
Als U begrijpt wat ik bedoel...



Digitale post



Digitale post

• Netwerkinfrastructuur: ADSL, kabel, 
leased line

• Transportprotocollen: IP, TCP, HTTP, 
ebMS, WS-*

• Enveloppen: SOAP, ebMS, WS-*



Enveloppen



Brieven



Dikke van Dale
• brief (de (m.)); brieven) [·1236· <Lat. brevis (kort)] .... 2 geschrift in 

de vorm van een mededeling, een boodschap, tot een of meer 
afwezige personen gericht om hem (hen) iets te doen weten, 
gesloten en van een adres voorzien verzonden...

• bericht (het; -en) 1 overgebrachte mededeling, inlichting, syn. 
tijding: bericht geven, zenden, ontvangen, krijgen...

• formulier (het; -en) [·1624 · met achtervoegsel –ier gevormd van 
Lat. formula (vorm, voorschrift)] 1 geheel van bewoordingen waarin 
iets, m.n. een plechtige verklaring, vervat moet zijn ... 
biechtformulier, chequeformulier, gebedsformulier, 
huwelijksformulier, kwitantieformulier, orderformulier, 
totoformulier ... 2 (-tje) gedrukt stuk papier dat voor een aanvraag, 
een verklaring enz. ingevuld moet zijn



Dikke van Dale
• 1woord (het; -en) [·901-1000 · ~Lat. verbum, Gr. eirein (zeggen)] 1

kleinste geheel van spraakgeluiden dat op zichzelf een betekenis
heeft en als zelfstandig taalelement gebruikt wordt...

• woordenboek (het) 1 boek waarin woorden (met opgave van bep. 
grammatical kenmerken) en de vaste verbindingen waarin ze 
gebruikt worden, met hun betekenis (in alfabetische volgorde) zijn 
opgenomen... 3 als verkorting van vakwoordenboek...technisch 
woordenboek

• betekenis (de (v.); vgl. –nis) 1 datgene wat een woord of een 
samenstel van woorden wil zeggen: de betekenissen van een woord 
nagaan; mijn woorden zingen zich los van hun betekenissen 
(Nijhoff); (taalk.) de betekenis van een woord, de categorie van 
zaken, handelingen, gebeurtenissen e.d. waarnaar een woord 
verwijst; de betekenis van een zin, de inhoud als weergave van een 
bep. stand van zaken





Persoon







Gottlob Frege (1848 – 1925)

• Frege onderzocht identiteitsuitspraken:
“De morgenster is de avondster”

• Betekent dit dat ze equivalent zijn, net 
zoals a = b?

• Dan is dit hetzelfde:
“De morgenster is de morgenster”

• Maar: de eerste uitspraak behelst kennis, 
de tweede is een tautologie



Intensie and extensie

• Intensie (Sinn) is een concept dat we 
hebben, kennis over een woord of naam

• Extensie (Bedeutung) is het ding waar een 
woord of naam aan refereert

woord → intensie → extensie
• Een woord bepaalt de intensie
• De intensie bepaalt de extensie



Intensie and extensie 2

woord → intensie → extensie
‘avondster' → zeer heldere                    

ster in de avond → Venus

“De morgenster is de avondster”
• Zelfde extensie, verschillende intensie

“De morgenster is de morgenster”
• Zelfde extensie, zelfde intensie



Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951)

• Wat betekent het woord “spel”?
• Is er competitie? winst & verlies? 

vaardigheid? oefening?
• Er is geen vaste betekenis
• Alleen “familiegelijkenis”
• “Betekenis is het gebruik in de taal”
• “Concept met schimmige randen”



Betekenis in de keten



De ketens

• ePV: de strafrechtketen
– politie, openbaar ministerie, rechtbank

• AORTA: de gezondheidszorgketen
– ziekenhuizen, apotheken, huisartsen etc.

• SUWI: de sociale zekerheidketen
– CWI, UWV, SVB, GSD en BKWI



Persoon SUWI



Persoon SUWI 2

Entiteit Persoon

PersoonSuwiML-tag
PersoonNaam

Definitie
Een individueel menselijk wezen.
Norminstantie: NEN 1888:2002 - Persoon
Opmerkingen
- Super-entiteitype voor de persoon-entiteiten (zoals CLIENT, Kind en Partner).
- Voor een PERSOON zijn drie typen adres gedefinieerd:
1. Domicilie adres: het adres van de persoon, zoals geregistreerd in de 
Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA);
2. Feitelijk adres: het adres waarop de PERSOON daadwerkelijk verblijft;
3. Correspondentie adres: het adres waarop de PERSOON zijn post wenst te 
ontvangen.



Persoon SUWI 3
Attributen

CdVerificatieGbaCode verificatie GBA

CdVerificatieSofinrCode verificatie sofinummer

CdFictieveGeboortedatCode fictieve geboortedatum

GeboortedatGeboortedatum

GeslachtGeslacht

SignificantDeelAchternaamEchtgSignificant deel van de achternaam 
echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner

VoorvoegselEchtgenootVoorvoegsel 
echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner

AanduidingNaamgebruikAanduiding naamgebruik

SignificantDeelVanDeAchternaamSignificant deel van de achternaam

VoorvoegselVoorvoegsel

VoorlettersVoorletters

VoornamenVoornamen

SofiNrSofi-nummer

SuwiML-tagNaam



Persoon AORTA



Persoon AORTA 2
De klasse Person heeft de volgende attributen:

OpleidingsniveaueducationLevelCode

Burgerlijke staat maritalStatusCode

Meerlingvolgnummer multipleBirthOrderNumber

Meerlingindicatie multipleBirthInd

Overlijdensdatum (en evt. –tijd)deceasedTime

OverlijdensindicatiedeceasedInd

Geboortedatum (en evt. –tijd)birthTime

GeslachtadministrativeGenderCode

Naamname

Persoonsnummerid

INSTANCE
Een specifiek persoon (individu)

determinerCode

PSN (Person)
Een persoon (mens)classCode



Persoon AORTA 3

De klasse Person heeft de volgende associaties:

Zorgverzekering(en)CoveredParty0..*

GeboorteplaatsBirthplace0..1

Relatie met de huisartsPatientOfOtherProvider0..1

Contactpers(o)n(en)ContactParty0..*

BeroepEmployment
0..1



Persoon ePV Routinezaken

Natuurlijk persoon is een samengesteld gegeven en opgebouwd uit:
Datum eerste en laatste verhoor: ...
Militair op pleegdatum
Beginnend bestuurder
Verdachte heeft bekend
Taalbeheersing
Eerder pv terzake van art. 8 WvW
Datum eerste verhoor
Datum laatste verhoor
Antecedenten politie
Functieaanduiding
Tekenbevoegd

Commentaar:

n.v.t.Toegestane waarden:

SamengesteldLayout:

n.v.t.Formaat:

Analyse- en Ontwerpteam ePVHerkomst definitie:

Een menselijk individu.Definitie:

Natuurlijk persoon

Samengesteld gegeven:



Persoon ePV Routinezaken 2

Geboortegegevens is een samengesteld gegeven en opgebouwd 
uit:
Geboortedatum
Geboortejaar
Geboortegemeente (Nederland)
Geboortegemeente, in letters
Geboorteplaatsnaam 
Geboortecoördinaten
Nadere aanduiding geboorteplaats
Geboorteland
Geslacht

Commentaar:

n.v.t.Toegestane waarden:

SamengesteldLayout:

n.v.t.Formaat:

NEN 1888:2002 Herkomst definitie:

Gegevens die betrekking hebben op de geboorte van een persoon.Definitie:

Geboortegegevens
Samengesteld gegeven:



Persoon ePV Routinezaken 3

Identificatie is een samengesteld gegeven en opgebouwd 
uit:
Soort identificatiemiddel
Ander identificatiemiddel
Nummer identificatiemiddel
Rijbewijs getoond door verdachte
Overeenkomst met rijbewijsgegevens

Commentaar:

n.v.t.Toegestane waarden:

SamengesteldLayout:

n.v.t.Formaat:

Analyse- en Ontwerpteam ePVHerkomst definitie:

Het vaststellen van de identiteit van een persoon.Definitie:

Identificatie

Samengesteld 
gegeven:



Tags naar domein

xxNTP

xxxxxAORTA

xxxxxePV

xxxxxxxxxxxxxSUWI

zorg

w
onen

voertuig

vervolging

uitkering

suw
i-overig

rechtspersoon

persoon

partnerschap

opleiding

geld

financiële verslaglegging

detentie

contact

arbeid

adres



ePV begrippendistributie

contact 1%
rechtspersoon 2%

voertuig 3%

adres 8%

persoon 9%

epv-overig 77%



SUWI begrippendistributie

detentie 1%voertuig 1%
opleiding 2%

ziekte 2%

rechtspersoon 4%

wonen 2%

adres 5%

contact 6%
partnerschap 4%

persoon 8%

geld 15%

arbeid 12%

suwi-overig 38%



Domeinvergelijking ePV - SUWI

• domein-eigen begrippen: 75%
• domein-overschrijdende begrippen: 25%
• domein-overschrijdende begrippen:

– persoon
– adres
– contactgegevens
– rechtspersoon
– geld



Issues
methodologisch

• methoden
– SUWI: ERD maken, berichten afleiden
– HL7: sterk op UML geöriënteerde 

methodologie
– ePV: UBL, ook op UML geöriënteerde

• welke componenten worden gebruikt
– gegevenselementen
– aggregatie, generalisatie, specialisatie
– datatypen, domeinen, codelijsten



Issues
methodologisch 2

• ontologieën en taxonomieën
– vocabulaire: “gewoon” een woordenboek voor digitale 

gegevensuitwisseling
– taxonomie: achtergrond library sciences, gericht op 

indelen van informatie om zoeken te 
vergemakkelijken

– ontologie: kennistechnologie, “representatie van 
werkelijkheid” in objecthiërachieën en regels

– op concreet niveau resultaten heel vergelijkbaar



Issues
methodologisch 3

• nationaal versus verticaal
– verticale aansluiting

• AORTA -> HL7v3 internationaal
• pro: sterke domeinaansluiting

– nationale aansluiting
• SUWI -> veel NEN e.d., sociale zekerheid
• ePV -> eigen vocabulaire
• pro: meer mogelijkheden nationale integratie

– spanningsveld 



Oriëntatie vocabulaires

NEN

SGR

Nederland

HL7 XBRL

Internationaal

NTP

AORTA

ePV

SUWI

ISO



Issues
syntactiek

• syntactische issues
– serializatie naar XML of anders

• datatypen – typologie
– HL7 heeft eigen datatypen
– SUWI: AN..12 / N2 / D etc.
– ePV: UBL en XML Schema datatype



Issues
I, R, A

• identiteit, referentie en adressering
– identiteit: URI, OID, BSN, landcode, valutacode e.d.
– referentie: hoe verwijs ik naar dingen, b.v. met 

identiteit
– adressering: in communicatie, van postadres tot URL 

en applicatie-id’s
– welke entiteiten worden van een identiteit voorzien

• codelijsten, basisregistraties
– welke codelijsten worden gebruikt
– rol van basisregistraties



Backward compatibiliteit

Land {NL, BE}

App v. 1

Land {NL, BE, DE}

App v. 2



Forward compatibiliteit

Land {NL, BE, DE}

App v. 1

Land {NL, BE}

App v. 2



Backward compatibiliteit

Zender v. 1

Zender v. 2

Ontvanger v. 1

Ontvanger v. 2

Land {NL, BE}

Land {NL, BE, DE}



Forward compatibiliteit

Zender v. 1

Zender v. 2

Ontvanger v. 1

Ontvanger v. 2

Land {NL, BE, DE}

Land {NL, BE}



Issues
en de tijd...

• backward in gegevensuitwisseling:
– datatype v1: {M, V} wordt v2: {M, V, O}
– ontvanger v1 kan data van zender v2 niet meer lezen
– ontvangers moeten upgraden, zenders niet per se

• forward in gegevensuitwisseling:
– datatype v1: {M, V, O} wordt v2: {M, V}
– ontvanger v2 kan data van zender v1 niet meer lezen
– zenders moeten upgraden, ontvangers niet per se



Issues
en de tijd...

• versiebeheer
– complexer dan in traditionele omgeving

• tools voor beheer
– veel artafacten beheren
– schema’s
– woordenboeken
– berichtdefinities



Marc de Graauw

• www.marcdegraauw.com
• marc@marcdegraauw.com
• feedback welkom


