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In het kader van het PIE project voor landelijke uitwisseling van full-slide images tussen pa-

laboratoria in Nederland wordt in alle aangesloten laboratoria een Patient Datarepository 

geïnstalleerd op het UDPS of Kern-UDPS. Bovendien worden services geïnstalleerd die het een LRS 

makkelijker moet maken om PIE functies te gebruiken: het Kern-UDPS kan een CaseKey, een token 

voor toegang tot de Datarepository en zelfs een complete URL (met geëncrypte argumenten) voor 

de PIE Viewer, Uploader en PanelModule leveren. 

Deze Datarepository wordt gevuld vanuit Lab2Lab berichten. Als een lab een elektronische order 

(ConsultOpdracht, OnderzoekOpdracht, RevisieAntwoord of PanelOpdracht) ontvangt van een ander 

lab dan bevat dat bericht een HL7v2 OML order. De gegevens daarin worden automatisch gebruikt 

om de Patient Data Repository te vullen. 

Die gegevens worden gebruikt om ze te vertonen in de PIE image viewer en de PIE image uploader. 

Voor het opvragen van die gegevens zijn twee interfaces voorzien: 

- een XDS service die conformeert aan de IHE standaarden,  

- een RESTfull JSON webservice  

De XDS service zal in een later stadium worden gespecificeerd en geïmplementeerd. 

De Datarepository wordt alleen door de PIE Viewer en Uploader gebruikt. Een LRS hoeft daar dus 

feitelijk niet direct iets mee, maar moet bij het starten van de Viewer en de Uploader wel 

argumenten meegeven waarmee Viewer en Uploader dat kunnen doen. De ondersteunende services 

komen in dit document na de Datarepository aan de orde. 

 

JSON service 

De JSON webservice wordt gebouwd op specificatie van de firma Sectra, de uitvoerder/bouwer van 

het PIE project. 

De URL hiervoor is: https://udps-host/lab2lab/repository?CaseKey=xxxx&access_token=yyyy 

Het (Bearer) access_token kan (bij voorkeur) ook in de http Authorization header worden gezet:  

…/repository?CaseKey=xxxx  

Host: coreudps.xxxx.nl 
Authorization: Bearer yyyy 

De service retourneert dan een JSON record, zoiets als dit: 

https://udps-host/lab2lab/repository?CaseKey=xxxx&access_token=yyyy
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{ 

 "requestId": "xxxx" 

 "patient": { 

  "id": "123456789", 

  "formattedId": "123456789", 

  "dateOfBirth": "1912-12-12", 
  "fullName": "J de Groot-Pietersen", 

  "age": 106, 

  "sex": "Man", 

  "dateOfDeath": null 

 } 
} 

 

Patient data: 

De Patient Data Repository bevat de volgende items: 

- caseid char(16) not null,  (CaseKey) 

- bsnummer char(9), 

- dateofbirth date, (jjjj-mm-dd) 

- sex char(1), (m/v) 

- age integer, 

- name varchar, 

- initials varchar, 

- partnername varchar, 

- dateofdeath date 

Deze item zullen naar het toepasselijke format worden geconverteerd in de XDS en JSON services. 

CaseKey 

De CaseKey kan worden berekend op basis van een rapportnummer en een laboratorium nummer. 

De CaseKey wordt meegestuurd bij Lab2Lab orders en kan (vooralsnog) worden berekend uit een 

rapportnummer en een laboratoriumnummer. Het Kern-UDPS biedt aan een LRS de functionaliteit 

om een CaseKey te genereren. De URL voor die service is: 

http://udps-host/lab2lab/getcasekey?ReportID=<rapportnaam>&SiteID=<labnum3> 

Hierbij is 

- ReportID een rapportnaam zoals ‘T17-000123’ 

- SiteID: een driecijferig laboratoriumnummer, bijvoorbeeld ‘037’ (niet verplicht). 

Bij ontbreken van ‘SiteID’ gebruikt Kern-UDPS het eigen laboratoriumnummer. Het JSON resultaat 

van deze vraag ziet er als volgt uit: 

{“CaseID”: “abcdefgh0123456789”} 

De CaseKey is een string van 16 (base64) tekens. Bij deze URL is authenticatie nodig, via de 

‘Authorization: Basic ….’ HTTP header. 

Access_token 

http://udps-host/lab2lab/getcasekey?ReportID=%3crapportnaam%3e&SiteID=%3clabnum3
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Het access_token wordt dus gebruikt voor authenticatie. Er is verder geen user:wachtwoord nodig. 

Het access_token is eerder door het (Kern-)UDPS uitgegeven en ook bewaard in een database en het 

heeft een maximale geldigheidsduur (die nog nader in te stellen is). Dat maakt het mogelijk dat de 

Repository het token controleert op geldigheid. 

Het gebruik van dit access_token werkt als volgt. 

- Het LRS vraagt geautenticeerd  een access_token op bij UDPS 

- Dit access_token wordt in de URL meegegeven bij het starten van de Viewer, Uploader en 

Panel Module. De Panel Module geeft het op haar beurt door aan de Viewer en de Uploader. 

- De Viewer en de Uploader vragen patiënt gegevens op bij de Repository onder aanlevering 

van caseKey en access_token. De repository controleert het token en levert de gegevens bij 

de caseKey. 

De URL voor het opvragen van een access_token bij het Kern-UDPS is: 

https://udps-host/lab2lab/token?action=create 

Het resultaat is iets als: 

{"expires": “Wed May 24 13:56:36 +0200 2017”, "access_token": "NjU1NDY1N2M5NGZ"} 

Een token kan worden gecontroleerd met: 

https://udps-host/lab2lab/token?action=check&access_token= NjU1NDY1N2M5NGZ 

Het resultaat is dan iets als: 

{"expires": “Wed May 24 13:56:36 +0200 2017”, "access_token": "NjU1NDY1N2M5NGZ"} 

Of {“access_token”:null} als het token niet bestaat. 

By deze URL’s is authenticatie nodig, via de ‘Authorization: Basic ….’ HTTP header. 

Secure_URL 

Het LRS kan de Viewer, Uploader en Panel Module het best starten met een geëncrypteerde 

argumenten string (Secure URL). Zie voor details de Sectra specificatie “DOC-PJOS-AJVKXX.doc” . 

Kern-UDPS kan het encrypteren van de argumenten in de URL voor zijn rekening nemen. Dat heeft 

het voordeel dat de daarvoor benodigde keys alleen op het Kern-UDPS bewaard hoeven te worden. 

Daarvoor is een service die met een dergelijke URL wordt aangeroepen: 

https://udps-host/lab2lab/geturl?type=<type>&user=<loginnaam>&CaseKey=<key>&ReportID=<rapportnaam>  

Daarbij is 

- type: ‘viewer’, ‘uploader’ of ‘panelmodule’, 

- user: de loginnaam van de gebruiker zoals bekend in IEP, 

- CaseKey: de key waaronder de beelden zijn opgeslagen in PIE (niet verplicht bij 

panelmodule), 

- ReportID: de rapportnaam (niet verplicht). 

De volgende argumenten kunnen worden toegevoegd (als die er niet zijn vult Kern-UDPS die): 

- SiteID: het driecijferig laboratoriumnummer, 

https://udps-host/lab2lab/token?action=create
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- ext_patinfo_url: de lokale URL van de Patient Data Repository 

- ext_patinfo_acctoken: het token dat nodig is om toegang daartoe te krijgen. 

De hostnaam in de default ‘ext_patinfo_url’ is de naam/adres die meegegeven wordt bij de start van 

de UDPS GUI of anders ‘udps’. Als het lokale DNS dat niet kent moet het LRS zelf de goede URL 

meegeven, iets als https://udps-host/lab2lab/repository (maar dan URL-encoded). 

In de URL zit een timestamp verwerkt en de geldigheid van de URL is beperkt tot een paar minuten 

na die tijd. Bij het opvragen van deze URL zonder access token (ext_patinfo_acctoken) wordt 

automatisch een access token gegenereerd.  

Bij deze URL is authenticatie nodig, via de ‘Authorization: Basic ….’ HTTP header. 

Het JSON resultaat van deze vraag ziet er als volgt uit: 

{“url”: “https://pie-host/pie-pad?SEUS=.....”} 

 

https://udps-host/lab2lab/repository

