http://www.hl7.org/fhir/
http://www.hl7.org/fhir/
https://www.hl7.nl/opleidingen/item/opleiding-fhir-basics.html
https://www.medmij.nl/wp-content/uploads/2017/06/Factsheet-MedMij-FHIR.pdf
https://simplifier.net/ProfilingAcademy
https://fire.ly/training/profiling-academy/

