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Concept1.2
Participatie in de maatschappij gaat in op deelname aan maatschappelijke activiteiten die patiënt in het
dagelijks leven onderneemt, zoals het uitoefenen van een beroep en hobby activiteiten. Daarnaast beschrijft
participatie in de maatschappij het sociale netwerk van de patiënt.

Mindmap1.3

Purpose1.4
De informatie over de participatie helpt om inzicht te krijgen in hoeverre gezondheidsproblemen van de
patient van invloed zijn op zijn dagelijkse bezigheden, of de problemenen leiden tot sociaal isolement en op
welk gebied ondersteuning nodig is.



Opties

Opties

«data» SociaalNetwerk
Definitie Een beschrijving van het sociaal-maatschappelijk netwerk van de patiënt,

zoals familie, buren en vriendenkring.

Datatype ST

Patient Population1.5

Evidence Base1.6

Information Model1.7
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«rootconcept» ParticipatieInMaatschappij
Definitie Rootconcept van de bouwsteen ParticipatieInMaatschappij. Dit concept

bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen
ParticipatieInMaatschappij.

Datatype
DCM::ConceptId NL-CM:18.6.1
DCM::DefinitionCode SNOMED CT: 314845004

Patient participation status

DCM::ConceptId NL-CM:18.6.2
DCM::DefinitionCode SNOMED CT: 365469004

Household,family and
support network finding

DCM::ExampleValue Heeft veel aanloop van
buren.
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Example Instances1.8

Instructions1.9

Interpretation1.10

Opties

«data» Toelichting
Definitie De toelichting op de participatie in de maatschappij.

Datatype ST

Opties

«data» Arbeidssituatie
Definitie Arbeidssituatie beschrijft de mate waarin en wijze waarop de patiënt

deelneemt aan het arbeidsproces. Arbeid is hierbij in de ruimste zin
bedoeld: bezigheden die nut hebben voor de persoon zelf, zijn omgeving of
de maatschappij. Het omvat dus zowel betaald als onbetaald werk.

Datatype ST

«data» Vrijetijdsbesteding
Definitie Een activiteit die de patiënt graag in de vrije tijd uitoefent.

Datatype ST
DCM::ConceptId NL-CM:18.6.3
DCM::DefinitionCode SNOMED CT: 405081003

Leisure behavior
DCM::ExampleValue Nordic walking.

DCM::ConceptId NL-CM:18.6.4
DCM::DefinitionCode SNOMED CT: 364703007

Employment detail
DCM::ExampleValue ICT-er

DCM::ConceptId NL-CM:18.6.5
DCM::DefinitionCode LOINC: 48767-8 Annotation

comment
DCM::ExampleValue Bezoekt activiteitencentrum

2 maal per week.



Care Process1.11
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Functional Model1.16

Traceability to other Standards1.17

Disclaimer1.18
Deze Zorginformatiebouwsteen is in samenwerking gemaakt door diverse partijen en zij hebben deze in
beheer gegeven bij Nictiz (al deze partijen samen hierna de samenwerkende partijen genoemd). De
samenwerkende partijen hebben de grootst mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit
van de gegevens in deze Zorginformatiebouwsteen. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter
voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of
onvolledigheden in de  aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen
veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of
onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de
samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of
anderszins. Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade
die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de
samenwerkende partijen via deze Zorginformatiebouwsteen. De samenwerkende partijen aanvaarden geen
verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze Zorginformatiebouwsteen waarnaar of waarvan
met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde
Zorginformatiebouwsteen documenten en bestanden geeft de meest recente en hoogste versie van de
vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. Indien informatie
die in de elektronische versie van deze Zorginformatiebouwsteen is opgenomen ook schriftelijk wordt
verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de
versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft echter prioriteit boven een
conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.

Terms of Use1.19
De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen zonder beperking gebruiken. Voor het
kopiëren, verspreiden en doorgeven van de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen gelden de
copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.



Copyrights1.20
De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven,
onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0).De inhoud is beschikbaar
onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/).
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