
OPRICHTER HL7: “FHIR IS DE 

MANIER OM EPD’S TOEGANKELIJK 

TE MAKEN”



FHIR komt in een stroomversnelling. Op de onlangs gehouden conferentie FHIR 
Dev Days in Redmond in de VS was er één rode draad: interoperabiliteit binnen 
de gezondheidszorg bereikt een historisch omslagpunt. Deze verschuiving 
naar een nieuwe en modernere manier van informatie-uitwisseling belooft 
gezondheidsgegevens toegankelijker te maken voor niet alleen aanbieders, maar 
ook patiënten en consumenten. Hoog tijd om wat meer te vertellen over deze 
conceptstandaard, die nu al hard bezig is om het EPD toegankelijker te maken en 
daarmee de zorg beter.  

Wat is FHIR precies?
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Zoals in het e-book al stond beschreven, staat FHIR voor 
Fast Healthcare Interoperability Resources. Het is de nieuw-
ste basiseenheid van gegevensuitwisseling van Health Level 
7 (HL7) wat op zijn beurt de wereldwijde standaard is voor 
veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg. Re-
sources en gegevenstypen worden met FHIR gepresenteerd 
in een beknopt XML-achtig formaat, maar zijn ook voorzien 
van een gedetailleerde beschrijving van hun inhoud. Voor-
beelden van resources zijn de patiënt en de organisatie, 
maar ook de afspraak, het gesprek en de observatie. FHIR 
overtreft de vorige standaard HL7v2 op het gebied van 
toegankelijkheid: het zorgt voor betrouwbare en vlotte 
uitwisseling van gezondheidsgegevens zodat met name pa-
tiënten gemakkelijker toegang hebben tot hun gegevens. 
 

https://www.nictiz.nl/standaarden/hl7-fhir/
https://www.nictiz.nl/standaarden/hl7-fhir/
https://bnl.intersystems.com/nl/blog/real-world-data-uit-het-leven-van-de-patiënt-de-toepassingen-deel-3


Hoe snel gaat die 
opmars?
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De snelheid waarmee wordt overgestapt op FHIR is verrassend. 
In 2014 werd de standaard aanvankelijk gelanceerd als het Argo-
naut-project om open standaarden voor interoperabiliteit te stimul-
eren, maar werd daarna snel geaccepteerd als nieuwe stap in de 
informatie-uitwisseling in de zorg. Nu heeft 80% van de Amerikaanse 
ziekenhuizen en 64% van de Amerikaanse artsen FHIR DTSUv2 in geb-
ruik genomen, (=de tweede ontwerpstandaard voor proefgebruik). De 
vicepresident van de Healthcare divisie van Microsoft beschouwt FHIR 
als een ‘eersteklas’ datatype en denkt dat gegevensuitwisseling via 
FHIR over 10 jaar min of meer de standaard zal zijn.

Een van de redenen van het FHIR succes is de vergevorderde 
ontwikkelingsfase waarin de standaard zich bevindt. De eerste 
‘normatieve’ FHIR-resources zijn tegelijk met de FHIR R4-versie 
aangekondigd in december 2018. Normatief betekent dat 
veranderingen in de standaard niet ten koste gaan van de resource, 
wat de standaard toekomstbestendig en breed toepasbaar maakt. 
Er zijn ongeveer 25-30 resources die normatief kunnen zijn bij versie 
R5 die voorlopig gepland staat voor oktober 2020. Dit zijn belangrijke 
ontwikkelingen!

Vergevorderde 
ontwikkelingsfase

https://bnl.intersystems.com/nl/blog/moderne-zorg-start-bij-de-interoperabiliteit-van-je-systemen
https://bnl.intersystems.com/nl/blog/moderne-zorg-start-bij-de-interoperabiliteit-van-je-systemen
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Aanmaken van FHIR- 
profielen

Ten tweede heeft de open-sourcegemeenschap een aantal instru-
menten ontwikkeld om met FHIR-resources te kunnen werken. 
Deze werden op de FHIR Dev conferentie gedemonstreerd. Zo 
wordt het programma genaamd ‘Forge’ gebruikt voor het aan-
maken van FHIR-profielen. De FHIR-specificatie beschrijft alleen 
een aantal basale resources, kaders en API’s die in diverse zorg-
contexten kunnen worden gebruikt. Dit maakt het programma 
enorm flexibel en bruikbaar voor verschillende zorgpartijen die 
normaal niet zo makkelijk met elkaar communiceren. 

De keerzijde van deze basale resources is dat binnen het eco-
systeem van de gezondheidszorg er veel verschillen bestaan in 
vereisten, voorschriften, opleiding en handelingen (zoals hier 
staat omschreven). Daarom kunnen gebruikers met Forge de 
volgende zaken regelen:
• De elementen van resources bepalen die worden gebruikt en   
welke extra elementen worden toegevoegd die geen deel uitmak-
en van de basisspecificaties
• De API-functies bepalen die worden gebruikt en op welke manier
• De terminologieën bepalen die worden gebruikt voor bepaalde 
elementen
• Beschrijvingen creëren van hoe de resource-elementen en      
API-functies aan lokale vereisten en/of implementaties worden 
gekoppeld.

https://fire.ly/products/forge/


IEen andere tool die werd gedemonstreerd is FHIRPath, een pad-gebaseerde 
navigatie- en extractietaal vergelijkbaar met XPATH, momenteel als STU1 
release. Met FHIRPath kan een ontwikkelaar navigeren, delen van een resource 
instance aanwijzen en eigen zoekparameters definiëren. Ontwikkelaars kunnen 
FHIRPath gebruiken om gegevens uit een profiel of resource te halen. FHIRPath 
wordt naar verwachting later dit jaar normatief.

Daniel Gottlieb, directeur FHIR and Healthcare Data Standards bij Central 
Square Solutions, sprak over de resource Bulk FHIR die nu wordt ontwikkeld en 
die een gemakkelijkere manier belooft te zijn om grote volumes FHIR-gegevens 
te verkrijgen. Er zijn meerdere situaties waarin Bulk FHIR kan worden gebruikt, 
bijvoorbeeld bij het synchroniseren van grote aantallen voortgangsverslagen 
van derden naar een EPD, het integreren van een systeem voor volksgezondheid 
met een EPD-systeem of het inzetten van machine learning. De query‘s 
maken gebruik van een asynchroon verzoek en van publieke of particuliere 
beveiligingssleutels. Om FHIR-records te scheiden, wordt gebruikmaakt van 
‘ndjson’: newline-delimited JSON. De proef met FHIR-implementatie is bij 
Cerner en Epic uitgevoerd als ‘proof of concept’ en wordt verfijnd bij FHIR 
Connectathons. Op dit moment is het alleen voor export, maar er staat een 
import implementatie gepland.

Navigeren met FHIRPath

FHIR maakt EPD toegankelijk | 9FHIR maakt EPD toegankelijk | 8

Grote hoeveelheden FHIR-volumes



“FHIR is cruciaal om EPD’s beschikbaar, 
vindbaar en uitwisselbaar te maken. Ik 
sta hier vierkant achter en ben er trots 
op dat we de wereld laten kennismaken 
met FHIR”
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Waarschijnlijk vat Ed Hammond, PhD, emeritus voorzitter en 
oprichter van HL7, alles het best samen in zijn slottoespraak 
op het evenement: ‘FHIR is een specificatie die is gebaseerd 
op nieuwe methodes in de sector en die gebruikmaakt van 
informatie over de vereisten, successen en uitdagingen van 
het definiëren en implementeren van HL7 v2, v3 en het RIM, 
en CDA. FHIR is cruciaal om EPD‘s beschikbaar, vindbaar en 
uitwisselbaar te maken. Ik sta hier vierkant achter en ben er 
trots op dat we de wereld laten kennismaken met FHIR.’
Hebt u vragen over FHIR of wilt u direct aan de slag met de 
internationale standaard? Neem contact met ons op, dan 
kijken we met je mee.

Oprichter HL7 trots 
op nieuwe standaard
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InterSystems BV · Medialaan 32/1, 1800 Vilvoorde
Tel.: +32 2 464 97 20 

Sommige applicaties zijn te belangrijk om niet te werken. Ze ondersteunen 
onze gezondheidszorg, bedrijven en overheden. Hoe beter de verbindingen 
tussen deze applicaties, hoe meer waardevolle informatie er vrijkomt. 
Die informatie is de olie van deze digitale tijd en helpt organisaties hun 
diensten en producten beter te maken. 

Onze software maakt dit mogelijk. 

InterSystems HealthShare

Speciaal voor klanten in de gezondheidszorg ontwikkelden onze experts 
HealthShare. Met deze oplossing creëren zorgorganisaties een virtueel 
patiëntdossier waarmee de juiste informatie op het juiste moment kan 
worden gedeeld met de juiste partijen. Dit kunnen patiënten en hun 
behandelaars zijn, maar ook zorgverleners buiten ziekenhuizen, laboranten 
en verzekeraars. Door alle partijen samen te brengen en informatie te 
laten delen, helpt HealthShare zorgorganisaties om een compleet beeld te 
creëren van een patiënt en van specifieke doelgroepen. Hierdoor wordt de 
zorg die ze verlener beter en persoonlijker, maar ook efficiënter. 

Zoals alle gezondheidszorgoplossingen van InterSystems is HealthShare 
gebaseerd op InterSystems IRIS: ons uniforme platform voor 
gezondheidsinformatie. Elke kritische softwarecomponent wordt door 
InterSystems zelf gemaakt, zodat alles naadloos en betrouwbaar op schaal 
werkt.

Meer weten? Kijk eens op ons blog: https://bnl.intersystems.com/nl/blog

Over InterSystems


