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H-1 Inleiding 
 

Dit document geeft een overzicht van alle elementen die gepubliceerd zijn als onderdeel van 

de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke 

Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron. 

Met ingang van publicatieversie 2015 is de versionering van de publicaties enigszins gewijzigd. 

In de vorige publicatie hadden alle bouwstenen dezelfde versie: in publicatieversie 2013 

hadden alle bouwstenen versie 1.1, ook al was er niets aan een bouwsteen gewijzigd ten 

opzichte van versie 1.0. 

Vanaf publicatieversie 2015 is de bouwsteenversie en de publicatieversie losgekoppeld. Het 

voordeel is dat het duidelijker is welke bouwstenen wel en welke niet veranderd zijn.  

Gevolg is echter wel dat duidelijk moet zijn welke versie van welke bouwsteen tot een release 

behoort. Dit document biedt deze informatie. 

Veel bouwstenen verwijzen naar andere bouwstenen. Hierbij geldt dat binnen een 

publicatieversie bouwstenen verwijzen naar die versie van de bouwsteen die bij de 

publicatieversie hoort. Dit kan betekenen dat een bouwsteen die zelf in de nieuwe 

publicatieversie niet gewijzigd is, toch naar een andere versie van een bouwsteen verwijsd dan 

in de vorige publicatie versie. 

Een implementatie dient dus altijd te vermelden welke publicatieversie ondersteund wordt. 
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H-2 Elementen Publicatieversie 2015 
 

In onderstaande tabel zijn alle elementen weergegeven die onderdeel uitmaken van 

publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen van het project Generieke 

Overdrachtsgegevens dat onderdeel uitmaakt van het programma Registratie aan de Bron. 

 

Element Versie Elementtype Format 

nl.nfu.Ademhaling-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.AlcoholGebruik-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Alert-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.BarthelIndex-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.BehandelAanwijzing-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Betaler-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Bloeddruk-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.BurgerlijkeStaat-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Contact-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Contactpersoon-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Contact-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.DrugsGebruik-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Familieanamnese-v2.0 v2.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.FunctioneleOfMentaleStatus-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.GlasgowComaScale-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Hartfrequentie-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Levensovertuiging-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Lichaamsgewicht-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Lichaamslengte-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Lichaamstemperatuur-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.MedicatieGebruik-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.MedicatieToediening-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.MedicatieVerstrekking-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.MedicatieVoorschrift-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.MedischHulpmiddel-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Nationaliteit-v2.0 v2.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.O2Saturatie-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Opleiding-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.OverdrachtConcern-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslag-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.OverdrachtVerrichting-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Patient-v2.0 v2.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Pijnscore-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Polsfrequentie-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.TabakGebruik-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Vaccinatie-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Wilsverklaring-v1.0 v1.0 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Woonsituatie-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 
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nl.nfu.Zorgaanbieder-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

nl.nfu.Zorgverlener-v1.2 v1.2 Zorginformatiebouwsteen .PDF en .XMI 

DCM Datatypes v1.0 DCM Package .XMI 

Begeleidend document v2.0 Document .DOCX 

Releasenotes Publicatieversie 2015 v1.0 Document .DOCX 

Configuratiedocument Publicatieversie 2015 v1.0 Document .DOCX 

 

 


