Erratum
VZVZ Erratumgegevens
Datum
Volgnr.
Status

19 mei 2017

Publicatie
Titel

01
definitief
Gegevens betrokken AORTA-document
V6.14
IH Applicatieregister

Wijzigingshistorie:
RfC

Beschrijving

Erratum
volgnr.

Datum

76891

Aanpassing Messagetype PRPM_MT908500NL
(beherenTKID)

01

19-5-2017

Per erratum kunnen er meerdere RfC’s meegenomen worden. Eén RfC kan
meerdere errata tot gevolg hebben, per document één erratum.
De volgorde van de RfC’s is belangrijk omdat de RfC’s betrekking kunnen hebben
op dezelfde eisen. De laatste RfC is vigerend. Indien een deel van een
voorafgaande RfC niet meer geldig is wordt dit aangegeven (grijs).

RfC

76891

Erratumvolgnr.

01

Er is gebleken dat er een inconsistentie zit tussen het schema van
het PRPM_MT908500NL en de specificatie van het
PRPM_MT908500NL in de IH Applicatieregister.
Beschrijving
Het schema is afgeleid van het RMIM en is daarmee correct. De
specificaties in het IH Applicatieregister worden dan ook
aangepast.
De cardinaliteiten van het element subjectof en VerificationEvent
zijn onjuist gespecificeerd in de IH Applicatieregister. Het
bijbehorende schema is wel correct en door aanpassing in de
specificaties van de IH Applicatieregister sluiten beiden weer op
elkaar aan.
Probleemstelling

Oplossing

Daarnaast zijn de conformiteiten van de velden @classcode,
@moodcode en @typcode ook onjuist. Deze zijn opgenomen als
Mandatory (M), maar dienen Fixed (F) te zijn. Het opnemen van
de @classcode, @moodcode en @typcode blijft dus gewoon
toegestaan. In deze verandert er in principe niets. Door
aanpassing van de conformiteiten, sluit het schema in ieder geval
wel weer aan bij de specificaties in de IH.
Aanpassing cardinaliteiten zoals opgenomen hieronder en in
bijlage A.
Aanpassing conformiteiten zoals opgenomen hieronder en in
bijlage A.
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Geraakte
documenten

IH Applicatieregister

Specifieke
plaats

Aanduiding

Wijziging

8.5 cardinaliteit
van het subjectOf
element
8.5.1 cardinaliteit
van het
verificationEvent
element
8.5

Cardinaliteit gewijzigd van 1..1 naar 1..*.

Hoofdstuk 8.5

Hoofdstuk 8.5

Hoofdstuk 8.5

Cardinaliteit gewijzigd van 1..* naar 1..1.

Conformiteit van @classCode, @moodCode en
@typeCode aangepast van Mandatory (M)
naar Fixed (F).

Bijlage A: Herziene versie van hoofdstuk 8.5.
8.5

PRPM_MT908500NL – Beheren TKID Applicatie

D-MIM:
R-MIM:
HL7v3 gestructureerde naam:

PRPM_DM908000NL02
PRPM_RM908500NL
AssignedDevice TKID assignment

Element: assignedDevice
Pad:
Subelement
DT
Kard
C
@classCode
CS
0..1
F
CONF Bevat de vaste waarde “ASSIGNED”.
Id
II
1..1
M

LBA

Omschrijving
Bevat de code van de Role-klasse.

Applicatie-id

Bevat het applicatie-id van de applicatie
die de systeemrol vervult.
CONF @root moet de waarde “2.16.840.1.113883.2.4.6.6” bevatten.
CONF @extension moet de applicatie-id bevatten.
subjectOf
1..*
M
Koppelt de TKID’s aan de applicatie.
Zie §0 voor de elementbeschrijving.

8.5.1 subjectOf
Element: subjectOf
Pad: assignedDevice/
Subelement
DT
#
@typeCode
CS
0..1
CONF Bevat de vaste waarde “SBJ”
verificationEvent
1..1

C
F

LBA

M

Omschrijving
Bevat de code van de participatie
Bevat de XIS-typekwalificatiegegevens.
Zie §0 voor de elementbeschrijving

8.5.2 verficationEvent
Element: verficationEvent
Pad: assignedDevice/ subjectOf
Subelement
DT
#
@classCode
CS
0..1
CONF Bevat de vaste waarde “VERIF”
@moodCode
CS
0..1
CONF Bevat de vaste waarde “EVN”
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C
F
F

LBA

Omschrijving
Bevat de code van de Act-klasse
Bevat de intentie van de Act-klasse
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Id

CONF
code

CONF
CONF

II

XISBevat het XIS-typekwalificatie-id.
typekwalificatieid
Het attribuut @root moet de waarde “2.16.840.1.113883.2.4.3.11.5” bevatten
CE CNE
1..1
M
Bevat het type van de Act-klasse.
Zie C.3 Kwalificatietypen (OID:
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.2) voor
geldige waarden
Het attribuut @codeSystem moet de waarde “2.16.840.1.113883.2.4.3.11.2” bevatten
Het attribuut @code moet de vaste waarde “XTK” bevatten
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