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Naam Belangrijkste onderdelen van het besluit,
(let op dit is niet het volledige besluit, lees daarvoor het gehele besluit!)

I FHIR Koppeltaal service • Definieer een FHIR Koppeltaal service, onafhankelijk van de fysieke implementatie, gebaseerd op resources i.p.v. messaging
• Gebruik op FHIR R4 gebaseerde FHIR profielen (in lijn met MedMij beweging)

II SMART on FHIR • Gebruik SMART on FHIR

III Ontkoppel task en careplan • Splits in de gegevensuitwisseling “taak” van het “technische” careplan, behandelaren en client

IV SMART on FHIR + HTI • (Bestuurlijke guidance) Eerst HTI en daarna SMART Application launch framework realiseren in de referentie implementatie. Definitieve
toelating tot Koppeltaal hangt af van verdere toetsing op veiligheid en functionele bruikbaarheid.  

V Autorisatie op applicatie 
niveau

• Koppeltaal 2.0 implementeert autorisatie tot toegang gegevens in FHIR Store op applicatieniveau en laat verdere detaillering van de 
autorisatie over aan de zorgorganisatie en de door haar gebruikte applicaties. 

• Hiervoor gebruiken we SMART back-end services.

VI Logging-auditing-monitoring • Een applicaties verzorgt zelf logging voor het opsporen van fouten in de applicatie en de audit van handelingen met gegevens in een
applicatie. Dit kan door het inrichten van één of meerdere fysieke applicatielog(s).

• Koppeltaal standaardiseert logging over het uitwisselen van gegevens tussen applicaties op domeinniveau voor verschillende functionele
doeleinden. Deze logging leggen we fysiek vast in een domeinlog in het FHIR R4 AuditEvent.

VII Foutafhandeling-foutcodes • We gebruiken HTTP Statuscodes en de daaraan gerelateerde FHIR errors en Operational Outcomes als basis voor het communiceren
over fouten en waarschuwingen

VIII Publicatie-subscriptie • Koppeltaal gebruikt voor het uitwisselen van gegevens het publicatie-subscriptie van FHIR R4
• Voor koppeltaal maakt alleen gebruik van notificatie, zonder “payload”

IX Enkelvoudige en 
meervoudige 
stelselcomponenten

• Uitgangspunt in de architecuur is dat stelselcomponenten – op termijn, na marktconsultatie - FYSIEK meervoudig (door verschillende
leveranciers) kunnen worden geimplementeerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de autorisatieserver en de FHIR R4 stores.

• Een uitzondering betreft stelselcomponenten die nodig zijn voor de borging van Koppeltaal als standaard. Dit zijn vooralsnog: “register 
gecertificeerde applicaties en stelselcomponenten”, “centrale rapportage-omgeving, inclusief centrale logging” en de “developer-test en
kwalificatie omgeving”
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Naam Belangrijkste onderdelen van het besluit,
(let op dit is niet het volledige besluit, lees daarvoor het gehele besluit!)

X Autorisatiemodel • Autorisaties leggen we vast met behulp van (applicatie)-rollen die applicatie-instanties. Het betreft hier autorisatie van CRUD operaties 
van ALL, OWN of GRANTED eigenaren. En op termijn (E)xecute en (P)urge operaties.

• De (applicatie)-rol is afhankelijk van de functionaliteit uitgedrukt in system use cases waarvoor een applicatie gekwalificeerd wordt. Vaak 
voorkomende combinaties van system use cases groeperen we in standaard-rollen. Bijvoorbeeld “Zorgondersteuning” of “Client 
Portaal”. Applicatie kunnen andere (nieuwe) rollen krijgen als ze een ander mix van use cases hebben, dan de standaard-rollen.

XI FHIR resources en extensies • We maken gebruik van de FHIR resources: “Activity Definition”, “Audit Event”, “Bundle”, “Capability Statement”, “Careteam”, “Device”, 
“Endpoint”, “Metadata”, “Patient”, “OperationOutcome”, “Practitioner”, “RelatedPerson”, “Subscription”, “Task”

• We creeren we voor een Task een extensie die verwijst naar een CareTeam, waardoor observers (Practitionars en/of RelatedPersons) 
aan een taak zijn toe te voegen en deze bij die éne specifieke taak kunnen meekijken (en niet bij alle taken van een patient)

• We creeren we voor een ActivityDefinition een EndPoint extensie, zodat we het URL endpoint van een Activity kunnen bijhouden

XII Attributen en dialecten • Voor Koppeltaal stellen we enkele attributen om technische reden verplicht. Zonder deze verplichting functioneert Koppeltaal 2.0 niet
• Koppeltaal 1.3 kent nu ongeveer 10 dialecten, dat willen zeggen verschillende interpretaties van attribuut gebruik en verplichting 

hiervan. Streven is te komen tot een minimale set dialecten. Voorlopig besluit is deze set door empirische verkenning (hackatons, 
vragenlijsten, simulaties GGZ domeinen, etc) vast te stellen en daarna te laten bevestigen.

XIII Multi-tenancy • Er wordt rekening gehouden met multi-tenant stelselcomponenten door in relevante URL’s een positie voor de TenantId te reserveren

XIV Versies • Er wordt rekening te houden met versies van Koppeltaal door in relevante URL’s een positie voor de versie van Koppeltaal te reserveren

XV Identifiers • We onderscheiden logische identifiers, zoals uitgegeven door de FHIR store en business identifiers, zoals uitgegeven door een applicatie. 
Bij een creatie van een resource door de owner-applicatie wordt altijd een business identifier door de owner-applicatie meegegeven en
opgeslagen in de resource. Dit vergemakkelijkt zoeken op business identifier en synchronisatie bij herstelwerkzaamheden

XVI Resource instanties en
optimistic locking

• De FHIR RESTfull server onthoudt geen locks. Daarom moet gebruik worden gemaakt van de ETag HTTP header in combinatie met de "If-
Match" HTTP header. Om wijzigingen op gegevens gecontroleerd uit te voeren, wordt er bij FHIR RESTful API's gebruik gemaakt 
van "Optimistic Locking“, omdat RESTful API servers "stateless" zijn. 

• Blijkt “if-match” geen match te zijn en is er in de tussentijd dus een nieuwe versie van de resource ontstaan, dan wordt deze weigering
tot write in de FHIR-store aan de gebruiker teruggekoppeld. De verdere omgang met deze weigering is aan de applicatie.

• Weigeringen worden gelogd. Blijken er hotspots van weigeringen te zijn, dan onderzoeken we voor deze hotspots oplossingen.
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I. FHIR Koppeltaal service
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FHIR Koppeltaal service We definieren een FHIR Koppeltaal service met eisen waaraan deze service moet
voldoen

Status Besluit

Context • Doelstelling van het project is o.a. herijking van gebruikte standaarden en een actuelere basis van doorontwikkeling
• Voor versnelling hebben leveranciers behoefte aan omgeving waarin tegen een de-centrale service ontwikkeld kan worden, dit

versnelt development

Besluit • Definieer een FHIR Koppeltaal service, onafhankelijk van de fysieke implementatie, gebaseerd op resources i.p.v. messaging
• Gebruik op FHIR R4 gebaseerde FHIR profielen (in lijn met MedMij beweging)

Consequenties • Resources i.p.v. messages (a) -> eenvoudiger voor IT leveranciers
• Gebaseerd op FHIR resources i.p.v. mailberichten (b) -> standaard en eenvoudiger voor IT leveranciers
• Gebruik standard FHIR subscription en notificaties (c) -> standaard en eenvoudiger voor IT leveranciers
• De “FHIR Koppeltaal service” kan centraal, decentraal of hybride fysiek worden geimplementeerd
• (voor de referentie implementatie wordt vooralsnog een standaard FHIR store gebruikt)

Next action • Definieer FHIR Koppeltaal service
• Definieer voorwaarden fysieke implementatie

Status: Voldaan, Koppeltaal werkt op 
basis van FHIR R4



II. SMART on FHIR
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Smart on FHIR We gebruiken SMART on FHIR

Status Besluit

Context • Gebruik van een FHIR Koppeltaal Service op basis van resources vergt een ander beveiligingsmodel

Besluit • Gebruik SMART on FHIR

Consequenties • DEV: SMART on FHIR is een standaard goed gedocumenteerd protocol en relatief eenvoudig te implementeren

Next action • Uitwerken en referentie implementatie realiseren in sprints

Status: Voldaan, SMART Backend 
services geimplementeerd



III. Ontkoppel careplan en task in gegevensuitwisseling 
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Ontkoppel Task en Careplan We ontkoppel Careplan en Task in de gegevensuitwisseling

Status Besluit

Context • De container van gegevensuitwisseling is momenteel het “technische” careplan
• Het “technische” careplan, inclusief taken is de bron van dialecten, is complex en omvangrijk en voldoet in vele gevallen niet aan

privacy by design. Het zorgt voor lange ontwikkeltijden bij IT leveranciers en is een bron van risico’s in de gegevensuitwisseling

Besluit • Splits in de gegevensuitwisseling “taak” van het “technische” careplan, behandelaren en client

Consequenties • Ontwikkelen van system use cases die gegevensstromen die “taak” betreffen worden veel eenvoudiger
• Door het ontkoppelen van task en “tehnische” careplan wordt het mogelijk tasks te starten zonder “technisch “ careplan. Bijvoorbeeld

in andere contexten en domeine dan de GGZ, zoals ziekenhuizen
• Door splitsing kan iedere gegevenstype los met een eigen identificatie en versie worden opgevraagd
• De logistieke afhankelijkheden die in het careplan staan moeten op de taak worden gemapped
• Onduidelijk is in hoeverre het “technische” careplan bij GGZ instellingen wordt gebruikt en/of ze dit willen gebruiken in Koppeltaal, 

anders dan voor het uitwisselen van taakgegevens. Bijvoorbeeld: wordt het “technische” careplan in koppeltaal 1.3 gebruikt voor
transport van behandelaren en patienten tussen systemin. -> Op onderzoeks backlog

Next action • Map het huidige “technische” careplan op de taak
• Onderzoek op welke manier het huidige “technische” careplan bij GGZ instellingen wordt gebruikt
• Check de status van de ZIB-set ‘behandelplan” bij NicTiz

Status: Voldaan, Koppeltaal 2.0 werkt 
op basis van gegevens uitwisseling van 
met individuele resources



IV. Launch protocol
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Smart on Fhir + HTI We implementeren en evalueren HTI en HTI+SMART app framework launch 

Status Open, zie guidance bestuur

Context • Gebruik van een FHIR Koppeltaal Service op basis van resources vergt een ander launch protocol

Besluit • Zie verder bijgaande notitie, guidance bestuur

Consequenties

Next action

Status: Onderzoek door realisatiegroep 
en onderzoek security afgerond. 
Aanbevelingen security onderzoek in 
opvolging



V. Autorisatie op applicatieniveau
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Autorisatie op 
applicatieniveau

We authenticeren en autoriseren op applicatie niveau

Status Besluit

Context • Koppeltaal 2.0 verzorgt t.b.v. het lanceren van modules gegevensuitwisseling tussen applicaties via een FHIR R4 Store
• Deze gegevensuitwisseling is nu binnen de scope van één juridische organisatie (domein)
• Zorgorganisaties hebben nu in applicaties hun eigen autorisatiemodel geïmplementeerd, soms met een fijnmazigheid die buiten het 

bereik van Koppeltaal 2.0 ligt
• Eerder is besloten SMART on FHIR te gebruiken

Besluit • Koppeltaal 2.0 implementeert autorisatie tot toegang gegevens in FHIR Store op applicatieniveau en laat verdere detaillering van de 
autorisatie over aan de zorgorganisatie en de door haar gebruikte applicaties

• Specifiek voor modules (d.w.z. applicaties die alleen taken uitvoeren) geldt aanvullend dat deze alleen mogen worden voor de 
gegevens die aan deze taken gerelateerd zijn die de module kan uitvoeren, zoals ActivityDefinition, Person, Practitioner en
RelatedPerson. Specifiek voor portals: alleen voor clients die eHealth gebruiken gegevens uitwisselen.

• In zijn algemeenheid; dataminimalisatie nastreven door autorisatie
• Voor autorisatie op applicatie niveau gebruiken we SMART backend services

Consequenties • DEV: Er is een applicatieregister van applicaties (EPD’s, modules, portalen) en stelselcomponenten (FHIR Stores, domeinlogserver, etc.) 
die zijn gecertificeerd

• DEV: Inrichting van autorisatieserver voor authenticatie en autorisatie van applicaties op basis van SMART backend services en
OAUTH2

• Zorgorganisaties en applicaties: autorisaties zoals nu gebruikt bij zorgorganisaties en hun applicaties blijven bestaan
• Applicaties: bij ontvangst van gegevens via Koppeltaal 2.0, passen de applicaties de autorisaties toe (bijvoorbeeld het toekennen van 

rechten bij ontvangst van een nieuwe persoon in een portaal). Dit is nu ook al zo in Koppeltaal 1.0

Next action • Verder realiseren van applicatieregister, autorisatieserver, authenticatie en autorisatie van applicaties op basis van SMART backend 
services. Bij fundamentale discussies terugkoppeling naar visiegroep en architectuurboard

• Opnemen regels in afspraakstelsel over het toepassen van fijnmazige autorisatie door applicaties (bijvoorbeeld voor modules) in 
autorisatiematrix

• Voor Koppeltaal 2.X nadenken over authenticatie en autorisatie t.b.v. KoppelMij en Netwerkzorg.

Status: Voldaan, autorisatie is op basis 
van applicatie instanties.



VI. Logging-auditing-monitoring
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Logging-auditing-monitoring We richt een domeinlog in

Status Besluit

Context • Er zijn verschillende functionele doeleinden voor logging-auditing-monitoring waaronder: (1) Het opsporen van fouten in de applicatie 
(2) Het auditen van handelingen met van gegevens in een applicatie (3) Het voldoen aan normen zoals NEN 7513 (A) Het opsporen van 
fouten in uitwisseling van gegevens tussen applicaties (B) Het voortijdig alarmeren over mogelijke fouten in gegevensoverdacht tussen
applicaties (C) Het tracken en tracen van individuele gegevens overdrachten tussen applicaties (D) Het verslagleggen en
verantwoording over gebruik van koppeltaal (E) Het geven van inzicht voor doorontwikkeling over wat wel gebruikt wordt en wat niet
en op basis daarvan stimuleren en bijsturen van actief gebruik door zorgorganisaties (F) Het geven van inzicht in gebruik en daarmee
daadwerkelijke omvang van de issues in praktijk

Besluit • Een applicaties verzorgt zelf logging voor het opsporen van fouten in de applicatie en de audit van handelingen met gegevens in een
applicatie. Dit kan door het inrichten van één of meerdere fysieke applicatielog(s).

• Koppeltaal standaardiseert logging over het uitwisselen van gegevens tussen applicaties op domeinniveau voor verschillende
functionele doeleinden. Deze logging leggen we fysiek vast in een domeinlog in het FHIR R4 AuditEvent.

• Een identificatie van een “event” wordt in de applicatielog(s) en in de domeinlog vastgelegd. Deze identificatie van het event wordt
o.a. gebruikt voor het tracken en tracen van gegevensoverdrachten.

• De domeinlog staat los van de FHIR Store die gebruikt worden voor de gegevensuitwisseling in Koppeltaal, zodat ook uitval van de 
FHIR Store zelf geregisteerd kan worden.

• Relevante gegevens uit domeinlogs worden gedeeld met koppeltaaldiensten op nationaal niveau voor het uitvoeren hiervan.

Consequenties • DEV: Borgen dat identificatie koppeltaalevent in applicatielog en domeinlog overéénkomen
• DEV: Realisatie van domeinlog (binnen voor juridische entiteit/zorgorganisatie)
• DEV: Realisatie hulpmiddelen t.b.v. foutopsporing, alarmering, tracking en tracing, verslaglegging en verantwoording.

Next action • Onderzoek geschikheid bestaande FHIR R4 AuditEvent voor opslag van de domeinlog
• Verplicht stellen van separate FHIR R4 store voor AuditEvent (los van FHIR R4 store voor overdracht gegevens)
• Gebruik ervaring VZVZ van loggen van gegevens voor definitie en mapping attributen naar AuditEvent
• Realiseer op basis hiervan en Koppel, bij grote afwijkingen van besluit zonodig terug aan visiegroep en architectuurgroep
• Opstellen van logdata/use-case (1..3, A..F) matrix. Dit heeft consequenties voor de autorisatie op de logdata.
• Checken NEN 7513 gegevens in logdata voor compleetheid t.b.v. deze NEN
• Multi-tenancy en Koppeltaal versie in logdata opnemen

Status: In realisatie. Realisatiegroep op 
de hoogte brengen van log-model dat 
intussen bij VZVZ is ontwikkeld.



VII. Foutafhandeling-foutcodes
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Foutafhandeling-foutcodes We gebruiken de standard HTTP error code en daaraon gerelateerde FHIR errors 
en operational outcomes 

Status Besluit

Context • Koppeltaal heeft een set van foutcodes nodig om éénduidig fouten en waarschuwingen te communiceren
• Koppeltaal 2.0 gebruikt een rest based protocol. Gebruikelijk is dan ook HTTP Statuscodes te gebruiken als foutcodes
• De beheer organisatie heeft naast een beschrijving van de fout ook graag (een link naar) oplossingen

Besluit • We gebruiken HTTP Statuscodes en de daaraan gerelateerde FHIR errors en Operational Outcomes als basis voor het communiceren
over fouten en waarschuwingen

• Waarnodig vullen we “reason messages” aan voor eventuele verfijning, maar zonder inhoud. Bijvoorbeeld door het meegeven van een
code, die opzoekbaar is in een service system. In het service system staat de eventuele oplossing.

• Foutcodes worden ook opgeslagen in de applicatielog(s) en de domeinlog(s)
• We zijn voorzichtig naar het opnemen van (een link naar) oplossingen van fouten. We onderzoeken wat binnen de OWASP richtlijnen

de mogelijkheden en gevaren zijn voor het opnemen van een link naar oplossingen voor fouten.

Consequenties • DEV: Consequent toepassen van HTTP Statuscodes
• DEV: Opnemen van HTTP Statuscodes en “reason messages” in applicatielog(s) en domeinlog(s)
• DEV: standaardiseren van reason messages

Next action • Toepassen en waakzaam zijn voor detaillering en standaardisering in reason messages. Dit in de gaten houden tijdens oogsten en
indien oppertuun opnemen in de Koppeltaal 2.0 standard.

• Check bij NicTiz of er voor richtlijnen zijn op nationale of international schaal.

Status: Voldaan, Koppeltaal 2.0 volgt 
internationale standaard HTTP 
foutmeldingen (RFC 7231, paragraaf 

6.1)



VIII. Publicatie-subscriptie
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Publicatie-subcriptie We maken gebruik van en FHIR R4 publicatie-subscriptie mechanisme

Status Besluit

Context • Koppeltaal 2.0 verzorgt t.b.v. het lanceren van modules gegevensuitwisseling tussen applicaties via een FHIR R4 service
• FHIR R4 verzorgt een publicatie-subscriptie mechanisme waarin (notificaties van) wijzigingen die door applicatie A op een resource 

worden verricht (gepubliceerd) op record/id niveau worden doorgegeven aan de applicaties B die op deze wijzigingen zijn 
geabonneerd (subscribed)

• In verband met dataminimalisatie streven we naar beperking van gegevensverkeer tot dat wat noodzakelijk is

Besluit • Koppeltaal gebruikt voor het uitwisselen van gegevens het publicatie-subscriptie van FHIR R4
• Voor koppeltaal maakt alleen gebruik van notificatie, zonder “payload” (DIZRA princiepe)
• Applicaties kunnen op basis van notificatie zelf gegevens ophalen (mits ze daartoe gerechtigd zijn) en deze verwerken.
• Applicaties zijn zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van notificaties en het verwerken van deze notificaties door het eventueel 

ophalen van gegevens in een volgorde die de integriteit en volledigheid van de op te halen gegevens en de verwerking daarvan recht 
doet.

• Een abonnement kan alleen worden afgesloten binnen de autorisatie die een applicatie heeft.
• Abonnementen (en daarmee notificaties) worden geminimaliseerd. Zo heeft een module (meestal) voldoen aan een notificatie op taak

niveau. Aan de hand van de taak kan de laatste versie van de patient of practitioner worden opgehaald.

Consequenties • DEV: Realisatie van abonneren en subscriptie mechanism, inclusief abonneren
• Overig: opnemen in afsprakenstelsel

Next action • Geven van guidance voor het afhandelen van notificatie en bewaken van interiteit en volledigheid
• Verder uitwerken architectuurbesluiten voor synchronisatie, voorrangsregels bij meerdere bronnen en buffering bij uitval van 

applicaties en/of stelselcomponenten
• Voor de toekomst: in netwerkzorg wil je weten wie de oorspronkelijk bron van de notificatie is. Dat is een practitioner die gebruikt

maakt van een applicatie in een organisatie: organization-application-practitioner. Check of deze provenance herleid baar is via op 
abonnementsbasis opgehaalde resources. Eventueel bij eOverdracht checken voor oplossing,

Status: Voldaan, Koppeltaal 2.0 maakt 
gebruik van publicatie-subscriptie 
conform FHIR R4 regels



IX. Enkelvoudige en meervoudige stelselcomponenten
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Enkelvoudige en
meervoudige
stelselcomponenten

De architectuur is laat de mogelijkheid op vele stelselcomponenten meervoudig in 
te vullen

Status Besluit

Context • Applicaties en stelselcomponenten verzorgen samen, op basis van standaarden, de implementatie van Koppeltaal 2.0
• Voorbeelden van stelselcomponenten zijn de FHIR R4 Store, de FHIR R4 Store voor logging, het applicatie register met gecertificeerde

applicaties, de autorisatie server voor authenticatie en autorisatie etc.
• Het vraagstuk enkel-meervoudigheid staat los van de vraag of en wanneer we eventuele meervoudigheid toelaten. Dit hangt af van de 

business cases, de voortgang en bestendiging van de innovatie Koppeltaal 2.X , de migratie van huidige koppeltaal domeinen etc. 

Besluit • Uitgangspunt in de architecuur is dat stelselcomponenten is dat zij in de architectuur FYSIEK meervoudig (door verschillende
leveranciers) kunnen worden geimplementeerd. Dit betreft dus bijvoorbeeld de autorisatieserver en de FHIR R4 stores.

• Een uitzondering betreft die stelsel componenten die nodig zijn voor de borging van Koppeltaal als standaard. Dit zijn vooralsnog: “het 
register met gecertificeerde applicaties en stelselcomponenten”, “de rapportage omgeving voor opstellen rapportage voor de 
governance en community van Koppeltaal” en de “omgeving voor ondersteuning van developers en het kwalificeren van applicaties en
stelselcomponenten”. Deze stelsel componenten zijn altijd enkelvoudig omdat ander het stelsel uit elkaar valt.

• Er komen mechanismen om te borgen dat de inhoud van “het register met gecertificeerde applicaties en stelselcomponenten” 
synchroon blijft lopen met de applicaties zoals geregisteerd in de autorisatie server.

Consequenties • DEV: In architectuur rekening houden met meervoudigheid voor stelsel componenten, behalve voor bovengenoemde uitzonderingen

Next action • Proces rondom markt ja/nee, TCO, aanbesteding en timing i.c.m. met innovatie Koppeltaal en migratie verder begeleiden. 

Status: Architectuur voldoet, er volgt 
nog een onderzoekje om aan te geven 
wat de technische stappen zijn om dit 
ook echt te realiseren



X. Autorisatiemodel
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Autorisatiemodel We leggen autorisaties vast met behulp van (applicatie)-rollen

Status Concept, simulaties moeten uitwijzen of gerealiseerde oplossing voldoet

Context • ADR nr V besluit tot authenticatie en autorisatie op applicatie niveau. Deze ADR gaat in op de wijze waarop wordt geautoriseerd.
• Applicaties in binnen koppeltaal hebben vaak voorkomende combinaties van functionaliteiten, maar kunnen toch aanmerkelijk 

verschillen en daarmee verschilt ook hun autorisatie behoefte.

Besluit • Autorisaties leggen we vast met behulp van (applicatie)-rollen die we kunnen koppelen aan applicatie-instanties. Het betreft hier 
autorisatie van CRUD operaties van ALL, OWN of GRANTED eigenaren. En op termijn (E)xecute en (P)urge operaties.

• De (applicatie)-rol is afhankelijk van de functionaliteit uitgedrukt in system use cases waarvoor een applicatie gekwalificeerd wordt. 
Vaak voorkomende combinaties van system use cases groeperen we in standaard-rollen. Bijvoorbeeld “Zorgondersteuning” of “Client 
Portaal”. Applicatie kunnen andere (nieuwe) rollen krijgen als ze een ander mix van use cases hebben, dan deze standaard-rollen.

Consequenties • DEV: Realiseren van het besluit
• DEV: Onderzoeken of beheer van de autorisaties gekoppeld kan worden aan centrale kwalificatie en certificering en de daarmee 

verkregen rechten gepropageerd kunnen worden naar het / de autorisatie registers(s) > op de backlog

Next action • Geen (al gerealiseerd en/of op backlog geplaatst)

Status: In realisatiegroep onderzocht en 
geïmplementeerd. Bij simulatie nakijken 
model ook praktisch is of nog moet 
wijzigen.



XI. FHIR resources en extensies
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FHIR resources en extensies We maken gebruik van 14 FHIR resources en twee Koppeltaal extensies

Status Concept, simulaties moeten uitwijzen welke resources en extensies nodig zijn

Context • ADR nr I besluit tot het gebruik van FHIR R4 (en de daarbij behorende resources). Deze ADR gaat in op de keuze van de resources.

Besluit • We maken gebruik van de FHIR resources: “Activity Definition”, “Audit Event”, “Bundle”, “Capability Statement”, “Careteam”, 
“Device”, “Endpoint”, “Metadata”, “Patient”, “OperationOutcome”, “Practitioner”, “RelatedPerson”, “Subscription”, “Task”

• We creeren we voor een Task een extensie die verwijst naar een CareTeam, waardoor observers (Practitionars en/of RelatedPersons) 
aan een taak zijn toe te voegen en deze bij die éne specifieke taak kunnen meekijken (en niet bij alle taken van een patient)

• We creeren we voor een ActivityDefinition een EndPoint extensie, zodat we het URL endpoint van een Activity kunnen bijhouden
• Zie bijlage bij dit besluit

Consequenties • DEV: Realiseren van het besluit

Next action • Toetsen in Hackaton en simulaties of deze keuze valide is

Status: FHIR profiel wordt na simulaties 
definitief bepaald, inclusief de 
extensies. Dat die er zijn staat vast, 
welke nog niet definitief.



XI. Bijlage bij ADR XI

17



XII. Attributen en dialecten
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Attributen en dialecten We streven naar een minimale set (liefst één) koppeltaal dialect

Status Concept, simulaties moeten uitwijzen in hoeverre dit haalbaar is

Context • Koppeltaal 1.3 kent nu ongeveer 10 dialecten, dat willen zeggen verschillende interpretaties van attribuut gebruik en verplichting 
hiervan. 

• Dialecten kosten zijn de oorzaak van grote realisatie, aansluit en beheers inspanningen
• Dialecten zijn vaak ontstaan met een reden
• Met het oog op de toekomst is (bij gegevensoverdracht tussen domeinen – jurdische entiteiten) is overdracht ook nog gebonden aan 

het doelbindingscriteria uit de AVG. 
• Het is mogelijk dat applicaties het FHIR profiel uitvragen, zien welke attributen verplicht/optioneel zijn en hierop zijn gedrag

aanpassen. 

Besluit • Voor Koppeltaal stellen we enkele attributen om technische reden verplicht. Zonder deze verplichting functioneert Koppeltaal 2.0 niet
• Streven is te komen tot een minimale set dialecten. Voorlopig besluit is deze set door empirische verkenning (hackatons, vragenlijsten, 

simulaties GGZ domeinen, etc) vast te stellen en daarna te laten bevestigen.
• We onderzoeken – op termijn - technisch en financieel of het uitvragen van profielen en het op basis hier van aanpassen van gedrag 

door applicaties een haalbare route is voor organisaties/applicaties die meer willen uitwisselen dan een standaard minimale set van 
attributen

Consequenties • DEV: Verplichtstellen attributen die op technische redenen verplicht zijn
• DEV: Dynamisch gedrag applicatie op basis van profiel op backlog plaatsen
• PRJ: Onderzoek naar een praktische voor iedereen bruikbare set van attributen, om zo te komen tot een minimale set attributen

Next action

Status: FHIR profiel wordt na simulaties 
definitief bepaald, inclusief de 
extensies. Dat die er zijn staat vast, 
welke nog niet definitief.



XII. Bijlage bij ADR XII
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Zie: https://confluence.vzvz.nl/display/KTDOC/Overzicht+gebruikte+FHIR+Resources



XIII. Multitenancy
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Multi-tenancy We maken multi-tenancy voor stelselcomponenten mogelijk

Status Besluit

Context • Stelselcomponenten van een leverancier kunnen meerdere domeinen bedienen
• Dit kan door per domein instanties van stelselcomponenten te installeren
• Dit kan ook door voor een groep domeinen enkelvoudige instanties van stelselcomponenten te installeren. Deze stelselcomponenten 

zijn dan multi-tenent (ze huizen meerdere domeinen)
• Een stelselcomponent moet het domein kunnen herkennen, dat het domein aanspreekt, op een veilige manier aan de service 

verzoeken van de domein kunnen voldoen en loggegevens per domein kunnen vasthouden.
• Dit vereist identicatie van het domein bij aanroep van de stelsel component service

Besluit • Er wordt rekening gehouden met multi-tenant stelselcomponenten door in relevante URL’s een positie voor de TenantId te reserveren
• Stelselcomponenten zijn zelf verantwoordelijk voor veilige het uitvoeren van de gevraagde service via de URL’s
• De stelselcomponent FHIR Store borgt dat gegevens van tenants niet worden gemixed, tenant data van andere tenants niet kunnen

opvragen of zien en foutafhandeling per tenant plaats vindt
• De stelselcomponent domeinlogging borgt dat logging per tenant plaats vindt en ook de foutafhandeling en logging van fouten per 

tenant plaats vindt. 
• De stelselcomponent autorisatie register borgt dat autorisaties per tenant vastliggen, niet worden gemixed of door andere tenants 

kunnen worden gelezen en datbij het vrijgeven van autorisaties dit op basis van de tenant informatie gebeurt

Consequenties • DEV: In de referentie implementatie maken we geen gebruik van tenants. De keuze voor één instantie met muti-tenants of meerdere 
fysiek gescheiden instanties per koppeltaaldomein is aan de leverancier(s) van de stelsel componenten. Het enige wat er in de
referentie architectuur afdwingen is een positie voor de tenant in de relevante URL’s, i.v.m. consistentie en het gebruik van de waarde 
van die positie in logging en foutafhandeling.

• PRJ: In projectdeel “Gunning” eisen meegeven voor multi-tenancy

Next action • Op backlog plaatsen, URL positie
• Rekening houden met multi-tenancy eisen in gunning

Status: Multi-tenancy is onderdeel van 
standaard, maar niet van referentie 
implementatie. Positie URL nog 
beschrijven in standaard.



XIV. Versies
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Versies We maken multi-tenancy voor stelselcomponenten mogelijk

Status Teruggetrokken

Context • Koppeltaal zal in de toekomst nieuwe versies kennen
• Applicaties willen graag deze versies kunnen onderscheiden en zo afhankelijk van de versie kunnen reageren
• Een belangrijk onderdeel van een versie is de gehanteerde versie van het FHIR profiel
• Het is mogelijk versie informatie in het FHIR profiel op te nemen
• Het is mogelijk dat applicaties het FHIR profiel uitvragen, zien welke attributen verplicht/optioneel zijn en hierop zijn gedrag

aanpassen

Besluit • Er wordt rekening te houden met versies van Koppeltaal door in relevante URL’s een positie voor de versie van Koppeltaal te
reserveren

• In het FHIR profile nemen we altijd versie informatie op. Deze opvraagbare informatie kan door applicaties worden gebruikt om te
reageren op een versie van koppeltaal in een domein

Consequenties • LET OP! Er is een verband met de problematiek van verplichte en optionele profielen. Ook hier speelt het dynamische reageren van
applicaties na uitvraging van een FHIR profiel

• DEV: Het enige wat er in de referentie architectuur (gaan) afdwingen is een positie voor de het versie in de relevant URL’s

Next action Op backlog plaatsen, versie positie

Status: Teruggetrokken. Vergt overleg in 
realisatiegroep. Vooral om te bepalen 
wat we willen versioneren.



XV. Identifiers
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Identifiers Omgang met identifiers

Status Gerealiseerd, nog te bevestigen door visiegroep (emergente architectuur)

Context • FHIR geeft zelf identifiers uit. Dit zijn logische identifiers.
• Applicaties kennen resource-instantie onder hun eigen business identifier.
• Applicaties slaan hun business-identifier op, maar vaak niet de logische identifier uit FHIR.
• We willen applicaties en de FHIR-service kunnen synchroniseren voor het geval deze asynchroon lopen

Besluit • Bij een creatie van een resource door de owner-applicatie wordt altijd een business identifier door de owner-applicatie meegegeven
en opgeslagen in de resource. Dit vergemakkelijkt zoeken op business identifier en synchronisatie bij herstelwerkzaamheden. De 
resource instantie kan op basis van deze business identifier worden opgezocht

• Applicaties die geen owner zijn van een business identifier, gebruiken de logische identifier
• Het BSN wordt in Koppeltaal 2.0 NIET gebruikt als business identifier!
• We onderzoeken of deze regel voldoende is om synchronisatie mogelijk te maken in geval van indicenten en asynchrone

gegevensverzamelingen

Consequenties • DEV: Emergente architectuur al gerealiseerd
• DEV: Stel scenario’s voor incidenten met asynchrone gegevensverzameling en check of herstel via synchronisatie in alle scenario’s 

mogelijk is.

Next action • Geen: synchronisatie staat al op backlog

Status: Voldaan



XVI. Resource instanties en optimistic “locking”
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FHIR Koppeltaal service We maken multi-tenancy voor stelselcomponenten mogelijk

Status Gerealiseerd, nog te bevestigen door visiegroep (emergente architecture)

Context • De FHIR RESTfull server onthoudt geen locks
• Om wijzigingen op gegevens gecontroleerd uit te voeren, wordt er bij FHIR RESTful API's gebruik gemaakt van "Optimistic Locking“, 

omdat RESTful API servers "stateless" zijn. 

Besluit • Maak gebruik van de ETag HTTP header in combinatie met de "If-Match" HTTP header. 
• Blijkt “if-match” geen match te zijn en is er in de tussentijd dus een nieuwe versie van de resource ontstaan, dan wordt deze weigering

tot write in de FHIR-store aan de gebruiker teruggekoppeld. De verdere omgang met deze weigering is aan de applicatie.
• Weigeringen worden gelogd. Blijken er hotspots van weigeringen te zijn, dan onderzoeken we voor deze hotspots oplossingen.

Consequenties • DEV: Geen, emergente architectuur al gerealiseerd

Next action

Status: Voldaan



Te verwachten ADR’s



Architectuur besluiten in de pijplijn
• Synchronisatie scenario’s (wacht op migratie scenarios en bouw daarop voort)
• Optioneel: voorrangsregels meerdere bronnen (wacht op simulaties)
• Optioneel: bijwerk scenario’s bij uitval componenten (onderzoek wat er gebeurt bij uitval)

• Ps. Status “besluit” wil zeggen dat alle gremia het over het besluit eens zijn (Realisatiegroep, 
Visiegroep en Architectuurboard in geval van escalatie)


