Maken profielen en implementatiegidsen voor FHIR
Resources Questionnaire en Questionnaire Respons
Beschrijving sessie
Deze sessie is een vervolg op de sessie tijdens de voorgaande Work Group Meeting. In deze sessie gaan we vooral in op de stand van zaken met
betrekking tot de ontwikkeling van FHIR NL profielen voor de FHIR Resources Questionnaire en Questionnaire Response. In de tussenliggende periode is
er overleg geweest met MedMij en zal MedMij in de sessie in gaan op hoe zij vragenlijsten zien in relatie met het PGO en de wijze waarop dit in het
afsprakenstelsel zal worden opgenomen.

Verwachte beginsituatie
Sommige tracks kunnen worden gesplitst in level "absolute beginners" en een level "heroes". Beschrijf per niveau welke skills verwacht worden en hoe via
tutorials en/of instructies het gewenste level bereikt kan worden,
level

description

Absolut
e
beginn
ers

Ook deelnemers die de vorige keer niet aan de sessie hebben deelgenomen zijn welkom. Een verslag van deze sessie is te vinden op
Confluence onder 10e WGM.

Heroes

Basiskennis over FHIR profielen en Medmij is wenselijk. Er is namelijk geen ruimte om uit te leggen wat FHIR is in relatie met vragenlijsten.
Ook is er geen ruimte tijdens de sessie om diep in te gaan op MedMij.
Zie voor meer informatie over MedMij: https://www.medmij.nl/ en https://www.nictiz.nl/programmas/medmij/
Voor meer informatie over FHIR zie https://www.nictiz.nl/standaarden/hl7-fhir/; https://hl7.nl/component/zoo/item/fhir.html; https://www.medmij.
nl/wp-content/uploads/2017/06/Factsheet-MedMij-FHIR.pdf en natuurlijk de website met de volledige uitleg over de FHIR standaard: https://ww
w.hl7.org/fhir/overview.html

Voorbereiding
Geef aan welke voorbereidingen op gebied van lezen, downloaden en/of andere zaken gedaan moeten worden
Prep

level

Content

Docum De volgende pagina's kunnen geraadpleegd worden. Let wel: dit
entation zijn nog concepten!

Eventueel kan ook de Home pagina met sdc profielen voor
Questionnaire en questionnaire response bekeken worden:
DE FHIR NL profielen voor vragenlijsten zijn te vinden op:

read
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:
Vdraft_OntwerpVragenlijsten
https://informatiestandaarden.nictiz.nl/wiki/MedMij:
Vdraft_FHIR_Questionnaire_and_Questionnaire_Response_
(Vragenlijsten)
http://hl7.org/fhir/uv/sdc/2018Sep/index.html
https://simplifier.net/nictizstu3-questionnaires

Downlo
ads

Geen

Equip
ment

Geen

Echter, als je de profielen via Simplifier wil downloaden, doe dat dan
voor de sessie ivm overbelasting van het netwerk.

Status sessie
Geef aan waar de track zich bevindt, is het een nieuwe track, gaan we door op de vorige hackathon , zijn er onderdelen op verschillende levels, enz. Werk
dit verder uit in de scenarios
Status
Sequel

level

Description

Absolute beginners

Zie verslag van vorige sessies.

Heroes

Vervolg op de sessies in de vorige WGM.
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