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Materials
• Verslag 22‐jun‐2010 zie
<http://www.hl7.nl/ventura/engine.php?Cmd=see&P_site=407&P_self=7389&PMax=1&PS
kip=0> of <http://wiki.hl7.org/index.php?title=Oprichtingsvergadering_22_juni_2010>
Minutes
1. Opening
1. Door Roel om 10:08
2. Voorstelrondje
3. Opmerking: EHR‐S FM is ondergebracht onder de HL7 stichting. HL7 is niet alleen het
berichtenuitwisseling format.
2. Agenda
1. Toevoeging: Presentatie over het gebruik van EHR‐S FM in systeemontwikkeling door
Michael. (sheets: http://slidesha.re/d94h70)
2. Agenda aangenomen.
3. Besluit: Huidige vergader frequentie (vergelijkbaar met TC) om de 2 maanden. Voor de
vergadering rondmailen agenda tussentijds de wiki. Minutes en sheets op wiki.
3. Verslag vorige vergadering

1. Het vorige verslag was een actielijst. Verwacht wordt een verslag.
2. Actie: @Roel rondmailen linkje naar de wiki.
<http://wiki.hl7.org/index.php?title=EHR_TC_NL>
3. Actie: @Roel/Michael wiki pagina's updaten.
4. Mededelingen
1. Co‐chairs moeten ook bij TSC vergadering aanwezig zijn.
2. HL7 Standaardisatie congres 9 december.
3. Afstemmen NEN vs HL7. NEN vraagt of er iemand uit de EHR‐S FM WG NL in de
spiegelgroep van de NEN wil zitten. Spiegelgroepen zijn gratis. [Jos] Speigelgroepen
voor berichten, term, beveiliging, pharmacy. Er lijkt geen spiegelgroep voor FM.
Voorstel is om eerst even niet hierin deel te nemen. NEN/CEN zijn hoog generiek nivo.
EHR‐S FM is veel gedetaileerder. Vanuit NEN/CEN moeten ze ook bij ISO kijken. FM ook
ingebracht in ISO. Dus afstemming is verplicht. Rapporteren normen commissie 303006
(Robert Stegwee zit hierin). Even half jaar afwachten. Er is voldoende netwerk.
4. Vanuit HL7 inc EHR‐S FM WG is gevraagd wat de ontwikkeling is van profielen in
Nederland. Wie gebruikt het in NL. GGZ, UMCG. Invetarisatie voorgesteld. 2 zijdig.
Afgeleid van EHR‐S FM en andere. Dit is het umfield. Focus leggen op functioneel
model, niet alle andere standaarden. In eerste instantie kijken wat er is en aan laten
melden bij HL7 inc (e.g. GGZ Profiel). KNGF (collega Sjoerd heeft contact) en apothekers
doen mogelijk hier iets mee. De vraag is hoe we de vulling voor elkaar krijgen. Kunnen
we het netwerk gebruiken/activeren en hoe?
5. [Jos] Leveranciers gaan vragen of hun oplossingen overeenkomen met het FM is wel
heel veel werk.
6. Er zijn 2 gebruiken van FM. (1) gebruiken voor systeemontwikkeling (UMCG KernEPD)
en (2) voor PvE voor aanbestedingen (GGZ).
7. Branchorganisaties helpen met profielen?
8. Actie: @Steven linked‐in groep voorzetje maken
5. Internationale ontwikkelingen EHR WG
1. Er zijn afspraken gemaakt met de EHR‐S FM. Anneke doet dit. Michael ivm tooling.
2. Vital Record E‐Spoed in ballot.
3. Pharmacy is goedgekeurd (Michael Tan is hier ook mee bezig).
Oproep: Michael Tan ( Nictiz) houdt zich nu bezig met de Internationale Ballot van EHR Pharmacy.
Deze is ingediend door NCPDP en als het er geaccepteerd wordt, dan is dat een mijlpaal. Wat hij
wilde is het verzoek of er mensen uit de TC hem willen/kunnen bijstaan bij deze ballot. Op 1 of
andere manier moeten we dit verzoek dus nog uit laten gaan. Misschien kun je het alsnog
opnemen in de actielijst of zo. Anders moet ik een apart mailtje naar de leden sturen met dit
verzoek.
6. Stand van zaken actie items
1. Wat is het umfeld van de EHR‐S/PHR‐S FM standaard?
1. We willen in NL het FM beter bekend maken.
2. Met een selecte groep verder kijken naar e.g. CCR/CCD & EHR IM/LM in nl.
3. Aansluiting zoeken met NL stand van zaken.
4. Visie en missie oplezen en herbevestigd.
2. Inventariseren cursusbehoefte
1. [Sjoerd] Is gebeurt. Mail is rondgegaan via hl7, maar er is nog maar 1 aanmelding.
TC leden gratis. Betalende hebben voorrang. Hij houdt ons op de hoogte. [Jos]
Misschien moet je bevriende organisaties benaderen.
2. [Roel]: “Er mogen GEEN gratis cursussen gevolgd worden als je (of je organisatie)
GEEN lid bent van HL7.”

3. Ontwikkelen publiciteitsplan/communicatieplan
1. @Roel op de standaardisatiedag kort vertellen over de oprichting van deze groep.
2. @Steven&Sjoerd linked in groep, communicatieplan voorstel maken en rondmailen.
3. [Jos] Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich met elkaar. @Jos gaat proberen
een eerste aanzet te doen.
4. Verschillenanalyse EHR‐S FM Internationaal en NL versie
1. Van welke versie gaan we uit? Gaan we vertalen? GGZ is vertaald. UMCG voegt NL
toelichting toe. Glossary is hier belangrijk. Die moet vertaald worden. Is de drempel
te hoog, omdat het in het Engels is? De basis is de R1.1 internationale stdt. Basis NL
Profiel maken met NL specifieke items. Zie e.g. GGZ.
2. Actie: @Anneke/Michael neem R2 1 mee uit Cambridge voor deze groep. Om ook
GAP te analyseren. 2
3. Actie: @Anneke/Michael wanneer is R2 standaard?
4. Actie: @Sjoerd Heeft GGZ de vertaling van de glossary al gemaakt?
5. Voorstel: R1.1 gebruiken totdat we weten wanneer R2 3 beschikbaar komt.
6. [Jos] R2 kwaliteit van e.g. Glossary is beter. Misschien toch wachten. Is de Glossary
backwards compatible? Actie: @Anneke/Michael vragen in Cambridge
7. [Roel] presenteert het EHR/PHR in vogelvlucht.Presentatie is op de wiki geplaatst.
5. Tooling voor Functional Models
7. Volgende vergadering
1. 9 november 2010 in het Bastion 10:00.
2. Agenda items
1. Terugkoppeling Cambridge.
2. Steven met communicatieplan.
8. Rondvraag
1. Discussie over hoe we de NL vertaling (glossary/toelichtingen) gaan organiseren.
Incrementeel functies? Of de losse documenten? Besluit: In ieder geval glossary
vertalen en toelichtingen toevoegen waar nodig aan functies / criteria.
2. Actie @Roel: Na Cambridge een voorstel van hoe we vertaling kunnen maken.
3. Actie @?: Na 1 jaar evaluatie. Wat hebben we bereikt en welke producten?
9. Sluiting om 12:30
Besluiten
Action Items
Datum in

Actie item

Wie

21‐sep‐2010

Wiki pagina's updaten.

Roel & Michael

21‐sep‐2010

Linked‐in groep voorzetje maken samen met
communicatieplan

Steven

21‐sep‐2010

Na 1 jaar een evaluatie uitvoeren. Wat hebben ?
we bereikt en welke producten?

1 ISO/HL7 10781 ‐ EHRS FM Release 2
2 In de mail dd 17‐aug‐2010 van Gary Dickinson op de ehr mailinglist wordt gemeld: “All proposed changes (to R1.1)
are captured in the Comparison Spreadsheet.” This is it:
http://wiki.hl7.org/images/8/8a/EHRS_FM_R2_Planning_Comparison_Spreadsheet_v1_28_20100504.xlsx.zip
3 In de mail dd 17‐aug‐2010 van Gary Dickinson op de ehr mailinglist wordt gemeld: “Currently there is no R2 Ballot
draft.”

21‐sep‐2010

Na Cambridge een voorstel van hoe we
vertaling kunnen maken.

Roel

21‐sep‐2010

Op de HL7 standaardisatiedag kort vertellen
over de oprichting van deze groep.

Roel/Anneke

21‐sep‐2010

Verkenning, hoe verhouden FM en LSP zich
met elkaar? @Jos gaat proberen een eerste
aanzet te doen.

Jos

21‐sep‐2010

Is de Glossary backwards compatible? Vragen
in Cambridge

Anneke/Michael

21‐sep‐2010

Heeft GGZ de vertaling van de glossary al
gemaakt?

Sjoerd

21‐sep‐2010

Wanneer is R2 standaard?

Anneke/Michael

21‐sep‐2010

Verhaaltje maken voor HL7 Magazine

Roel/Anneke
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