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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 Huisartsgegevens. Naar deze addenda wordt verwezen vanuit het document 
'1. kwalificatiescript - MedMij Raadplegen Huisartsgegevens'.  
 
De zorginhoudelijke gegevens die door XIS beschikbaargesteld worden, zijn te vinden in het document ‘2. Addenda 
- Kwalificatiescript - MedMij Beschikbaarstellen Huisartsgegevens’. 
 
In deze inleiding worden tevens de aandachtspunten benoemd met betrekking tot de wijze waarop de 
verschillende secties geïnterpreteerd moeten worden door de kwalificerend leverancier. Lees deze 
aandachtspunten nauwgezet aangezien deze beschrijven waar bij de kwalificatie op wordt gecontroleerd. 

 

Aandachtspunten inhoudelijke weergave 

Huisarts-EPD 
PGO dient alle raadpleegbare onderdelen van Huisarts-EPD te kunnen verwerken (gestructureerd opslaan in 
database) en tonen aan de gebruiker.  
 

Persoons- of patiëntgegevens 
Dit onderdeel 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 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. 
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Persoonsgegevens  

 

Item Data 

PatiëntIdentificatienummer 999911132 

Voornaam Jacqueline 

Initialen J. 

Eigen naam  XXX_Cevat 

Straat Knolweg 

Huisnummer 1001 

Postcode 9999XX 

Woonplaats Stitswerd 

Land Nederland 

Telefoonnummer +31190531770 

NummerSoort privé  

EmailSoort j_cevat950@HUISARTS.nl  

EmailAdres privé 

Geboortedatum 25-7-1964 

Geslacht Vrouw 

MeerlingIndicator N 
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