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H-1 Inleiding 
 

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

van publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwsstenen van het project Generieke 

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

betreft wijzigingsverzoeken naar aanleiding van geconstateerde fouten in de documentatie van 

de bouwstenen die de uitwerking in HL7 materiaal en implementatie bemoeilijken. Om deze 

reden zijn deze wijzigingsverzoeken tussentijds als patch doorgevoerd. 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 gebruik 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 Versionering zorginformatiebouwstenen incl. errata 
 

In de publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen is van de 42 gepubliceerde 

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

uitbrengen van dit errata document, is van enkele bouwstenen het versienummer gewijzigd. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de versionering van de zorginformatiebouwstenen 

zoals gepubliceerd in publicatieversie 2015 en in de patch releases. 

 

De bouwstenen die naast een major en minor versienummer ook een patchnummer hebben, 

zijn gewijzigd. 

 

Bouwsteen Publicatie- 

versie 

Patch 1 

22-05-2015 

Patch 2 

16-07-2015 

nl.nfu.Ademhaling v1.0 v1.0.1 v1.0.2 

nl.nfu.AlcoholGebruik v1.2 v1.2.1  

nl.nfu.Alert v1.0   

nl.nfu.AllergieIntolerantie v1.0 v1.0.1 v1.0.2 

nl.nfu.BarthelIndex v1.2 v1.2.1  

nl.nfu.BehandelAanwijzing v1.0 v1.0.1  

nl.nfu.Betaler v1.2   

nl.nfu.Bloeddruk v1.2   

nl.nfu.BurgerlijkeStaat v1.2 v1.2.1  

nl.nfu.Contact v1.2   

nl.nfu.Contactpersoon v1.2   

nl.nfu.DrugsGebruik v1.2 v1.2.1 v1.2.2 

nl.nfu.Familieanamnese v2.0   

nl.nfu.FunctioneleOfMentaleStatus v1.0 v1.0.1  

nl.nfu.GlasgowComaScale v1.2  v1.2.1 

nl.nfu.Hartfrequentie v1.2   

nl.nfu.Levensovertuiging v1.2 v1.2.1  

nl.nfu.Lichaamsgewicht v1.2   

nl.nfu.Lichaamslengte v1.2   

nl.nfu.Lichaamstemperatuur v1.2  v1.2.1 

nl.nfu.MedicatieGebruik v1.0 v1.0.1  

nl.nfu.MedicatieToediening v1.0   

nl.nfu.MedicatieVerstrekking v1.0   

nl.nfu.MedicatieVoorschrift v1.0 v1.0.1  

nl.nfu.MedischHulpmiddel v1.2   

nl.nfu.Nationaliteit v2.0   

nl.nfu.O2Saturatie v1.2   

nl.nfu.Opleiding v1.2 v1.2.1  

nl.nfu.OverdrachtConcern v1.2   

nl.nfu.OverdrachtGeplandeZorgActiviteit v1.2 v1.2.1  

nl.nfu.OverdrachtLaboratoriumUitslag v1.2 v1.2.1 v1.2.2 

nl.nfu.OverdrachtTekstUitslag v1.2   

nl.nfu.OverdrachtVerrichting v1.2   

nl.nfu.Patient v2.0 v2.0.1  

nl.nfu.Pijnscore v1.2 v1.2.1  
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nl.nfu.Polsfrequentie v1.2   

nl.nfu.TabakGebruik v1.2 v1.2.1  

nl.nfu.Vaccinatie v1.2   

nl.nfu.Wilsverklaring v1.0   

nl.nfu.Woonsituatie v1.2   

nl.nfu.Zorgaanbieder v1.2   

nl.nfu.Zorgverlener v1.2  v1.2.1 
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H-3 Wijzigingsverzoeken – Patch 1 (22-05-2015) 
 

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van 

publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen. 

 

ID Bouwsteen Releasenotes Impact Errata datum 

GOG-411 Algemeen Aanpassingen t.b.v. consistent gebruik van o.a. 

spaties t.b.v. import in ART-DECOR. 

Laag 22-05-2015 

GOG-407 Ademhaling Tekstuele aanpassing naam bouwsteen (staond 

verkeerd in bijlage) in Begeleidend Document 

Laag 22-05-2015 

GOG-398 Ademhaling De tagged value DCM::DefinitionCode van 

het concept ProductType is aangepast van 

NL-CM:10.1.4 naar NL-CM:10.1.3. 

Hoog 22-05-2015 

GOG-378 AlcoholGebruik De naam van de tagged value DCM::ValueSet 

van concept AlcoholGebruik aangepast van 

AlcoholGebruiksStatusCodelijst in 

AlcoholGebruikStatusCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-380 Allergie 

Intolerantie 

De newline in de codelijstnaam 

SpecifiekeStofSNKCodelijst is verwijderd. 

Laag 22-05-2015 

GOG-373 Allergie 

Intolerantie 

De OID van de codelijst 

AllergieCategorieCodelijst is aangepast naar 

'2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2'. 

Hoog 22-05-2015 

GOG-375 BarthelIndex De naam van tagged value DCM::ValueSet van 

concept Transfers aangepast van 

TransferCodelijst naar TransfersCodelijst, idem 

voor naam in onderliggende codelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-386 Behandel 

Aanwijzing 

De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de 

GeverifieerdBijCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-387 BurgerlijkeStaat De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de 

BurgerlijkeStaatCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-388 DrugsGebruik De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de 

ToedieningswegCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-384 FunctioneleOf 

Mentale 

Status 

De naam van de tagged value DCM::ValueSet 

StatuswaardeSnomedCodelijst van het concept 

StatusWaarde is aangepast in 

StatusWaardeSnomedCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-383 FunctioneleOf 

Mentale 

Status 

De naamgeving van het document object 

StatuswaardeNOCCodelijst aangepast in 

StatusWaardeNOCCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-382 FunctioneleOf 

Mentale 

Status 

De naamgeving van het document object 

StatuswaardeOMAHACodelijst aangepast in 

StatusWaardeOMAHACodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-399 Levens- 

overtuiging 

In de code van geen geloof spatie 

verwijderd, het is nu GeenGeloof. 

Hoog 22-05-2015 

GOG-389 Levens- 

overtuiging 

De ":" aanduiding is toegvoegd achter "OID" in 

de LevensovertuigingCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-381 Medicatie 

Gebruik 

De spatie achter "OID :" in de tagged value note 

van DCM::ValueSet 

MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst van 

concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen is 

Laag 22-05-2015 

https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-411
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-407
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-398
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-378
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-380
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-373
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-375
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-386
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-387
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-388
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-384
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-383
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-382
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-399
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-389
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-381
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verwijderd. 

GOG-393 Medicatie 

Voorschrift 

De tagged value DCM::LifecycleStatus is 

aangepast van Draft naar Final. 

Laag 22-05-2015 

GOG-390 Medicatie 

Voorschrift 

De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst 

was onjuist, deze is aangepast van OID: 

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.1.5 in 

OID: 

2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4. 

Hoog 22-05-2015 

GOG-377 Medicatie 

Voorschrift 

Source/Destination van MaximumAantalPertijd en 

Criterium richting ZoNodig aangepast. 

Laag 22-05-2015 

GOG-376 Medicatie 

Voorschrift 

De naam van de tagged value DCM::ValueSet 

van concept IngredientCode aangepast van 

IngedientCodeGTINCodelijst in 

IngredientCodeGTINCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-372 Medicatie 

Voorschrift 

Het ID van het concept Toelichting is 

aangepast naar 'NL-CM:9.5.44'. 

Hoog 22-05-2015 

GOG-391 Opleiding De ":" aanduiding is toegvoegd achter "OID" in 

de SchooltypeCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-402 Overdracht 

Geplande 

Zorgactiviteit 

Onjuiste OID bij concept in 

OrderStatusCodelijst aangepast naar 

2.16.840.1.113883.6.96. 

Hoog 22-05-2015 

GOG-392 Overdracht 

Laboratorium 

Uitslag 

De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de 

ResultaatTypeCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-385 Patient De naamgeving van het document object 

AdresSoortCodeLijst aangepast in 

AdresSoortCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

GOG-374 Patient Datatype van concept 

AanduidingBijHuisnummer aangepast naar 

CD i.p.v. ST. 

Hoog 22-05-2015 

GOG-371 Pijnscore Het ID van het concept Toelichting is 

aangepast naar 'NL-CM:12.9.5'. 

Hoog 22-05-2015 

GOG-379 TabakGebruik De naam van de tagged value DCM::ValueSet 

van concept TabakGebruik aangepast van 

RokerStatusCodelijst in 

TabakGebruikStatusCodelijst. 

Laag 22-05-2015 

 

  

https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-393
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-390
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-377
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-376
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-372
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-391
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-402
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-392
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-385
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-374
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-371
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-379
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H-4 Wijzigingsverzoeken – Patch 2 (16-07-2015) 
 

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd ten opzichte van 

publicatieversie 2015 van de zorginformatiebouwstenen. 

 

ID Bouwsteen Releasenotes Impact Errata datum 

GOG-413 Zorgverlener De tagged value 

DCM::ReferencedDefinitionCode van het 

concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens 

aangepast van NL-CM:0.1.5 naar NL-

CM:0.1.6. 

Hoog 16-07-2015 

GOG-414 GlasgowComa 

Scale 

De richting van de relatie tussen de constraint en 

de waarde lijst bij het concept GCS_Verbal loopt 

van de waardelijst naar de constraint i.p.v. 

anders om. Dit is opgelost. 

Laag 16-07-2015 

GOG-415 Ademhaling De SNOMED CT code (40296006) voor Ataxic 

respiration uit de codelijst 

AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst is onjuist, 

deze is vervangen door de geldige code 

39106000. 

Laag 16-07-2015 

GOG-416 Ademhaling De SNOMED CT code (58617008) voor Abnormal 

respiratory rhythm uit de codelijst RitmeCodelijst 

is onjuist, deze is vervangen door de geldige 

code 85617008. 

Laag 16-07-2015 

GOG-417 Allergie 

Intollerantie 

De SNOMED CT code (47346002) voor Allergic 

conjunctivitis uit de codelijst SymptoomCodelijst 

is onjuist, deze is vervangen door de geldige 

code 473460002. 

Laag 16-07-2015 

GOG-418 DrugsGebruik De SNOMED CT code (373338002) voor 

DrugsOfGeneesmiddelSoort uit de codelijst 

DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst is vervallen, 

deze is vervangen door de geldige code 

703842006. 

Laag 16-07-2015 

GOG-419 Lichaams- 

temperatuur 

De SNOMED CT code (41594500) voor Oral 

temperature uit de codelijst 

TemperatuurTypeCodelijst is onjuist, deze is 

vervangen door de geldige code 415945006. 

Laag 16-07-2015 

GOG-420 Overdracht 

Laboratorium 

Uitslag 

De SNOMED CT code (69200006) voor Poison 

screening uit de codelijst ResultaatTypeCodelijst 

is vervallen, deze is vervangen door de geldige 

code 314076009. 

Laag 16-07-2015 

 

 

 

 

https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-413
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-414
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-415
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-416
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-417
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-418
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-419
https://bits.nictiz.nl/browse/GOG-420

