
  

Talk to your PGO
Connect Google Assistent to your PGO using FHIR
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Hoe werk je met een PGO als je slechtziend of 
blind bent, of digibeet, of gewoon patient bent?

Dan heb je webaccessability standaarden …
… maar website oplezen is het niet echt.

Wat zou het mooi zijn als je “gewoon” kan praten 
tegen je PGO!



  

Filmpje

FHIR Applications Roundtable 2017: Chris Sprague - Iris Chatbot 

Kort: https://www.youtube.com/watch?v=4DTRppMzCyk&t=8m20s 

https://www.youtube.com/watch?v=_aUdkmiubYY&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=4DTRppMzCyk&t=8m20s


  

Uitzoeken
● Een spraak interface, welke?
● Een PGO met bevraag FHIR interface, welke?
● Services voor koppelen van een spraak 

interface aan een PGO, welke?
● … en benodigde gereedschappen.



  

Architectuur

DialogFlowGoogle Actions FHIR Gateway
Zodos
FHIR IF

ZodosGoogle Assistant



  

Ingredienten
● Een PGO naar keus met FHIR 

interface
● FHIR
● Chatbot platform
● Chatbot naar FHIR gateway
● Hosting
● Speech Interface

● Zodos

● STU3 MedMij
● DialogFlow + Google Actions
● Node.js
● Google Cloud
● Google Assistent



  

Gereedschappen
● Postman – uitproberen REST interfaces FHIR en DialogFlow
● Visual Studio Code – gateway source code en bekijken JSON 

files
● Google Cloud Command Line Interface (CLI) – voor 

deployen van de gateway code
● Docker – virtuele omgeving met developer CLI tools



  



  
https://console.actions.google.com/project/phr-evxv/simulator

https://console.actions.google.com/project/phr-evxv/simulator


  

DialogFlowGoogle Actions
Zodos
FHIR IF

ZodosGoogle Assistant

1) “Talk to my PHR”

2) “What is my last weight?”

https://connect-test.zodos.nl/stu3/Observation/
$lastn?code=http://loinc.org|29463-7

FHIR Gateway

3) “Your latest weight value is 79.5 kg.”



  

Under the hood
1) Postman PGO request voor laatste uitslag

FHIR Observation?code=<weight>

2) Postman Gateway request
WebhookRequest/Response  FHIR→

3) DialogFlow Agent Trainen, Configureren en Testen

4) Integreren en Testen in Google Assistent
(of Slack of Facebook messenger of ..)

5) Google Assistent service voor iedereen – voor de volgende keer

https://dialogflow.cloud.google.com/#/agent/phr-evxv/

https://dialogflow.cloud.google.com/#/agent/phr-evxv/


  

Zo, nu kunnen we zorgdata uitvragen (en vastleggen) 
met onze telefoon, smart watch, auto! en computer.



  

Vervolg suggesties van de groep
● Nederlands
● Koppel aan je eigen PGO
● Deploy in Assistant
● Gebruik LOINC search om “observation” om te zetten in LOINC code, zodat je 

EN en NL en synoniemen kan gebruiken.
● Medicatie opvragen, welke medicijnen moet ik ook alweer nemen en 

wanneer?
● Meer observaties (lab?), voorlezen laatste brief, afspraken
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