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H-1 Inleiding 
 

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

aanleiding van vorige versie 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. 

 

 

http://bits.nictiz.nl/
mailto:bits@nictiz.nl
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H-2 Gepubliceerde zorginformatiebouwstenen 

Bouwstenen in pre-publicatie 2022-1. 
 
In de pre-publicatieversie 2022-1 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 de vorige (pre-)publicatie 
n.a.v. één of meer issues gewijzigd. 
 
 

Bouwsteen Publicatieversie 
nl.zorg.process.AanvraagGegevens 1.0 

nl.zorg.Ademhaling 3.2 

nl.zorg.part.Adresgegevens 1.1 

nl.zorg.AlcoholGebruik 3.3 

nl.zorg.Alert 4.1 

nl.zorg.AllergieIntolerantie 4.0 

nl.zorg.part.AnatomischeLocatie 1.0.2 

nl.zorg.ApgarScore 1.1 

nl.zorg.BarthelIndex 3.1 

nl.zorg.BehandelAanwijzing2 2.0 

nl.zorg.Behandeldoel 3.2.1 

nl.zorg.part.Bereik 1.0.1 

nl.zorg.Betaler 3.2 

nl.zorg.Blaasfunctie 4.0 

nl.zorg.Bloeddruk 3.2.1 

nl.zorg.Brandwond 3.5 

nl.zorg.BurgerlijkeStaat 3.1.1 

nl.zorg.ChecklistPijngedrag 1.1.1 

nl.zorg.ComfortScore 1.1 

nl.zorg.Contact 5.0 

nl.zorg.part.Contactgegevens 1.3 

nl.zorg.Contactpersoon 3.5 

nl.zorg.ContactVerslag 1.0 

nl.zorg.Darmfunctie 4.0 

nl.zorg.DAS 1.1 

nl.zorg.DecubitusWond 3.5 

nl.zorg.DOSScore 1.1 

nl.zorg.DrugsGebruik 3.4 

nl.zorg.Familieanamnese 3.2.1 

nl.zorg.part.FarmaceutischProduct 2.2 

nl.zorg.FLACCpijnScore 1.2 

nl.zorg.FunctieHoren 3.3 

nl.zorg.FunctieZien 3.3 

nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus 3.2.1 

nl.zorg.part.GebruiksInstructie 2.0 

nl.zorg.Gezinssituatie 3.3 

nl.zorg.GezinssituatieKind 1.3 

nl.zorg.GlasgowComaScale 3.3 

nl.zorg.Hartfrequentie 3.4.1 

nl.zorg.HoNOS+ 1.0 

nl.zorg.Huidaandoening 3.4 
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Bouwsteen Publicatieversie 
nl.zorg.HulpVanAnderen 3.2 

nl.zorg.Infuus 3.4 

nl.zorg.JuridischeSituatie 3.1 

nl.zorg.Klachtbeleving 1.0 

nl.zorg.LaboratoriumUitslag 5.1 

nl.zorg.Levensovertuiging 3.2.1 

nl.zorg.Lichaamsgewicht 3.2 

nl.zorg.Lichaamslengte 3.1.1 

nl.zorg.Lichaamstemperatuur 3.1.2 

nl.zorg.Medicatieafspraak 2.0 

nl.zorg.MedicatieContraIndicatie 2.0 

nl.zorg.MedicatieGebruik2 2.0 

nl.zorg.MedicatieToediening2 2.0 

nl.zorg.Medicatieverstrekking 3.0 

nl.zorg.MedischHulpmiddel 3.5 

nl.zorg.Mobiliteit 3.3.1 

nl.zorg.MUSTScore 3.1.1 

nl.zorg.part.Naamgegevens 1.1 

nl.zorg.Nationaliteit 3.0 

nl.zorg.O2Saturatie 4.0 

nl.zorg.OntwikkelingKind 1.3 

nl.zorg.Opleiding 3.3 

nl.zorg.Opname 1.0 

nl.zorg.Overgevoeligheid 1.0 

nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij 3.1 

nl.zorg.Patient 4.1 

nl.zorg.Patientbespreking 1.1.1 

nl.zorg.Pijnkenmerken 1.0 

nl.zorg.Pijnscore 4.0 

nl.zorg.Polsfrequentie 3.3 

nl.zorg.Probleem 4.6 

nl.zorg.Reactie 1.0 

nl.zorg.Refractie 1.2 

nl.zorg.process.RegistratieGegevens 1.0 

nl.zorg.Schedelomvang 1.3 

nl.zorg.Signalering 1.0 

nl.zorg.SNAQ65+Score 1.3 

nl.zorg.SNAQrcScore 1.2 

nl.zorg.SNAQScore 3.2.1 

nl.zorg.SOEPVerslag 1.2 

nl.zorg.SondeSysteem 3.4 

nl.zorg.Stoma 3.4 

nl.zorg.StrongKidsScore 1.1 

nl.zorg.Taalvaardigheid 3.2 

nl.zorg.TabakGebruik 3.4 

nl.zorg.TekstUitslag 4.4 

nl.zorg.part.TijdsInterval 1.1.1 

nl.zorg.TNMTumorClassificatie 2.0.1 

nl.zorg.Toedieningsafspraak 2.0 

nl.zorg.UitkomstVanZorg 3.3 

nl.zorg.Vaccinatie 5.0 
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Bouwsteen Publicatieversie 
nl.zorg.VermogenTotDrinken 3.1.2 

nl.zorg.VermogenTotEten 3.1.1 

nl.zorg.VermogenTotMondverzorging 3.1 

nl.zorg.VermogenTotToiletgang 3.1.1 

nl.zorg.VermogenTotUiterlijkeVerzorging 1.0.2 

nl.zorg.VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen 1.0.1 

nl.zorg.VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik 1.0.1 

nl.zorg.VermogenTotZichKleden 3.1.1 

nl.zorg.VermogenTotZichWassen 3.1.1 

nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie 4.0 

nl.zorg.Verrichting 5.4 

nl.zorg.Verstrekkingsverzoek 2.0 

nl.zorg.Visus 2.1 

nl.zorg.Vochtbalans 1.0.1 

nl.zorg.Voedingsadvies 3.2 

nl.zorg.VoedingspatroonZuigeling 1.1.2 

nl.zorg.VrijheidsbeperkendeInterventie 1.2 

nl.zorg.Wilsverklaring 4.1 

nl.zorg.Wond 3.4 

nl.zorg.Woonsituatie 3.4 

nl.zorg.Ziektebeleving 3.2 

nl.zorg.Zorgaanbieder 3.5 

nl.zorg.ZorgAfspraak 1.0.1 

nl.zorg.ZorgEpisode 1.0 

nl.zorg.ZorgTeam 1.0.1 

nl.zorg.Zorgverlener 3.5.2 

nl.zorg.Zwangerschap 4.1 
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H-3 Published information models 

Information models (HCIMs) in pre-publicatie 2022-1. 
 
The pre-release version 2022-1 of the health and care information models include the following 
information models in the indicated version. 
The information models listed in italics have been changed in this release with respect to the 
previous (pre-)publication as a result of one or more requests for change. 
 
 

Information Model Version 
nl.zorg.AbilityToDressOneself 3.1.1 

nl.zorg.AbilityToDrink 3.1.2 

nl.zorg.AbilityToEat 3.1.1 

nl.zorg.AbilityToGroom 1.0.2 

nl.zorg.AbilityToManageMedication 1.0.1 

nl.zorg.AbilityToPerformMouthcareActivities 3.1 

nl.zorg.AbilityToPerformNursingActivities 1.0.1 

nl.zorg.AbilityToUseToilet 3.1.1 

nl.zorg.AbilityToWashOneself 3.1.1 

nl.zorg.part.AddressInformation 1.1 

nl.zorg.AdministrationAgreement 2.0 

nl.zorg.Admission 1.0 

nl.zorg.AdvanceDirective 4.1 

nl.zorg.AlcoholUse 3.3 

nl.zorg.Alert 4.1 

nl.zorg.AllergyIntolerance 4.0 

nl.zorg.part.AnatomicalLocation 1.0.2 

nl.zorg.ApgarScore 1.1 

nl.zorg.BarthelADLIndex 3.1 

nl.zorg.BladderFunction 4.0 

nl.zorg.BloodPressure 3.2.1 

nl.zorg.BodyHeight 3.1.1 

nl.zorg.BodyTemperature 3.1.2 

nl.zorg.BodyWeight 3.2 

nl.zorg.BowelFunction 4.0 

nl.zorg.Burnwound 3.5 

nl.zorg.CareAgreement 1.0.1 

nl.zorg.CareTeam 1.0.1 

nl.zorg.ChecklistPainBehaviour 1.1.1 

nl.zorg.ComfortScale 1.1 

nl.zorg.ComplaintPerception 1.0 

nl.zorg.part.ContactInformation 1.3 

nl.zorg.ContactPerson 3.5 

nl.zorg.DAS 1.1 

nl.zorg.DevelopmentChild 1.3 

nl.zorg.DispenseRequest 2.0 

nl.zorg.DOSScore 1.1 

nl.zorg.DrugUse 3.4 

nl.zorg.Education 3.3 

nl.zorg.Encounter 5.0 

nl.zorg.EncounterReport 1.0 
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Information Model Version 
nl.zorg.EpisodeOfCare 1.0 

nl.zorg.FamilyHistory 3.2.1 

nl.zorg.FamilySituation 3.3 

nl.zorg.FamilySituationChild 1.3 

nl.zorg.FeedingPatternInfant 1.1.2 

nl.zorg.FeedingTubeSystem 3.4 

nl.zorg.FLACCpainScale 1.2 

nl.zorg.FluidBalance 1.0.1 

nl.zorg.FreedomRestrictingIntervention 1.2 

nl.zorg.FunctionalOrMentalStatus 3.2.1 

nl.zorg.GlasgowComaScale 3.3 

nl.zorg.HeadCircumference 1.3 

nl.zorg.HealthcareProvider 3.5 

nl.zorg.HealthProfessional 3.5.2 

nl.zorg.HearingFunction 3.3 

nl.zorg.HeartRate 3.4.1 

nl.zorg.HelpFromOthers 3.2 

nl.zorg.HoNOS+ 1.0 

nl.zorg.Hypersensitivity 1.0 

nl.zorg.IllnessPerception 3.2 

nl.zorg.Infusion 3.4 

nl.zorg.part.InstructionsForUse 2.0 

nl.zorg.LaboratoryTestResult 5.1 

nl.zorg.LanguageProficiency 3.2 

nl.zorg.LegalSituation 3.1 

nl.zorg.LifeStance 3.2.1 

nl.zorg.LivingSituation 3.4 

nl.zorg.MaritalStatus 3.1.1 

nl.zorg.MedicalDevice 3.5 

nl.zorg.MedicationAdministration2 2.0 

nl.zorg.MedicationAgreement 2.0 

nl.zorg.MedicationContraIndication 2.0 

nl.zorg.MedicationDispense 3.0 

nl.zorg.MedicationUse2 2.0 

nl.zorg.Mobility 3.3.1 

nl.zorg.MultidisciplinaryTeamMeeting 1.1.1 

nl.zorg.MUSTScore 3.1.1 

nl.zorg.part.NameInformation 1.1 

nl.zorg.Nationality 3.0 

nl.zorg.NursingIntervention 4.0 

nl.zorg.NutritionAdvice 3.2 

nl.zorg.O2Saturation 4.0 

nl.zorg.process.OrderData 1.0 

nl.zorg.OutcomeOfCare 3.3 

nl.zorg.PainCharacteristics 1.0 

nl.zorg.PainScore 4.0 

nl.zorg.ParticipationInSociety 3.1 

nl.zorg.Patient 4.1 

nl.zorg.Payer 3.2 

nl.zorg.part.PharmaceuticalProduct 2.2 

nl.zorg.Pregnancy 4.1 
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Information Model Version 
nl.zorg.PressureUlcer 3.5 

nl.zorg.Problem 4.6 

nl.zorg.Procedure 5.4 

nl.zorg.PulseRate 3.3 

nl.zorg.part.Range 1.0.1 

nl.zorg.Reaction 1.0 

nl.zorg.Refraction 1.2 

nl.zorg.process.RegistrationData 1.0 

nl.zorg.Respiration 3.2 

nl.zorg.Signaling 1.0 

nl.zorg.SkinDisorder 3.4 

nl.zorg.SNAQ65+Score 1.3 

nl.zorg.SNAQrcScore 1.2 

nl.zorg.SNAQScore 3.2.1 

nl.zorg.SOAPReport 1.2 

nl.zorg.Stoma 3.4 

nl.zorg.StrongKidsScore 1.1 

nl.zorg.TextResult 4.4 

nl.zorg.part.TimeInterval 1.1.1 

nl.zorg.TNMTumorClassification 2.0.1 

nl.zorg.TobaccoUse 3.4 

nl.zorg.TreatmentDirective2 2.0 

nl.zorg.TreatmentObjective 3.2.1 

nl.zorg.Vaccination 5.0 

nl.zorg.VisualAcuity 2.1 

nl.zorg.VisualFunction 3.3 

nl.zorg.Wound 3.4 

  



Bouwstenen in pre-publicatie 2022-1 

Pagina 10 van 18 
 

H-4 Wijzigingsverzoeken pre-publicatie 2022-1 

Onderstaand overzicht toont de wijzigingsverzoeken die zijn doorgevoerd in deze publicatie. 
 
 

Issue Zorginformatiebouwsteen Release Notes 
ZIB-1126 BehandelAanwijzing2 In de BehandelCodelijst de waarde "Cardiopulmonaire 

resuscitatie"  vervangen door de waarde "Reanimatie". 

ZIB-1562 BehandelAanwijzing2 BehandelingCodelijst is uitgebreid. 

ZIB-1592 BehandelAanwijzing2 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1604 Behandeldoel Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1585 Blaasfunctie Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1581 Blaasfunctie, Darmfunctie Rootconceptcode van blaasfunctie en de rootconceptcode 
van Darmfunctie gewijzigd. 

ZIB-1606 BurgerlijkeStaat Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1638 ChecklistPijngedrag Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-622 Contact ICC opgenomen in de nieuwe zib "Opname." 

ZIB-938 Contact ContactType codelijst is aangepast. 

ZIB-1104 Contact  

ZIB-1306 Contact  

ZIB-1632 Contact  

ZIB-1482 DecubitusWond DecubitusCategorieCodelijst is aangepast naar CD en er zijn 
nieuwe waardes toegevoegd en de oude op deprecated 
gezet. 

ZIB-1765 DecubitusWond, 
MedicatieContraIndicatie, 
OntwikkelingKind 

Vervallen SNOMED CT codes zijn vervangen door nieuwe 
codes: 
 
140411000146107 |reden voor afsluiten van contra-indicatie 
-> 157151000146104 |reden voor afsluiten van medische 
contra-indicatie (waarneembare entiteit)| 
 
399912005 |Pressure ulcer -> 1163215007 |decubitus 
(aandoening)| 
 
275818006 |Bowel control – child -> 129008009 
|darmcontrole (waarneembare entiteit). 

ZIB-1674 DOSScore Snomed codes voor het rootconcept en de Dosscore totaal 
toegevoegd. 

ZIB-1671 Familieanamnese Voorbeeld is aangepast. 

ZIB-1622 FLACCpijnScore Engelse naam voor het Rootconcept gewijzigd. 

ZIB-1682 FLACCpijnScore Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1621 FunctieHoren  

ZIB-1679 HulpVanAnderen Conceptcode voor mantelzorg in de SoortHulpCodelijst is 
gewijzigd. 

ZIB-1379 JuridischeSituatie Snomedcode aan concept Vertegenwoordiging toegevoegd. 

ZIB-1613 JuridischeSituatie Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1292 LaboratoriumUitslag Element InterpretatieMethode is verwijderd (inclusief 
waarde lijst). 

ZIB-1552 LaboratoriumUitslag Snomed codering toegevoegd aan het element 
ContainerType. 

ZIB-1686 LaboratoriumUitslag Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1698 LaboratoriumUitslag Conceptdefinitie van het element Uitvoerder::Zorgaanbieder 
aangepast. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1126
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1562
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1592
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1604
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1585
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1581
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1606
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1638
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-622
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-938
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1104
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1306
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1632
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1482
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1765
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1674
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1671
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1622
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1682
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1621
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1679
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1379
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1613
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1292
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1552
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1686
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1698
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Issue Zorginformatiebouwsteen Release Notes 
ZIB-1699 LaboratoriumUitslag Voorbeeld van de Testcode is aangepast. 

ZIB-1659 MedicatieAfspraak Definitiecode van Medicatieafspraak is gewijzigd. 

ZIB-1696 MedicatieAfspraak De oid is aangepast van 
MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst. 

ZIB-1720 MedicatieAfspraak # Definitiecode RedenMedicatieafspraak is aangepast. 
 # Naam en de omschrijving van het concept 
RedenMedicatieafspraak is gewijzigd. 
 # De RedenMedicatieafspraakCodelijst is aangepast. 
 # De MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst is 
uitgebreid. 

ZIB-1685 MedicatieAfspraak, 
MedicatieGebruik2, 
ToedieningsAfspraak 

Tekstuele verbetering in Engelse vertaling doorgevoerd. 

ZIB-1608 MedicatieContraIndicatie Conceptnaam voor de elementen BeginDatum en EindDatum 
gewijzigd. 

ZIB-1725 MedicatieGebruik2 RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst is aangepast & de 
terminologiekoppeling is gewijzigd. 

ZIB-1724 MedicatieToediening2 # De MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst is 
uitgebreid, SNOMED-coderingen zijn toegevoegd en binding 
waardelijst is aangepast. 
 # Data element AfwijkendeToediening is verwijderd. 
 # Data element VolgensAfspraakIndicator is toegevoegd 
 # 

ZIB-1740 MedicatieToediening2 Data element DubbeleControleUitgevoerd is verwijderd. 

ZIB-1535 MedischHulpmiddel Datatype & tekst definitie ProductID zijn aangepast. 

ZIB-1636 MUSTScore Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1633 NIET BEKEND, SNAQScore, 
SNAQrcScore, SNAQ65+Score 

Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1672 Opleiding Instructie bij de zib is verwijderd. 

ZIB-1626 part.AnatomischeLocatie Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1070 part.Contactgegevens # Omschrijving van "Primary home" in de 
"NummerSoortCodelijst" aangepast. 
 # Concept en purpose zijn aangepast. 
 # Alle kardinaliteiten van de wouwsteen aangepast conform 
conceptuele kardlinaleit. 

ZIB-1652 part.Contactgegevens NummerSoortCodelijst is uitgebreid. 

ZIB-1453 part.FarmaceutischProduct Binding van de IngredientCodeSSKCodelijst en 
IngredientCodeGTINCodelijst aangepast naar required. 

ZIB-1651 part.FarmaceutischProduct Batch/lotnummer en Serienummer toegevoegd als 
elementen aan de zib. 

ZIB-1726 part.FarmaceutischProduct Tekstuele verbeteringen van de conceptdefinitie van 
Productnaam en Omschrijving doorgevoerd. 

ZIB-1727 part.GebruiksInstructie 1. AanvullendeInstructie datatype is aangepast codestelsel 
en codestelsel is toegevoegd. 
2. Kardinaliteit van ZoNodig is aangepast. 

ZIB-1756 part.TijdsInterval Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1650 Patient Conceptuele kardinaliteit doorgevoerd in de zib. 

ZIB-1603 Patientbespreking Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1571 Probleem Definitiecode van ProbleemAnatomischeLocatie is aangepast. 

ZIB-1610 Probleem Definitie van het dataelement Toelichting is aangepast. 

ZIB-1716 Refractie Dubbellingen en tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1668 SNAQ65+Score # Het waardebereik van de totaalscore is aangepast. 
 # Contraint van de  TotaalScore is aangepast. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1699
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1659
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1696
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1720
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1685
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1608
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1725
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1724
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1740
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1535
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1636
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1633
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1672
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1626
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1070
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1652
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1453
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1651
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1726
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1727
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1756
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1650
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1603
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1571
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1610
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1716
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1668
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Issue Zorginformatiebouwsteen Release Notes 
 # Tekst bij Instructions is toegevoegd. 

ZIB-1635 SNAQrcScore, SNAQ65+Score 1. SNAQ65+: 
 - Een invulinstructie is toegevoegd.  
 - Het waarde bereik is aangepast.  
 
2. Voor SNAQrc: 
 - Het waarde bereik is aangepast. 

ZIB-1474 SOEPVerslag Concept en purpose zijn aangevuld. 

ZIB-1614 SondeSysteem Kardinalieit vanMedischHulpmiddel is aangepast naar 0..*. 

ZIB-1596 Stoma Data element "Einddatum" is toegevoegd. 

ZIB-1700 TabakGebruik SoortTabakGebruikCodelijst is uitgebreid met "Roker van 
waterpijp". 

ZIB-1426 TNMTumorClassificatie Data element "IsPrimaireTumor" is toegevoegd aan de 
container "Afwijking." 

ZIB-1531 TNMTumorClassificatie Tekstuele verbetering van de Engelse vertaling doorgevoerd. 

ZIB-1690 ToedieningsAfspraak OID van de 
ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst is 
aangepast. 

ZIB-1722 ToedieningsAfspraak # Het datatype en de omschrijving van het element 
ToedienningsAanvullendeInformatie is gewijzigd. 
 # Het data element RedenAfspraak is aangepast naar 
ToedieningsafspraakRedenWijzigingOfStaken. 

ZIB-1695 ToedieningsAfspraak, 
Verstrekking 

De definitie van "Verstrekker:: zorgaanbieder" is aangepast. 

ZIB-1447 Vaccinatie Data element Locatie::Zorgaanbieder is toegevoegd. 

ZIB-1654 Vaccinatie # Data elementen VaccinatieAanleiding, 
VaccinatieZiekteverwekker, Toedieningsweg, 
VaccinatieLocatie en verwijzing naar bouwsteen 
Farmaceutischproduct toegevoegd. 
 # Data element productcode is verwijderd. 
 # Definitie van de data elementen  Dosis en 
VaccinatieDatumTijd aangepast. 
 #  Tekst in de evidence base verwijderd 
 # Voorbeeld aangepast 

ZIB-1669 Vaccinatie Tekstuele verbetering van de concept definitie doorgevoerd. 

ZIB-1488 Verrichting Element "Aanvrager" is verwijderd. 

ZIB-1602 Verrichting Tekstuele verbetering doorgevoerd. 

ZIB-1723 Verstrekking Snomedcode toegevoegd aan element 
"Medicatieverstrekking" 

ZIB-1721 Verstrekkingsverzoek OID AanvullendeWensenCodelijst aangepast. 

ZIB-1595 Visus De OID voor VisusMeetkaart gewijzigd. 

ZIB-1629 VoedingspatroonZuigeling Opmerking onder VoerdingMethodeCodelijst is verwijderd. 

ZIB-1611 VrijheidsbeperkendeInterventie Definitiecode van de SoortInterventie is gewijzigd. 

ZIB-1557 Wilsverklaring Kardinalitieit van vertegenwoordiger::contactpersoon is 
aangepast. 

ZIB-1587 Wilsverklaring Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1597 Wilsverklaring Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1683 Wilsverklaring Codelijst WilsverklaringType is uitgebreid en Snomedcodes 
zijn toegevoegd. 

ZIB-1599 Ziektebeleving Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1600 Ziektebeleving De Definitiecode van het rootconcept is aangepast. 

ZIB-1559 Zorgaanbieder ZorgaanbiederTypeCodelijst is uitgebreid. 

ZIB-1665 Zorgaanbieder Definitie AfdelingsSpecialisme is aangepast. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1635
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1474
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1614
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1596
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1700
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1426
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1531
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1690
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1722
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1695
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1447
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1654
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1669
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1488
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1602
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1723
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1721
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1595
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1629
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1611
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1557
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1587
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1597
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1683
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1599
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1600
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1559
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1665
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Issue Zorginformatiebouwsteen Release Notes 
ZIB-1758 ZorgAfspraak Tekstuele verbetering doorgevoerd. 

ZIB-1673 Zorgverlener Tekstuele verbeteringen in de Engelse vertaling doorgevoerd. 

  

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1758
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1673
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H-5 Wijzigingsverzoeken per bouwsteen 

Onderstaand overzicht toont de bouwstenen met de issues die in (pre-publicatie 2022-1) zijn 
doorgevoerd 
 
 

Zorginformatiebouwsteen Issue Release Notes 
BehandelAanwijzing2 ZIB-1126 In de BehandelCodelijst de waarde "Cardiopulmonaire 

resuscitatie"  vervangen door de waarde "Reanimatie". 

ZIB-1562 BehandelingCodelijst is uitgebreid. 

ZIB-1592 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

Behandeldoel ZIB-1604 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

Blaasfunctie ZIB-1581 Rootconceptcode van blaasfunctie en de rootconceptcode 
van Darmfunctie gewijzigd. 

ZIB-1585 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

BurgerlijkeStaat ZIB-1606 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ChecklistPijngedrag ZIB-1638 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

Contact ZIB-622 ICC opgenomen in de nieuwe zib "Opname." 

ZIB-938 ContactType codelijst is aangepast. 

ZIB-1104  

ZIB-1306  

ZIB-1632  

Darmfunctie ZIB-1581 Rootconceptcode van blaasfunctie en de rootconceptcode 
van Darmfunctie gewijzigd. 

DecubitusWond ZIB-1482 DecubitusCategorieCodelijst is aangepast naar CD en er zijn 
nieuwe waardes toegevoegd en de oude op deprecated 
gezet. 

ZIB-1765 Vervallen SNOMED CT codes zijn vervangen door nieuwe 
codes: 
 
140411000146107 |reden voor afsluiten van contra-indicatie 
-> 157151000146104 |reden voor afsluiten van medische 
contra-indicatie (waarneembare entiteit)| 
 
399912005 |Pressure ulcer -> 1163215007 |decubitus 
(aandoening)| 
 
275818006 |Bowel control – child -> 129008009 
|darmcontrole (waarneembare entiteit). 

DOSScore ZIB-1674 Snomed codes voor het rootconcept en de Dosscore totaal 
toegevoegd. 

Familieanamnese ZIB-1671 Voorbeeld is aangepast. 

FLACCpijnScore ZIB-1622 Engelse naam voor het Rootconcept gewijzigd. 

ZIB-1682 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

FunctieHoren ZIB-1621  

HulpVanAnderen ZIB-1679 Conceptcode voor mantelzorg in de SoortHulpCodelijst is 
gewijzigd. 

JuridischeSituatie ZIB-1379 Snomedcode aan concept Vertegenwoordiging toegevoegd. 

ZIB-1613 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

LaboratoriumUitslag ZIB-1292 Element InterpretatieMethode is verwijderd (inclusief 
waarde lijst). 

ZIB-1552 Snomed codering toegevoegd aan het element 
ContainerType. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1126
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1562
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1592
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1604
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1581
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1585
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1606
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1638
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-622
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-938
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1104
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1306
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1632
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1581
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1482
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1765
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1674
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1671
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1622
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1682
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1621
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1679
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1379
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1613
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1292
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1552
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Zorginformatiebouwsteen Issue Release Notes 
ZIB-1686 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1698 Conceptdefinitie van het element Uitvoerder::Zorgaanbieder 
aangepast. 

ZIB-1699 Voorbeeld van de Testcode is aangepast. 

MedicatieAfspraak ZIB-1659 Definitiecode van Medicatieafspraak is gewijzigd. 

ZIB-1685 Tekstuele verbetering in Engelse vertaling doorgevoerd. 

ZIB-1696 De oid is aangepast van 
MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst. 

ZIB-1720 # Definitiecode RedenMedicatieafspraak is aangepast. 
 # Naam en de omschrijving van het concept 
RedenMedicatieafspraak is gewijzigd. 
 # De RedenMedicatieafspraakCodelijst is aangepast. 
 # De MedicatieafspraakAanvullendeInformatieCodelijst is 
uitgebreid. 

MedicatieContraIndicatie ZIB-1608 Conceptnaam voor de elementen BeginDatum en EindDatum 
gewijzigd. 

ZIB-1765 Vervallen SNOMED CT codes zijn vervangen door nieuwe 
codes: 
 
140411000146107 |reden voor afsluiten van contra-indicatie 
-> 157151000146104 |reden voor afsluiten van medische 
contra-indicatie (waarneembare entiteit)| 
 
399912005 |Pressure ulcer -> 1163215007 |decubitus 
(aandoening)| 
 
275818006 |Bowel control – child -> 129008009 
|darmcontrole (waarneembare entiteit). 

MedicatieGebruik2 ZIB-1685 Tekstuele verbetering in Engelse vertaling doorgevoerd. 

ZIB-1725 RedenWijzigenOfStoppenGebruikCodelijst is aangepast & de 
terminologiekoppeling is gewijzigd. 

MedicatieToediening2 ZIB-1724 # De MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst is 
uitgebreid, SNOMED-coderingen zijn toegevoegd en binding 
waardelijst is aangepast. 
 # Data element AfwijkendeToediening is verwijderd. 
 # Data element VolgensAfspraakIndicator is toegevoegd 
 # 

ZIB-1740 Data element DubbeleControleUitgevoerd is verwijderd. 

MedischHulpmiddel ZIB-1535 Datatype & tekst definitie ProductID zijn aangepast. 

MUSTScore ZIB-1636 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

NIET BEKEND ZIB-1633 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

OntwikkelingKind ZIB-1765 Vervallen SNOMED CT codes zijn vervangen door nieuwe 
codes: 
 
140411000146107 |reden voor afsluiten van contra-indicatie 
-> 157151000146104 |reden voor afsluiten van medische 
contra-indicatie (waarneembare entiteit)| 
 
399912005 |Pressure ulcer -> 1163215007 |decubitus 
(aandoening)| 
 
275818006 |Bowel control – child -> 129008009 
|darmcontrole (waarneembare entiteit). 

Opleiding ZIB-1672 Instructie bij de zib is verwijderd. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1686
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1698
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1699
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1659
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1685
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1696
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1720
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1608
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1765
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1685
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1725
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1724
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1740
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1535
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1636
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1633
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1765
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1672
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Zorginformatiebouwsteen Issue Release Notes 
part.AnatomischeLocatie ZIB-1626 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

part.Contactgegevens ZIB-1070 # Omschrijving van "Primary home" in de 
"NummerSoortCodelijst" aangepast. 
 # Concept en purpose zijn aangepast. 
 # Alle kardinaliteiten van de wouwsteen aangepast conform 
conceptuele kardlinaleit. 

ZIB-1652 NummerSoortCodelijst is uitgebreid. 

part.FarmaceutischProduct ZIB-1453 Binding van de IngredientCodeSSKCodelijst en 
IngredientCodeGTINCodelijst aangepast naar required. 

ZIB-1651 Batch/lotnummer en Serienummer toegevoegd als 
elementen aan de zib. 

ZIB-1726 Tekstuele verbeteringen van de conceptdefinitie van 
Productnaam en Omschrijving doorgevoerd. 

part.GebruiksInstructie ZIB-1727 1. AanvullendeInstructie datatype is aangepast codestelsel 
en codestelsel is toegevoegd. 
2. Kardinaliteit van ZoNodig is aangepast. 

part.TijdsInterval ZIB-1756 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

Patient ZIB-1650 Conceptuele kardinaliteit doorgevoerd in de zib. 

Patientbespreking ZIB-1603 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

Probleem ZIB-1571 Definitiecode van ProbleemAnatomischeLocatie is aangepast. 

ZIB-1610 Definitie van het dataelement Toelichting is aangepast. 

Refractie ZIB-1716 Dubbellingen en tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

SNAQ65+Score ZIB-1633 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1635 1. SNAQ65+: 
 - Een invulinstructie is toegevoegd.  
 - Het waarde bereik is aangepast.  
 
2. Voor SNAQrc: 
 - Het waarde bereik is aangepast. 

ZIB-1668 # Het waardebereik van de totaalscore is aangepast. 
 # Contraint van de  TotaalScore is aangepast. 
 # Tekst bij Instructions is toegevoegd. 

SNAQrcScore ZIB-1633 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1635 1. SNAQ65+: 
 - Een invulinstructie is toegevoegd.  
 - Het waarde bereik is aangepast.  
 
2. Voor SNAQrc: 
 - Het waarde bereik is aangepast. 

SNAQScore ZIB-1633 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

SOEPVerslag ZIB-1474 Concept en purpose zijn aangevuld. 

SondeSysteem ZIB-1614 Kardinalieit vanMedischHulpmiddel is aangepast naar 0..*. 

Stoma ZIB-1596 Data element "Einddatum" is toegevoegd. 

TabakGebruik ZIB-1700 SoortTabakGebruikCodelijst is uitgebreid met "Roker van 
waterpijp". 

TNMTumorClassificatie ZIB-1426 Data element "IsPrimaireTumor" is toegevoegd aan de 
container "Afwijking." 

ZIB-1531 Tekstuele verbetering van de Engelse vertaling doorgevoerd. 

ToedieningsAfspraak ZIB-1685 Tekstuele verbetering in Engelse vertaling doorgevoerd. 

ZIB-1690 OID van de 
ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst is 
aangepast. 

ZIB-1695 De definitie van "Verstrekker:: zorgaanbieder" is aangepast. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1626
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1070
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1652
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1453
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1651
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1726
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1727
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1756
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1650
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1603
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1571
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1610
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1716
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1633
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1635
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1668
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1633
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1635
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1633
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1474
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1614
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1596
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1700
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1426
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1531
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1685
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1690
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1695
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Zorginformatiebouwsteen Issue Release Notes 
ZIB-1722 # Het datatype en de omschrijving van het element 

ToedienningsAanvullendeInformatie is gewijzigd. 
 # Het data element RedenAfspraak is aangepast naar 
ToedieningsafspraakRedenWijzigingOfStaken. 

Vaccinatie ZIB-1447 Data element Locatie::Zorgaanbieder is toegevoegd. 

ZIB-1654 # Data elementen VaccinatieAanleiding, 
VaccinatieZiekteverwekker, Toedieningsweg, 
VaccinatieLocatie en verwijzing naar bouwsteen 
Farmaceutischproduct toegevoegd. 
 # Data element productcode is verwijderd. 
 # Definitie van de data elementen  Dosis en 
VaccinatieDatumTijd aangepast. 
 #  Tekst in de evidence base verwijderd 
 # Voorbeeld aangepast 

ZIB-1669 Tekstuele verbetering van de concept definitie doorgevoerd. 

Verrichting ZIB-1488 Element "Aanvrager" is verwijderd. 

ZIB-1602 Tekstuele verbetering doorgevoerd. 

Verstrekking ZIB-1695 De definitie van "Verstrekker:: zorgaanbieder" is aangepast. 

ZIB-1723 Snomedcode toegevoegd aan element 
"Medicatieverstrekking" 

Verstrekkingsverzoek ZIB-1721 OID AanvullendeWensenCodelijst aangepast. 

Visus ZIB-1595 De OID voor VisusMeetkaart gewijzigd. 

VoedingspatroonZuigeling ZIB-1629 Opmerking onder VoerdingMethodeCodelijst is verwijderd. 

VrijheidsbeperkendeInterventie ZIB-1611 Definitiecode van de SoortInterventie is gewijzigd. 

Wilsverklaring ZIB-1557 Kardinalitieit van vertegenwoordiger::contactpersoon is 
aangepast. 

ZIB-1587 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1597 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1683 Codelijst WilsverklaringType is uitgebreid en Snomedcodes 
zijn toegevoegd. 

Ziektebeleving ZIB-1599 Tekstuele verbeteringen doorgevoerd. 

ZIB-1600 De Definitiecode van het rootconcept is aangepast. 

Zorgaanbieder ZIB-1559 ZorgaanbiederTypeCodelijst is uitgebreid. 

ZIB-1665 Definitie AfdelingsSpecialisme is aangepast. 

ZorgAfspraak ZIB-1758 Tekstuele verbetering doorgevoerd. 

Zorgverlener ZIB-1673 Tekstuele verbeteringen in de Engelse vertaling doorgevoerd. 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1722
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1447
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1654
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1669
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1488
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1602
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1695
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1723
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1721
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1595
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1629
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1611
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1557
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1587
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1597
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1683
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1599
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1600
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1559
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1665
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1758
https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1673
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Nictiz is de landelijke, onafhankelijke kennisorganisatie die zich inzet voor digitale informatie-

uitwisseling 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. 
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