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Inleiding

Dit document geeft een overzicht van de wijzigingsverzoeken die zijn ingediend naar aanleiding
van pre-publicatieversie 2019-2 van de zorginformatiebouwstenen. Dit document beschrijft de
doorgevoerde wijzigingen.
Als extra informatie is tevens een cumulatief overzicht toegevoegd van de wijzigingen die in
deze publicatie en tussenligende pre-publicaties zijn verwerkt. Hiermee wordt een volledig
overzicht geboden van alle wijzigingen die sinds publictie 2017 zijn doorgevoerd.
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.
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H-2

Gepubliceerde zorginformatiebouwstenen

In de publicatieversie 2020 van de zorginformatiebouwstenen is van de gepubliceerde
bouwstenen aangegeven welke versie van de bouwstenen tot de publicatie behoort.
De cursief vermelde bouwstenen zijn in deze publicatie ten opzichte van prepublicatie 2019-2
n.a.v. één of meer issues gewijzigd.
Aangezien dit de eerste publicatie is sind publicatie 2017 is in de derde kolom aangegeven of de
bouwsteen ten opzichte van de publicatie 2017 gewijzigd is.

Bouwsteen

Publicatieversie

Gewijzigd t.o.v. 2017

nl.zorg.Ademhaling
nl.zorg.AlcoholGebruik
nl.zorg.Alert
nl.zorg.AllergieIntolerantie
nl.zorg.ApgarScore
nl.zorg.BarthelIndex
nl.zorg.BehandelAanwijzing2
nl.zorg.Behandeldoel
nl.zorg.Betaler
nl.zorg.Blaasfunctie
nl.zorg.Bloeddruk
nl.zorg.Brandwond
nl.zorg.BurgerlijkeStaat
nl.zorg.ChecklistPijngedrag
nl.zorg.ComfortScore
nl.zorg.Contact
nl.zorg.Contactpersoon
nl.zorg.Darmfunctie
nl.zorg.DAS
nl.zorg.DecubitusWond
nl.zorg.DOSScore
nl.zorg.DrugsGebruik
nl.zorg.Familieanamnese
nl.zorg.FLACCpijnScore
nl.zorg.FunctieHoren
nl.zorg.FunctieZien
nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus
nl.zorg.Gezinssituatie
nl.zorg.GezinssituatieKind
nl.zorg.GlasgowComaScale
nl.zorg.Hartfrequentie
nl.zorg.Huidaandoening
nl.zorg.HulpVanAnderen
nl.zorg.Infuus
nl.zorg.JuridischeSituatie
nl.zorg.LaboratoriumUitslag
nl.zorg.Levensovertuiging
nl.zorg.Lichaamsgewicht
nl.zorg.Lichaamslengte
nl.zorg.Lichaamstemperatuur
nl.zorg.Medicatieafspraak
nl.zorg.MedicatieContraIndicatie
nl.zorg.MedicatieGebruik2
nl.zorg.MedicatieToediening2
nl.zorg.Medicatieverstrekking
nl.zorg.MedischHulpmiddel
nl.zorg.Mobiliteit

v3.2
v3.2
v4.1
v3.3
v1.0.1
v3.1
v1.0
v3.2
v3.1.1
v3.2
v3.2.1
v3.4
v3.1
v1.1
v1.1
v4.0.1
v3.4
v3.1.1
v1.0
v3.4
v1.0
v3.3
v3.1
v1.1
v3.2
v3.1
v3.2
v3.2
v1.2
v3.2
v3.4
v3.3
v3.01
v3.3
v2.0
v4.6
v3.2
v3.2
v3.1.1
v3.1.2
v1.2
v1.0
v1.1.1
v1.1.1
v2.0.2
v3.3.1
v3.3
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nl.zorg.MUSTScore
nl.zorg.part.Naamgegevens
nl.zorg.Nationaliteit
nl.zorg.O2Saturatie
nl.zorg.OntwikkelingKind
nl.zorg.Opleiding
nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij
nl.zorg.Patient
nl.zorg.Patientbespreking
nl.zorg.Pijnkenmerken
nl.zorg.Pijnscore
nl.zorg.Polsfrequentie
nl.zorg.Probleem
nl.zorg.Refractie
nl.zorg.Schedelomvang
nl.zorg.SNAQ65+Score
nl.zorg.SNAQrcScore
nl.zorg.SNAQScore
nl.zorg.SOEPVerslag
nl.zorg.SondeSysteem
nl.zorg.Stoma
nl.zorg.StrongKidsScore
nl.zorg.Taalvaardigheid
nl.zorg.TabakGebruik
nl.zorg.TekstUitslag
nl.zorg.TNMTumorClassificatie
nl.zorg.Toedieningsafspraak
nl.zorg.UitkomstVanZorg
nl.zorg.Vaccinatie
nl.zorg.VermogenTotDrinken
nl.zorg.VermogenTotEten
nl.zorg.VermogenTotMondverzorging
nl.zorg.VermogenTotToiletgang
nl.zorg.VermogenTotUiterlijkeVerzorging
nl.zorg.VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen
nl.zorg.VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik
nl.zorg.VermogenTotZichKleden
nl.zorg.VermogenTotZichWassen
nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie
nl.zorg.Verrichting
nl.zorg.Verstrekkingsverzoek
nl.zorg.Visus
nl.zorg.Vochtbalans
nl.zorg.Voedingsadvies
nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling
nl.zorg.VrijheidsbeperkendeInterventie
nl.zorg.Wilsverklaring
nl.zorg.Wond
nl.zorg.Woonsituatie
nl.zorg.Ziektebeleving
nl.zorg.Zorgaanbieder
nl.zorg.ZorgAfspraak
nl.zorg.ZorgEpisode
nl.zorg.ZorgTeam
nl.zorg.Zorgverlener
nl.zorg.Zwangerschap

v3.1
v1.1
v3.0
v3.1
v1.2
v3.2
v3.1
v3.2
v1.0
v1.0
v4.0
v3.3
v4.4
v1.0
v1.3
v1.2
v1.1
v3.2
v1.0
v3.3
v3.3
v1.1
v3.2
v3.2
v4.4
v1.0
v1.0.3
v3.2
v4.0
v3.1.1
v3.1.1
v3.1
v3.1.1
v1.0.1
v1.0.1
v1.0.1
v3.1.1
v3.1.1
v3.2
v5.2
v1.0.3
v1.0
v1.0.1
v3.2
v1.1
v1.0
v3.1.1
v3.3
v3.3
v3.1
v3.4
v1.0
v1.0
v1.0
v3.5
v4.0
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Sub-bouwsteen

Publicatieversie

Gewijzigd t.o.v. 2017

nl.zorg.part.Adresgegevens
nl.zorg.part.AnatomischeLocatie
nl.zorg.part.Bereik
nl.zorg.part.Contactgegevens
nl.zorg.part.FarmaceutischProduct
nl.zorg.part.GebruiksInstructie
nl.zorg.part.Naamgegevens
nl.zorg.part.TijdsInterval

v1.1
v1.0
v1.0.1
v1.2
v2.1.2
v1.2.1
v1.1
v1.0

x
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H-3

Wijzigingsverzoeken publicatie 2020

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van
publicatieversie 2019-2 van de zorginformatiebouwstenen.
ID

Zorginformatiebouwsteen

ZIB-1199 AlcoholGebruik

ZIB-1209 Alert
ZIB-1163 Alert

ZIB-1165 Alert

ZIB-1160 Alert
ZIB-1166 Alert

ZIB-1151 Alert

ZIB-1150 Alert

ZIB-1152 Alert

ZIB-1149 Alert
ZIB-891

ApgarScore

ZIB-1190 BehandelAanwijzing
ZIB-1057 BehandelAanwijzing

Release Notes

Verouderde code SNOMED 228274009 : Lifetime nondrinker (finding) is vervangen door 783261004 : Lifetime
non-drinker of alcohol.
Kleine tekst wijzigingen en aanwijzing ivm nieuwe zib
MedicatieContraIndicatie.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Enkele typo's verbetert, voorbeeld aangepast
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing, vanwege nieuwe zib
MedicatieContraIndicatie
Range specificatie toegevoegd aan de definitie van
TotalScore c.f. o.a. SNAQ score
Ontbrekende Definition codes aangevuld
- De term 'Einddatum' gewijzigd in 'DatumBeëindigd'.
- De definitie van DatumBeëindigd: De datum waarop de
afspraak van een BehandelAanwijzing niet meer geldig
is. De DatumBeëindigd moet expliciet tot stand zijn
gekomen in overleg tussen verantwoordelijk
zorgverlener en patiënt of diens vertegenwoordiger(s).
Aanvullende opmerkingen:
- Een evetuele beëindiging in de toekomst kan alleen
worden ingevoerd als een voorwaarde. Vaak zal dit
gekoppeld zijn aan 1 of meer gebeurtenissen.
- Als het veld 'DatumBeëindigd' leeg is, geldt de
BehandelAanwijzing zoals gespecificeerd, al dan niet
met voorwaarden.
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ZIB-1058 BehandelAanwijzing

ZIB-1059 BehandelAanwijzing

ZIB-1054 BehandelAanwijzing

ZIB-1060 BehandelAanwijzing
ZIB-1055 BehandelAanwijzing
ZIB-1056 BehandelAanwijzing
ZIB-1052 BehandelAanwijzing
ZIB-1053 BehandelAanwijzing

ZIB-699

BehandelAanwijzing

ZIB-1174 Behandeldoel
ZIB-1113 BeperkingInMobiliteit
ZIB-1108 Betaler

ZIB-962

Bloeddruk

ZIB-1189 Contact, Contactpersoon,
Patient, Zorgaanbieder,
Zorgverlener
ZIB-1089 Contact

De term van de container 'Geverifieerd' gewijzigd in
'AfspraakPartij'
De cardinaliteit van de container 'AfspraakPartij' is 2..*
Alle data-items en de codelijst onder de container
'Geverifieerd' in het oude model zijn vervallen. In plaats
daarvoor zijn er drie context references naar twee zibs:
Patiënt, Contactpersoon en Zorgverlener.
De aanduiding van de relatie tussen de zib
Wilsverklaring en de zib BehandelAanwijzing gewijzigd
van 'onderbouwd' naar 'is aanleiding van' .
- Term van het item 'BehandelingToegestaan' gewijzigd
in 'BehandelBesluit'.
- Codelijst naam 'BehandelingToegestaanCodelijst'
gewijzigd in 'BehandelBesluitCodelijst'.
- Vulling van de 'BehandelbesluitCodelijst':
Wel uitvoeren
Anders
Niet uitvoeren
- Term van het item 'Beperkingen' gewijzigd in
'SpecificatieAnders'.
- Definitie van 'SpecificatieAnders' verbeterd
Naam Begindatum gewijzigd in
MeestRecenteBespreekDatum en definitie aangepast.
Definitie van Toelichting aangepast om het doel van het
concept duielijker te maken
Concept 'RedenBeëindigd' toegevoegd.
De concept definitie van de zib behandelbeperking is
aangepast en uitgebreid.
De Behandelingcodelijst wordt aangevuld met Opname
in ziekenhuis. Cardinaliteit van Concept Behandeling
gewijzigd van 0..1 naar 1.

De waarde 'Toediening van antibiotica' (281789004
|antibiotische therapie (verrichting)|) wordt toegevoegd
aan de BehandelingCodeLijst.
SNOMED CT term toegevoegd, verwijzing naar zib
AlgemeneMeting verwijderd.
Alle waardelijsten datatype zijn aangepast van CO naar
CD.
Extra uitleg toegevoegd aan container BetalerPersoon
om aan te geven dat Persoon ook een rechtspersoon
kan zijn, zoals een organisatie of gemeente. Dat was al
zo, maar was blijkbaar niet duidelijk genoeg.
2 extra items toegevoegd aan MeetmethodeCodelijst
voor niet-invasief (handmatig met manchet) en nietinvasief (met automatische bloeddrukmeter).
SNOMED CT DefintionCodes toegevoegd aan item
rootconcept van de zibs Contactpersoon,
Zorgaanbieder, Zorgverlener, Contact en Patient.
Kardinaliteit naar container RedenContact van 1..* naar
0..* gewijzigd.
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ZIB-1094 Contactpersoon
ZIB-1181 DrugsGebruik
ZIB-936
DrugsGebruik

ZIB-1156 FunctioneleOfMentaleStatus
ZIB-1110 FunctioneleOfMentaleStatus,
Probleem
ZIB-1085 GlasgowComaScale

ZIB-1050 GlasgowComaScale
ZIB-881
Hartfrequentie

ZIB-1136 JuridischeSituatie
ZIB-1127 JuridischeSituatie
ZIB-1148 LaboratoriumUitslag
ZIB-1016 LaboratoriumUitslag

ZIB-1184 Lichaamsgewicht
ZIB-1020 Lichaamsgewicht,
Lichaamslengte,
MedicatieAfspraak
ZIB-1185 Lichaamslengte
ZIB-1186 Lichaamstemperatuur
ZIB-1028 MedicatieAfspraak,
MedicatieGebruik2,
ToedieningsAfspraak

ZIB-1021 MedicatieAfspraak

ZIB-1120 MedischHulpmiddel

Rol 'Advocaat' toegevoegd aan de waardelijst
RolCodelijst
DefinitionCode toegevoegd aan rootconcept.
SNOMED CT Code voor huidig druggebruiker
({color:#172b4d}417284009 |huidige
drugsgebruiker{color}) aangepast in
DrugGebruikStatusCodelijst.
NOC en Omaha waardelijsten op deprecated gezet.
Was al gedaan in issue ZIB-1110
Omaha verwijderd uit ProbleemNaamCodelijst, Omaha
en NOC verwijderd uit StatusNaam en StatusWaarde in
zib FunctioneleOfMentaleStatus
Alle codelijsten zijn aangepast (description + toevoeging
van item NA), evidence base aangepast, 2 waardelijsten
voor baby en kleuter (motorisch) toegevoegd, voorbeeld
aangepast en de bijbehorende referenties
geactualiseerd.
SNOMED CT code toegevoegd aan item TotaalScore
Extra item HartslagSnelheid (CD) met waardelijst
toegevoegd en rootconcept plus data items van
DCM::DefintionCode SNOMED CT codes voorzien.
De JuridischeStatusCodelijst is aangevuld met statussen
uit de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang
De JuridischeStatusCodelijst is aangevuld met statussen
uit de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang
Definitie van de interprtatievlaggen is uitgebreid met
uitleg over de toepasselijkheid van de codes R,S, I
Kardinaliteit van het element Monsternummer gewijzigd
van 0..* naar 0..1, omdat bij meer dan één
monsternummer het monstervolgnummer niet naar het
bijbehorende monsternummer te traceren is.
SNOMED Terminologie koppelingen toegevoegd
Verwijzingen naar zib LichaamsLengte en
LichaamsGewicht zijn verwijderd uit het
informatiemodel.
SNOMED CT DefintionCodes toegevoegd aan item
rootconcept en positie.
SNOMED CT DefintionCode toegevoegd aan item
rootconcept.
Verwijzing naar NHG tabel 25 op de hieronder
genoemde plaatsen verwijderd ivm de verplichting van
UCUM eenheden.
- Toedieningssnelheid
- Toedieningsduur
- MaximaleDosering
- Frequentie
Element 'geannuleerd indicator' uit de zib
medicatieafspraak verwijderd en het voorbeeld
aangepast.
Correctie van tekst bij item zorgverlener.
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ZIB-1135 MedischHulpmiddel
ZIB-1096 Opleiding

ZIB-957

Opleiding

ZIB-1029 Patient
ZIB-961

Patient

ZIB-766

Pijnscore

ZIB-1202 Probleem
ZIB-1175 Probleem

ZIB-1147 Probleem
ZIB-1133 Probleem

ZIB-858

Schedelomvang

ZIB-1192 Taalvaardigheid
ZIB-983

Taalvaardigheid

ZIB-1187 TekstUitslag

ZIB-631

TekstUitslag

ZIB-1006 ToedieningsAfspraak

Issue met referentie naar codesysteem UNSPSC
verwijderd.
Nieuwe waardelijst toegevoegd met codes die
overeenkomen met de CBS coderingen.
Aan oude, NHG lijst toegevoegd dat deze obsolete is en
in de volgende release verdwijnt conform de afspraak
over verouderde codes.
Nieuwe waardelijst toegevoegd met codes die
overeenkomen met de CBS coderingen.
Aan oude, NHG lijst toegevoegd dat deze obsolete is en
in de volgende release verdwijnt conform de afspraak
over verouderde codes.
Kardinaliteit Geboortedatum en Geslacht gewijzigd van
1 naar 0..1
Kardinaliteit van het element Naamgegevens gewijzigd
van 1 naar 0..1
Pijnkemerken zijn in een speciale nieuwe zib
ondergebracht. De resultaten daarvan staan beschreven
in de release notes van issue ZIB-979.
In de definitie van ProbleemBeginDatum 'aandoening'
weggehaald omdat het in lijst met probleem types staat.
Omdat er een nieuwe zib is gemaakt voor
contraIndicatie medicatieveiligheid is tabel 40 uit de
waardelijst van ProbleemNaam verwijderd.
Item NadereSpecificatieProbleemNaam (ST)
toegevoegd aan informatiemodel.
Bij ProbleemNaamCodelijst opgenomen:
Conceptnaam: Alle waarden
Codestelselnaam: ggz-diagnoselijst
Codesysteem OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35
Bij de definitie van Schedelomvangwaarde is
toegevoegd dat het resultaat ook in mm kan worden
vastgelegd. Dit was eerst alleen cm.
Elementen van SNOMED codes voorzien middels de
DCM::definitioncode tag
Element CommunicatieBijzonderheden toegevoegd met
een waardelijst die gebarentaal en Braille schrift bevat.
Snomed codes in de vorm van een DCM:definitionCode
aan elementen toegevoegd.
Terminologie koppeling voor TekstUitslagType en de
termen van de bijbehorende codelijst worden in een
nieuw issue meegenomen naar de volgende
(pre)publicatie
Element toegevoegd om naar beeldmateriaal te
verwijzen.
Typefout was al opgelost. Niettemin issue administratief
verwerkt
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ZIB-1158 UitkomstVanZorg

ZIB-1154 UitkomstVanZorg
ZIB-1115 VermogenTotDrinken,
VermogenTotEten,
VermogenTotToiletgang,
VermogenTotUiterlijkeVerzorgi
ng,
VermogenTotVerpleegtechnisc
heHandelingen,
VermogenTotZelfstandigMedic
atiegebruik,
VermogenTotZichKleden,
VermogenTotZichWassen
ZIB-1213 VermogenTotUiterlijkeVerzorgi
ng
ZIB-1095 Verrichting

ZIB-1087 Verrichting
ZIB-1088 Verrichting

ZIB-993

Verrichting

ZIB-666

Verrichting

ZIB-1195 Verstrekking

ZIB-1011 Verstrekkingsverzoek
ZIB-1188 Vochtbalans
ZIB-921
VoedingspatroonZuigeling
ZIB-933

VoedingspatroonZuigeling

ZIB-1004 Wilsverklaring
ZIB-937

Wilsverklaring

ZIB-1100 Woonsituatie

Data reference naar zib AlgemeneMeting is verwijderd.
AndereSNOMED CT code toegevoegd aan rootconcept
en verwijderd van ZorgResultaat (ST). Relaties naar
andere zibs kunnen per use-case worden toegevoegd in
datasets of implementatie modellen (b.v. FHIR)
Relatie naar VerpleegkundigeInterventie (Interventie)
veranderd van 0..1 naar 0..*
Datatype CO aangepast naar CD daar waar geen
concept values in de codelijst zaten.

Tekstfout AbilityToGroome aangepast naar
AbilityToGroom
Aan de conceptbeschrijving van Verrichting is
toegevoegd dat de zib tevens voor geadviseerde
verrichtingen gebruikt kan worden.
Behandeling als synoniem voor Verrichting opgenomen
in de conceptbeschrijving.
NHG tabel 49 Ingrepen en behandelingen toegevoegd
als mogelijke codesysteem voor het element
VerrichtingType.
Definitie van de einddatum aangepast om aan te geven
hoe omgegaan moet worden met moment- en duur
verrichtingen en met duurverrichtingen die nog niet
afgelopen zijn.
GGZ Verrichtingenlijst toegevoegd als mogelijke
codesysteem voor het element VerrichtingType.
Concept Id van Aanschrijfdatum is gewijzigd van NLCM:9.9.2250 in NL-CM:9.9.22500. Oude Id bevatte
typefout
Definitie van 'AantalHerhalingen' verder verduidelijkd
SNOMED CT codes toegevoegd aan rootconcept en
container.
Diverse SNOMED CT codes toegevoegd en een
foutieve code aangepast in waardelijst VoedingSoort.
Referenties in sectie 'References' bijgewerkt naar juiste
url van de NPCF, NVVE en NPV.
Zelfbindingsverklaring is als item toegevoegd aan
WilsverklaringTypeCodelijst.
Asielzoekerscentrum toegevoegd aan
WoninTypeCodelijst.
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In deze release zijn meer wijzigingen doorgevoerd. Zie
daarvoor de release notes van ZIB-694
ZIB-810
ZIB-769
ZIB-694

Woonsituatie
Woonsituatie
Woonsituatie

ZIB-1171 Zorgaanbieder

ZIB-894

Zorgaanbieder

ZIB-1142 Zorgverlener

ZIB-952

Zorgverlener

ZIB-899

Zorgverlener

ZIB-890

Zwangerschap

ZIB-958
part.Contactgegevens
ZIB-1032 part.GebruiksInstructie
ZIB-799

part.GebruiksInstructie

ZIB-782

part.GebruiksInstructie

ZIB-1067 part.Naamgegevens
ZIB-911
part.Product

ZIB-829
ZIB-895

VrijheidsbeperkendeMaatregel
en(vervallen)
VrijheidsbeperkendeMaatregel
en(vervallen)

Zie de release notes van ZIB-694
Zie de release notes van ZIB-694
Aan het model twee elementen toegevoegd,
WoningAanpassing en WoonOmstandigheid. De
keuzelijsten zijn conform de voorstellen van de
autorisatieraad V&VN en beschrijven aanpassingen en
de toe- en doorgankelijkheid van de woning.
Daarnaast zijn aan de WoningTypeCodelijst drie types
toegevoegd, t.w. instelling ZVW, WMO en
asielzoekerscentrum.
Code voor hospice is toegevoegd aan codelijst voor
organisatietype. Daarnaast is de codelijst weer
synchroon gemaakt met het codesysteem RoleCodeNL
(oa Kraamzorg en dialysecentrum toegevoegd.
Organisatie Locatienummer toegevoegd.. Hiervoor was
het nodig een OrganisatieLocatie container tussen te
voegen.
Element Geslacht toegevoegd aan de zib Zorgverlener
met een waardelijst die overeenkomt met de
Geslachtcodeljst van de zib Patiënt.
Kardinaliteit element Contactgegevens gewijzigd van
0..*, naar 0..1
Evidence Base en definitie
zorgverlenerIdentificatienummer aangepast om expliciet
te maken dat (en hoe) niet-BIG geregistreerde
medewerkers in de zorg via de zib kunnen worden
verzonden.
AtermeDatum container met onderliggende elementen
zijn toegevoegd aan de zib. Boolean zwanger
verwijderd.
Kardinaliteit TelecomType aangepast van 1 naar 0..1.
Definitie 'Doseerduur' aangepast mbt het leeg laten van
het element
Verwijzing van Toedieningsduur naar subzib Range
gewijzigd in een verwijzing naar de subzib Tijdsinterval.
Naam, Alias, de de DCM::ReferenceConceptId tag
aangpast.
Kleine tekstuele aanpassing (b-codes uit Tabel25 wordt
G-standaard bst362).
Element 'Titels' toegevoegd
Spellingfout engelse vertaling 'Farmaceutical' ipv
'Pharmaceutical' gecorrigeerd op diverse plaatsen
(aliassen en notes).
Zie de release notes van issue ZIB-825
Zie de release notes van issue ZIB-825.

Releasenotes Publicatieversie 2020 - Zorginformatiebouwstenen

pagina 12/29

ZIB-825

VrijheidsbeperkendeMaatregel
en(vervallen)

De zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen is vervangen
door de zib VrijheidsbeperkendeInterventies. Deze
nieuwe zib heeft ook een nieuw ID.
In de zib zijn de wijzigingen die noodzakelijk waren door
de introductie van de wetten verplichte GGZ en
Zorg&Dwang verwerkt. Daarnaast zijn ook de
interventies voor de ziekenhuis situatie geactualiseerd.
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H-4

Wijzigingsverzoeken sinds publicatie 2017

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van
publicatieversie 2017 van de zorginformatiebouwstenen.
De kolom versie geeft aan in welke (pre)publicatie het issue doorgevoerd is.
ID
ZIB-924

Zorginf.bouwsteen

Ademhaling

Versie
2019-2

ZIB-686
ZIB-1199

AlcoholGebruik
AlcoholGebruik

2019-1
2020

ZIB-813

Alert

2019-1

ZIB-682

Alert

2018-2

ZIB-526

Alert

2019-2

ZIB-905

Alert

2019-2

ZIB-1209

Alert

2020

ZIB-1163

Alert

2020

ZIB-1165

Alert

2020

ZIB-1160
ZIB-1166

Alert
Alert

2020
2020

ZIB-1151

Alert

2020

ZIB-1150

Alert

2020

ZIB-1152

Alert

2020

ZIB-1149

Alert

2020

ZIB-623

Algemeen

2018-1

ZIB-823

AllergieIntolerantie

2019-1

Release Notes
SNOMED CT DefinitionCodes voor Ademhaling
(rootconcept), en extraZuurstoefToediening.
Verouderde code SNOMED 228274009 : Lifetime
non-drinker (finding) is vervangen door 783261004 :
Lifetime non-drinker of alcohol.
De vanuit het programma antibioticaresistentie
(ABR) aangeleverde lijst met 7 BMRO groepen zijn
toegevoegd/aangepast in de AlertNaamCodelijst.
Element: "Toelichting" toegevoegd aan het
rootconcept.
EindDatum toegevoegd als datum en tijd waarop de
beschreven alert als waarschuwing niet meer van
toepassing is.
typo in de definite van alertnaam (vastgelegd) is
aangepast.
Kleine tekst wijzigingen en aanwijzing ivm nieuwe zib
MedicatieContraIndicatie.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Enkele typo's verbetert, voorbeeld aangepast
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing. Voor contra-indicaties voor
medicatieveiligheid is een nieuwe zib ContraIndicatie
gepubliceerd.
Niet meer van toepassing, vanwege nieuwe zib
MedicatieContraIndicatie
Link in de wiki pagina aangepast. En 'wiki pagina'
toegevoegd aan de components lijst voor het invoeren
van een issue.
het veld 'ReactieDuur' is ook weggehaald uit de
'example instance' omdat deze in een eerdere release
reeds uit het informatiemodel was verwijderd.
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ZIB-732

2019-1

ZIB-648

AllergieIntolerantie,
Blaasfunctie,
Darmfunctie,
FunctieHoren,
Hartfrequentie,
SondeSysteem,
Vrijheidsbeperkende
Maatregelen(vervalle
n)
AllergieIntolerantie

ZIB-636

AllergieIntolerantie

2018-1

ZIB-635

AllergieIntolerantie

2018-1

2018-1

ZIB-559

AllergieIntolerantie

2018-1

ZIB-808

ApgarScore

2019-1

ZIB-891

ApgarScore

2020

ZIB-700

BehandelAanwijzing

2018-2

ZIB-638
ZIB-1190

BehandelAanwijzing
BehandelAanwijzing

2018-2
2020

In de vorige prepublicatie zijn een aantal Snomed CT
codes gevonden die ofwel niet bestonden (meestal
een typefout) of die door Snomed obsolete verklaard
waren. Deze codes zijn nu vervangen. In de
waardelijsten zullen die obsolete codes wel getoond
blijven worden naast de nieuwe codes, maar met de
toevoeging OBSOLETE. De code kunnen namelijk
ooit wel gebruikt zijn. Gebruik van obsolete codes
wordt sterk afgeraden.
Het gaat bij dit element om de categorie waar er
overgevoeligheid voor is en niet de mogelijke oorzaak.
Indien ‘MateVanKritiekZijn’’ geen waarde uit de
MateVanKritiekZijnCodelijst heeft, kan deze waarde
beschreven worden in het element tekst (<text>). Er
hoeft geen OTHER aan de
MateVanKritiekZijnCodelijst toegevoegd worden.
Indien ‘Ernst’ geen waarde uit de ErnstCodelijst heeft,
kan deze waarde beschreven worden in het element
tekst (<text>).
Element <originalText> is overbodig.
De specificaties zijn aangepast op
http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates-zib2017bbr?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.18&effectiv
eDate=2015-06-22T00%3A00%3A00
Wij hanteren geen hierarchien in de zibs. Alle
allergieen zijn al een probleem, dus die extra mapping
naar AllergieIntolerantie kan alleen naar die specifieke
lijsten gemaakt worden.Afwijzen.
LOINC Answer (LA) Codes werden door de wiki
pagina software gezien als LOINC codes en werden
daarom voorzien van een link naar de LOINC
browser. Deze link gaf echter geen resultaat omdat
LOINC deze codes zelf niet separaat toont. De
software is aangepast om te voorkomen dat er een
link is.
Range specificatie toegevoegd aan de definitie van
TotalScore c.f. o.a. SNAQ score
In Waardelijst "BehandelingToegestaanCodelijst" een
NULL Flavour NASK (Not Asked =Niet gevraagd)
toegevoegd.
Terminologie codes bij concepten aangepast.
Ontbrekende Definition codes aangevuld
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ZIB-1057

BehandelAanwijzing

2020

ZIB-1058

BehandelAanwijzing

2020

ZIB-1059

BehandelAanwijzing

2020

ZIB-1054

BehandelAanwijzing

2020

ZIB-1060

BehandelAanwijzing

2020

ZIB-1055

BehandelAanwijzing

2020

ZIB-1056
ZIB-1052

BehandelAanwijzing
BehandelAanwijzing

2020
2020

ZIB-1053

BehandelAanwijzing

2020

ZIB-699

BehandelAanwijzing

2020

ZIB-1174

Behandeldoel

2020

ZIB-1113

BeperkingInMobiliteit

2020

- De term 'Einddatum' gewijzigd in 'DatumBeëindigd'.
- De definitie van DatumBeëindigd: De datum waarop
de afspraak van een BehandelAanwijzing niet meer
geldig is. De DatumBeëindigd moet expliciet tot stand
zijn gekomen in overleg tussen verantwoordelijk
zorgverlener en patiënt of diens vertegenwoordiger(s).
Aanvullende opmerkingen:
- Een evetuele beëindiging in de toekomst kan alleen
worden ingevoerd als een voorwaarde. Vaak zal dit
gekoppeld zijn aan 1 of meer gebeurtenissen.
- Als het veld 'DatumBeëindigd' leeg is, geldt de
BehandelAanwijzing zoals gespecificeerd, al dan niet
met voorwaarden.
De term van de container 'Geverifieerd' gewijzigd in
'AfspraakPartij'
De cardinaliteit van de container 'AfspraakPartij' is
2..*
Alle data-items en de codelijst onder de container
'Geverifieerd' in het oude model zijn vervallen. In
plaats daarvoor zijn er drie context references naar
twee zibs: Patiënt, Contactpersoon en Zorgverlener.
De aanduiding van de relatie tussen de zib
Wilsverklaring en de zib BehandelAanwijzing
gewijzigd van 'onderbouwd' naar 'is aanleiding van' .
- Term van het item 'BehandelingToegestaan'
gewijzigd in 'BehandelBesluit'.
- Codelijst naam 'BehandelingToegestaanCodelijst'
gewijzigd in 'BehandelBesluitCodelijst'.
- Vulling van de 'BehandelbesluitCodelijst':
Wel uitvoeren
Anders
Niet uitvoeren
- Term van het item 'Beperkingen' gewijzigd in
'SpecificatieAnders'.
- Definitie van 'SpecificatieAnders' verbeterd
Naam Begindatum gewijzigd in
MeestRecenteBespreekDatum en definitie aangepast.
Definitie van Toelichting aangepast om het doel van
het concept duielijker te maken
Concept 'RedenBeëindigd' toegevoegd.
De concept definitie van de zib behandelbeperking is
aangepast en uitgebreid.
De Behandelingcodelijst wordt aangevuld met
Opname in ziekenhuis. Cardinaliteit van Concept
Behandeling gewijzigd van 0..1 naar 1.
De waarde 'Toediening van antibiotica' (281789004
|antibiotische therapie (verrichting)|) wordt
toegevoegd aan de BehandelingCodeLijst.
SNOMED CT term toegevoegd, verwijzing naar zib
AlgemeneMeting verwijderd.
Alle waardelijsten datatype zijn aangepast van CO
naar CD.
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ZIB-1108

Betaler

2020

ZIB-846

Bloeddruk

2019-2

ZIB-962

Bloeddruk

2020

ZIB-828

Brandwond

2019-2

ZIB-735

BurgerlijkeStaat

2019-2

ZIB-606
ZIB-923

BurgerlijkeStaat
ChecklistPijngedrag

2018-1
2019-2

ZIB-925

ComfortScore

2019-2

ZIB-822
ZIB-821

Contact
Contact,
MedicatieToediening
2,
MedischHulpmiddel,
OverdrachtGeplande
Zorgactiviteit,
Vaccinatie,
VerpleegkundigeInter
ventie, Verrichting

2019-1
2019-1

ZIB-819
ZIB-701

Contact
Contact

2019-1
2019-1

ZIB-1189

2020

ZIB-1089

Contact,
Contactpersoon,
Patient,
Zorgaanbieder,
Zorgverlener
Contact

ZIB-762

Contactpersoon

2019-1

2020

Extra uitleg toegevoegd aan container BetalerPersoon
om aan te geven dat Persoon ook een rechtspersoon
kan zijn, zoals een organisatie of gemeente. Dat was
al zo, maar was blijkbaar niet duidelijk genoeg.
Vervallen LOINC code van het rootconcept vervangen
door andere LOINC code en tevens voor consistentie
met andere zibs een SNOMED CT code voor het
rootconcept toegevoegd.
2 extra items toegevoegd aan MeetmethodeCodelijst
voor niet-invasief (handmatig met manchet) en nietinvasief (met automatische bloeddrukmeter).
Mogelijkheid tot het toevoegen van foto's van de wond
toegevoegd.
Unmarried/ongehuwd toegevoegd aan codelijst.
Never married op discouraged gezet.
Extra toelichting bij instructie gezet.
SNOMED CT codes voor DefinitionCodes voor
ChecklistPijnGedrag(RC) en TotaalScore toegevoegd
en codes uit codesysteem ScoreObservations voor
concepten die onderdeel zijn van een
gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR
resources (MedMij).
SNOMED CT codes voor de definitionCodes voor het
rootconcept en de totaal score toegevoegd en codes
uit codesysteem ScoreObservations voor concepten
die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde
scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).
Dit issue is een duplicaat van ZIB-701. Zie aldaar.
De zib OverdrachtGeplandeZorgactiviteit komt in deze
prepublicatie te vervallen.
De zib werd gebruikt om bepaalde activiteiten in de
toekomst te plannen. Hiervoor werd in de bouwsteen
verwezen naar andere zibs die juist aangaven dat de
gemodelleerde informatie in het verleden plaats vond.
Dit gaf verwarring. Waar van toepassing zijn in deze
laatste zibs (Contact, Verrichting, Vaccinatie) de
definities aangepast zodat zij ook voor toekomstige
activiteiten gebruikt kunnen worden.
Kardinaliteit reden contact aangepast van 1 naar 1..*
Extra element 'Toelichting(ST)' toegevoegd aan
'RedenContact'
Bij beschrijving van verrichting (als reden
contact) aangepast dat het hier om een
'zorghandeling' gaat ipv een 'verrichting'
SNOMED CT DefintionCodes toegevoegd aan item
rootconcept van de zibs Contactpersoon,
Zorgaanbieder, Zorgverlener, Contact en Patient.

Kardinaliteit naar container RedenContact van 1..*
naar 0..* gewijzigd.
De zib ContactPersoon wordt breder gebruikt dan de
naam aangeeft, namelijk als bij de zorg van de patiënt
betrokken (niet medisch professioneel) persoon. De
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beschrijvingen zijn zo aangepast dat duidelijk is dat
deze bredere toepassing mogelijk is.
ZIB-698

Contactpersoon

2019-2

ZIB-629

Contactpersoon

2018-1

ZIB-960

Contactpersoon,
Zorgaanbieder,
Zorgverlener

2019-2

ZIB-1094

Contactpersoon

2020

ZIB-903

DecubitusWond,
Wond

2019-2

ZIB-1181
ZIB-936

DrugsGebruik
DrugsGebruik

2020
2020

ZIB-926

FLACCpijnScore

2019-2

ZIB-681

FunctioneleOfMental
eStatus

2018-2

ZIB-1156

FunctioneleOfMental
eStatus
FunctioneleOfMental
eStatus, Probleem

2020

ZIB-768

Gezinssituatie

2019-1

ZIB-767

Gezinssituatie,
GezinssituatieKind
Gezinssituatie,
GezinssituatieKind

2019-1

ZIB-1085

GlasgowComaScale

2020

ZIB-1050
ZIB-881

GlasgowComaScale
Hartfrequentie

2020
2020

ZIB-1110

ZIB-697

2020

2018-2

'Tolk' is toegevoegd aan codelijst en naam van
codelijst is gewijzigd.
Rolcodelijst wordt aangepast: Mantelzorger en
Geestelijk verzorger toegevoegd aan Rolcodelijst.
Cardinaliteit adresgegevens in de zib's Zorgverlener,
Zorgaanbieder en Contactpersoon verruimt van 0..1
naar 0..*, zodat ook in deze zib's meerdere adressen
(adrestypen) kunnen worden toegepast.
Rol 'Advocaat' toegevoegd aan de waardelijst
RolCodelijst
De codes voor wondlengte, -breedte en -diepte zijn
gewijzigd van SNOMED CT naar LOINC codes in lijn
met het advies van het Terminologie centrum en voor
consistentie met de zib DecubitusWond
DefinitionCode toegevoegd aan rootconcept.
SNOMED CT Code voor huidig druggebruiker
({color:#172b4d}417284009 |huidige
drugsgebruiker{color}) aangepast in
DrugGebruikStatusCodelijst.
SNOMED CT codes voor de definitionCodes voor het
rootconcept en de totaalScore toegevoegd en codes
uit codesysteem ScoreObservations voor concepten
die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde
scorelijst nodig voor FHIR resources (MedMij).
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'.
NOC en Omaha waardelijsten op deprecated gezet.
Was al gedaan in issue ZIB-1110
Omaha verwijderd uit ProbleemNaamCodelijst,
Omaha en NOC verwijderd uit StatusNaam en
StatusWaarde in zib FunctioneleOfMentaleStatus
De SNOMED CT code voor inwonend werd als
onvoldoende duidelijk beschouwd.
Er is nu een nieuwe code 224133007 |Lives with
family (finding)| aan toegekend.
Toelichtingsveld bij container 'Kind' aan zib
Gezinssituatie toegevoegd.
Codes toegevoegd behalve de code voor Kind
>Inwonend (Lives with Parents) omdat deze code al
voorkomt in de GezinssamenstellingCodelijst.
Alle codelijsten zijn aangepast (description +
toevoeging van item NA), evidence base aangepast, 2
waardelijsten voor baby en kleuter (motorisch)
toegevoegd, voorbeeld aangepast en de bijbehorende
referenties geactualiseerd.
SNOMED CT code toegevoegd aan item TotaalScore
Extra item HartslagSnelheid (CD) met waardelijst
toegevoegd en rootconcept plus data items van
DCM::DefintionCode SNOMED CT codes voorzien.
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ZIB-696

HulpVanAnderen

2018-2

ZIB-695

HulpVanAnderen

2018-2

ZIB-845

Infuus

2019-1

ZIB-1136

JuridischeSituatie

2020

ZIB-1127

JuridischeSituatie

2020

ZIB-880

LaboratoriumUitslag

2019-1

ZIB-703
ZIB-676

LaboratoriumUitslag
LaboratoriumUitslag

2018-2
2018-1

ZIB-669

LaboratoriumUitslag

2019-1

ZIB-649

LaboratoriumUitslag

2018-1

ZIB-645

LaboratoriumUitslag

2018-1

ZIB-639

LaboratoriumUitslag

2018-2

ZIB-910

LaboratoriumUitslag

2019-2

ZIB-902

LaboratoriumUitslag

2019-2

ZIB-901

LaboratoriumUitslag

2019-2

ZIB-1148

LaboratoriumUitslag

2020

ZIB-1016

LaboratoriumUitslag

2020

ZIB-763

Levensovertuiging

2019-1

ZIB-1184

Lichaamsgewicht

2020

Conceptvertaling van Hulpverlener-> Aid veranderd
naar : Care Aide.
SoortHulp in het voorbeeld 'Professionele zorg',
veranderd naar 'Professionele thuiszorg'.
In de codelijst had een concept (Subcutaan infuus)
nog de code tbd.
Hiervoor is nu de code 465504007 |Subcutaneous
injection/infusion port needle (physical object) aan
toegekend.
De JuridischeStatusCodelijst is aangevuld met
statussen uit de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg
en Dwang
De JuridischeStatusCodelijst is aangevuld met
statussen uit de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg
en Dwang
Kleine tekstaanpassingen omschrijving 'toelichting' bij
monster in engels en Nederlands
TestNaam veranderd naar TestCode.
De engelse naam van de codelijst voor concept
CollectionMethod is verbeterd.
Het data element Verzamelperiode uit het deel
Monster had het datatype TS (Timestamp).
Na het ontwikkelen van de zib LaboratoriumUitslag is
de subbouwsteen Tijdsinterval ontwikkeld. Deze past
veel beter bij het concept Verzamelperiode. Dit is nu
gewijzigd.
Dataelement UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder toe
gevoegd.
SNOMED Codes voor de volgende elementen
gewijzigd:
AnatomischeLocatie = 405814001 Procedure site Indirect
BronMonster = 127454002 Device specimen
NHG Tabel 45 als optie voor de eerste lijn
toegevoegd.
Het waardebreik van de TestCodeLOINCCodelijst is
ingeperkt van heel LOINC naar de LOINC codes van
de Nederlandse Labcodeset. Tevens is de hiervoor
geldende OID vermeld.
Tekstaanpassing in omschrijving AfnameDatumTijd
waarbij het net als bij AannameDatum tijd gaat om de
datum en tijd (ipv alleen de tijd).
Kleine tekstuele aanpassing in beschrijving bij
microogranisme aan container monster.
Definitie van de interprtatievlaggen is uitgebreid met
uitleg over de toepasselijkheid van de codes R,S, I
Kardinaliteit van het element Monsternummer
gewijzigd van 0..* naar 0..1, omdat bij meer dan één
monsternummer het monstervolgnummer niet naar
het bijbehorende monsternummer te traceren is.
Aan de bouwsteen is een toelichting veld toegevoegd
om het belang van de levensovertuiging voor de
patiënt aan te geven.
SNOMED Terminologie koppelingen toegevoegd

Releasenotes Publicatieversie 2020 - Zorginformatiebouwstenen

pagina 19/29

ZIB-1020

Lichaamsgewicht,
Lichaamslengte,
MedicatieAfspraak
Lichaamslengte

2020

Lichaamstemperatuu
r
Lichaamstemperatuu
r
MedicatieAfspraak,
MedicatieGebruik2,
ToedieningsAfspraak
,
Verstrekkingsverzoe
k
MedicatieAfspraak,
MedicatieGebruik2,
ToedieningsAfspraak

2018-2

ZIB-1021

MedicatieAfspraak

2020

ZIB-906

MedicatieGebruik2

2019-2

ZIB-812

2019-2

ZIB-680

MedicatieToediening
2
MedischHulpmiddel

ZIB-673

MedischHulpmiddel

2018-1

ZIB-663

MedischHulpmiddel

2018-1

ZIB-1120
ZIB-1135

MedischHulpmiddel
MedischHulpmiddel

2020
2020

ZIB-922

MUSTScore

2019-2

ZIB-844

OntwikkelingKind

2019-2

ZIB-1185
ZIB-690
ZIB-1186
ZIB-888

ZIB-1028

2020

2020
2019-2

2020

2018-2

Verwijzingen naar zib LichaamsLengte en
LichaamsGewicht zijn verwijderd uit het
informatiemodel.
SNOMED CT DefintionCodes toegevoegd aan item
rootconcept en positie.
De omschrijving van het element TemperatuurType
gewijzigd.
SNOMED CT DefintionCode toegevoegd aan item
rootconcept.
Items in waardelijsten
'RedenWijzigenOfStoppenGebruik' van SNOMED CT
codes voorzien en DCM::DefinitionCodes van de
medicatie zibs gelijk getrokken aan de wijzigingen
reeds doorgevoerd in MedicatieProces(MP).
Verwijzing naar NHG tabel 25 op de hieronder
genoemde plaatsen verwijderd ivm de verplichting van
UCUM eenheden.
- Toedieningssnelheid
- Toedieningsduur
- MaximaleDosering
- Frequentie
Element 'geannuleerd indicator' uit de zib
medicatieafspraak verwijderd en het voorbeeld
aangepast.
Typo in alias van codelijst
RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst is
aangepast en de missende 'e' toegevoegd.
Kardinaliteit van element
'ToegediendeHoeveelheid' gewijzigd van 1 naar 0..1
Element 'Einddatum' aan zib MedischHulpmiddel
toegevoegd.
Bij de volgende elementen is de Engelse vertaling in
de beschrijving aangepast:
Product, StartDate, Comment,
Location::HealthcareProvider, HealthProfessional. En
in categorie: Issues.
Het is inderdaad verplicht om minimaal een van de
elementen in te vullen, maar bij een container wordt er
geen 'keuzebox' gezet. Wij gaan ervan uit dat altijd
zinvolle informatie wordt uitgewisseld. Dus bij een
cardinaliteit 1 van een container is altijd één van
onderliggende elementen ingevuld worden.
Correctie van tekst bij item zorgverlener.
Issue met referentie naar codesysteem UNSPSC
verwijderd.
SNOMED CT codes voor de definitionCodes voor het
rootconcept en de totaal score verbeterd en codes uit
codesysteem ScoreObservations voor concepten die
onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst
nodig voor FHIR resources (MedMij).
Snomed CT code van concept
OntwikkelingVestandelijk, die deprecated was,
vervangen door code 311465003 | Cognitive functions
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ZIB-1096

ZIB-957

Opleiding

Opleiding

2020

2020

ZIB-647

Patient

2018-1

ZIB-1029

Patient

2020

ZIB-961

Patient

2020

ZIB-665

Pijnscore

2018-1

ZIB-927

Pijnscore

2019-2

ZIB-766

Pijnscore

2020

ZIB-705

Polsfrequentie

2019-1

ZIB-689

Polsfrequentie

2018-2

ZIB-509

Polsfrequentie

2018-1

ZIB-816

Probleem

2019-1

ZIB-687

Probleem

2018-2

ZIB-661

Probleem

2018-1

Nieuwe waardelijst toegevoegd met codes die
overeenkomen met de CBS coderingen.
Aan oude, NHG lijst toegevoegd dat deze obsolete is
en in de volgende release verdwijnt conform de
afspraak over verouderde codes.
Nieuwe waardelijst toegevoegd met codes die
overeenkomen met de CBS coderingen.
Aan oude, NHG lijst toegevoegd dat deze obsolete is
en in de volgende release verdwijnt conform de
afspraak over verouderde codes.
Concept definitie en evidence base aangepast
volgens voorgestelde oplossing, conform besluit
Architectuurteam.
Kardinaliteit Geboortedatum en Geslacht gewijzigd
van 1 naar 0..1
Kardinaliteit van het element Naamgegevens
gewijzigd van 1 naar 0..1
Na overleg met aanvrager afgesloten. De bestaande
bouwstenen voor de Comfort en FLACC score kunnen
gebruikt worden
SNOMED CT DefinitionCode toegevoegd voor
rootconcept PijnScore.
Pijnkemerken zijn in een speciale nieuwe zib
ondergebracht. De resultaten daarvan staan
beschreven in de release notes van issue ZIB-979.
De cardinaliteit van het element Polsfrequentiewaarde
(0..1) en Hartfrequentiewaarde uit zib Hartfrequentie
(1) waren niet consistent. Dit is verbeterd, beiden zijn
nu 1.
NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid van een SNOMED
voorzien: 44969-4 Heart rate rhythm palpation.
Naar aanleiding van de discussie is besloten om
beide zibs te behouden. Bij nl.zorg.Hartfrequentie is
de meetmethode 'Palpatie' op deprecated gezet.
Tekstuele aanpassing in definitie
ProbleemAnatomischeLocatieProbleemAnatomischeL
ocatie
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/artdecor/decor-project--bgz2017In 'ProbleemNaamCodelijst' aan DSM-5 OID
2.16.840.1.113883.6.344 toegevoegd.
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ZIB-642

Probleem

2018-1

ZIB-627

Probleem

2018-2

ZIB-624

Probleem,
Verrichting

2018-2

ZIB-987

Probleem

2019-2

ZIB-963

Probleem

2019-2

ZIB-908

Probleem,
Verrichting

2019-2

ZIB-1202

Probleem

2020

ZIB-1175

Probleem

2020

ZIB-1147

Probleem

2020

ZIB-1133

Probleem

2020

ZIB-928
ZIB-858

Schedelomvang
Schedelomvang

2019-2
2020

ZIB-718

SNAQ65+Score

2019-1

ZIB-929

SNAQ65+Score

2019-2

ZIB-930

SNAQrcScore

2019-2

In alle zibs horen bepaalde impliciete elementen (Zie
BasisElementen op wiki). Hierin is ook een element
Auteur opgenomen. Deze geeft aan wie de informatie
heeft vastgelegd. Afhankelijk van het
informatiesysteem waarin de gegevens vastgelegd
zijn kan dit zijn de patient, de zorgverlener of andere
betrokkene. Dit is een gegeven dat altijd bij een zib
hoort. Deze issue wordt afgewezen.
"Bevinding" toegevoegd aan de
ProbleemTypeCodelijst.
In het element ProbleemNaam een noot toegevoegd,
dat het een codestelsel alsook een Waardelijst mag
zijn.
OID van het ICD10 codestelsel in waardelijst
ProbleemNaam gewijzigd naar
2.16.840.1.113883.6.3.2 ICD10, Dutch Translation
Definitie van concept ProbleemBeginDatum is
aangepast om duidelijker te maken dat bij type
diagnose het gaat om de datum waarop de diagnose
gesteld is en niet om de begindatum van het
probleem, symptoom etc.
Ontbrekende OIDs toegevoegd voor NZa-codes,
CBV-codes, DHD verrichtingenthesaurus en bij zib
probleem die van de DHD diagnosethesaurus.
Verwijzing naar niet bestaande referentiesets in
SNOMED CT verwijderd.
In de definitie van ProbleemBeginDatum 'aandoening'
weggehaald omdat het in lijst met probleem types
staat.
Omdat er een nieuwe zib is gemaakt voor
contraIndicatie medicatieveiligheid is tabel 40 uit de
waardelijst van ProbleemNaam verwijderd.
Item NadereSpecificatieProbleemNaam (ST)
toegevoegd aan informatiemodel.
Bij ProbleemNaamCodelijst opgenomen:
Conceptnaam: Alle waarden
Codestelselnaam: ggz-diagnoselijst
Codesysteem OID:
2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35
LOINC code voor het rootconcept toegevoegd.
Bij de definitie van Schedelomvangwaarde is
toegevoegd dat het resultaat ook in mm kan worden
vastgelegd. Dit was eerst alleen cm.
In de gewichtsverlies codelijst zat een storende fout.
Er stond bij minder dan vier kilo i]'in de laaste maand'
ipv 'in de laatste zes maanden. Bovendien was de
grens van vier kilo bij geen van de keuzes inclusief de
grens. Dit is aangepast.
Codes uit codesysteem ScoreObservations
toegekend aan concepten die onderdeel zijn van een
gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR
resources (MedMij).
Codes uit codesysteem ScoreObservations
toegekend aan concepten die onderdeel zijn van een
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gestandaardiseerde scorelijst nodig voor FHIR
resources (MedMij).
ZIB-931

SNAQScore

2019-2

ZIB-932

StrongKidsScore

2019-2

ZIB-1192

Taalvaardigheid

2020

ZIB-983

Taalvaardigheid

2020

ZIB-811

TabakGebruik

2019-1

ZIB-770

TabakGebruik

2019-1

ZIB-716

TabakGebruik

2019-1

ZIB-650

TekstUitslag

2018-1

ZIB-630

TekstUitslag

2018-1

ZIB-955

TekstUitslag

2019-2

ZIB-1187

TekstUitslag

2020

ZIB-631

TekstUitslag

2020

ZIB-1006

ToedieningsAfspraak

2020

ZIB-1158

UitkomstVanZorg

2020

ZIB-1154

UitkomstVanZorg

2020

ZIB-685

Vaccinatie

2018-2

Codes uit codesysteem
ScoreObservations toegekend aan concepten die
onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst
nodig voor FHIR resources (MedMij).
SNOMED CT code voor DefinitionCodes voor het
rootconcept en codes uit codesysteem
ScoreObservations voor concepten die onderdeel zijn
van een gestandaardiseerde scorelijst nodig voor
FHIR resources (MedMij).
Elementen van SNOMED codes voorzien middels de
DCM::definitioncode tag
Element CommunicatieBijzonderheden toegevoegd
met een waardelijst die gebarentaal en Braille schrift
bevat.
Dit issue is een duplicaat van issue ZIB-770. Zie
aldaar.
Kauwtabak (713914004) als Snuiftabak (713914004)
als E-sigaret (722499006) zijn
toegevoegd aan SoortTabakGebruikCodelijst
Gebruikt kauwtabak en Gebruikt snuiftabak
toegevoegd aan SoortTabakGebruikCodelijst
Element niet toevoegen. Vanuit de zib Verrichting kan
al de Uitvoerder worden opgegeven.
SNOMED code PET CT aan
TekstuitslagTypeCodelijst toegevoegd: 450436003
|Positron emission tomography with computed
tomography (procedure)|
Aanpassing definitie TekstUitslagDatumTijd naar
alleen de eerste zin: "Datum en eventueel tijdstip
waarop de uitslag in TekstUitslag gedocumenteerd
wordt"
Aanpassing spelfout in defintie TekstResultaat.
Snomed codes in de vorm van een
DCM:definitionCode aan elementen toegevoegd.
Terminologie koppeling voor TekstUitslagType en de
termen van de bijbehorende codelijst worden in een
nieuw issue meegenomen naar de volgende
(pre)publicatie
Element toegevoegd om naar beeldmateriaal te
verwijzen.
Typefout was al opgelost. Niettemin issue
administratief verwerkt
Data reference naar zib AlgemeneMeting is
verwijderd. AndereSNOMED CT code toegevoegd
aan rootconcept en verwijderd van ZorgResultaat
(ST). Relaties naar andere zibs kunnen per use-case
worden toegevoegd in datasets of implementatie
modellen (b.v. FHIR)
Relatie naar VerpleegkundigeInterventie (Interventie)
veranderd van 0..1 naar 0..*
Cardinaliteit VacinatieDatum aangepast naar 0..1.
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ZIB-664

Vaccinatie

2018-1

ZIB-1115

VermogenTotDrinken
, VermogenTotEten,
VermogenTotToiletg
ang,
VermogenTotUiterlijk
eVerzorging,
VermogenTotVerplee
gtechnischeHandelin
gen,
VermogenTotZelfsta
ndigMedicatiegebruik
,
VermogenTotZichKle
den,
VermogenTotZichWa
ssen
VermogenTotUiterlijk
eVerzorging
VermogenTotZelfsta
ndigMedicatiegebruik

2020

ZIB-728

VerpleegkundigeInter
ventie

2018-2

ZIB-691

Verrichting

2018-2

ZIB-675

Verrichting

2018-2

ZIB-633

Verrichting

2018-2

ZIB-632
ZIB-625

Verrichting
Verrichting

2018-1
2018-2

ZIB-954

Verrichting

2019-2

ZIB-1095

Verrichting

2020

ZIB-1087

Verrichting

2020

ZIB-1088

Verrichting

2020

ZIB-993

Verrichting

2020

ZIB-1213
ZIB-835

2020
2019-2

Kardinaliteit van VaccinatieDatum is gewijzigd naar
0..1.
Datatype CO aangepast naar CD daar waar geen
concept values in de codelijst zaten.

Tekstfout AbilityToGroome aangepast naar
AbilityToGroom
Twee typefouten hersteld.
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.
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.
SNOMED-CT, CBV codes en NZa codes toegevoegd
in de zib Verrichting.
SNOMED-CT, CBV codes en NZa codes toegelaten
in de zib Verrichting. De refset Verrichtingenthesaurus
is extensible gemaakt.
De NZa codelijst is toegevoegd. De
VerrichtingenThesaurus-codelijst is extensible
gemaakt.
Omschrijving VerrichtingType rondom de DHD
verrichtingenthesaurus geactualiseerd en aangepast.
Aan de conceptbeschrijving van Verrichting is
toegevoegd dat de zib tevens voor geadviseerde
verrichtingen gebruikt kan worden.
Behandeling als synoniem voor Verrichting
opgenomen in de conceptbeschrijving.
NHG tabel 49 Ingrepen en behandelingen toegevoegd
als mogelijke codesysteem voor het element
VerrichtingType.
Definitie van de einddatum aangepast om aan te
geven hoe omgegaan moet worden met moment- en
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duur verrichtingen en met duurverrichtingen die nog
niet afgelopen zijn.
ZIB-666

Verrichting

2020

GGZ Verrichtingenlijst toegevoegd als mogelijke
codesysteem voor het element VerrichtingType.

ZIB-807

Verstrekking

2019-1

ZIB-1195

Verstrekking

2020

ZIB-1011

Verstrekkingsverzoe
k
Vochtbalans
Voedingsadvies

2020

De Engelse benaming van het element was foutief, nl
HealthcareProfesional ipv HealthcareProvider. Dit is
gecorrigeerd.
Concept Id van Aanschrijfdatum is gewijzigd van NLCM:9.9.2250 in NL-CM:9.9.22500. Oude Id bevatte
typefout
Definitie van 'AantalHerhalingen' verder verduidelijkd

VoedingspatroonZuig
eling
VoedingspatroonZuig
eling

2020

ZIB-1004

Wilsverklaring

2020

Referenties in sectie 'References' bijgewerkt naar
juiste url van de NPCF, NVVE en NPV.

ZIB-937

Wilsverklaring

2020

ZIB-653

Woonsituatie

2018-1

ZIB-1100

Woonsituatie

2020

Zelfbindingsverklaring is als item toegevoegd aan
WilsverklaringTypeCodelijst.
Een nieuwe code voor WLZ Instelling is toegevoegd
aan de Waardelijst "WoningTypeCodelijst", waarbij de
oude code (AWBZ Instelling) op deprecated is gezet.
Asielzoekerscentrum toegevoegd aan
WoninTypeCodelijst.

ZIB-1188
ZIB-707

ZIB-921
ZIB-933

ZIB-810
ZIB-769
ZIB-694

Woonsituatie
Woonsituatie
Woonsituatie

2020
2019-1

2020

2020
2020
2020

ZIB-678

Zorgaanbieder

2018-1

ZIB-1171

Zorgaanbieder

2020

In de bouwsteen in de mogelijkheid opgenomen om te
verwijzen naar het probleem dat ten grondslag ligt
aan het voedingsadvies.
SNOMED CT codes toegevoegd aan rootconcept en
container.
Diverse SNOMED CT codes toegevoegd en een
foutieve code aangepast in waardelijst VoedingSoort.

In deze release zijn meer wijzigingen doorgevoerd.
Zie daarvoor de release notes van ZIB-694
Zie de release notes van ZIB-694
Zie de release notes van ZIB-694
Aan het model twee elementen toegevoegd,
WoningAanpassing en WoonOmstandigheid. De
keuzelijsten zijn conform de voorstellen van de
autorisatieraad V&VN en beschrijven aanpassingen
en de toe- en doorgankelijkheid van de woning.
Daarnaast zijn aan de WoningTypeCodelijst drie types
toegevoegd, t.w. instelling ZVW, WMO en
asielzoekerscentrum.
De volgende codes zijn toegevoegd aan
OrganisatietypeCodelijst :
A1: Apotheekinstelling
H1: Huisartsinstelling
Code voor hospice is toegevoegd aan codelijst voor
organisatietype. Daarnaast is de codelijst weer
synchroon gemaakt met het codesysteem
RoleCodeNL (oa Kraamzorg en dialysecentrum
toegevoegd.
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ZIB-894

Zorgaanbieder

2020

ZIB-889
ZIB-759

Zorgverlener
Zorgverlener

2019-1
2019-1

ZIB-704

Zorgverlener

2019-1

ZIB-1142

Zorgverlener

2020

ZIB-952

Zorgverlener

2020

ZIB-899

Zorgverlener

2020

ZIB-907

Zwangerschap

2019-2

ZIB-890

Zwangerschap

2020

ZIB-959

part.Adresgegevens

2019-2

ZIB-900

part.Adresgegevens ,
part.Contactgegeven
s
part.Bereik

2019-2

ZIB-760

part.Contactgegeven
s

2019-1

ZIB-958

part.Contactgegeven
s
part.GebruiksInstructi
e

2020

ZIB-786

part.GebruiksInstructi
e

2019-1

ZIB-787

part.GebruiksInstructi
e

2019-2

ZIB-644

part.GebruiksInstructi
e
part.GebruiksInstructi
e

2018-2

ZIB-805

ZIB-785

ZIB-637

2019-1

2019-2

2018-1

Organisatie Locatienummer toegevoegd.. Hiervoor
was het nodig een OrganisatieLocatie container
tussen te voegen.
Dit issue is een duplicaat van ZIB-759. Zie aldaar.
Aan de codelijst ZorgverlenerRolCodelijst is de rol
Casemanager toegevoegd.
Naam van het dataelement ZorgverlenersRol is
gewijzigd in ZorgverlenerRol
Element Geslacht toegevoegd aan de zib
Zorgverlener met een waardelijst die overeenkomt
met de Geslachtcodeljst van de zib Patiënt.
Kardinaliteit element Contactgegevens gewijzigd van
0..*, naar 0..1
Evidence Base en definitie
zorgverlenerIdentificatienummer aangepast om
expliciet te maken dat (en hoe) niet-BIG
geregistreerde medewerkers in de zorg via de zib
kunnen worden verzonden.
Kleine tekstwijzing in engelse vertaling "term date"
naar ''due date''.
AtermeDatum container met onderliggende elementen
zijn toegevoegd aan de zib. Boolean zwanger
verwijderd.
Cardinaliteit Adressoort gewijzigd van 1 naar 0..1 om
problemen in het gebruik te voorkomen.
Typo in engelse tekst in waarde binnen
AdresTypeCodelijst aangepast. "Tempory address"
moet zijn "Temporary address"
UML datamodel is aangepast zodat ook in het
informatiemodel duidelijk is dat er een keuze moet
worden gemaakt tussen een nominale- OF een
minimale en maximale waarde.
Aan een telefoonnummer is nu een toelichtingsveld
toegevoegd, waarin nadere bijzonderheden over het
nummer kunnen worden vastgelegd.
Kardinaliteit TelecomType aangepast van 1 naar 0..1.
Omschrijving van element 'Keerdosis::Bereik'
aangepast tot eenvoudige definitie zonder instructies
voor implementatie.
beschrijving van elementen waarin werd gerefereerd
naar 'huisartsenstandaard WCIA tabel 25' gewijzigd in
'NHG-tabel Gebruiksvoorschrift'
Nadere instructie toegevoegd aan 'instructions' met
betrekking tot de g-standaard en item
'ToedieningsWeg'
Tekst bij element 'Aanvullende instructie' is
aangepast.
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."
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ZIB-909

part.GebruiksInstructi
e

2019-2

ZIB-1032

part.GebruiksInstructi
e
part.GebruiksInstructi
e

2020

2020

ZIB-1067
ZIB-804

part.GebruiksInstructi
e
part.Naamgegevens
part.Product

ZIB-789

part.Product

2019-2

ZIB-792

part.Product

2019-1

Omschrijving concept 'IngredientHoeveelheid' als ook
de tagged value DCM::ExampleValue aangepast

ZIB-781
ZIB-795

part.Product
part.Product

2019-1
2019-1

ZIB-796

part.Product

2019-1

ZIB-797

part.Product

2019-1

ZIB-911

part.Product

2020

ZIB-580

OverdrachtConcern
(vervallen)

2018-1

ZIB-670

Vrijheidsbeperkende
Maatregelen(vervalle
n)
Vrijheidsbeperkende
Maatregelen(vervalle
n)

2018-2

Tekstuele aanpassing
DCM::ExampleValue (voorbeeld) aangepast
naar bestaande code PRK 67903 PARACETAMOL
TABLET 500MG
Tekstaanpassingen van beschrijving concept
'ProductCode'.
In tekst in 'concept' referentie naar unit (ml of stuks)
verwijderd.
Spellingfout engelse vertaling 'Farmaceutical' ipv
'Pharmaceutical' gecorrigeerd op diverse plaatsen
(aliassen en notes).
Oorzaak kan al in de codering worden meegenomen,
bijv. traumatische botbreuk. Dit issue wordt
afgewezen.
Nieuwe zib JuridischeSituatie aangemaakt.

Vrijheidsbeperkende
Maatregelen(vervalle
n)
Vrijheidsbeperkende
Maatregelen(vervalle
n)

2020

Bij het maken van de bouwsteen is besloten om geen
directe link naar de vertegenwoordiger te leggen,
omdat 1) de identiteit zelf in de bouwsteen niet
essentieel is en 2) de wettelijke vertegenwoordiger op
veel meer aspecten belangrijk is en daarom op een
hoger niveau vastgelegd zou moeten worden.
Referentie naar contactpersoon wordt niet
opgenomen.
Zie de release notes van issue ZIB-825

2020

Zie de release notes van issue ZIB-825.

ZIB-799

ZIB-782

ZIB-651

ZIB-829

ZIB-895

2020

2020
2019-1

2018-1

Code 1540 'bij menstruatiepijn' is toegevoegd aan
waardelijst ZonodigCriteriumCodelijst in lijn met NHG /
Z-index en mp-issue 358
Definitie 'Doseerduur' aangepast mbt het leeg laten
van het element
Verwijzing van Toedieningsduur naar subzib Range
gewijzigd in een verwijzing naar de subzib
Tijdsinterval. Naam, Alias, de de
DCM::ReferenceConceptId tag aangpast.
Kleine tekstuele aanpassing (b-codes uit Tabel25
wordt G-standaard bst362).
Element 'Titels' toegevoegd
Op de wiki pagina van de zib leek het element op het
verkeerde inspring niveau te staan.
Dit is echter al in een eerdere prerelease opgelost.
Omschrijving element 'Ingredientcode' aangepast en
ExampleValue gewijzigd in een beter voorbeeld.
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ZIB-825

ZIB-736

Vrijheidsbeperkende
Maatregelen(vervalle
n)

part.BasisElementen
(vervallen)

2020

2018-2

De zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen is vervangen
door de zib VrijheidsbeperkendeInterventies. Deze
nieuwe zib heeft ook een nieuw ID.
In de zib zijn de wijzigingen die noodzakelijk waren
door de introductie van de wetten verplichte GGZ en
Zorg&Dwang verwerkt. Daarnaast zijn ook de
interventies voor de ziekenhuis situatie
geactualiseerd.
Definitie Identificatienummer is conform voorstel
aangepast.
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Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatieuitwisseling in de zorg. Nictiz doet dit onder meer door het gebruiksgericht ontwikkelen en het
beheren van informatiestandaarden in opdracht van en samen met de partijen in de zorg.
Nictiz signaleert en adviseert partijen in de zorg over informatie-uitwisseling en over
(toekomstige) nationale en internationale ontwikkelingen.
Nictiz
Postbus 19121
2500 CC Den Haag
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag
070-3173450
info@nictiz.nl
www.nictiz.nl

