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H-1 Inleiding 
 
Dit document geeft een overzicht van de wijzigingsverzoeken die zijn ingediend naar aanleiding 

van publicatieversie 2018-1 van de zorginformatiebouwstenen. Dit document beschrijft de 

doorgevoerde wijzigingen. 
  

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 gebruikt 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 

heeft, neem dan contact op via bits@nictiz.nl om een inlogaccount aan te vragen. 

 
 

  

file:///C:/Users/schmohl/Google%20Drive/Nictiz/NFU/Generieke%20Overdrachtsgegevens/bits.nictiz.nl
mailto:bits@nictiz.nl


Releasenotes Pre-Publicatieversie 2018-2 - Zorginformatiebouwstenen pagina 6 

H-2 Gepubliceerde zorginformatiebouwstenen  
 
In de pre-publicatieversie 2018-2 van de zorginformatiebouwstenen is van de 100 gepubliceerde 

bouwstenen aangegeven welke versie van de bouwstenen tot de pre-publicatie behoort.  

 
 

Bouwsteen  Publicatieversie 

nl.zorg.Ademhaling v3.1 

nl.zorg.AlcoholGebruik v3.1 

nl.zorg.Alert v3.3 

nl.zorg.AllergieIntolerantie v3.2 

nl.zorg.BarthelIndex v3.1 

nl.zorg.BehandelAanwijzing v3.2 

nl.zorg.Betaler v3.1 

nl.zorg.Bloeddruk v3.1 

nl.zorg.BurgerlijkeStaat v3.0.1 

nl.zorg.Contact v3.1 

nl.zorg.Contactpersoon v3.2 

nl.zorg.DrugsGebruik v3.2 

nl.zorg.Familieanamnese v3.1 

nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus v3.1.1 

nl.zorg.GlasgowComaScale v3.1 

nl.zorg.Hartfrequentie v3.2 

nl.zorg.LaboratoriumUitslag v4.3 

nl.zorg.Levensovertuiging v3.1 

nl.zorg.Lichaamsgewicht v3.1 

nl.zorg.Lichaamslengte v3.1 

nl.zorg.Lichaamstemperatuur V3.1.1 

nl.zorg.Medicatieafspraak v1.0.1 

nl.zorg.MedicatieGebruik2 v1.0.1 

nl.zorg.MedicatieToediening2 v1.0.1 

nl.zorg.MedischHulpmiddel v3.2 

nl.zorg.Medicatieverstrekking v2.0 

nl.zorg.Nationaliteit v3.0 

nl.zorg.O2Saturatie v3.1 

nl.zorg.Opleiding v3.1 

nl.zorg.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit v3.1 

nl.zorg.Patient v3.1.1 

nl.zorg.Pijnscore v3.1 

nl.zorg.Polsfrequentie v3.2 

nl.zorg.Probleem v4.2 

nl.zorg.TabakGebruik v3.1 

nl.zorg.TekstUitslag v4.2 

nl.zorg.Toedieningsafspraak v1.0.1 

nl.zorg.Vaccinatie v3.2 

nl.zorg.Verrichting v4.2 

nl.zorg.Verstrekkingsverzoek v1.0.1 

nl.zorg.Wilsverklaring v3.1 

nl.zorg.Woonsituatie v3.2 
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nl.zorg.Zorgaanbieder v3.2 

nl.zorg.Zorgverlener v3.2 

 

Sub-bouwsteen Publicatieversie 

nl.zorg.part.Adresgegevens v1.0 

nl.zorg.part.Bereik v1.0 

nl.zorg.part.Contactgegevens v1.0 

nl.zorg.part.GebruiksInstructie v1.1.2 

nl.zorg.part.Naamgegevens v1.0.1 

nl.zorg.part.FarmaceutischProduct v2.0 

nl.zorg.part.TijdsInterval v1.0 

 

 

Basis-elementen Publicatieversie 

nl.zorg.part.BasisElementen V1.0.1 

 

 

Bouwsteen Publicatieversie 

nl.zorg.AlgemeneMeting v3.0  

nl.zorg.ApgarScore v1.0 

nl.zorg.Behandeldoel v3.1 

nl.zorg.Blaasfunctie v3.1 

nl.zorg.Brandwond v3.2 

nl.zorg.ChecklistPijngedrag v1.0 

nl.zorg.ComfortScore v1.0 

nl.zorg.Darmfunctie v3.1.1 

nl.zorg.DecubitusWond v3.2 

nl.zorg.DOSScore v1.0 

nl.zorg.FLACCpijnScore v1.0 

nl.zorg.FunctieHoren v3.1 

nl.zorg.FunctieZien v3.1 

nl.zorg.Gezinssituatie v3.1 

nl.zorg. GezinssituatieKind v1.2 

nl.zorg.Huidaandoening v3.2 

nl.zorg.HulpVanAnderen v3.0.1 

nl.zorg.Infuus v3.2 

nl.zorg.JuridischeSituatie v1.0 

nl.zorg.Mobiliteit v3.1 

nl.zorg.MUSTScore v3.0 

nl.zorg.OntwikkelingKind v1.1 

nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij v3.1 

nl.zorg.Schedelomvang v1.1 

nl.zorg.SNAQ65+Score v1.0 

nl.zorg.SNAQScore v3.1 

nl.zorg.SNAQrcScore v1.0 

nl.zorg.SondeSysteem v3.2 

nl.zorg.Stoma v3.2  

nl.zorg.StrongKidsScore v1.0 

nl.zorg.Taalvaardigheid v3.1  



Releasenotes Pre-Publicatieversie 2018-2 - Zorginformatiebouwstenen pagina 8 

nl.zorg.UitkomstVanZorg v3.1  

nl.zorg.VermogenTotDrinken v3.1  

nl.zorg.VermogenTotEten v3.1  

nl.zorg.VermogenTotMondverzorging v3.1  

nl.zorg.VermogenTotToiletgang v3.1  

nl.zorg.VermogenTotUiterlijkeVerzorging v1.0 

nl.zorg.VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen v1.0  

nl.zorg.VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik v1.0 

nl.zorg.VermogenTotZichKleden v3.1  

nl.zorg.VermogenTotZichWassen v3.1 

nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie v3.2 

nl.zorg.Vochtbalans v1.0 

nl.zorg.Voedingsadvies v3.1 

nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling v1.0 

nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen v3.2 

nl.zorg.Wond v3.1  

nl.zorg.Ziektebeleving v3.1 

nl.zorg.Zwangerschap v3.1 
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H-3 Wijzigingsverzoeken pre-publicatie 2018-2 
 
Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van 

publicatieversie 2018-1 van de zorginformatiebouwstenen. 

 
ID Zorginformatiebouwsteen Releasenotes 

ZIB-682 Alert Element: "Toelichting" toegevoegd aan het rootconcept. 

ZIB-700 BehandelAanwijzing In Waardelijst "BehandelingToegestaanCodelijst" een NULL 
Flavour NASK (Not Asked =Niet gevraagd) toegevoegd.  

ZIB-638 BehandelAanwijzing Terminologie codes bij concepten aangepast.  

ZIB-681 FunctioneleOfMentaleSta
tus 

Tekst bij StatusWaarde aangepast: 'De antwoord codes dienen 
geselecteerd te worden uit de bij de vraag horende subselectie 
van het codesysteem conform de voor dat systeem geldende 
regels'. 

ZIB-697 Gezinssituatie, 
GezinssituatieKind 

Codes toegevoegd behalve de code voor Kind >Inwonend (Lives 
with Parents) omdat deze code al voorkomt in de 
GezinssamenstellingCodelijst. 

ZIB-695 HulpVanAnderen SoortHulp in het voorbeeld 'Professionele zorg', veranderd naar 
'Professionele thuiszorg'. 

ZIB-696 HulpVanAnderen Conceptvertaling van Hulpverlener-> Aid veranderd naar: Care 
Aide. 

ZIB-703 LaboratoriumUitslag TestNaam veranderd naar TestCode.  

ZIB-639 LaboratoriumUitslag NHG Tabel 45 als optie voor de eerste lijn toegevoegd. 

ZIB-690 Lichaamstemperatuur De omschrijving van het element TemperatuurType gewijzigd. 

ZIB-680 MedischHulpmiddel Element 'Einddatum' aan zib MedischHulpmiddel toegevoegd. 

ZIB-689 Polsfrequentie NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid van een SNOMED voorzien: 
44969-4 Heart rate rhythm palpation. 

ZIB-624 Probleem, Verrichting  In het element ProbleemNaam een noot toegevoegd, dat het 
een codestelsel alsook een Waardelijst mag zijn.  

ZIB-687 Probleem Het concept VerificatieStatus is inderdaad niet opgenomen in de 
CDA templates voor de zib Probleem. Voor de publicatie van de 
CDA specificaties voor BgZ prerelease 2017 is er een afspraak 
gemaakt om dit concept niet mee te nemen. Deze en de alle 
andere afspraken zijn opgenomen in de ART-DECOR BgZ-project 
bij de projectinformatie /versie-informatie 
https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--bgz2017- 

ZIB-627 Probleem "Bevinding" toegevoegd aan de ProbleemTypeCodelijst. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-682
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-700
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-638
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-681
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-697
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-695
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-696
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-703
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-639
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-690
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-680
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-689
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-624
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-687
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-627
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ZIB-685 Vaccinatie Cardinaliteit VacinatieDatum aangepast naar 0..1. 

ZIB-728 VerpleegkundigeInterven
tie 

Het tussenliggende VerpleegkundigeActie niveau (container) met 
bijbehorende omschrijving (Activiteit) is verwijderd en alle 
overige data-elementen die aan VerpleegkundigeActie 
verbonden waren zijn nu direct gekoppeld aan het rootconcept 
VerpleegkundigeInterventie.  

ZIB-625 Verrichting De NZa codelijst is toegevoegd. De VerrichtingenThesaurus-
codelijst is extensible gemaakt. 

ZIB-675 Verrichting  SNOMED-CT, CBV-codes en NZa codes toegevoegd in de zib 
Verrichting. 

ZIB-691 Verrichting De missende "Toelichting" wordt toegevoegd in de template 
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.24 en de template 
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.23. Het wordt 
meegenomen in de volgende publicatie van de CDA-templates 
voor de BgZ. 

ZIB-633 Verrichting SNOMED-CT, CBV-codes en NZa codes toegelaten in de zib 
Verrichting. De refset Verrichtingenthesaurus is extensible 
gemaakt.  

ZIB-670 VrijheidsbeperkendeMaat
regelen 

Nieuwe zib JuridischeSituatie aangemaakt. 

ZIB-644 part.GebruiksInstructie Tekst bij element 'Aanvullende instructie' is aangepast.  

ZIB-736 

 
part.BasisElementen Definitie Identificatienummer is conform voorstel aangepast. 

 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-685
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-728
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-625
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-675
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-691
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-633
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-670
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-644
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-736
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