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H-1 Inleiding 
 

Dit document geeft een overzicht van de wijzigingsverzoeken die zijn ingediend naar aanleiding 

van publicatieversie 2016 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
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H-2 Gepubliceerde zorginformatiebouwstenen  
 

In de publicatieversie 2017 van de zorginformatiebouwstenen is van de 100 gepubliceerde 

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

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van de versionering van de 

zorginformatiebouwstenen zoals gepubliceerd in publicatieversie 2017. 

 

 

Bouwsteen  Publicatieversie 

nl.zorg.Ademhaling v3.1 

nl.zorg.AlcoholGebruik v3.1 

nl.zorg.Alert v3.2 

nl.zorg.AllergieIntolerantie v3.2 

nl.zorg.BarthelIndex v3.1 

nl.zorg.BehandelAanwijzing v3.1 

nl.zorg.Betaler v3.1 

nl.zorg.Bloeddruk v3.1 

nl.zorg.BurgerlijkeStaat v3.0 

nl.zorg.Contact v3.1 

nl.zorg.Contactpersoon v3.1 

nl.zorg.DrugsGebruik v3.2 

nl.zorg.Familieanamnese v3.1 

nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus v3.1 

nl.zorg.GlasgowComaScale v3.1 

nl.zorg.Hartfrequentie v3.1 

nl.zorg.LaboratoriumUitslag v4.1 

nl.zorg.Levensovertuiging v3.1 

nl.zorg.Lichaamsgewicht v3.1 

nl.zorg.Lichaamslengte v3.1 

nl.zorg.Lichaamstemperatuur v3.1 

nl.zorg.Medicatieafspraak v1.0.1 

nl.zorg.MedicatieGebruik2 v1.0.1 

nl.zorg.MedicatieToediening2 v1.0.1 

nl.zorg.MedischHulpmiddel v3.1 

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 

nl.zorg.Pijnscore v3.1 

nl.zorg.Polsfrequentie v3.1 

nl.zorg.Probleem v4.1 

nl.zorg.TabakGebruik v3.1 

nl.zorg.TekstUitslag v4.1 

nl.zorg.Toedieningsafspraak v1.0.1 

nl.zorg.Vaccinatie v3.1 

nl.zorg.Verrichting v4.1 
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nl.zorg.Verstrekkingsverzoek v1.0.1 

nl.zorg.Wilsverklaring v3.1 

nl.zorg.Woonsituatie v3.1 

nl.zorg.Zorgaanbieder v3.1.1 

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 

nl.zorg.part.Naamgegevens v1.0.1 

nl.zorg.part.FarmaceutischProduct v2.0 

nl.zorg.part.TijdsInterval v1.0 

 

 

Zorginformatiebouwsteen 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 

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 v3.0  

nl.zorg. GezinssituatieKind v1.1 

nl.zorg.Huidaandoening v3.2 

nl.zorg.HulpVanAnderen v3.0  

nl.zorg.Infuus v3.2  

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  

nl.zorg.UitkomstVanZorg v3.1  

nl.zorg.VermogenTotDrinken v3.1  
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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 v3.1 

nl.zorg.Vochtbalans v1.0 

nl.zorg.Voedingsadvies v3.1 

nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling v1.0 

nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen v3.1 

nl.zorg.Wond v3.1  

nl.zorg.Ziektebeleving v3.1 

nl.zorg.Zwangerschap v3.1 

 

 

Basis-elementen Publicatieversie 

nl.zorg.BasisElementen v1.0 
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H-3 Wijzigingsverzoeken pre-publicatie 2017 
 

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van 

publicatieversie 2016 van de zorginformatiebouwstenen. Deze zijn in de pre-publicatie 2017 

doorgevoerd.  

 

ID Zorginformatiebouwsteen Releasenotes 

ZIB-441 Ademhaling De SNOMED CT code voor het element "Flowrate" is aangepast 

naar SNOMED CT: 427081008 Delivered oxygen flow rate 

(observable entity). 

ZIB-431 Ademhaling, Bloeddruk, 

GlasgowComaScale, 

Hartfrequentie, 

Lichaamsgewicht, 

Lichaamslengte, 

Lichaamstemperatuur, 

O2Saturatie, Pijnscore, 

Polsfrequentie 

LOINC codering is toegevoegd aan de volgende concepten:  

Ademhaling- Respiratory Rate: 9279-1  

Bloeddruk- Systolische bloeddruk 8480-6, Diastolische 

bloeddruk:8462-4  

GlasgowComaScale: 35088-4  

Hartfrequentie- HartfrequentieWaarde: 8867-4  

Lichaamsgewicht- GewichtWaarde: 29463-7  

Lichaamslengte- LengteWaarde: 8302-2  

Lichaamstemperatuur- TemperatuurWaarde:8310-5  

O2Saturatie: SpO2Waarde: 59408-5  

Polsfrequentie: PolsfrequentieWaarde:8893-0 

ZIB-470 AlcoholGebruik Alcoholgebruikstatus gekoppeld aan 228273003 |Finding related to 

alcohol drinking behavior (finding)|.  

Beschrijving 'heeft nooit alcohol gedronken' wijzigigd naar 

'levenslang niet-drinker'  

Hoeveelheid gekoppeld aan 160573003 |Alcohol intake (observable 

entity)|. 

ZIB-488 AlcoholGebruik SNOMED code voor niet- drinker, verleden onbekend toegevoegd. 

ZIB-546 Alert Code 397940009 | kindermishandeling | victim of child abuse 

toegevoegd aan AlertNaamCodelijst. 

ZIB-397 Algemeen DCM::DefinitionCode is vervangen door DCM::ConceptId. 

DCM:ReferencedDefenitioncode is vervangen door 

DCM::ReferencedConceptID. 

ZIB-574 Algemeen In de Architectuurgroep is besloten om alleen naar het rootconcept 

van een ZIB te verwijzen. En niet meer naar een concept in een 

bouwsteen. Dit issue heeft betrekking op meerdere bouwstenen. 

FamilieAnamnese, Contact, MedischHulpmiddel, Verrichting en 

Wilsverklaring verwijzen nu naar nl.zorg.Probleem. 

ZIB-528 Algemeen Aan de beschrijvende tekst van het element 

ZorgaanbiederIdentificatieNummer is het volgende toegevoegd: " 

Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk." 

ZIB-552 Algemeen De volgende LOINC codes zijn toegevoegd:  

Rootconcept: bloeddruk 85354-9  

Diastolische bloeddruk 8462-4  

Systolische bloeddruk 8480-6  

Gemiddelde bloeddruk 8357-6 

ZIB-426 AllergieIntolerantie Het concept Reactieduur is verwijderd uit de zib. 

ZIB-427 AllergieIntolerantie De codes voor de 'vraag-waarde' van het concept 

'MateVanKritiekZijn' zijn toegevoegd. 

ZIB-500 AllergieIntolerantie Het element Waarschijnlijkheid is vervallen. 

ZIB-487 AllergieIntolerantie In het architectuurteam overleg van 24-05 is besloten dat het 

element Waarschijnlijkheid verdwijnt. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-441
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-431
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-470
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-488
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-546
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-397
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-574
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-528
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-552
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-426
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-427
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-500
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-487
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ZIB-530 BeperkingInMobiliteit, 

Blaasfunctie, Brandwond, 

Darmfunctie, DecubitusWond, 

FunctieHoren, FunctieZien, 

Huidaandoening, Infuus, 

ParticipatieInMaatschappij, 

SondeSysteem, Stoma, 

Taalvaardigheid, 

VermogenTotDrinken, 

VermogenTotEten, 

VermogenTotMondverzorging, 

VermogenTotToiletgang, 

VermogenTotZichKleden, 

VermogenTotZichWassen, 

Voedingsadvies, 

VrijheidsbeperkendeMaatregele

n, Wond, Ziektebeleving, 

VermogenTotHaarverzorging(ve

rvallen), 

VrijheidsbeperkendeMaatregele

nGGZ(vervallen) 

Veel van de verpleegkundige bouwstenen bevatten een referentie 

naar het concept Verpleegkundige Actie van de bouwsteen 

Verpleegkundige Interventie. Deze verwijzing hoort echter niet op 

bouwsteen niveau plaats te vinden. Indien een relatie gelegd moet 

worden tussen de uitkomst van een assessment en een actie moet 

dit op dataset niveau gedaan worden middels een sectie/paragraaf 

structuur. Daarnaast hoort de interventie feitelijk aan het probleen 

gekoppeld te worden en niet aan de uitslag van een assessment 

ZIB-531 BeperkingInMobiliteit, 

Blaasfunctie, Darmfunctie, 

FunctieHoren, FunctieZien, 

VermogenTotDrinken, 

VermogenTotEten, 

VermogenTotMondverzorging, 

VermogenTotToiletgang, 

VermogenTotZichKleden, 

VermogenTotZichWassen 

De verpleegkundige bouwstenen die beperkingen en stoornissen 

beschrijven gebruiken voor de duiding van de ernst een 5-punts 

ICF codering. In de praktijk is gebleken dat deze 5-punts schaal 

meer detail geeft dan gebruikt wordt. Bovendien worden ook 

andere codestelsels gebruikt. Daarom wordt de ICF codering in 

deze bouwstenen vervangen door een driepunts SNOMED CT 

gebaseerde gradatie. SNOMED wordt hierbij als referentie 

codesysteem gebruikt. Tevens wordt aansluiting gezocht bij o.a de 

Barthel index waar het om ADL concepten gaat. 

ZIB-535 BeperkingInMobiliteit Bij de aspecten van Mobiliteit die door de bouwsteen beschreven 

worden, ontbreekt een belangrijk aspect, namelijk het vermogen 

om zelfstandig trap op- en af te lopen, alsmede een waardelijst om 

het vermogen te waarderen.  

Deze is toegevoegd. 

ZIB-448 Betaler, Contactpersoon, 

Patient, Zorgaanbieder, 

Zorgverlener 

Adres, telecom en contact gegevens worden als sub-bouwsteen 

gemodelleerd. De verwijzing naar nl.zorg.Patient komt hiermee te 

vervallen. 

ZIB-582 Betaler Cardinaliteit van betalernaam is gewijzigd van 1 naar 0..1. 

ZIB-575 Betaler Het concept geeft aan dat het de codes zijn die de controle op 

verzekeringsrecht (COV) teruggeeft. De codetabel van Vektis die 

hiervoor gebruikt wordt, vermeldt nog AWBZ als code. Daarom is 

de code niet aangepast. In de omschrijving van de code is nu wel 

vermelding van de Wet langdurige zorg gemaakt . 

ZIB-578 Brandwond, DecubitusWond, 

FunctieHoren, Huidaandoening, 

Lichaamstemperatuur, 

MedischHulpmiddel, Stoma, 

Wond, OverdrachtVerrichting 

(vervallen) 

Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd:  

nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, 

nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, 

nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting. 

ZIB-532 Brandwond Om de oorzaak van een brandwond aan te kunnen geven wordt 

een extra concept toegevoegd. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-530
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-531
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-535
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-448
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-582
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-575
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-578
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-532
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ZIB-585 Brandwond, DecubitusWond, 

Huidaandoening, 

MedischHulpmiddel, Stoma, 

Wond 

Aan de volgende ZIBs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd:  

nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, 

nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, 

nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting. 

ZIB-463 Contact Door het aanpassen van de omschrijving van ContactTypeCodelijst 

van de code voor "klinisch" valt kortverblijf op de IC nu onder deze 

code. Aanpassing van de lijst is niet nodig. 

ZIB-563 Contact Contact is nu vertaald naar Encounter. 

ZIB-565 Contact " Other" is toegevoegd aan ContactTypeCodelijst, voor de andere 

codes is op dit moment geen use case. 

ZIB-465 Contact De elementen "Herkomst" en "Bestemming" zijn toegevoegd. 

ZIB-553 Contact De voorbeelden bij ContactType zijn aangepast. 

ZIB-525 Contactpersoon Toegevoegd aan RelatieCodelijst:  

STPFTH Stepfather  

STPMTH Stepmother  

ADOPTF adoptive father  

ADOPTM adoptive mother 

ZIB-544 Darmfunctie De kleur van de ontlasting is een belangrijk gegeven bij de 

beoordeling van de darmfunctie. Het concept maakt echter geen 

deel uit van de bouwsteen en dient dus toegevoegd te worden incl 

een waardenlijst. 

ZIB-533 DecubitusWond, Wond De cardinaliteit van het concept Wondfoto is 0..1. De wens is om 

meer dan één foto bij te voegen. De cardinaliteit is gewijzigd in 

0..*. 

ZIB-475 DrugsGebruik De terminologiekoppeling 228366006 |Finding related to drug 

misuse behaviour (finding)| is gekoppeld aan DrugGebruikStatus.  

De rootconcept van de ZIB wordt niet gecodeerd. 

ZIB-443 Familieanamnese Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 

Overgrootouder verwijderd.  

"neef/ nicht" gesplitst en beschrijving aangepast. Beschrijving 

"Cousin" is ook aangepast. 

ZIB-466 GlasgowComaScale Element ConditiesTIjdensMeting toegevoegd met codelijst. 

ZIB-607 Infuus, 

OverdrachtGeplandeZorgactivite

it, SondeSysteem 

In verband met de nieuwe medicatiebouwstenen uit Medicaties 

Proces 2.0 zijn de verwijzingen in andere bouwstenen naar de 

medicatiebouwstenen geactualiseerd. 

ZIB-534 Infuus Aan de infuuskathetertyprlijst is een code voor subcutaan infuus 

toegevoegd.  

Zout en heparine slot worden verwijderd uit de LijnStatuscodelijst. 

Het type vloeistof is al aan te geven als slotvloeistof. De keuze is 

dus redundant en daarmee verwarrend. 

ZIB-433 Infuus Heparineslot en zoutspoelingsslot vervallen van de 

LijnStatusCodelijst. 

ZIB-548 Levensovertuiging De waarde "Christen | SNOMED CT: 160549006" is toegevoegd 

aan de LevensovertuigingCodelijst. 

ZIB-473 Lichaamsgewicht LOINC code 29463-7 |Body weight| is toegewezen aan het concept 

GewichtWaarde.  

ZIB-476 Lichaamslengte LOINC code 8302-2 |Body height| is toegewezen aan het concept 

LengteWaarde. 

ZIB-571 Lichaamslengte Snomed coderingen van de PositieCodelijst geharmoniseerd met 

bouwsteen Bloeddruk 

ZIB-522 MedischHulpmiddel UNSPSC is vervangen door SNOMED CT. 

ZIB-517 MedischHulpmiddel UNSPSC is vervangen door SNOMED CT. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-585
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-463
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-563
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-565
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-465
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-553
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-525
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-544
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-533
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-475
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-443
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-466
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-607
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-534
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-433
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-548
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-473
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-476
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-571
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-522
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-517
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ZIB-568 MedischHulpmiddel In het voorbeeld is nu gezet dat er een GTIN/HIBC code moet 

staan. 

ZIB-573 MedischHulpmiddel Concept " ProductOmschrijving" is toegevoegd. 

ZIB-461 MedischHulpmiddel HIBC toegevoegd als mogelijk ProductIdCodesysteem. 

ZIB-547 MedischHulpmiddel UNSPSC is vervangen door SNOMED CT. 

ZIB-576 OverdrachtGeplandeZorgactivite

it, OverdrachtConcern 

(vervallen), 

OverdrachtLaboratoriumUitslag(

vervallen),OverdrachtTekstUitsl

ag(vervallen), 

OverdrachtVerrichting(vervallen

) 

In de ad-hoc werkgroep van het Architectuurteam zijn 4 

bouwstenen van de prefix "Overdracht" ontdaan en aangepast. De 

bouwstenen heten nu: nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0, 

nl.zorg.Probleem-v4.0, nl.zorg.Verrrichting-v4.0, 

nl.zorg.TekstUitslag-v4.0. 

ZIB-536 ParticipatieInMaatschappij De benaming van het concept 'Hobby' wordt als te beperkend 

gezien. 'Vrijetijdsbesteding' beantwoordt beter aan het idee achter 

het concept. De naam is aangepast. 

ZIB-442 Patient Bij de AdresSoortCodeLijst is 'Addres' aangepast naar 'Address' en 

'vakantie adres' is aangepast naar 'vakantieadres'. 

ZIB-430 Patient De naamgeving van het concept PatientIdentificatienummer is 

aangepast naar Identificatienummer. 

ZIB-429 Patient Patient opgesplitst in drie sub-bouwstenen: Naamgegevens, 

Adresgegevens en Contactgegevens en de bouwsteen 

nl.zorg.Patient-v3.1. 

ZIB-471 Patient De volgende LOINC/SNOMED codes zijn toegevoegd:  

Geslacht: LOINC 46098-0 Sex  

Geboortedatum: LOINC 21112-8 Birth date  

DatumOverlijden: LOINC 81954-0 Date of death [Date]  

Overlijdensindicator: SNOMED CT 397709008 patient died (finding) 

ZIB-492 Patient, Zorgverlener Fax nummer is toegevoegd als mogelijke keuze. 

ZIB-524 Pijnscore Concept AnatomischeLocatie en Lateraliteit toegevoegd aan 

nl.zorg.Pijnscore-v3.1. 

ZIB-523 SNAQScore In de SNAQScoreCodelijst de omschrijvingen van LossAverage en 

LossHigh verwisseld en dus foutief. Dezeis aangepast. 

ZIB-545 SondeSysteem Bij het (her)inbrengen van een sonde in de lengte van de in te 

brengen sonde een belangrijk gegeven. Op verzoek van de 

redactieraad wordt het concept toegevoegd. 

ZIB-537 Stoma Een code voor Malonestoma is aan de StomaTypeCodelijst 

toegevoegd 

ZIB-538 Taalvaardigheid Het concept taalbeheersing geeft onvoldoende mogelijkheid om 

details over de taalbeheersing weer te geven. Daarom is het 

concept gesplitst in het begrijpen van de taal, het kunnen lezen en 

kunnen schrijven in een taal. Daarmee kan beter ingespeeld 

worden op evt. deficiënties 

ZIB-474 TabakGebruik TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 |Finding of tobacco 

use and exposure (finding). 

ZIB-562 TabakGebruik TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 |Finding of tobacco 

use and exposure (finding).  

De container WaarnemingGebruik heeft geen SNOMED code. 

ZIB-539 UitkomstVanZorg Referentie naar de codesystemen NOC en ICF zijn vervangen door 

een verwijzing naar SNOMED-CT 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-568
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-573
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-461
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-547
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-576
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-536
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-442
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-430
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-429
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-471
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-492
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-524
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-523
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-545
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-537
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-538
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-474
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-562
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-539
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ZIB-540 VermogenTotToiletgang In de praktijk blijkt geen onderscheid gemaakt te worden tussen 

hulp bij mictie en bij defecatie. Daarom zijn deze aspecten nu 

samengevoegd. 

ZIB-541 VermogenTotZichKleden, 

VermogenTotZichWassen 

Waardelijst betreffende lichaamsdeel is uitgebreid met een code 

voor 'Gehele lichaam'. 

ZIB-542 VerpleegkundigeInterventie Met de introductie van de SNOMED gebaseerde verpleegkundige 

probleemlijst wordt ook voor interventies SNOMED als referentie 

codesysteem ingevoerd. De verwijizingen naar andere 

codesystemen zijn verwijderd en de verwijzing naar SNOMED is 

toegevoegd. 

ZIB-569 Voedingsadvies In de Engelstalige versie is de Concept beschrijving toegevoegd. 

ZIB-550 VrijheidsbeperkendeMaatregele

n, 

VrijheidsbeperkendeMaatregele

nGGZ(vervallen) 

De bouwstenen VrijheidsbeperkendeMaatregelen en 

VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ zijn samengevoegd, In de 

GGZ context wordt de al aanwzige Argus codering gebruikt. Voor 

de ziekenhuis context zijn voor de interventies en toestemming 

SNOMED-CT gebaseerde waardelijsten toegevoegd. 

ZIB-572 Wond Een code voor Skin Tear is toegevoegd aan de codelijst 

WondssortCodelijst 

ZIB-561 Woonsituatie Containerconcept Woonsituatie is gekoppeld aan 365508006 

|Finding of residence and accommodation circumstances (finding)| 

(SNOMED). 

ZIB-449 Zorgaanbieder Concept "OrganisatieLocatie" is toegevoegd aan de 

nl.zorg.Zorgaanbieder bouwsteen. 

ZIB-583 Zorgaanbieder In de ZIB's nl.zorg.Betaler en nl.zorg.Zorgaanbieder is de 

cardinaliteit van "Organisatienaam" gewijzigd van 1 naar 0..1. 

ZIB-491 Zorgaanbieder, Zorgverlener Telecom gegevens zijn als sub-bouwsteen gemodelleerd en 

daarmee is de connectie naar Patient verdwenen. 

ZIB-512 Zorgaanbieder Door het opsplitsen van de Patient bouwsteen in drie sub-

bouwstenen: Naamgegevens, Contactgegevens en Adresgegevens 

is deze issue opgelost. 

ZIB-502 Zorgverlener De ZorgverlenerRol blijft maar kan zowel in de relatie als in de zib 

vormgegeven worden. Het is altijd een rol in een bepaalde usecase 

dus één rol. 

ZIB-513 Zorgverlener Tekstuele aanpassing in conceptbeschrijving van het 

zorgverleneridentificatienummer om het mogelijke gebruik van het 

veld te verduidelijken. 

ZIB-456 Zorgverlener Rol "TweedeUitvoeder" is toegevoegd aan de 

ZorgverlenerRolCodelijst. 

ZIB-543 Zwangerschap Bij het vaststelllen van de conceptie datum wordt vaak de datum 

van de laatste menstruatie gebruikt. Deze ontbreekt in de huidige 

bouwsteen en is nu toegevoegd 

ZIB-485 MedicatieGebruik(vervallen) ZIB MedicatieGebruik is aangepast in nl.zorg.MedicatieGebruik-

v1.0 (therapeutische informatie). Verbruik is niet uitgewerkt. 

ZIB-484 MedicatieVerstrekking(vervallen

) 

wee nieuwe ZIB's Toedieningsafspraak en Verstrekking zijn 

ontwikkeld. 

ZIB-483 MedicatieVoorschrift(vervallen) Twee nieuwe ZIB's Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek zijn 

ontwikkeld. 

ZIB-467 OverdrachtConcern (vervallen) V&VN Nationale Kernset Patientproblemen is toegevoegd aan de 

lijst met codestelsels voor het vastleggen van problemen. Nanda is 

waar niet relevant verwijderd als mogelijk codestelsel. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-540
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-541
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-542
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-569
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-550
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-572
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-561
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-449
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-583
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-491
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-512
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-502
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-513
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-456
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-543
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-485
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-484
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-483
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-467
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ZIB-146 OverdrachtConcern (vervallen), 

OverdrachtProblemen 

(vervallen) 

Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar 

Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast. 

ZIB-107 OverdrachtConcern (vervallen), 

OverdrachtProblemen 

(vervallen) 

Bouwsteen is aangepast. Probleem is nu het rootconcept. 

ZIB-108 OverdrachtConcern (vervallen), 

OverdrachtProblemen 

(vervallen) 

Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar 

Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast. 

ZIB-459 OverdrachtConcern (vervallen) Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, 

waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden 

meegegeven. 

ZIB-446 OverdrachtConcern (vervallen) Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, 

waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden 

meegegeven. 

ZIB-600 OverdrachtConcern (vervallen) De template is aangevuld met de keuze voor een id: URA nummer 

of het AGB nummer.  

De omschrijving van het attribuut root is aangepast in de 

template: 2.16.528.1.1007.3.3 is de OID van UZI register 

abonneenummer (URA); 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 is de OID van 

de Vektis AGB-Z Zorgaanbieder 

ZIB-481 OverdrachtLaboratoriumUitslag(

vervallen) 

Er is een status op deelresultaat niveau toegevoegd en de 

beschrijvingen zijn aangepast 

ZIB-477 OverdrachtLaboratoriumUitslag(

vervallen) 

SNOMED code aan concept Testmethode 246501002 | Technique 

(attribute) toegevoegd. 

ZIB-479 OverdrachtLaboratoriumUitslag(

vervallen) 

Een concept Bron van het monster is toegevoegd, 

ZIB-577 OverdrachtLaboratoriumUitslag(

vervallen) 

In de ResultaatTypeCodelijst is de waarde Moleculaire genetica 

405825005 | Molecular genetic test opgenomen. Deze wijziging is 

doorgevoerd in de nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0. 

ZIB-458 OverdrachtVerrichting(vervallen

) 

Element "VerrichtingMethode" is toegevoegd aan de bouwsteen. 

Voor het bruikbaar is voor implementatie zal eerst de waardelijst 

meer vorm moeten krijgen. 

ZIB-457 OverdrachtVerrichting(vervallen

) 

Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd:  

nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, 

nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, 

nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting. 

ZIB-549 Meerdere 

zorginformatiebouwstenen 

Naar aanleiding van de Engelse vertaling van het 

architectuurdocument zijn de verschillende in gebruik zijn de 

vertalingen van de bouwsteen en rootconcept namen vergeleken 

en is de vertaling verbeterd en geharmoniseerd. In dit issue worde 

de naamwijzigingen in de bouwstenen geadresseerd. 

ZIB-564  Meerdere 

zorginformatiebouwstenen 

Engelse benaming van de zib is aangepast/geharmoniseerd. 

 

 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-146
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-107
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-108
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-459
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-446
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-600
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-481
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-477
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-479
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-577
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-458
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-457
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-549
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-564
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H-4 Wijzigingsverzoeken publicatie 2017 
 

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van pre-

publicatieversie 2017-I van de zorginformatiebouwstenen.  

 

ID Zorginformatiebouwstenen Releasenotes 

ZIB-593 Alert Cardinaliteit van AlertType gewijzigd naar 0..1.  

ZIB-617 Algemeen Aan het element keerdosis is de tekst: 'Optioneel is voor de 

eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een 

vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 

25).' toegevoegd.  

ZIB-619 Algemeen ZorgverlenersIdentificatienummer en 

ZorgaanbiedersIdentificatienummmer aangepast.  

ZIB-646 Algemeen, Brandwond, 

DecubitusWond, 

GezinssituatieKind, 

Huidaandoening, 

HulpVanAnderen, Infuus, 

LaboratoriumUitslag, 

OntwikkelingKind, Probleem, 

Schedelomvang, 

SondeSysteem, Stoma, 

TekstUitslag, Verrichting 

Door het Snomed team zijn een aantal toevoegingen en 

wijzigingen van SNOMED codes voorgesteld die beter 

overeenkomen met de SNOMED structuur. (zie bijgevoegd 

document voor de details) 

ZIB-590 Algemeen Opgenomen op de lijst van kandidaat-zibs. 

ZIB-610 AllergieIntolerantie SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperkt tot een 

referentieset van allergene stoffen in Snomed. ID: 

42931000146101|Dutch non-drug allergen simple reference set 

(foundation metadata concept) 

ZIB-555 DrugsGebruik Tekstuele aanpassing in de Instructions.  

ZIB-621 LaboratoriumUitslag Concept 'Aanvrager' toegevoegd. 

Conceptnamen gewijzigd: 

Test=> TestCode 

Uitslag => TestUitslag 

Wijzigen cardinaliteiten: 

Monstermateriaal 1 => 0..1 zodat afnamedatum gebruikt kan 

worden codes met impliciet materiaal 

Uitslag 1 => 0..1 zodat bepalingen zonder echte uitslag 

teruggeven kunnen worden met opmerking in betreffende veld 

ResultaatType 1 => 0..1 omdat NHG dat item niet kent 

ZIB-611 LaboratoriumUitslag Kardinaliteit van ResultaatType is aangepast naar 0..1. 

ZIB-609 LaboratoriumUitslag  Voor 'Afnameprocedure' de waardenlijst < 71388002 |verrichting 

(verrichting)| (alle concepten onder procedure) gebruikt. 

ZIB-643 MedicatieAfspraak, 

MedicatieGebruik2, 

MedicatieToediening2, 

Verstrekking, 

part.GebruiksInstructie 

Enkele teksten in de medicatiebouwstenen bevatten fouten/ 

onduidelijkheden. Deze teksten zijn gewijzigd/ aangevuld. Dit 

heeft niet tot inhoudelijke wijzigingen geleid. 

 

 

 

In bijgevoegd document zijn de wijzigingen in detail 

gedocumenteerd. 

ZIB-614 Patient Beschrijving van Achternaam & Achternaampartner gewijzigd 

naar: Officiële achternaam van de persoon. Deze issue is 

verwerkt in de sub-bouwsteen nl.zorg.part.Naamgegevens-v1.0. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-593
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-617
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-619
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-646
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-590
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-610
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-555
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-621
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-611
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-609
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-643
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-614
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ZIB-618 Verstrekking Naamswijziging zib: nl.zorg.Verstrekking is gewijzigd naar 

nl.zorg.Medicatieverstrekking en nl.zorg.part.Product naar 

nl.zorg.part.FarmaceutischProduct.  

ZIB-616 Zorgaanbieder Example gewijzigd: 'OrganisatieRol' uit het voorbeeld is gewijzigd 

naar 'OrganisatieType'. 

ZIB-620 Zorgverlener Tekst bij ZorgverlenerRol aanpassen. Huisarts moet via 

Specialisme worden aangegeven. 

ZIB-472 MedicatieVoorschrift(vervallen) ATKODE staat in ProductCodelijstZICodelijst. SNOMED bij 

Productcode weggehaald omdat er geen gestandaardiseerde lijst 

is van medicijnen. 

ZIB-579 OverdrachtConcern (vervallen) De elementen: AnatomischeLocatie en Lateraliteit zijn 

toegevoegd aan nl.zorg.Probleem. 

 

 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-618
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-616
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-620
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-472
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-579
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H-5 Vervallen zorginformatiebouwstenen 
 

In publicatie 2017 zijn een aantal bouwstenen vervallen. 

Dit zijn de bouwstenen met de laatste versie waarin ze verschenen zijn. 

 

1. nl.zorg.AlgemeneMentaleFuncties-v3.0 

2. nl.zorg.Communicatievaardigheden-v3.0 

3. nl.zorg.Slaapfunctie-v3.0 

4. nl.zorg.SpecifiekeMentaleFuncties-v3.0 

5. nl.zorg.VermogenTotHaarverzorging-v3.0 

6. nl.zorg.FunctieZintuigelijkeWaarneming-v3.0 

7. nl.zorg.Menstruatiecyclus-v3.0 

8. nl.zorg.OverdrachtValrisico-v3.0 

9. nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ-v3.1  

10. nl.zorg.HulpBijMedicatie-v3.0 

11. nl.zorg.Ondervoeding-v3.0 

12. nl.zorg.PijnBeleving-v3.0 

 

De reden om deze bouwstenen te laten vervallen zijn: 

- 1-7 

In de 2017 publicatie zijn alle ICF coderingen (5 puntsschalen) op verzoek van het veld 

vervangen. Meestal is daar een driepuntsschaal voor in de plaats gekomen. 

In een aantal gevallen wilde men uitsluitend een ja/nee antwoord hebben. Dit komt neer op de 

simpele vaststelling of een beperking aan de orde is of niet, wat als dusdanig eigenlijk een 

diagnose is. 

Aangezien dezelfde begrippen ook in de verpleegkundige probleemlijst voorkomen en daardoor 

onduidelijkheid ontstond waar deze informatie thuishoort, is besloten de bouwsteen te laten 

vervallen en de aanwezigheid via de probleemlijst te melden. 

- 7,8 

Valrisico is eveneens opgenomen in de verpleegkundige probleemlijst en kan nu in de bouwsteen 

Probleem vastgelegd worden. 

- 9 

Doordat de interventies in de niet GGZ-omgeving in versie 3.1 ook gecodeerd worden 

vastgelegd, is het mogelijke geworden de GGZ versie in de algemene versie te integreren. 

- 10 

Deze bouwsteen bevatte slecht twee ja/nee elementen. De bouwsteen in vervangen door de 

meer informatieve bouwsteen VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik. 

- 11,12 

Deze twee bouwstenen waren slechts een schil boven onderliggende bouwstenen die weinig 

toevoegde. De informatie kan vastgelegd worden in de resp. bouwstenen PijnScore en de 

voedingsscores MUST, SNAQ, SNAQ65+ en SNAQrc. 

 


