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OID's / Identificatie van gegevens
7 messages

Tristan Garssen <tristan.garssen@ivido.nl> Tue, Feb 2, 2021 at 8:58 PM
To: tom.de.jong@vzvz.nl
Cc: Johan Hobelman <j.hobelman@medmij.nl>, Hans Niendieker <hans.niendieker@hinq.nl>, Jari Maijenburg
<jari.maijenburg@ivido.nl>, Daan Meijers <daan.meijers@ivido.nl>

Dag Tom,

Van Johan Hobelman kreeg ik door dat je ons wellicht met het ''urgente'' vraagstuk rondom het gebruik van OID's kan
helpen. Wij hebben enige tijd geleden en vandaag nog een keer een BITS issue aangemaakt om het probleem te

duiden: https://bits.nictiz.nl/browse/MM-1823 & https://bits.nictiz.nl/browse/MM-1157

Het gaat naar mijn idee ook met name om de verplichting voor het gebruik van OID's in het stelsel wat niet structureel
wordt doorgevoerd. Kan jij hier je kijk op geven of wellicht een aantal opties geven om donderdag/vrijdag een korte
meeting hiervoor in te plannen?

Er zit enige haast bij aangezien we nu met meerdere trajecten gaan opschalen met het PGO gebruik.

Hoor graag je reactie.

Met vriendelijke groet, 

Tristan Garssen

COO

Ivido.nl
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Tom De Jong <tom.de.jong@vzvz.nl> Fri, Feb 5, 2021 at 5:55 AM
To: Tristan Garssen <tristan.garssen@ivido.nl>, Alexander Henket <henket@nictiz.nl>
Cc: Johan Hobelman <j.hobelman@medmij.nl>, Hans Niendieker <hans.niendieker@hinq.nl>, Jari Maijenburg
<jari.maijenburg@ivido.nl>, Daan Meijers <daan.meijers@ivido.nl>

Beste Tristan,
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Ik snap je probleem zeker. De uitdaging van unieke resource identificatie is een veelbesproken onderwerp bij ons
overleg met Nictiz over de MedMij informatiestandaarden. Ik heb Alexander Henket van Nictiz in CC gezet.

FHIR kent twee aparte mechanismes voor identificatie van resource instances:

De Resource.id (logische identifier), die past bij een zuivere RESTful benadering. Dit is een unieke ID die is
uitgegeven door de FHIR server waar de Resource instance is opgehaald en die in principe ook weer gebruikt
zou moeten worden om specifiek die ene resource instance bij die server op te halen (d.m.v. een READ
operatie). Punt is dat deze id niet altijd persistent is over alle servers heen, want bij verplaatsen/kopiëren naar
andere servers kunnen resource instances een nieuwe id krijgen.
Het identifier attribuut (business identifier) dat in de meeste zorginhoudelijke resources aanwezig is. Hierin
wordt een wereldwijd unieke identifier vastgelegd die normaal gesproken wordt uitgegeven door het eerste
systeem dat de betreffende gegevens registreert, waarna deze wordt overgenomen zónder mutaties bij het
maken van een kopie in andere systemen. Deze id is dus per definitie wel persistent over alle servers heen en
kan dus gebruikt worden om dubbelingen in data te voorkomen.

Nu weet ik dat bij de DVZA implementatie van VZVZ (LSP+) het identifier attribuut altijd wordt gevuld (met inderdaad
een OID als onderdeel van de unieke identificatie), maar ik weet niet of dat voor andere DVZA’s ook geldt.

Helpt dit bij beantwoording van je vraag? Deze week lukt het mij niet meer om een meeting te plannen. Sowieso ben
ik benieuwd naar de feedback van Alexander, aangezien hij de auteur is van de H-EPD informatiestandaard.

Vriendelijke groet,

Tom de Jong, VZVZ

Productmanager Standaarden

tom.de.jong@vzvz.nl / tel: 06 53 255 291

[Quoted text hidden]

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. VZVZ accepts no liability for damage of any kind resulting from the
risks inherent in the electronic transmission of messages.

Tristan Garssen <tristan.garssen@ivido.nl> Mon, Feb 8, 2021 at 9:31 PM
To: Tom De Jong <tom.de.jong@vzvz.nl>
Cc: Alexander Henket <henket@nictiz.nl>, Johan Hobelman <j.hobelman@medmij.nl>, Hans Niendieker
<hans.niendieker@hinq.nl>, Jari Maijenburg <jari.maijenburg@ivido.nl>, Daan Meijers <daan.meijers@ivido.nl>

Dankjewel Tom voor je reactie. @Alexander Henket wij zijn ook benieuwd naar jouw visie betreft dit onderwerp, lukt
het deze week ergens om hier terugkoppeling op te geven? 

Hoor het graag.

Met vriendelijke groet,
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Tristan Garssen

COO

Ivido.nl

Op vr 5 feb. 2021 om 05:55 schreef Tom De Jong <tom.de.jong@vzvz.nl>:
[Quoted text hidden]

Alexander Henket <henket@nictiz.nl> Tue, Feb 9, 2021 at 11:07 AM
To: Tristan Garssen <tristan.garssen@ivido.nl>
Cc: Tom De Jong <tdejong@vzvz.nl>, Johan Hobelman <j.hobelman@medmij.nl>, Hans Niendieker
<hans.niendieker@hinq.nl>, Jari Maijenburg <jari.maijenburg@ivido.nl>, Daan Meijers <daan.meijers@ivido.nl>

Hallo Tristan,

Je snijdt een listig en weerbarstig onderwerp aan. 

De FHIR-werkelijkheid die identiteit geheel aan Resource.id ophangt, bestaat in de praktijk vaker niet dan wel.
Systemen kennen deze vorm van identiteit niet en de gemiddelde DVZA is stateless dus kan deze als deelnemer aan
het MedMij netwerk dat ook niet (altijd) goed garanderen.

FHIR Resource.id is inderdaad per de FHIR-definitie een serverunieke identificatie en je mag nooit veronderstellen
dat dezelfde FHIR Resource.id op twee verschillende servers op hetzelfde object slaat. En inderdaad hebben we op
het LSP al jaren aandacht voor persistentie van de “business identifier” (HL7v3 noemt die id die bestaat uit een
system (root) + value (extension)). Als je op twee servers een medicatieafspraak aantreft met
dezelfde  MedicationRequest.identifier dan mag je er 100% vanuit gaan dat dit hetzelfde object is, Volgens mij werkt
dat op XDS ook zo. We hameren er ook al jaren op dat partijen géén business identifiers aanpassen bij overname van
gegevens of bij systeemconversies. Je hebt daar wel afhankelijkheid van het begrip en medewerking van
leveranciers.

De LSP+ implementatie die goeddeels steunt op Nictiz-mappings die in stateless setting worden uitgevoerd doet zijn
best om waar een business identifier voorhanden is die past bij de eigenschappen die je van een Resource.id
verwacht, deze ook zo te gebruiken. Ik weet ook niet of andere systemen die zo doen: dat hangt onder andere af van
of hun backendoplossing ook een HL7v3 interface is. Als zij meer directe toegang tot een backend hebben, kun je je
voorstellen dat er meer mogelijk is en ze misschien ook niet stateless zijn.

Tijdens kwalificatie zijn we onder andere scherp op consistent gebruik van Resource.id conform de regels in de
“MedMij” FHIR IG. Tijdens kwalificatie maakt het ons niet direct uit “hoe” je tot Resource.id komt. We kijken vooral
naar de output en het gedrag daaromheen. Ook de output van de Nictiz-mappings bij LSP+ gaan door diezelfde
criteria. We proberen iedereen te bewegen om maximaal ’netjes’ en ‘conform’ te werken en zuiver te zijn in toepassing
van Resource.id. Aan het einde van de rit echter, kunnen we op basis van de ’stand van het land’ geen identiteit van
resources eisen die louter steunt op Resource.id. Hierdoor blijft terugval op Resource.identifier en misschien zelfs nog
iets als type+datum noodzakelijk.

Mijn collega’s zullen hopelijk vanmiddag, uiterlijk morgen MM-1823 van antwoord voorzien. Dat zal in lijn met
bovenstaande zijn.

Ik snap dat niet alles wat je hier leest, is wat je graag zou willen lezen. We hebben te dealen met bestaande systemen
die nog niet altijd zover zijn als FHIR en/of de zibs veronderstellen. Ik hoop dat je met bovenstaande in elk geval de
juiste informatie hebt?

Met vriendelijke groet,
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Alexander Henket
Teamlead HL7
Nictiz

M:06-24254447
[Quoted text hidden]

Jari Maijenburg <jari.maijenburg@ivido.nl> Tue, Feb 9, 2021 at 12:34 PM
To: Alexander Henket <henket@nictiz.nl>
Cc: Tristan Garssen <tristan.garssen@ivido.nl>, Tom De Jong <tdejong@vzvz.nl>, Johan Hobelman
<j.hobelman@medmij.nl>, Hans Niendieker <hans.niendieker@hinq.nl>, Daan Meijers <daan.meijers@ivido.nl>

Beste Alexander,

Resource.id is hier inderdaad niet het juiste veld voor. Die logische identifier is alleen bedoeld voor identificatie van
resources binnen hetzelfde systeem (FHIR server). Veel FHIR implementaties gebruiken ook incrementele waardes
hiervoor, wat voor ontzettend veel overlap zou zorgen. Het lijkt me dus dat we bij dit veld verder niet meer hoeven te
zoeken naar een oplossing.

Wat je zegt over business identifiers slaat de spijker op de kop denk ik. Veel partijen (zoals het LSP) definiëren
business identifiers om een FHIR resource (globaal) uniek te identificeren. Deze identifiers zouden in principe gebruikt
kunnen worden om te bepalen dat twee FHIR servers over dezelfde business data gaan.

Het probleem is alleen dat er geen globale standaard of verplichting is voor deze identifiers. Het is aan DVZAs zelf om
te bepalen of ze identifiers meegeven in de FHIR resources en welke systems hiervoor gebruikt worden. Zoals je
zegt: "Je hebt daar wel afhankelijkheid van het begrip en medewerking van leveranciers.".

Wij constateren dat we zonder universeel gestandaardiseerde identifiers voor ZIBs we tegen de problemen aanlopen
zoals genoemd in MM-1823.  De dubbele data registratie, waarbij we niet (betrouwbaar) kunnen bepalen dat twee
ZIBs over dezelfde business data gaan wat het onmogelijk maakt om een ZIB te updaten, is wat ons betreft een van
de grootste struikelpunten voor een goede implementatie van het afsprakenstelsel.

Daarom zouden wij het gesprek graag willen openen over de mogelijkheid voor Medmij om een universeel verplichte
identifier te definieren, die alle ZIBs bij uitwisseling moeten includeren. Een systeem zoals UUIDv4 zou dit
gedecentraliseerd mogelijk moeten kunnen maken. Zo'n systeem zal natuurlijk wel wat implementatiewerk vereisen
voor met name DVZAs, maar we zijn er van overtuigd wel deze standaardisatie essentieel is voor het kunnen
bijhouden van een betrouwbaar medisch dossier in een PGO en dus voor het succes van het afsprakenstelsel.

Jari Maijenburg

CTO

+31 6 38311061

Ivido.nl

[Quoted text hidden]

Alexander Henket <henket@nictiz.nl> Tue, Feb 9, 2021 at 4:40 PM
To: Jari Maijenburg <jari.maijenburg@ivido.nl>
Cc: Tristan Garssen <tristan.garssen@ivido.nl>, Tom De Jong <tdejong@vzvz.nl>, Johan Hobelman
<j.hobelman@medmij.nl>, Hans Niendieker <hans.niendieker@hinq.nl>, Daan Meijers <daan.meijers@ivido.nl>
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Beste Jari,

Een UUID oplossing op een DVZA lukt als je stateful bent en dat zijn diverse DVZA’s niet. Je moet stateful zijn om te
weten of een vastgestelde identiteit op basis van bepaalde ciriteria, leidt tot iets dat je eerder hebt gezien en op dat
moment dus ook dezelfde UUID hergebruiken. Voor DVZA’s die stateful zijn, en die zijn er vast ook, helpt dat en moet
je dat zeker doen.

Ik zie voor stateless omgevingen vooral oplossing in het beter duiden van Resource.identifier die echt relatie met de
praktijk houdt, zelfs al zijn we er in FHIR minder expliciet over. In HL7v3 waar veel data zijn basis vindt zijn we daar
altijd wel heel scherp in geweest tot en met controles 'achter de voordeur’ toe waarbij we de identificatiestrategie
uitvragen en valideren. VZVZ is daar ook heel scherp op. Goede toepassing van Resource.identifier helpt ook in
stateful omgevingen, dus twee keer winst.

Mag ik je vragen om met ons mee te denken via https://bits.nictiz.nl/browse/MM-1839? Op die manier staat het
publiek en kunnen we er breder op terugvallen wat met deze mailwisseling wat minder goed lukt.

Ik heb donderdagmiddag 15-16 ook nog tijd om te bellen als je dat op prijs stelt. Misschien zijn er meer ideeën die
zich nog niet in mail hebben vertaald die de markt in de breedte kunnen helpen.

Met vriendelijke groet,

Alexander Henket
Teamlead HL7
Nictiz

M:06-24254447
[Quoted text hidden]

Jari Maijenburg <jari.maijenburg@ivido.nl> Tue, Feb 9, 2021 at 4:52 PM
To: Alexander Henket <henket@nictiz.nl>
Cc: Tristan Garssen <tristan.garssen@ivido.nl>, Tom De Jong <tdejong@vzvz.nl>, Johan Hobelman
<j.hobelman@medmij.nl>, Hans Niendieker <hans.niendieker@hinq.nl>, Daan Meijers <daan.meijers@ivido.nl>

Beste Alexander,

Bedankt voor je reactie.

Goede analyze wat betreft stateless en stateful. Wij lopen met de HINQ-PharmaPartners DVZA inderdaad tegen
ditzelfde probleem aan. Het bronsysteem is stateful en heeft dus inderdaad z'n eigen identifiers, maar gebruikt HL7v3
en heeft dus niet gemakkelijk een identifier per resulterende FHIR resource gedefinieerd. De vertaler van HL7v3 naar
FHIR is stateless en kan niet onthouden dat een FHIR resource een specifieke business identifier dient te krijgen.

Fijn dat we het met elkaar eens zijn dat hier een oplossing voor gevonden moet worden, wij zouden natuurlijk graag
meedenken aan zo'n oplossing. Laten we in BITS inderdaad verder over discussiëren. Wij hebben ook wel wat ideeën
over mogelijke oplossingen, zoals het genereren van stateless identifiers op basis van een cryptografische hash van
(een subset van) de velden van de FHIR resource.

We spreken elkaar daar!

Jari Maijenburg

CTO

+31 6 38311061

Ivido.nl
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