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H-1 Inleiding 
 

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

van publicatieversie 2017 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 pre-publicatieversie 2018-1 van de zorginformatiebouwstenen is van de 100 gepubliceerde 

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

 

 

Zorginformatiebouwsteen  Publicatieversie 

nl.zorg.Ademhaling v3.1 

nl.zorg.AlcoholGebruik v3.1 

nl.zorg.Alert v3.2 

nl.zorg.AlgemeneMeting v3.0  

nl.zorg.AllergieIntolerantie v3.2 

nl.zorg.ApgarScore v1.0 

nl.zorg.BarthelIndex v3.1 

nl.zorg.BehandelAanwijzing v3.1 

nl.zorg.Behandeldoel v3.1 

nl.zorg.Betaler v3.1 

nl.zorg.Blaasfunctie v3.1 

nl.zorg.Bloeddruk v3.1 

nl.zorg.Brandwond v3.2 

nl.zorg.BurgerlijkeStaat v3.0.1 

nl.zorg.ChecklistPijngedrag v1.0 

nl.zorg.ComfortScore v1.0 

nl.zorg.Contact v3.1 

nl.zorg.Contactpersoon v3.2 

nl.zorg.Darmfunctie v3.1.1 

nl.zorg.DecubitusWond v3.2 

nl.zorg.DOSScore v1.0 

nl.zorg.DrugsGebruik v3.2 

nl.zorg.Familieanamnese v3.1 

nl.zorg.FLACCpijnScore v1.0 

nl.zorg.FunctieHoren v3.1 

nl.zorg.FunctieZien v3.1 

nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus v3.1 

nl.zorg.Gezinssituatie v3.0  

nl.zorg.GezinssituatieKind v1.1 

nl.zorg.GlasgowComaScale v3.1 

nl.zorg.Hartfrequentie v3.2 

nl.zorg.Huidaandoening v3.2 

nl.zorg.HulpVanAnderen v3.0  

nl.zorg.Infuus v3.2 

nl.zorg.LaboratoriumUitslag v4.2 

nl.zorg.Levensovertuiging v3.1 

nl.zorg.Lichaamsgewicht v3.1 

nl.zorg.Lichaamslengte v3.1 

nl.zorg.Lichaamstemperatuur v3.1 

nl.zorg.Medicatieafspraak v1.01 

nl.zorg.MedicatieGebruik2 v1.01 

nl.zorg.MedicatieToediening2 v1.01 
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nl.zorg.Medicatieverstrekking v2.0 

nl.zorg.MedischHulpmiddel v3.1.1 

nl.zorg.Mobiliteit v3.1 

nl.zorg.MUSTScore v3.0 

nl.zorg.Nationaliteit v3.0 

nl.zorg.O2Saturatie v3.1 

nl.zorg.OntwikkelingKind v1.1 

nl.zorg.Opleiding v3.1 

nl.zorg.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit v3.1 

nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij v3.1 

nl.zorg.Patient v3.1.1 

nl.zorg.Pijnscore v3.1 

nl.zorg.Polsfrequentie v3.1 

nl.zorg.Probleem v4.1.1 

nl.zorg.Schedelomvang v1.1 

nl.zorg.SNAQ65+Score v1.0 

nl.zorg.SNAQrcScore v1.0 

nl.zorg.SNAQScore v3.1 

nl.zorg.SondeSysteem v3.2 

nl.zorg.Stoma v3.2 

nl.zorg.StrongKidsScore v1.0 

nl.zorg.Taalvaardigheid v3.1  

nl.zorg.TabakGebruik v3.1 

nl.zorg.TekstUitslag v4.2 

nl.zorg.Toedieningsafspraak v1.01 

nl.zorg.UitkomstVanZorg v3.1  

nl.zorg.Vaccinatie v3.2 

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 v3.1 

nl.zorg.Verrichting v4.1 

nl.zorg.Verstrekkingsverzoek v1.01 

nl.zorg.Vochtbalans v1.0 

nl.zorg.Voedingsadvies v3.1 

nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling v1.0 

nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen v3.1.1 

nl.zorg.Wilsverklaring v3.1 

nl.zorg.Wond v3.1  

nl.zorg.Woonsituatie v3.2 

nl.zorg.Ziektebeleving v3.1 

nl.zorg.Zorgaanbieder v3.2 

nl.zorg.Zorgverlener v3.2 
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nl.zorg.Zwangerschap v3.1 

 

 

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 v1.11 

nl.zorg.part.Naamgegevens v1.01 

nl.zorg.part. FarmaceutischProduct v2.0 

nl.zorg.part.TijdsInterval v1.0 

 

 

Basis-elementen Publicatieversie 

nl.zorg.part.BasisElementen v1.0 
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H-3 Wijzigingsverzoeken pre-publicatie 2018-1 
 

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van 

publicatieversie 2017 van de zorginformatiebouwstenen. 

 
ID Zorginformatiebouwsteen Releasenotes 

ZIB-623 Algemeen Link in de wiki pagina aangepast. En 'wiki pagina’ toegevoegd aan de 

components lijst voor het invoeren van een issue.  

ZIB-606 BurgerlijkeStaat Extra toelichting bij instructie gezet.  

ZIB-629 Contactpersoon Rolcodelijst wordt aangepast: Mantelzorger en Geestelijk verzorger 
toegevoegd aan Rolcodelijst.  

ZIB-676 LaboratoriumUitslag De engelse naam van de codelijst voor concept CollectionMethod is 
verbeterd.  

ZIB-645 LaboratoriumUitslag SNOMED Codes voor de volgende elementen gewijzigd:  
 
AnatomischeLocatie = 405814001 Procedure site - Indirect 
 
BronMonster = 127454002 Device specimen 

ZIB-649 LaboratoriumUitslag Dataelement UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder toegevoegd.  

ZIB-673 MedischHulpmiddel Bij de volgende elementen is de Engelse vertaling in de beschrijving 
aangepast: 
Product, StartDate, Comment, Location::HealthcareProvider, 
HealthProfessional. En in categorie: Issues. 

ZIB-647 Patient Concept definitie en evidence base aangepast volgens voorgestelde 
oplossing, conform besluit Architectuurteam. 

ZIB-509 Polsfrequentie 
Hartfrequentie 

Naar aanleiding van de discussie is besloten om beide zibs te behouden. 
Bij nl.zorg.Hartfrequentie is de meetmethode 'Palpatie' op deprecated 
gezet. 

ZIB-661 Probleem In 'ProbleemNaamCodelijst' aan DSM-5 OID 2.16.840.1.113883.6.344 
toegevoegd.   

ZIB-630 TekstUitslag SNOMED code PET CT aan TekstuitslagTypeCodelijst toegevoegd: 
450436003 |Positron emission tomography with computed tomography 
(procedure)| 

ZIB-664 Vaccinatie Kardinaliteit van VaccinatieDatum is gewijzigd naar 0..1. 

ZIB-653 Woonsituatie Een nieuwe code voor WLZ Instelling is toegevoegd aan de Waardelijst 
"WoningTypeCodelijst", waarbij de oude code (AWBZ Instelling) op 
deprecated is gezet.  

ZIB-678 Zorgaanbieder De volgende codes zijn toegevoegd aan OrganisatietypeCodelijst: 
 
A1: Apotheekinstelling 
H1: Huisartsinstelling 

ZIB-637 part.GebruiksInstructie Beschrijving van Toedieningsduur is gewijzigd naar: "De 
toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn 
wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame 
parenterale toediening van vloeistoffen." 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-623
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-606
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-629
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-676
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-645
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-649
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-673
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-647
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-509
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-661
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-630
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-664
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-653
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-678
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-637
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ZIB-732 Darmfunctie 
Vrijheidsbeperkende 
maatregelen 

2921100014610 (gedwongen medicatie): moet zijn 29211000146105 
|Forced medication (procedure)| [Vrijheidsbeperkende maatregelen] 
11198001 (defecation): moet zijn 111989001 |Defecation (observable 
entity)| [Darmfunctie] 

 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-732

