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H-1

Inleiding

Dit document geeft een overzicht van alle wijzigingsverzoeken die zijn indiend naar aanleiding
van publicatieversie 1.1 van de zorginformatiebouwsstenen in 2013, en die zijn verwerkt in
publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke
Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron.
Als onderdeel van een aantal wijzigingsverzoeken hebben naamswijzigingen van de
bouwstenen plaatsgevonden. Daarom is tevens een overzicht gegeven van de huidige en oude
naamgeving van de zorginformatiebouwstenen.
Bij ieder wijzigingsverzoek is een ID en een releasenote vermeld. Het is mogelijk om de
achterliggende besluitvorming rondom het wijzigingsverzoek te raadplegen door op de ID van
het wijzigingsverzoek te klikken.
De besluitvorming is geregistreerd in de applicatie BITS die gebruik wordt voor het beheer van
informatiestandaarden. Het betreft een web-based applicatie, en is te benaderen via
bits.nictiz.nl. Om in te loggen in BITS is een inlogaccount nodig. Indien u geen inlogaccount
heft, neem dan contact op via bits@nictiz.nl om een inlogaccount aan te vragen.
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H-2

Gepubliceerde zorginformatiebouwstenen

Iin de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen is een 42–tal bouwstenen
gepubliceerd. Van verscheidene bouwstenen is de naamgeving aangepast t.o.v. de
publicatieversie 1.1 van de klinische bouwstenen in 2013.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de zorginformatiebouwstenen gepubliceerd in
publicatieversie 2015, incl. de oude naam van de desbetreffende bouwsteen in de
publicatieversie 2013.
Gepubliceerde bouwsteen

Oude naamgeving

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

nl.nfu.OverdrachtAdemfrequentie-v1.1

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

nl.nfu.OverdrachtIntoxicatieAlcohol-v1.1

nl.nfu.Alert-v1.0

nl.nfu.OverdrachtAlert-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

nl.nfu.OverdrachtAlert-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

nl.nfu. BarthelIndex-v1.1

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

nl.nfu.OverdrachtBehandelAanwijzing-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.Betaler-v1.2

nl.nfu.OverdrachtBetaler-v1.1

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

nl.nfu.OverdrachtBloeddruk-v1.1

nl.nfu.BurgerlijkeStaat-v1.2

nl.nfu.OverdrachtBurgerlijkestaat-v1.1

nl.nfu.Contact-v1.2

nl.nfu.OverdrachtContact-v1.1

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

nl.nfu.OverdrachtContactpersoon-v1.1

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

nl.nfu.OverdrachtDrugsgebruik-v1.1

nl.nfu.Familieanamnese-v2.0

nl.nfu.OverdrachtFamilieanamnese-v1.1

nl.nfu.FunctioneleOfMentaleStatus-v1.0

nl.nfu.OverdrachtFunctioneleStatus-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale-v1.1

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

nl.nfu.OverdrachtHartfrequentie-v1.1

nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2

nl.nfu.OverdrachtLevensovertuiging-v1.1

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

nl.nfu.OverdrachtGewicht-v1.1

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

nl.nfu.OverdrachtLengte-v1.1

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

nl.nfu.OverdrachtTemperatuur-v1.1

nl.nfu.MedicatieGebruik-v1.0

nl.nfu.OverdrachtMedicatie-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

nl.nfu.OverdrachtMedicatie-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.MedicatieVerstrekking-v1.0

nl.nfu.OverdrachtMedicatie-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

nl.nfu.OverdrachtMedicatie-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

nl.nfu.OverdrachtMedischHulpmiddel-v1.1

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

nl.nfu.OverdrachtNationaliteit-v1.1

nl.nfu.O2Saturatie-v1.2

nl.nfu.OverdrachtO2Saturatie-v1.1

nl.nfu.Opleiding-v1.2

nl.nfu.OverdrachtOpleiding-v1.1

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

nl.nfu.OverdrachtProblemen-v1.1

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v1.2

nl.nfu.OverdrachtPlanOfCare-v1.1

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslag-v1.2

nl.nfu.OverdrachtLabuitslag-v1.1

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.1

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

nl.nfu.OverdrachtProcedure-v1.1

nl.nfu.Patient-v2.0

nl.nfu.OverdrachtPatient-v1.1

nl.nfu.Pijnscore-v1.2

nl.nfu.OverdrachtPijnscore-v1.1

nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2

nl.nfu.OverdrachtPolsfrequentie-v1.1

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

nl.nfu.OverdrachtIntoxicatieTabak-v1.1
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nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

nl.nfu.OverdrachtVaccinatie-v1.1

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

nl.nfu.OverdrachtBehandelAanwijzing-v1.1 (bouwsteen opgesplitst)

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

nl.nfu.OverdrachtWoonsituatie-v1.1

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

nl.nfu.OverdrachtZorgaanbieder-v1.1

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

nl.nfu.OverdrachtZorgverlener-v1.1
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H-3

Algemeen

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die bouwsteen overkoepelend zijn
doorgevoerd in de bouwstenen.
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-94

Algemeen

Beschrijving in secties Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
aangescherpt.

GOG-154

Algemeen

Verwijzingen naar de vervallen bouwsteen
OverdrachtMedicatie zijn aangepast in de overige
bouwstenen.

GOG-200

Algemeen

Inconsistent naamgebruik SNOMED CT gelijk getrokken door
overal SNOMED CT te hanteren als naamgeving.

GOG-201

Algemeen

Inconsistent gebruik van label OID: in tagged value notes
overal gelijk getrokken.

GOG-309

Algemeen

Example of the Instrument aangepast zodat deze aansluiten
bij het model, en tevens ondergebracht bij Example of the
Instance i.p.v. Example of the Instrument.

GOG-324

Algemeen

Van de codelijsten in de bouwstenen de Concept Name en
Description laten beginnen met hoofdletters.

GOG-326

Algemeen

Tekstuele aanpassingen in de bouwstenen n.a.v. de
kwaliteitsreview.
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H-4

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-113

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie is uitgebreid en
gewijzigd in OverdrachtAdemhaling.

GOG-308

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-361

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar
Toelichting.

GOG-364

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Aanpassing qua SNOMED CT code in de RitmeCodelijst.

GOG-365

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Naamgeving van concept Ademhalingspatroon aangepast
naar AfwijkendAdemhalingspatroon, incl. onderliggende
codelijst aangepast door één extra waarde voor Gasping toe
te voegen.

GOG-366

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

De naamgeving van de container ToegevoerdeZuurstof is
aangepast naar ToegediendeZuurstof.
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H-5

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-116

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

De tekst in sectie Instructions aangescherpt.

GOG-117

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-167

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak)
aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker
(OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus
(OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT code
gewijzigd in DrugGebruikCodelijst (OverdrachtDrugsgebruik).

GOG-235

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

Naamgeving SoortGebruikerAlcoholCodelijst gelijk getrokken
met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-308

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-345

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol
aangepast in AlcoholGebruik.
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H-6

nl.nfu.Alert-v1.0

ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-109

nl.nfu.Alert-v1.0

Door het opsplitsen van de bouwsteen OverdrachtAlert in een
tweetal bouwstenen (Alert en AllergieIntolerantie) is
duidelijker gemaakt welke onderdelen uitmaken van Alert
dan wel AllergieIntolerantie.

GOG-132

nl.nfu.Alert-v1.0

De AlertTypeCodelijst is aangescherpt n.a.v. de opsplitsing
van bouwsteen Alert en AllergieIntoleranties, op basis van de
review van de terminologie expert zijn de codes eveneens
aangescherpt.

GOG-203

nl.nfu.Alert-v1.0

Tagged value DCM::ValueSet SNOMED CT van concept
AlertOmschrijving aangepast naar DCM::ContentExpression.

GOG-204

nl.nfu.Alert-v1.0

Tagged value DCM::ValueSet G-Standaard van concept
AlertOmschrijving aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-306

nl.nfu.Alert-v1.0

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit.

GOG-308

nl.nfu.Alert-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-352

nl.nfu.Alert-v1.0

De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal
bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie.
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H-7

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-109

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

Door het opsplitsen van de bouwsteen OverdrachtAlert in een
tweetal bouwstenen (Alert en AllergieIntolerantie) is
duidelijker gemaakt welke onderdelen uitmaken van Alert
dan wel AllergieIntolerantie.

GOG-111

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

In de codes in de ReactieOmschrijvingCodelijst (in opgesplitst
versie genaamd: SymptoomCodelijst) aangescherpt.

GOG-151

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

In ReactieOmschrijvingCodelijst concept names, codes en
descriptions aangepast.

GOG-308

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-352

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal
bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie.

GOG-353

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
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H-8

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-166

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Concept code en concept value van de codelijsten dusdanig
aangepast zodat deze gelijk met elkaar oplopen.

GOG-168

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

MobiliteitCodelijst waarde voor MOB1 aangepast naar
afhankelijk i.p.v. onafhankelijk.

GOG-208

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Naamgeving TrappenLopenCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-209

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Naamgeving BadenDoucheCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-210

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van de
bouwsteen.

GOG-211

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in
bouwsteen.

GOG-212

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Naamgeving van concept BadenDouche aangepast naar
BadenDouchen.

GOG-308

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-9

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-82

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

Enkele aanpassingen in samenstelling en descriptions van de
BehandelingCodelijst, tevens tekst in sectie Evidence based
aangepast n.a.v. deze wijzigingen.

GOG-91

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

De bouwsteen Overdracht BehandelAanwijzing is opgesplitst
in een tweetal bouwstenen: BehandelAanwijzing en
Wilsverklaring.

GOG-133

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

In BehandelingCodelijst description van enkele concepten
aangescherpt.

GOG-134

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

In de codelijst GeverifieerdBijCodelijst code en codesystem
voor gevolmachtigde aangepast naar SNOMED CT i.p.v.
"eigen code".

GOG-213

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

Prefix <<DCM>> weggehaald uit tagged value DCM::Name
van bouwsteen.

GOG-215

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

Naamgeving BehandelingToegestaan aangepast naar
BehandelingToegestaanCodelijst.

GOG-308

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-10 nl.nfu.Betaler-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-72

nl.nfu.Betaler-v1.2

Het datatype aangepast van concept VerzekerdeNummer,
van II naar ST.

GOG-216

nl.nfu.Betaler-v1.2

Naamgeving VerzekeringsrechtCodeLijst aangepast naar
VerzekeringssoortCodeLijst.

GOG-217

nl.nfu.Betaler-v1.2

De tagged value voor UZOVI aangepast naar
DCM::AssigningAuthority i.p.v. DCM::ValueSet.

GOG-306

nl.nfu.Betaler-v1.2

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit.

GOG-308

nl.nfu.Betaler-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-314

nl.nfu.Betaler-v1.2

De naamgeving van het concept Bank aangepast naar
BankNaam.

GOG-357

nl.nfu.Betaler-v1.2

Het concept BetalerNaam aangepast naar type ST i.p.v.
reference naar Naamgegevens uit de bouwsteen Patiënt.
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H-11 nl.nfu.Bloeddruk-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-135

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

In ContextHoudingCodelijst description aangescherpt.

GOG-136

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

In MeetLocatieCodelijst enkele SNOMED CT codes aangepast
descriptions aangescherpt.

GOG-137

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

In MeetmethodeCodelijst de SNOMED CT code voor invasieve
arteriele bloeddruk aangepast.

GOG-148

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

In DiastolischEindpuntCodelijst descriptions aangepast en
aanvullende toelichting verplaatst naar Evidence based.
Terminologie gekoppeld aan concept DiastolischEindpunt.

GOG-169

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

De codelijst achter de MeetLokalisatie uitgebreid met de
'onzijdige' lichaamslocaties.

GOG-218

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Naamgeving ManchetCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-219

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Naamgeving MeetLocatieCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-220

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

De notes die aanwezig waren bij de MeetmethodeCodelijst
zijn verplaatst naar de notes van het concept Meetmethode.

GOG-308

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-315

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Naamgeving ContextHouding gewijzigd in Houding.

GOG-362

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

De meetmethode codelijst bevat twee waarden die geen
meetmethode beschrijven maar een type bloeddruk, dit is
aangepast door de codes in de codelijst aan te passen.

GOG-363

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Het concept Manchet aangepast qua naamgeving in
ManchetType, incl. een aanpassing in onderliggende codelijst
waarin codes zijn aangescherpt en ManchetType codesystem
is gekoppeld.
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H-12 nl.nfu.Burgerlijkestaat-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-307

nl.nfu.Burgerlijkestaat-v1.2

Uit de sectie Purpose de CCR/CCD gerelateerde tekst
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Burgerlijkestaat-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-342

nl.nfu.Burgerlijkestaat-v1.2

De tekst in sectie Instructions aangescherpt, Tracability other
Standards leeggemaakt.
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H-13 nl.nfu.Contact-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-163

nl.nfu.Contact-v1.2

Formulering van choicebox constraint aangescherpt.

GOG-164

nl.nfu.Contact-v1.2

Cardinaliteit van concept Locatie aangepast.

GOG-165

nl.nfu.Contact-v1.2

Concept Procedure is aangepast zodat dit een reference is
naar bouwsteen OverdrachtProcedure i.p.v. een concept van
type ST.

GOG-306

nl.nfu.Contact-v1.2

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit.

GOG-308

nl.nfu.Contact-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-14 nl.nfu.Contactpersoon-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-64

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De OID van de RolCodelijst is onjuist, deze is aangepast.

GOG-66

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De naam van de RelatieCodelijst was ten onrechte
geschreven als RelatieCodeLijst. Dit is aangepast.

GOG-69

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De RolCodelijst is opgeschoond.

GOG-155

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De codelijsten RelatieCodelijst en RolCodelijst zijn
opgeschoond.

GOG-156

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De ID verwijderd uit sectie Example of the Instrument.

GOG-221

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

Aan concept Rol gekoppelde RolCodelijst maakt tagged value
DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

GOG-222

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

Aan concept Relatie gekoppelde RelatieCodelijst maakt
tagged value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

GOG-223

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

Onjuiste description van code uit RelatieCodelijst aangepast
van pvergrootouder naar overgrootouder.

GOG-308

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-15 nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-138

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

In DrugGebruikStatusCodelijst SNOMED CT code gekoppeld
en descriptions aangescherpt.

GOG-139

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

In DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst descriptions
aangescherpt.

GOG-158

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Cardinaliteit aangepast van het concept SoortMiddel.

GOG-161

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Datatype voor concept Hoeveelheid aangepast van PQ naar
ST.

GOG-167

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak)
aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker
(OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus
(OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT code
gewijzigd in DrugGebruikCodelijst (OverdrachtDrugsgebruik).

GOG-224

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Naamgeving DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst gelijk
getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged
values.

GOG-225

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Naamgeving ToedieningsWegCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-308

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-312

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-313

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

De tekst in de sectie Purpose aangescherpt.

GOG-316

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

De tekst uit de sectie Evidence base aangescherpt.

GOG-319

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

De tekst uit de sectie Constraint verwijderd.
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H-16 nl.nfu.Familieanamnese-v2.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-73

nl.nfu.FamilieAnamnese-v2.0

Concept Relatie gewijzigd in BiologischeRelatie en tevens
voorzien van eigen BiologischerelatieCodelijst.

GOG-308

nl.nfu.FamilieAnamnese-v2.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-17 nl.nfu.FunctioneleOfMentaleStatus-v1.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-89

nl.nfu.FunctioneleOfMentaleStatusv1.0

De bouwsteen OverdrachtFunctioneleStatus is komen te
vervallen en vervangen door de bouwsteen
FunctioneleOfMentaleStatus waarin de generieke functionele
dan wel mentale functies beschreven worden.

GOG-308

nl.nfu.FunctioneleOfMentaleStatusv1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-18 nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-227

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

De DCM::Name van klinische bouwsteen
OverdrachtGlasgowComaScale kwam niet overeen met de
naam van de bouwsteen, aangepast naar
nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.

GOG-228

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_VerbalCodelijstBaby gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-229

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_VerbalCodelijstKleuter gelijk getrokken
met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-230

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_VerbalCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-231

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_EyesCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-232

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_MotorCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-233

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in
bouwsteen.

GOG-308

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-311

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15.

GOG-361

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar
Toelichting.
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H-19 nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-141

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

In HartslagMethodeCodelijst zijn enkele descriptions
aangescherpt.

GOG-234

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

De waardenlijst HartMethodeCodelijst van concept
HartMethode bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v.
Palpation. Dit is aangepast.

GOG-308

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-360

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

Naamgeving concept HartslagMethode aangepast naar
HartslagMeetMethode en de sectie Evidence Based aangevuld
met een toelichting wat betreft de mogelijkheid palpatie op te
geven als HartslagMeetMethode.
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H-20 nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-143

nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2

In LevensovertuigingCodelijst code voor atheist toegevoegd.

GOG-308

nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-348

nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2

Tekst uit sectie Constraints verwijderd.
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H-21 nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-74

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

In de sectie Instructions stond een verkeerde conceptnaam,
dit is aangepast.

GOG-140

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

De codes uit de ContextKledingCodelijst voorzien van eigen
Coding System en code en description voor UNDRESSED
aangepast.

GOG-226

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Naamgeving KledingCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-308

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-317

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Rootconcept naam aangepast naar Gewicht i.p.v.
Lichaamsgewicht.

GOG-318

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Naamgeving concept ContextKleding aangepast in Kleding.

GOG-354

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Naamgeving van bouwsteen aangepast van
OverdrachtGewicht naar Lichaamsgewicht.
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H-22 nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-247

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet voor waarde 177cm is
aangepast naar tagged value DCM::ExampleValue.

GOG-248

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Naamgeving codelijst van concept ContextPositie gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-301

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Tekstuele aanpassing in sectie Reference van DCM, hier
stond ten onrechte Hartslag i.p.v. Lichaamslengte.

GOG-308

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-320

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Naamgeving concept ContextPositie gewijzigd in Positie.

GOG-321

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Rootconceptnaam gewijzigd in LengteRC.

GOG-358

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Naamgeving bouwsteen aangepast van OverdrachtLengte
naar Lichaamslengte.
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H-23 nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-147

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

In TemperatuurMetingMethodeCodelijst de concept names,
codes en descriptions aangepast en aangescherpt.

GOG-276

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

Naamgeving codelijst van concept
TemperatuurMetingMethode gelijk getrokken met
naamgeving van de codelijst in de tagged values van het
concept.

GOG-308

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-355

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

Naamgeving van bouwsteen aangepast van
OverdrachtTemperatuur naar Lichaamstemperatuur.

GOG-359

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

De naamgeving van de conceptnaam en de waardelijst van
het concept TemperatuurMetingMethode is aangepast.
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H-24 nl.nfu.MedicatieGebruik-v1.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-56

nl.nfu.MedicatieGebruik-v1.0

De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in
MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift,
MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

GOG-308

nl.nfu.MedicatieGebruik-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-25 nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-56

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in
MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift,
MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

GOG-128

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

De codelijst
MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst qua
codes aangepast.

GOG-308

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-353

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Releasenotes Publicatieversie 2015 - Zorginformatiebouwstenen – Registratie aan de Bron

pagina 30

H-26 nl.nfu.MedicatieVerstrekking-v1.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-56

nl.nfu.MedicatieVerstrekking-v1.0

De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in
MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift,
MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

GOG-308

nl.nfu.MedicatieVerstrekking-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-27 nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-56

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in
MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift,
MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

GOG-78

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

Tekstuele aanpassingen in de definities van de concepten
RedenVanVoorschrijven, Keerdosis, Toediening,
BeoogdVerstrekker en Voorschrijver.

GOG-80

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

In de tabel met verstrekte hoeveelheden stond een spelfout;
volgend i.p.v. volgens. Dit is aangepast.

GOG-144

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

De tijdstippen uit DagdeelCodelijst zijn uit description
gehaald, en verplaatst naar de sectie Instructions.

GOG-145

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

In WeekdagenCodelijst de descriptions aangepast op basis
van de concept name.

GOG-308

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-353

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
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H-28 nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-83

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Definitie van concept ProductID aangescherpt en tagged
value DCM::ExampleValue scherper gedefinieerd.

GOG-88

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

De OID voor GTIN bij concept ProductID is onjuist, deze is
aangepast.

GOG-110

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

GOG-249

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Tagged values voor SNOMED CT van concept
AnatomischeLocalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar
DCM::ContentExpression.

GOG-250

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

De prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van deze
bouwsteen.

GOG-251

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType
aangepast naar DCM::CodeSystem. Tevens verwijzing naar
website in tagged value notes geplaatst en OID: 999
toegevoegd.

GOG-252

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar
DCM::AssigningAuthority GTIN. Incl. OID in tagged value
notes.

GOG-308

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-327

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Naamgeving concept AnatomischeLocalisatie gewijzigd in
AnatomischeLocatie.

GOG-353

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-369

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Het datatype van concept ProductID aanpassen van II naar
CD incl. onderliggende codelijst zodat ProductID doorgegeven
kan worden als code incl. omschrijving.
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H-29 nl.nfu.Nationaliteit-v2.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-253

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van
concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-254

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet ISO 316-1:2006, alpha-2) van
concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-255

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet GBA Tabel 32
Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-256

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Concept Land qua naamgeving aangepast naar
LandHerkomst i.v.m. ambivalentie met Land in
OverdrachtPatient.

GOG-306

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit.

GOG-308

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-341

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Het information model is aangepast (en daarmee ook de
verschillende secties) door het concept LandHerkomst te
laten vervallen.

GOG-353

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
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H-30 nl.nfu.O2Saturatie-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-308

nl.nfu.O2Saturatie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-31 nl.nfu.Opleiding-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-75

nl.nfu.Opleiding-v1.2

De valueset die de opleidingcodes bevat kwam qua codes
niet overeen met NHG tabel 20: Code opleiding, dit is gelijk
getrokken.

GOG-308

nl.nfu.Opleiding-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-347

nl.nfu.Opleiding-v1.2

Tekst uit sectie Issues verwijderd.
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H-32 nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-150

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

In ProbleemTypeCodelijst description aangepast van concept
Problem.

GOG-267

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Naamgeving codelijst van concept ProbleemType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-268

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

De verschillende externe valuesets die aan een
DCM::ValueSet tagged value gekoppeld waren voor het
concept ProbleemOmschrijving zijn opgesplitst.

GOG-269

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Naamgeving codelijst van concept ProbleemStatus gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-305

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values
toegevoegd van concept ProbleemOmschrijving.

GOG-310

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Bouwsteen OverdrachtProblemen hernoemd naar
OverdrachtConcern.

GOG-353

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-368

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Het concept ConcernLabel is toegevoegd om de mogelijkheid
te creeren een tekstueel label mee te geven bij het concern.
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H-33 nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-115

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActivite
it-v1.2

Concept toegevoegd met referentie naar het concept
VerpleegkundigeActie uit de bouwsteen
OverdachtVerpleegkundigeInterventie.

GOG-149

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActivite
it-v1.2

In OrderTypeCodelijst de concept naam en concept code van
enkele concepten aangepast.

GOG-264

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActivite
it-v1.2

Naamgeving codelijst van concept OrderStatus gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-265

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActivite
it-v1.2

Naamgeving codelijst van concept OrderType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-306

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActivite
it-v1.2

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit.

GOG-328

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActivite
it-v1.2

Naamgeving van de bouwsteen OverdrachtPlanOfCare
hernoemd naar OverdrachtGeplandeZorgActiviteit.
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H-34 nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslag-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-238

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept
TestNaam opgepslitst in twee verschillende tagged values.

GOG-239

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab voor
concept Testmethode opgepslitst in twee verschillende
tagged values.

GOG-240

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Naamgeving codelijst van concept LaboratoriumTest gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-241

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept
Onderzoek opgepslitst in twee verschillende tagged values.

GOG-242

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Naamgeving codelijst van concept ResultaatStatus gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-243

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Naamgeving codelijst van concept ResultaatType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-244

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Tagged values van het concept Onderzoek zijn aangepast, en
de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

GOG-245

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Tagged values van het concept Testmethode zijn aangepast,
de tagged value naar SNOMED CT is komen te vervallen.

GOG-246

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Tagged values van het concept TestNaam zijn aangepast, en
de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

GOG-353

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-361

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar
Toelichting.

GOG-367

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De codelijst ResultaatVlaggenCodelijst is opgeschoond.

GOG-370

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en
TekstUitslagCodelijst codes aangepast qua codes.
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H-35 nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-76

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De omschrijving van het concept Verrichting bevatte een
ongeldige verwijzing naar een bouwsteen, dit is tekstueel
aangepast.

GOG-130

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-274

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagStatus gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-275

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-322

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De tekst in de paragraaf Concept aangescherpt.

GOG-323

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De tekst in de paragraaf Purpose aangescherpt.

GOG-370

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en
TekstUitslagCodelijst codes aangepast qua codes.
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H-36 nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-84

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Concept Aanvrager toegevoegd aan bouwsteen.

GOG-93

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

De naam van bouwsteen OverdrachtProcedure is aangepast
in OverdrachtVerrichting.

GOG-95

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Example of the Instrument aangepast door de rijen Dosering
en Aantal te verwijderen.

GOG-122

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-270

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure is de value
van CM::DefinitionCode aangepast van NL-CM-14.1.1 naar
NL-CM:14.1.1.

GOG-271

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Tagged values voor SNOMED CT van concept
AnatomischeLokalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar
DCM::ContentExpression.

GOG-272

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept
VerrichtingType aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-273

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

De DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor concepten
UitgevoerdDoor::Zorgverlener en
AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit is aangepast.

GOG-308

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-325

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Naamgeving concept AnatomischeLokalisatie gewijzigd in
AnatomischeLocatie.

GOG-353

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
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H-37 nl.nfu.Patiënt-v2.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-62

nl.nfu.Patiënt-v2.0

De tagged value van het concept Overlijdensindicator is
aangepast omdat deze dubbel voorkwam.

GOG-67

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Een concept Naamgebruik is toegevoegd, met hieraan
gekoppeld een valueset NaamgebruikCodelijst.

GOG-96

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Cardinaliteit van het concept PatientIdentificatienummer
aangepast naar 0..*.

GOG-97

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Het concept Voornamen die nu bestaat uit een combinatie
van voornaam en inititalen opgeplitst in twee losse
concepten.

GOG-98

nl.nfu.Patiënt-v2.0

De concepten Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner
bevatten zowel de naam als voorvoegsels, dit is opgesplitst in
losse concepten.

GOG-99

nl.nfu.Patiënt-v2.0

De descriptions van AdresSoortCodelijst zijn aangescherpt.

GOG-100

nl.nfu.Patiënt-v2.0

De VIPindicatorCodelijst is opgeschoond.

GOG-102

nl.nfu.Patiënt-v2.0

De concepten OverlijdensIndicator en MeerlingIndicator
voorzien van DCM::ExampleValue en de sectie Example of
the Instrument hierop aangepast.

GOG-121

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Het concept Aanhef is komen te vervallen.

GOG-257

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet Postcodetabel van concept
Postcode aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-258

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept
Gemeenten aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-259

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 34 van concept Land
aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-260

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land
aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-261

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet Burger Service Nummer van
concept PatientIdentificatienummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-262

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Naamgeving codelijst van concept Adressoort gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-303

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Code voor 'Vacation home' in AdresSoortCodelijst aangepast
van WP naar HV.

GOG-308

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-349

nl.nfu.Patiënt-v2.0

VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd.

GOG-350

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Naamgeving achternaam gerelateerde concepten/containers
in information model aangepast t.b.v. aansluiting op
NaamgebruikCodelijst.

GOG-351

nl.nfu.Patiënt-v2.0

NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions.

GOG-353

nl.nfu.Patiënt-v2.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
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H-38 nl.nfu.Pijnscore-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-114

nl.nfu.Pijnscore-v1.2

Naamgeving concepten aangepast, beschrijving in sectie
Concept aangescherpt, meetmethode incl. codelijst
toegevoegd.

GOG-263

nl.nfu.Pijnscore-v1.2

Contraint van concept Pijnscore consistent gemaakt met
andere constraints.

GOG-308

nl.nfu.Pijnscore-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-39 nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-79

nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2

De codelijst onder PolsRegelmaigheidCodelijst was niet
correct, deze is aangepast.

GOG-266

nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2

Waarde van DCM::Name tagged value aangepast aangezien
een t ontbrak in de naamgeving.

GOG-308

nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-40 nl.nfu.TabakGebruik-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-118

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-142

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

In RokerStatusCodelijst de description van enkele concepten
aangepast.

GOG-158

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Cardinaliteit aangepast van het concept SoortMiddel.

GOG-167

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak)
aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker
(OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus
(OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT code
gewijzigd in DrugGebruikCodelijst (OverdrachtDrugsgebruik).

GOG-236

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Naamgeving SoortTabakGebruikerCodelijst gelijk getrokken
met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-237

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Naamgeving RokerStatusCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-308

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-346

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak
aangepast in TabakGebruik.
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H-41 nl.nfu.Vaccinatie-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-124

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

De definitie van het concept Toelichting is aangescherpt.

GOG-277

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van
concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-278

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet KNMP artikelnummer =
ATKODE van concept ProductCode aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-279

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van
concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-280

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet GTIN International Article
Number van concept ProductCode aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-281

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic
Classification) van concept ProductCode aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-282

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK)
van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-308

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-353

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
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H-42 nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-91

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

De bouwsteen Overdracht BehandelAanwijzing is opgesplitst
in een tweetal bouwstenen: BehandelAanwijzing en
Wilsverklaring.

GOG-213

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

Prefix <<DCM>> weggehaald uit tagged value DCM::Name
van bouwsteen.

GOG-214

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

Naamgeving TypeWilsVerklaringTypeCodelijst gelijk
getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged
values.

GOG-308

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-356

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

Concept WilsverklaringDatum toegevoegd.
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H-43 nl.nfu.Woonsituatie-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-162

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

Definitie voor woonsituatie in sectie Purpose aangepast zodat
het enkel de huidige woonsituatie beschrijft, dit tevens
aangepast in Example of the Instrument.

GOG-283

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

De OID voor WoninttypeCodelijst is onjuist, de extra . achter
deze OID is verwijderd.

GOG-284

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

Naamgeving codelijst van concept WoningType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-308

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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H-44 nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-71

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

De OID van de valueset gekoppeld aan het concept
ZorgaanbiederIdentificatieNummer was onjuist, deze is
gecorrigeerd.

GOG-125

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Het concept Specialisme is toegevoegd aan de bouwsteen.

GOG-285

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code)
van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast
naar DCM::AssigningAuthority.

GOG-286

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-RegisterAbonneenummer) van concept
ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-308

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-353

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
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H-45 nl.nfu.Zorgverlener-v1.2
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-70

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

De valueset behorende bij het concept Specialisme bevatte
geen OID, deze is gekoppeld.

GOG-104

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Het concept ZorgverlenerNaam aangepast zodat dit een
referentie is, hiermee is de ambiguiteit in de definitie
opgelost.

GOG-105

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

De sectie Example of the Instrument aangepast zodat deze
overeenkomt met het model.

GOG-287

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet UZI van concept
ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-288

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van
concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-289

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet BIG nr van concept
ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-290

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet COD016-VEKT
Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme
aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

GOG-291

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet HL7v3 RoleCodeNL (UZI
rolcodes) van concept Specialisme aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-308

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-343

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

De teksten van de secties aangescherpt.

GOG-344

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Naamgeving Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast naar
Zorgaanbieder.

GOG-353

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.
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H-46 Totaaloverzicht
Onderstaand overzicht toont het totaal aan wijzigingsverzoeken dat is doorgevoerd in de
verschillende artefacten van publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het
project Generieke Overdrachtsgegevens ten opzichte van de oorspronkelijke publicatie in 2013.
ID

Bouwsteen

Releasenotes

GOG-56

nl.nfu.MedicatieGebruik-v1.0

De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in
MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift,
MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

GOG-56

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in
MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift,
MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

GOG-56

nl.nfu.MedicatieVerstrekking-v1.0

De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in
MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift,
MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

GOG-56

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in
MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift,
MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

GOG-62

nl.nfu.Patiënt-v1.2

De tagged value van het concept Overlijdensindicator is
aangepast omdat deze dubbel voorkwam.

GOG-64

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De OID van de RolCodelijst is onjuist, deze is aangepast.

GOG-66

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De naam van de RelatieCodelijst was ten onrechte
geschreven als RelatieCodeLijst. Dit is aangepast.

GOG-67

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Een concept Naamgebruik is toegevoegd, met hieraan
gekoppeld een valueset NaamgebruikCodelijst.

GOG-69

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De RolCodelijst is opgeschoond.

GOG-70

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

De valueset behorende bij het concept Specialisme bevatte
geen OID, deze is gekoppeld.

GOG-71

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

De OID van de valueset gekoppeld aan het concept
ZorgaanbiederIdentificatieNummer was onjuist, deze is
gecorrigeerd.

GOG-72

nl.nfu.Betaler-v1.2

Het datatype aangepast van concept VerzekerdeNummer,
van II naar ST.

GOG-73

nl.nfu.FamilieAnamnese-v2.0

Concept Relatie gewijzigd in BiologischeRelatie en tevens
voorzien van eigen BiologischerelatieCodelijst.

GOG-74

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

In de sectie Instructions stond een verkeerde conceptnaam,
dit is aangepast.

GOG-75

nl.nfu.Opleiding-v1.2

De valueset die de opleidingcodes bevat kwam qua codes
niet overeen met NHG tabel 20: Code opleiding, dit is gelijk
getrokken.

GOG-76

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De omschrijving van het concept Verrichting bevatte een
ongeldige verwijzing naar een bouwsteen, dit is tekstueel
aangepast.

GOG-78

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

Tekstuele aanpassingen in de definities van de concepten
RedenVanVoorschrijven, Keerdosis, Toediening,
BeoogdVerstrekker en Voorschrijver.

GOG-79

nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2

De codelijst onder PolsRegelmaigheidCodelijst was niet
correct, deze is aangepast.

GOG-80

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

In de tabel met verstrekte hoeveelheden stond een
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spelfout; volgend i.p.v. volgens. Dit is aangepast.
GOG-82

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

Enkele aanpassingen in samenstelling en descriptions van
de BehandelingCodelijst, tevens tekst in sectie Evidence
based aangepast n.a.v. deze wijzigingen.

GOG-83

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Definitie van concept ProductID aangescherpt en tagged
value DCM::ExampleValue scherper gedefinieerd.

GOG-84

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Concept Aanvrager toegevoegd aan bouwsteen.

GOG-88

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

De OID voor GTIN bij concept ProductID is onjuist, deze is
aangepast.

GOG-89

nl.nfu.FunctioneleOfMentaleStatus-v1.0

De bouwsteen OverdrachtFunctioneleStatus is komen te
vervallen en vervangen door de bouwsteen
FunctioneleOfMentaleStatus waarin de generieke
functionele dan wel mentale functies beschreven worden.

GOG-91

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

De bouwsteen Overdracht BehandelAanwijzing is
opgesplitst in een tweetal bouwstenen: BehandelAanwijzing
en Wilsverklaring.

GOG-91

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

De bouwsteen Overdracht BehandelAanwijzing is
opgesplitst in een tweetal bouwstenen: BehandelAanwijzing
en Wilsverklaring.

GOG-93

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

De naam van bouwsteen OverdrachtProcedure is aangepast
in OverdrachtVerrichting.

GOG-94

Algemeen

Beschrijving in secties Disclaimer, Terms of Use &
Copyrights aangescherpt.

GOG-95

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Example of the Instrument aangepast door de rijen
Dosering en Aantal te verwijderen.

GOG-96

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Cardinaliteit van het concept PatientIdentificatienummer
aangepast naar 0..*.

GOG-97

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Het concept Voornamen die nu bestaat uit een combinatie
van voornaam en inititalen opgeplitst in twee losse
concepten.

GOG-98

nl.nfu.Patiënt-v1.2

De concepten Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner
bevatten zowel de naam als voorvoegsels, dit is opgesplitst
in losse concepten.

GOG-99

nl.nfu.Patiënt-v1.2

De descriptions van AdresSoortCodelijst zijn aangescherpt.

GOG-100

nl.nfu.Patiënt-v1.2

De VIPindicatorCodelijst is opgeschoond.

GOG-102

nl.nfu.Patiënt-v1.2

De concepten OverlijdensIndicator en MeerlingIndicator
voorzien van DCM::ExampleValue en de sectie Example of
the Instrument hierop aangepast.

GOG-104

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Het concept ZorgverlenerNaam aangepast zodat dit een
referentie is, hiermee is de ambiguiteit in de definitie
opgelost.

GOG-105

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

De sectie Example of the Instrument aangepast zodat deze
overeenkomt met het model.

GOG-109

nl.nfu.Alert-v1.0

Door het opsplitsen van de bouwsteen OverdrachtAlert in
een tweetal bouwstenen (Alert en AllergieIntolerantie) is
duidelijker gemaakt welke onderdelen uitmaken van Alert
dan wel AllergieIntolerantie.

GOG-109

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

Door het opsplitsen van de bouwsteen OverdrachtAlert in
een tweetal bouwstenen (Alert en AllergieIntolerantie) is
duidelijker gemaakt welke onderdelen uitmaken van Alert
dan wel AllergieIntolerantie.

GOG-110

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2
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GOG-113

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie is uitgebreid
en gewijzigd in OverdrachtAdemhaling.

GOG-114

nl.nfu.Pijnscore-v1.2

Naamgeving concepten aangepast, beschrijving in sectie
Concept aangescherpt, meetmethode incl. codelijst
toegevoegd.

GOG-115

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteitv1.2

Concept toegevoegd met referentie naar het concept
VerpleegkundigeActie uit de bouwsteen
OverdachtVerpleegkundigeInterventie.

GOG-116

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

De tekst in sectie Instructions aangescherpt.

GOG-117

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-118

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-121

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Het concept Aanhef is komen te vervallen.

GOG-122

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-124

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

De definitie van het concept Toelichting is aangescherpt.

GOG-125

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Het concept Specialisme is toegevoegd aan de bouwsteen.

GOG-128

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

De codelijst
MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst qua
codes aangepast.

GOG-130

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-132

nl.nfu.Alert-v1.0

De AlertTypeCodelijst is aangescherpt n.a.v. de opsplitsing
van bouwsteen Alert en AllergieIntoleranties, op basis van
de review van de terminologie expert zijn de codes
eveneens aangescherpt.

GOG-133

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

In BehandelingCodelijst description van enkele concepten
aangescherpt.

GOG-134

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

In de codelijst GeverifieerdBijCodelijst code en codesystem
voor gevolmachtigde aangepast naar SNOMED CT i.p.v.
"eigen code".

GOG-135

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

In ContextHoudingCodelijst description aangescherpt.

GOG-136

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

In MeetLocatieCodelijst enkele SNOMED CT codes
aangepast descriptions aangescherpt.

GOG-137

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

In MeetmethodeCodelijst de SNOMED CT code voor
invasieve arteriele bloeddruk aangepast.

GOG-138

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

In DrugGebruikStatusCodelijst SNOMED CT code gekoppeld
en descriptions aangescherpt.

GOG-139

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

In DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst descriptions
aangescherpt.

GOG-140

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

De codes uit de ContextKledingCodelijst voorzien van eigen
Coding System en code en description voor UNDRESSED
aangepast.

GOG-141

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

In HartslagMethodeCodelijst zijn enkele descriptions
aangescherpt.

GOG-142

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

In RokerStatusCodelijst de description van enkele
concepten aangepast.

GOG-143

nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2

In LevensovertuigingCodelijst code voor atheist
toegevoegd.

GOG-144

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

De tijdstippen uit DagdeelCodelijst zijn uit description
gehaald, en verplaatst naar de sectie Instructions.

GOG-145

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

In WeekdagenCodelijst de descriptions aangepast op basis
van de concept name.

GOG-147

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

In TemperatuurMetingMethodeCodelijst de concept names,
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codes en descriptions aangepast en aangescherpt.
GOG-148

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

In DiastolischEindpuntCodelijst descriptions aangepast en
aanvullende toelichting verplaatst naar Evidence based.
Terminologie gekoppeld aan concept DiastolischEindpunt.

GOG-149

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteitv1.2

In OrderTypeCodelijst de concept naam en concept code
van enkele concepten aangepast.

GOG-150

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

In ProbleemTypeCodelijst description aangepast van
concept Problem.

GOG-154

Algemeen

Verwijzingen naar de vervallen bouwsteen
OverdrachtMedicatie zijn aangepast in de overige
bouwstenen.

GOG-155

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De codelijsten RelatieCodelijst en RolCodelijst zijn
opgeschoond.

GOG-156

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

De ID verwijderd uit sectie Example of the Instrument.

GOG-158

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Cardinaliteit aangepast van het concept SoortMiddel.

GOG-158

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Cardinaliteit aangepast van het concept SoortMiddel.

GOG-161

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Datatype voor concept Hoeveelheid aangepast van PQ naar
ST.

GOG-162

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

Definitie voor woonsituatie in sectie Purpose aangepast
zodat het enkel de huidige woonsituatie beschrijft, dit
tevens aangepast in Example of the Instrument.

GOG-163

nl.nfu.Contact-v1.2

Formulering van choicebox constraint aangescherpt.

GOG-164

nl.nfu.Contact-v1.2

Cardinaliteit van concept Locatie aangepast.

GOG-165

nl.nfu.Contact-v1.2

Concept Procedure is aangepast zodat dit een reference is
naar bouwsteen OverdrachtProcedure i.p.v. een concept
van type ST.

GOG-166

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Concept code en concept value van de codelijsten dusdanig
aangepast zodat deze gelijk met elkaar oplopen.

GOG-167

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak)
aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker
(OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus
(OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT
code gewijzigd in DrugGebruikCodelijst
(OverdrachtDrugsgebruik).

GOG-167

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak)
aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker
(OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus
(OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT
code gewijzigd in DrugGebruikCodelijst
(OverdrachtDrugsgebruik).

GOG-167

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak)
aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker
(OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus
(OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT
code gewijzigd in DrugGebruikCodelijst
(OverdrachtDrugsgebruik).

GOG-168

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

MobiliteitCodelijst waarde voor MOB1 aangepast naar
afhankelijk i.p.v. onafhankelijk.

GOG-169

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

De codelijst achter de MeetLokalisatie uitgebreid met de
'onzijdige' lichaamslocaties.

GOG-200

Algemeen

Inconsistent naamgebruik SNOMED CT gelijk getrokken
door overal SNOMED CT te hanteren als naamgeving.

Releasenotes Publicatieversie 2015 - Zorginformatiebouwstenen – Registratie aan de Bron

pagina 54

GOG-201

Algemeen

Inconsistent gebruik van label OID: in tagged value notes
overal gelijk getrokken.

GOG-203

nl.nfu.Alert-v1.0

Tagged value DCM::ValueSet SNOMED CT van concept
AlertOmschrijving aangepast naar
DCM::ContentExpression.

GOG-204

nl.nfu.Alert-v1.0

Tagged value DCM::ValueSet G-Standaard van concept
AlertOmschrijving aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-208

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Naamgeving TrappenLopenCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-209

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Naamgeving BadenDoucheCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-210

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van de
bouwsteen.

GOG-211

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in
bouwsteen.

GOG-212

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Naamgeving van concept BadenDouche aangepast naar
BadenDouchen.

GOG-213

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

Prefix <<DCM>> weggehaald uit tagged value DCM::Name
van bouwsteen.

GOG-213

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

Prefix <<DCM>> weggehaald uit tagged value DCM::Name
van bouwsteen.

GOG-214

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

Naamgeving TypeWilsVerklaringTypeCodelijst gelijk
getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged
values.

GOG-215

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

Naamgeving BehandelingToegestaan aangepast naar
BehandelingToegestaanCodelijst.

GOG-216

nl.nfu.Betaler-v1.2

Naamgeving VerzekeringsrechtCodeLijst aangepast naar
VerzekeringssoortCodeLijst.

GOG-217

nl.nfu.Betaler-v1.2

De tagged value voor UZOVI aangepast naar
DCM::AssigningAuthority i.p.v. DCM::ValueSet.

GOG-218

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Naamgeving ManchetCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-219

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Naamgeving MeetLocatieCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-220

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

De notes die aanwezig waren bij de MeetmethodeCodelijst
zijn verplaatst naar de notes van het concept
Meetmethode.

GOG-221

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

Aan concept Rol gekoppelde RolCodelijst maakt tagged
value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

GOG-222

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

Aan concept Relatie gekoppelde RelatieCodelijst maakt
tagged value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

GOG-223

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

Onjuiste description van code uit RelatieCodelijst aangepast
van pvergrootouder naar overgrootouder.

GOG-224

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Naamgeving DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst gelijk
getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged
values.

GOG-225

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Naamgeving ToedieningsWegCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-226

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Naamgeving KledingCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-227

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

De DCM::Name van klinische bouwsteen
OverdrachtGlasgowComaScale kwam niet overeen met de
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naam van de bouwsteen, aangepast naar
nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.
GOG-228

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_VerbalCodelijstBaby gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-229

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_VerbalCodelijstKleuter gelijk getrokken
met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-230

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_VerbalCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-231

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_EyesCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-232

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Naamgeving GSC_MotorCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-233

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in
bouwsteen.

GOG-234

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

De waardenlijst HartMethodeCodelijst van concept
HartMethode bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v.
Palpation. Dit is aangepast.

GOG-235

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

Naamgeving SoortGebruikerAlcoholCodelijst gelijk
getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged
values.

GOG-236

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Naamgeving SoortTabakGebruikerCodelijst gelijk getrokken
met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-237

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Naamgeving RokerStatusCodelijst gelijk getrokken met
naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

GOG-238

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept
TestNaam opgepslitst in twee verschillende tagged values.

GOG-239

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab voor
concept Testmethode opgepslitst in twee verschillende
tagged values.

GOG-240

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Naamgeving codelijst van concept LaboratoriumTest gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-241

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept
Onderzoek opgepslitst in twee verschillende tagged values.

GOG-242

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Naamgeving codelijst van concept ResultaatStatus gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-243

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Naamgeving codelijst van concept ResultaatType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-244

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Tagged values van het concept Onderzoek zijn aangepast,
en de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

GOG-245

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Tagged values van het concept Testmethode zijn
aangepast, de tagged value naar SNOMED CT is komen te
vervallen.

GOG-246

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Tagged values van het concept TestNaam zijn aangepast,
en de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

GOG-247

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet voor waarde 177cm is
aangepast naar tagged value DCM::ExampleValue.

GOG-248

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Naamgeving codelijst van concept ContextPositie gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.
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GOG-249

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Tagged values voor SNOMED CT van concept
AnatomischeLocalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar
DCM::ContentExpression.

GOG-250

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

De prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van deze
bouwsteen.

GOG-251

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType
aangepast naar DCM::CodeSystem. Tevens verwijzing naar
website in tagged value notes geplaatst en OID: 999
toegevoegd.

GOG-252

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar
DCM::AssigningAuthority GTIN. Incl. OID in tagged value
notes.

GOG-253

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van
concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-254

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet ISO 316-1:2006, alpha-2)
van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-255

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Tagged value DCM::ValueSet GBA Tabel 32
Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast
naar DCM::CodeSystem.

GOG-256

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Concept Land qua naamgeving aangepast naar
LandHerkomst i.v.m. ambivalentie met Land in
OverdrachtPatient.

GOG-257

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet Postcodetabel van concept
Postcode aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-258

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept
Gemeenten aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-259

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 34 van concept
Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-260

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land
aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-261

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet Burger Service Nummer van
concept PatientIdentificatienummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-262

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Naamgeving codelijst van concept Adressoort gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-263

nl.nfu.Pijnscore-v1.2

Contraint van concept Pijnscore consistent gemaakt met
andere constraints.

GOG-264

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteitv1.2

Naamgeving codelijst van concept OrderStatus gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-265

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteitv1.2

Naamgeving codelijst van concept OrderType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-266

nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2

Waarde van DCM::Name tagged value aangepast
aangezien een t ontbrak in de naamgeving.

GOG-267

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Naamgeving codelijst van concept ProbleemType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-268

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

De verschillende externe valuesets die aan een
DCM::ValueSet tagged value gekoppeld waren voor het
concept ProbleemOmschrijving zijn opgesplitst.
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GOG-269

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Naamgeving codelijst van concept ProbleemStatus gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-270

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure is de value
van CM::DefinitionCode aangepast van NL-CM-14.1.1 naar
NL-CM:14.1.1.

GOG-271

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Tagged values voor SNOMED CT van concept
AnatomischeLokalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar
DCM::ContentExpression.

GOG-272

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet CBV verrichtingen van
concept VerrichtingType aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-273

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

De DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor
concepten UitgevoerdDoor::Zorgverlener en
AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit is aangepast.

GOG-274

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagStatus gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-275

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-276

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

Naamgeving codelijst van concept
TemperatuurMetingMethode gelijk getrokken met
naamgeving van de codelijst in de tagged values van het
concept.

GOG-277

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van
concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

GOG-278

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet KNMP artikelnummer =
ATKODE van concept ProductCode aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-279

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK)
van concept ProductCode aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-280

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet GTIN International Article
Number van concept ProductCode aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-281

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic
Classification) van concept ProductCode aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-282

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK)
van concept ProductCode aangepast naar
DCM::CodeSystem.

GOG-283

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

De OID voor WoninttypeCodelijst is onjuist, de extra .
achter deze OID is verwijderd.

GOG-284

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

Naamgeving codelijst van concept WoningType gelijk
getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged
values van het concept.

GOG-285

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z
code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer
aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

GOG-286

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-RegisterAbonneenummer) van concept
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ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.
GOG-287

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet UZI van concept
ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-288

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van
concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-289

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet BIG nr van concept
ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-290

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet COD016-VEKT
Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme
aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

GOG-291

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged value DCM::ValueSet HL7v3 RoleCodeNL (UZI
rolcodes) van concept Specialisme aangepast naar
DCM::AssigningAuthority.

GOG-301

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Tekstuele aanpassing in sectie Reference van DCM, hier
stond ten onrechte Hartslag i.p.v. Lichaamslengte.

GOG-303

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Code voor 'Vacation home' in AdresSoortCodelijst
aangepast van WP naar HV.

GOG-305

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values
toegevoegd van concept ProbleemOmschrijving.

GOG-306

nl.nfu.Alert-v1.0

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en
cardinaliteit.

GOG-306

nl.nfu.Betaler-v1.2

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en
cardinaliteit.

GOG-306

nl.nfu.Contact-v1.2

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en
cardinaliteit.

GOG-306

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en
cardinaliteit.

GOG-306

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteitv1.2

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en
cardinaliteit.

GOG-307

nl.nfu.Burgerlijkestaat-v1.2

Uit de sectie Purpose de CCR/CCD gerelateerde tekst
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Alert-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Betaler-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Burgerlijkestaat-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
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weggehaald.
GOG-308

nl.nfu.Contact-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.FamilieAnamnese-v2.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.FunctioneleOfMentaleStatus-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.MedicatieGebruik-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.MedicatieVerstrekking-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.O2Saturatie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Opleiding-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Pijnscore-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.
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GOG-308

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-308

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht
weggehaald.

GOG-309

Algemeen

Example of the Instrument aangepast zodat deze
aansluiten bij het model, en tevens ondergebracht bij
Example of the Instance i.p.v. Example of the Instrument.

GOG-310

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Bouwsteen OverdrachtProblemen hernoemd naar
OverdrachtConcern.

GOG-311

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15.

GOG-312

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

GOG-313

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

De tekst in de sectie Purpose aangescherpt.

GOG-314

nl.nfu.Betaler-v1.2

De naamgeving van het concept Bank aangepast naar
BankNaam.

GOG-315

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Naamgeving ContextHouding gewijzigd in Houding.

GOG-316

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

De tekst uit de sectie Evidence base aangescherpt.

GOG-317

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Rootconcept naam aangepast naar Gewicht i.p.v.
Lichaamsgewicht.

GOG-318

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Naamgeving concept ContextKleding aangepast in Kleding.

GOG-319

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2

De tekst uit de sectie Constraint verwijderd.

GOG-320

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Naamgeving concept ContextPositie gewijzigd in Positie.

GOG-321

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Rootconceptnaam gewijzigd in LengteRC.

GOG-322

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De tekst in de paragraaf Concept aangescherpt.

GOG-323

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De tekst in de paragraaf Purpose aangescherpt.

GOG-324

Algemeen

Van de codelijsten in de bouwstenen de Concept Name en
Description laten beginnen met hoofdletters.

GOG-325

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Naamgeving concept AnatomischeLokalisatie gewijzigd in
AnatomischeLocatie.

GOG-326

Algemeen

Tekstuele aanpassingen in de bouwstenen n.a.v. de
kwaliteitsreview.

GOG-327

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Naamgeving concept AnatomischeLocalisatie gewijzigd in
AnatomischeLocatie.

GOG-328

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteitv1.2

Naamgeving van de bouwsteen OverdrachtPlanOfCare
hernoemd naar OverdrachtGeplandeZorgActiviteit.

GOG-341

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Het information model is aangepast (en daarmee ook de
verschillende secties) door het concept LandHerkomst te
laten vervallen.

GOG-342

nl.nfu.Burgerlijkestaat-v1.2

De tekst in sectie Instructions aangescherpt, Tracability
other Standards leeggemaakt.

GOG-343

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

De teksten van de secties aangescherpt.

GOG-344

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Naamgeving Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast naar
Zorgaanbieder.

GOG-345

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol
aangepast in AlcoholGebruik.

GOG-346

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak
aangepast in TabakGebruik.

GOG-347

nl.nfu.Opleiding-v1.2

Tekst uit sectie Issues verwijderd.
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GOG-348

nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2

Tekst uit sectie Constraints verwijderd.

GOG-349

nl.nfu.Patiënt-v1.2

VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd.

GOG-350

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Naamgeving achternaam gerelateerde
concepten/containers in information model aangepast t.b.v.
aansluiting op NaamgebruikCodelijst.

GOG-351

nl.nfu.Patiënt-v1.2

NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions.

GOG-352

nl.nfu.Alert-v1.0

De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal
bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie.

GOG-352

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal
bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie.

GOG-353

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.Patiënt-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-353

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2

Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar
DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

GOG-354

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2

Naamgeving van bouwsteen aangepast van
OverdrachtGewicht naar Lichaamsgewicht.

GOG-355

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

Naamgeving van bouwsteen aangepast van
OverdrachtTemperatuur naar Lichaamstemperatuur.

GOG-356

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0

Concept WilsverklaringDatum toegevoegd.

GOG-357

nl.nfu.Betaler-v1.2

Het concept BetalerNaam aangepast naar type ST i.p.v.
reference naar Naamgegevens uit de bouwsteen Patiënt.

GOG-358

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2

Naamgeving bouwsteen aangepast van OverdrachtLengte
naar Lichaamslengte.

GOG-359

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2

De naamgeving van de conceptnaam en de waardelijst van
het concept TemperatuurMetingMethode is aangepast.

GOG-360

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2

Naamgeving concept HartslagMethode aangepast naar
HartslagMeetMethode en de sectie Evidence Based
aangevuld met een toelichting wat betreft de mogelijkheid
palpatie op te geven als HartslagMeetMethode.

GOG-361

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar
Toelichting.
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GOG-361

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2

Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar
Toelichting.

GOG-361

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar
Toelichting.

GOG-362

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

De meetmethode codelijst bevat twee waarden die geen
meetmethode beschrijven maar een type bloeddruk, dit is
aangepast door de codes in de codelijst aan te passen.

GOG-363

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2

Het concept Manchet aangepast qua naamgeving in
ManchetType, incl. een aanpassing in onderliggende
codelijst waarin codes zijn aangescherpt en ManchetType
codesystem is gekoppeld.

GOG-364

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Aanpassing qua SNOMED CT code in de RitmeCodelijst.

GOG-365

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

Naamgeving van concept Ademhalingspatroon aangepast
naar AfwijkendAdemhalingspatroon, incl. onderliggende
codelijst aangepast door één extra waarde voor Gasping
toe te voegen.

GOG-366

nl.nfu.Ademhaling-v1.0

De naamgeving van de container ToegevoerdeZuurstof is
aangepast naar ToegediendeZuurstof.

GOG-367

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De codelijst ResultaatVlaggenCodelijst is opgeschoond.

GOG-368

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2

Het concept ConcernLabel is toegevoegd om de
mogelijkheid te creeren een tekstueel label mee te geven
bij het concern.

GOG-369

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2

Het datatype van concept ProductID aanpassen van II naar
CD incl. onderliggende codelijst zodat ProductID
doorgegeven kan worden als code incl. omschrijving.

GOG-370

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslagv1.2

De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en
TekstUitslagCodelijst codes aangepast qua codes.

GOG-370

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2

De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en
TekstUitslagCodelijst codes aangepast qua codes.
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