
De “eHealth platform services connectors” zijn lokale (en lichte) bibliotheken met de
bedoeling om de ontwikkelaars van software voor individuele zorgverleners en apotheken te
helpen bij de integratie van de basisdiensten van het eHealth-platform die worden
aangeboden via “web service”-interfaces. Deze bibliotheken dienen meer algemeen
eveneens ter ondersteuning van de verbindingen met de diensten met toegevoegde waarde
die via het eHealth-platform beschikbaar zijn of die gebruik maken van de ICTstandaarden
die door het eHealth platform werden vastgesteld (zoals de "hubs" bijvoorbeeld). De
ontwikkeling van deze bibliotheken kadert dus in de standaardisering en de ondersteuning
bij het gebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform. Deze connectoren zijn
opgebouwd uit twee "lagen".

De eerste laag of “technische connector” biedt een algemene API ter ondersteuning
van het gebruik van louter technische basisdiensten (hoofdzakelijk in het domein van
de beveiliging: authenticatie, vercijfering, …)

De tweede laag of “businessconnector” maakt gebruik van de technische connector
om de verbinding met een reeks diensten voor een bepaalde doelgroep binnen
éénzelfde sessie te vergemakkelijken.

De connectoren zijn uiteraard afhankelijk van de interfaces van de diensten die zij
integreren. De updates van de connectoren ingevolge de wijzigingen aan deze interfaces
worden in de mate van het mogelijke ter beschikking gesteld via deze webpagina.
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Deze connectoren zijn beschikbaar in JAVA en .NET, maar worden uitsluitend ontwikkeld in
JAVA. De .NETcode is dus geen ‘native code’. Deze connectoren worden gegenereerd aan
de hand van een versie van de tool IKVM die licht werd aangepast aan onze behoeften. Als
u van plan bent om vanuit dezelfde filosofie uw eigen library’s te ontwikkelen op basis van
de onze, raden we u aan om diezelfde versie van de tool te gebruiken en de richtlijnen voor
de integratie ervan na te leven.
De connectoren zijn bibliotheken die verdeeld worden onder vrije licentie. Ze zijn
beschikbaar voor iedereen die ze wil gebruiken. Voor ondersteuning bij het gebruik van
deze bibliotheken dient er op voorhand een aanvraag te worden ingediend bij het eHealth-
platform via het e-mailadres info@ehealth.fgov.be (met als onderwerp "eHealth platform
service connectors").

Wijzigingen van april 2023 ten opzichte van vorige versies

De volgende functionaliteiten werden gewijzigd op de connector:

Release 4.3.0

BUSINESSCONNECTOR

Businessconnector Civics V2: afstemming van de SOAP-acties op de WSDL van de
dienst. Geen impact op uw bestaande code.

Verwijdering van de businessconnector Dics V3.

Verwijdering van de connector MyCareNet Insurability V1.

Verwijdering van de businessconnector MyCareNet eAttest V1.

TECHNISCHE CONNECTOR

Het default algoritme voor ondertekening wordt RSA-SHA-256.

Default wordt de STS interface WS-Trust, teneinde standaard de nieuwe versie van
SecurityTokenService te gebruiken dat het hashing-algoritme SHA-256 en
ondertekeningsalgoritme RSA-SHA-256 / ECDSA- SHA-256 omvat.

Opmerking: deze wijziging moet worden weerspiegeld in de configuratie van de sts-
endpoint : endpoint.sts=$uddi{uddi:ehealth-fgov-
be:business:iamsecuritytokenservice:v1}

Deactivatie van de certificaatcontrole indien het certificaat “self-signed” is, om te
vermijden dat het bericht "Cert chain NOT trusted" gelogd wordt.

Update van de versie van schematron (1.12.0).

bug fix :

Vervanging van de jar bcprov-jdk15on-1.56.jar door de jar bcprov-jdk15on-
1.68.jar in de package van de technische connector (versie 1.56 functioneert
immers niet met de andere Bouncy Castle jars)
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Verwijdering van de « caching » uit de ondertekeningsopties om “memory
leaks” te vermijden.

Het is nu mogelijk om een nieuwe eID-sessie met een andere kaart te creëren
(het certificaat van de eerste sessie werd gebruikt voor de volgende sessies).

Opmerking : Compatibiliteit met Java: de connector beschikt nu automatisch over een
runtime compatibiliteit tot JDK 15 en tot JDK 16 en meer mits toevoeging van VM-opties, cf.
release notes voor meer details.

Om redenen van performantie is het aanbevolen om voor de .NET-applicaties gebruik te
maken van de versies 3.x van de connector. De hierboven vermelde functionaliteiten van de
versie 4.x werden toegepast op de versie 3.24.0 van de business-connector en technische
connector.

Betrokken diensten op het vlak van de "business"-lagen
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Compatibiliteit van de technische connector

De compatibiliteit van de technische connector versie 4.1 met de Recip-e connectors is
gevalideerd

Download

De java-connectoren en een archief-bestand met de “.net”-connectoren zijn beschikbaar via
een maven repository. De volgende lijst bevat links naar de business connectoren van de
diverse beroepsgroepen en de technische connector.

Physician

Physiotherapist

Nurse

Pharmacy

Dentist

Midwife

Practical Nurse

Audiologist

Dietician

Occupational Therapist

Logopedist

Orthoptist

Podologist
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https://www.ehealth.fgov.be/ehealthplatform/file/view/AWZjGRbenF_Mkwg-mLoM?filename=Connector-functionality4.3.pdf
http://repo.ehealth.fgov.be
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persphysician
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persphysiotherapist
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persnurse
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-orgpharmacy
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persdentist
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persmidwife
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-perspracticalnurse
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persaudiologist
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persdietician
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persoccupationaltherapist
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-perslogopedist
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-persorthoptist
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-perspodologist


Trussmaker

Technische connector
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http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-perstrussmaker
http://repo.ehealth.fgov.be/artifactory/webapp/#/artifacts/browse/tree/General/maven2/be/fgov/ehealth/connector/connector-packaging-technical

