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Wat is een DVZA binnen het MedMij Afsprakenstelsel?
Een Dienstverlener in het zorgaanbiedersdomein (DVZA) is een ICT-
leverancier van een zorgaanbieder (ZA) met het MedMij-label binnen 
het MedMij Afsprakenstelsel. De ZA slaat gezondheidsgegevens op in 
zijn bronsysteem. De DVZA zorgt voor uitwisseling van deze gegevens met 
de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van een persoon (usecase 
‘Verzamelen’). Andersom kan een DVZA ook gegevens vanuit een PGO ontvangen 
(usecase ‘Delen’). Een DVZA kan tegelijkertijd de rol van bronsysteem bij 
diezelfde ZA vervullen. 

De rol van een DVZA 
PGO’s maken gebruik van gegevensdiensten om gezondheidsgegevens te verzamelen 
bij de ZA. Het is de rol van de DVZA deze gegevens te ontsluiten. Gegevensdiensten zijn 
bijvoorbeeld de Basisgegevens Zorg (BgZ), Medicatiegegevens en de Basisgegevens GGZ 
(BgGGZ). Alle gegevensdiensten staan in de MedMij Catalogus.

Het IT-landschap van een ZA kan complex zijn, waarbij meerdere bronsystemen en partijen 
(XISsen, integrators en/of brokers) een rol spelen bij de ontsluiting van een MedMij-
gegevensdienst. Een ZA heeft al snel een unieke samenstelling van systemen, die bovendien 
continu aan verandering onderhevig zijn. Hierdoor heeft een ZA niet altijd zicht op 
softwarewijzigingen en de invloed daarvan op een gegevensdienst. 

Daarom is binnen MedMij de regierol van een DVZA erg belangrijk. Naast het ontzorgen 
van de ZA bij gegevensontsluiting organiseert de DVZA met de betrokken partijen de (her-)
kwalificatie voor een bepaalde gegevensdienst en de daaraan gerelateerde systeemrollen. 

Waarom kwalificatie?
Om het MedMij-label te behalen moet een DVZA voldoen aan het MedMij 
Afsprakenstelsel. Hiervoor moet het kwalificatie- en acceptatieproces succesvol 
worden doorlopen. Tijdens de kwalificatie toetsen we of je capabel bent om een 
gegevensdienst (minimaal één, op basis van een informatiestandaard) te ontsluiten. 
Nictiz verzorgt de kwalificatie.

Tijdens de kwalificatie toetst Nictiz of de DVZA de gegevensdienst kan leveren, of het 
berichtenverkeer voldoet aan de standaarden (HL7 FHIR) en of de gegevens volledig 
kunnen worden gedeeld met een PGO. We doen de inhoudelijke beoordeling aan 
de hand van schermprints. Deze kunnen uit meerdere bronsystemen afkomstig zijn. 
Wanneer een broker wordt ingezet als DVZA, kijkt Nictiz niet naar de bron van de 
gegevens en/of hoe deze bij de broker worden aangeleverd. 

Hierbij gelden de volgende uitgangspunten: 
1 Een informatiestandaard vormt de basis van de kwalificatie. Nictiz toetst 

de technische en functionele aspecten van de standaard. Hierdoor 
ontstaat zekerheid over de kwaliteit en interoperabiliteit van de 
informatie-uitwisseling.

2  Kwalificatie wordt altijd met een fictief scenario uitgevoerd. Dit scenario is 
afgestemd met experts uit het veld.

Na het succesvol afronden van de kwalificatie voor een specifieke systeemrol 
met een bronsysteem (of combinaties daarvan, zie ook  

), kan een DVZA MedMij verzoeken een ZA voor deze gegevensdienst 
op te nemen in de ZorgAanbiedersLijst (ZAL). Om te zorgen dat zorggebruikers de 
informatiesystemen van de zorgaanbieder kunnen vinden moet de ZA met een unieke, 
herkenbare naam en de beschikbare gegevensdiensten worden opgenomen in de ZAL.

     Toetsing en toetsingskader
       Toetsing bevat de volgende onderdelen met betrekking tot de informatiestandaarden: 
- het proces
- definitie van actoren en verantwoordelijkheden
- relevante gegevenssets en terminologie
- implementatievorm. 

       Toelichting toetsingskader kwalificatie
1 Informatiestandaarden worden aangeleverd met definities, waarop geautomatiseerde 

tests plaatsvinden. Let op: technisch valide berichten zijn niet hetzelfde als functioneel 
valide berichten. 

2 Naast punt 1 is ook een handmatige beoordeling noodzakelijk om vast te stellen of data 
consistent en betekenisvol wordt uitgewisseld. Hiervoor moet de DVZA schermafdrukken 
van de bronsystemen aanleveren om de context van de uitgewisselde informatie tussen 
een DVZA en Dienstverlener in het persoonsdomein (DVP) te kunnen duiden. 

Kwalificatie met meerdere bronsystemen
Je kunt als DVZA, samen met een of meerdere bronsystemen, kwalificeren voor een systeemrol 
van een MedMij-gegevensdienst. In de praktijk kan een leverancier bijvoorbeeld voor één ZA 
de DVZA zijn en de rol van bronsysteem vervullen. Elke combinatie van bronsystemen die een 
DVZA ontsluit moet gekwalificeerd zijn. 

De combinatie-kwalificatie is gericht op: 
•  de beoordeling van technische en functionele inhoud in FHIR-berichten
•  de inhoudelijke beoordeling van schermprints.  

Deze kunnen uit meerdere bronsystemen afkomstig zijn. 

Afspraken rondom opnieuw kwalificeren
Een leverancier kan opnieuw kwalificeren op het moment dat uit testen op de testomgeving 
blijkt dat het systeem niet meer voldoet aan de eisen die aan de kwalificatie gesteld worden. 

In release 1.3.0 van het MedMij Afsprakenstelsel werd een deel van het Testbeleid verhelderd.

Nictiz biedt, naast het reguliere kwalificatie-aanbod, de mogelijkheid applicaties te testen op 
de testomgeving om te kijken of deze nog voldoen aan de kwalificatie-eisen. Een DVZA kan het 
testen inzetten bij wijzigingen met een hoog risico voor de interoperabiliteit en kwaliteit van 
de gegevensuitwisseling. Wanneer de testen niet succesvol zijn kan een DVZA opnieuw komen 
kwalificeren voor de gegevensdienst met de nieuwe versie of combinatie van het bronsysteem. 

In de volgende situaties adviseren we de DVZA om te gaan testen (en daarmee zelf te bepalen 
of het nodig is om opnieuw te kwalificeren):

- Een versie-update aan de kant van het bronsysteem en/of overige betrokken partijen.
- Een update aan de kant van de DVZA.

Kwalificatie vertalingsgegevensdienst
Voor een aantal gegevensdiensten die gebaseerd zijn op een uitwisselingsrol op de AORTA-
zorginfrastructuur gelden uitzonderingen. Deze zogeheten vertalingsgegevensdiensten kun je 
herkennen aan de toevoeging van de letter a in de systeemrolcode in de MedMij Catalogus.  

De uitzondering houdt in dat de beoordeling uitsluitend plaatsvindt op de correcte implementatie 
van FHIR-berichten. De originele berichten van het bronsysteem die uitgewisseld worden in een 
andere communicatiestandaard moeten meegestuurd worden. Aan de hand van deze twee sets 
berichten toetst Nictiz de vertaling naar een kwalitatief goed bericht richting de DVP.

De uitzondering geldt alleen als het bronsysteem al een  
passende AORTA-kwalificatie heeft. 

Vragen
Heb je vragen over de DVZA-kwalificatie? Neem dan contact op  
met het MedMij-loket via info@medmij.nl. Denk je niet in de  
kwalificatie te passen? Dan gaan we graag met je in gesprek.  
Laat het ons weten via kwalificatie@medmij.nl.

XX-X.A-XXX-FHIR

https://afsprakenstelsel.medmij.nl
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MMCatalogus/Actuele+gegevensdiensten
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/kwalificatiecentrum/
https://afsprakenstelsel.medmij.nl/display/MedMijAfsprakenstelsel130/Testbeleid
https://www.vzvz.nl/ict-dienstverleners/aorta-standaardisatie
https://www.vzvz.nl/ict-dienstverleners/aorta-standaardisatie
mailto:info%40medmij.nl?subject=
mailto:kwalificatie%40medmij.nl?subject=
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