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Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert.  

Met en voor de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor 

elektronische informatie-uitwisseling voor en rondom de patiënt. Wij doen dit ter bevordering 
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H-1 Inleiding 
 

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

aanleiding van publicatieversie 2015 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 2016 van de zorginformatiebouwstenen is van de 86 gepubliceerde 

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

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de versionering van de zorginformatiebouwstenen 

zoals gepubliceerd in publicatieversie 2016. 

 

 

Bouwsteen Publicatieversie 

nl.zorg.Ademhaling v3.0 

nl.zorg.AlcoholGebruik v3.0 

nl.zorg.Alert v3.0 

nl.zorg.AlgemeneMentaleFuncties v3.0  

nl.zorg.AlgemeneMeting v3.0  

nl.zorg.AllergieIntolerantie v3.0 

nl.zorg.BarthelIndex v3.0 

nl.zorg.BehandelAanwijzing v3.0 

nl.zorg.Behandeldoel v3.0  

nl.zorg.BeperkingInMobiliteit v3.0  

nl.zorg.Betaler v3.0 

nl.zorg.Blaasfunctie v3.0  

nl.zorg.Bloeddruk v3.0 

nl.zorg.Brandwond v3.0  

nl.zorg.BurgerlijkeStaat v3.0 

nl.zorg.Communicatievaardigheden v3.0  

nl.zorg.Contact v3.0 

nl.zorg.Contactpersoon v3.0 

nl.zorg.Darmfunctie v3.0  

nl.zorg.DecubitusWond v3.0  

nl.zorg.DrugsGebruik v3.0 

nl.zorg.Familieanamnese v3.0 

nl.zorg.FunctieHoren v3.0  

nl.zorg.FunctieZien v3.0  

nl.zorg.FunctieZintuiglijkeWaarneming v3.0  

nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus v3.0 

nl.zorg.Gezinssituatie v3.0  

nl.zorg.GlasgowComaScale v3.0 

nl.zorg.Hartfrequentie v3.0 

nl.zorg.Huidaandoening v3.0  

nl.zorg.HulpBijMedicatie v3.0  

nl.zorg.HulpVanAnderen v3.0  

nl.zorg.Infuus v3.0  

nl.zorg.Levensovertuiging v3.0 

nl.zorg.Lichaamsgewicht v3.0 

nl.zorg.Lichaamslengte v3.0 

nl.zorg.Lichaamstemperatuur v3.0 

nl.zorg.MedicatieGebruik v3.0 
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nl.zorg.MedicatieToediening v3.0 

nl.zorg.MedicatieVerstrekking v3.0 

nl.zorg.MedicatieVoorschrift v3.0 

nl.zorg.MedischHulpmiddel v3.0 

nl.zorg.Menstruatiecyclus v3.0  

nl.zorg.MUSTScore v3.0  

nl.zorg.Nationaliteit v3.0 

nl.zorg.O2Saturatie v3.0 

nl.zorg.Ondervoeding v3.0  

nl.zorg.Opleiding v3.0 

nl.zorg.OverdrachtConcern v3.0 

nl.zorg.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit v3.0 

nl.zorg.OverdrachtLaboratoriumUitslag v3.0 

nl.zorg.OverdrachtTekstUitslag v3.0 

nl.zorg.OverdrachtValrisico v3.0  

nl.zorg.OverdrachtVerrichting v3.0 

nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij v3.0  

nl.zorg.Patient v3.0 

nl.zorg.PijnBeleving v3.0  

nl.zorg.Pijnscore v3.0 

nl.zorg.Polsfrequentie v3.0 

nl.zorg.Slaapfunctie v3.0  

nl.zorg.SNAQScore v3.0  

nl.zorg.SondeSysteem v3.0  

nl.zorg.SpecifiekeMentaleFuncties v3.0  

nl.zorg.Stoma v3.0  

nl.zorg.Taalvaardigheid v3.0  

nl.zorg.TabakGebruik v3.0 

nl.zorg.UitkomstVanZorg v3.0  

nl.zorg.Vaccinatie v3.0 

nl.zorg.VermogenTotDrinken v3.0  

nl.zorg.VermogenTotEten v3.0  

nl.zorg.VermogenTotHaarverzorging v3.0  

nl.zorg.VermogenTotMondverzorging v3.0  

nl.zorg.VermogenTotToiletgang v3.0  

nl.zorg.VermogenTotZichKleden v3.0  

nl.zorg.VermogenTotZichWassen v3.0  

nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie v3.0  

nl.zorg.Voedingsadvies v3.0  

nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelen v3.0  

nl.zorg.VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ v3.0  

nl.zorg.Wilsverklaring v3.0 

nl.zorg.Wond v3.0  

nl.zorg.Woonsituatie v3.0 

nl.zorg.Ziektebeleving v3.0  

nl.zorg.Zorgaanbieder v3.0 

nl.zorg.Zorgverlener v3.0 

nl.zorg.Zwangerschap V3.0 
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H-3 Wijzigingsverzoeken  
 

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van 

publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen. 

 

ID Bouwsteen Releasenotes 

ZIB-453 Algemeen  

ZIB-425 AllergieIntolerantie Aan de 'WaarschijnlijkheidCodelijst' is de code voor de 'vraag-

waarde' toegewezen. 

ZIB-444 Familieanamnese De leeftijd waarop het familielid is overleden is toegevoegd. De 

overlijdensdatum is weggehaald. 

ZIB-445 Opleiding In de SchooltypeCodelijst is op Niveau 04, Middelbaar Algemeen 

Onderwijs VMBO-T toegevoegd en op Niveau 04, Lager 

beroepsonderwijs VMBO-B en VMBO-K toegevoegd. 

ZIB-400 OverdrachtConcern Het codesysteem DHD dat is opgenomen in de 

ProbleemNaamCodelijst voorzien van een passende OID. 

ZIB-423 OverdrachtLaboratoriumUitslag, 

OverdrachtTekstUitslag 

Aan het codesysteem ResultaatStatus in respectievelijk de 

codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TestStatusCodelijst is de 

OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 gekoppeld, ten 

onrechte was hier voorheen OID 

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 gekoppeld. 

ZIB-401 OverdrachtVerrichting In de waardelijst VerrichtingTypeCodelijst is voor CBV 

Verrichtingen een geldige OID toegevoegd. 

ZIB-422 Zorgaanbieder Typo aangepast in de definitie van het concept 

'Adres:Adresgegevens'. 

ZIB-421 Zorgverlener ZorgverlenerRolCodelijst code PRG voor Performer was onjuist, 

deze is aangepast naar PRF. 

 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-453
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-425
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-444
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-445
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-400
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-423
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-401
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-422
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-421

