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Inleiding 
Dit document bevat de addenda waarin de inhoudelijke gegevens zijn opgenomen die nodig zijn voor het uitvoeren 
van de kwalificatie voor raadplegen Laboratoriumresultaten. Naar deze addenda wordt verwezen vanuit het 
document '1. kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Laboratoriumresultaten'.  
 
De zorginhoudelijke gegevens die door XIS beschikbaargesteld worden per testpersoon, zijn te vinden in het 
document ‘2. Addenda - Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Laboratoriumresultaten'. 
 
In deze inleiding worden tevens de aandachtspunten benoemd met betrekking tot de wijze waarop de 
verschillende secties geïnterpreteerd moeten worden door de (kandidaat)deelnemer. Lees deze aandachtspunten 
nauwgezet aangezien deze beschrijven waar bij de kwalificatie op wordt gecontroleerd. 

 

Aandachtspunten inhoudelijke weergave 

Persoonsgegevens 
Het onderdeel Persoonsgegevens bevat algemene gegevens over de persoon zoals naam, adres en woonplaats. 
In het MedMij afsprakenstelsel is vastgelegd dat de BSN door de PGO niet gebruikt mag worden om het XIS te 
raadplegen, aangezien de PGO in het persoonsdomein valt en buiten het zorgaanbiedersdomein. Evenmin mag 
een BSN geretourneerd worden naar het persoonsdomein. 
Er is wel een fBSN (fictieve BSN voor testdoeleinden) in de persoonsgegevens opgenomen, aangezien het 
beschikbaarstellende systeem (XIS) deze nodig kan hebben. 
 
Laboratoriumresultaten  
Het onderdeel Laboratoriumresultaten bevat gegevens van de resultaten, zoals datum, code en waarde. Deze 
betreffen het verwachte resultaat van de raadpleging. 
 

Versies 
Datum BITS Omschrijving 
16-07-2020  Telefoonnummergegevens verwijderd. Deze hebben geen belang in de use case en 

worden in de praktijk meestal niet geregistreerd bij een laboratorium 
23-10-2019 - Verduidelijking en harmonisering van opmaak en tekst (géén inhoudelijke 

wijzigingen). 
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Persoonsgegevens 
 

Persoon 1 

Achternaam XXX_Aantrekker 

Voornaam Alexandra 

Voorletter(s) C 

Geslacht Vrouw 

Adresgegevens Knolweg 1003, 9999 ZA, Stitswerd 

Geboortedatum 02-08-1964 
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