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DISCLAIMER 

HL7 Nederland heeft de door Nictiz op basis van zib2020 ontworpen set HL7 FHIR-R4-NL profielen 

zoals onderstaand vermeld gevalideerd conform de criteria welke door het HL7 FHIR-NL 

Validatieteam worden gehanteerd. Op basis van deze uitgevoerde validaties kent HL7 Nederland aan 

deze set de HL7-status “STU-NL” toe (Standard for Trial Use – Nederland). 

Deze set profielen zal in de vorm van een “proof of concept” worden geïmplementeerd als onderdeel 

van het project Kickstart Medicatie dat per 1 april 2022 van start gaat. De toekenning van de status 

“STU-NL” aan deze set HL7 FHIR-R4 profielen is vooralsnog beperkt tot uitsluitend het project 

Kickstart Medicatie.  

De toekenning van de status “STU-NL” houdt in dat deze set FHIR-R4-NL profielen door HL7 

Nederland in beginsel voldoende is bevonden om in de vorm van pilot implementaties in de praktijk 

te worden toegepast, echter onder het nadrukkelijke voorbehoud dat op onderdelen nog wijzigingen 

mogelijk zijn. Het doel van de STU-status is om op basis van praktijkervaringen verdere inzichten te 

verkrijgen op welke onderdelen eventueel wijzigingen en/of aanvullingen noodzakelijk zijn.  

 

De geldigheidsperiode van de STU-NL status van deze set HL7 FHIR-R4-NL profielen is bepaald op 1 

jaar ofwel tot 1 april 2023. Tegen het einde van deze periode zal via her-validatie door HL7 

Nederland een nieuwe geldigheidsperiode worden bepaald. 

 

De STU-NL status voor deze set profielen t.b.v. het project Kickstart Medicatie wordt toegekend 

onder de volgende randvoorwaarden en voorbehouden : 

- HL7 Nederland heeft de onderstaand vermelde set profielen zo goed en volledig als in dit 

stadium mogelijk is gevalideerd, doch sluit nadrukkelijk niet uit dat tijdens implementatie 

onvolkomenheden en/of vragen zullen blijken die aanleiding zullen vormen voor aanpassing 

en her-validatie van de profielen.  

- Na de initiële validatie van o.a. de medicatieprofielen heeft aan Nictiz-zijde een 

doorontwikkeling van deze profielen plaatsgevonden in combinatie met aanpassing van de 

achterliggende zib2020 profielen. Deze doorontwikkelde profielen zijn op dit moment nog 

niet opnieuw gevalideerd. Het zibcentrum zal een Erratum publiceren zodat de 

doorontwikkelde FHIR profielen consistent blijven met de (aangepaste) zib2020 specificaties.  

- Met name voor de implementatie van de FHIR Medicatieprofielen is het belangrijk dat bij de 

start van het project een implementatiegids wordt opgesteld waarin de relaties tussen de 

(dynamische) medicatieprocessen en de HL7 FHIR-R4-NL profielen zijn gedocumenteerd. 

Nictiz zal een dergelijke implementatiegids opstellen en overdragen aan de projectleiding. 

- Tussentijdse aanpassingen van de zib2020 specificaties welke leiden tot aanpassingen van de 

HL7 FHIR-R4-NL profielen door Nictiz, vereisen her-validatie door HL7 Nederland; 

- Vastlegging en rapportage door Nictiz aan HL7 Nederland van issues welke tijdens de 

implementatie naar voren komen, alsmede wederzijdse afstemming over de te volgen 

oplossingsrichting 

- Overleg tussen Nictiz en HL7 Nederland over de prioriteitstelling bij de oplossing van issues 

welke tijdens de implementatie naar voren komen 

- Overdracht van de inhoud van deze disclaimer aan de projectleiding van het project Kickstart 

Medicatie en – via de projectleiding – aan de betrokken zorgorganisaties en ICT-leveranciers 


