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1. Inleiding 
 

In dit document vindt u een tweede patient journey (klantreis) voor de ggz. Deze volgt op Patient journey 

Deel 1 waarin we zorginformatiebouwstenen (zibs) uit de Basisgegevens GGZ van een illustratie en 

testbare onderwerpen hebben voorzien. In deze tweede patient journey pakken we een illustratieve set uit 

de nieuwe lijst van 42 zibs. Deze lijst is, als aanvulling op de VIPP GGZ regeling, eind 2019 gepubliceerd 

in het addendum. De gebruikersverenigingen konden subsidie aanvragen voor het inbouwen van deze 42 

zibs.  

In deze patient journey leggen we uit hoe de 42 nieuwe zibs in de ggz gebruikt kunnen worden. Aan de 

hand van de patient journey zetten we een route uit die de patiënt doorloopt en waar zorgprofessionals een 

rol in spelen. Hierin staat beschreven welke zib op welk moment in het proces van toepassing is. De kennis 

van de zibs uit Patient Journey Deel 1 wordt als bekend verondersteld en is niet opnieuw opgenomen. Deze 

tweede patient journey kan dienen als basis voor een gebruikersacceptatietest door 

gebruikersverenigingen in het kader van de aanvullende subsidieregeling VIPP GGZ. Zorgprofessionals, 

patiënten en de gebruikersverenigingen krijgen hierdoor een beeld bij het gebruik van de zibs in de 

dagelijkse praktijk.  

In de patient journey komen zowel de basis-ggz als de specialistische ggz aan de orde. In de specialistische 

ggz wordt dezelfde zib gebruikt als door de huisarts en basis ggz. Het gebruik van dezelfde zibs is in de 

context van de specialistische ggz is niet anders, hoewel soms een ander codestelsel wordt gebruikt.  

Implementatie 

In de patiënt journey hebben we beschreven hoe de vertaling van de zibs naar de gebruikersinterface 

plaatsvindt. De implementatie van zibs binnen een specifieke applicatie kan verschillen. Hiermee verschilt 

het ook hoe het er voor de gebruiker uit gaat zien. De Functionele Specificaties VIPP GGZ zijn net als in 

Deel 1 de basisvoorwaarden voor de patient journey. Dit document maakt de specificaties stap voor stap 

toepasbaar bij de nieuwe set zibs. Het is nog niet mogelijk om op deze 42 zibs te kwalificeren voor MedMij. 

Zodra dit kan wordt u hier door VIPP GGZ over geïnformeerd. 
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Leeswijzer 

In dit document worden de hoofdlijnen van de patient journey beschreven en welke nieuwe zibs daarbij een 

rol kunnen spelen. In de tabellen staat de invulling van de zibs in het kader van de patient journey en een 

checklist die de gebruikersvereniging kan gebruiken bij het testen. Bij deze onderdelen staat in eerste 

kolom: Test. Bij de onderdelen uit de patient journey die geen onderdeel van VIPP GGZ zijn, staat hier: 

Later.  

In onderstaande tabel staat dit nader toegelicht: 

 Kleur icoon Omschrijving  Testuitslag 

 

Het paarse icoon heeft betrekking op het testen van de 
zibs.  
 
De zibs moeten in alle applicaties worden ingebouwd, 
ongeacht de architectuur. Wel zijn er beperkingen in de 
aantallen zibs: die worden afgestemd op de functionaliteit 
van de applicatie. 
De 42 nieuwe zibs zijn voornamelijk voor een EPD 
relevant. 

Aanwezig 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Een enkele keer wordt de icoon voor later gebruikt om 
aan te geven dat iets na de huidige VIPP GGZ regeling 
van toepassing is.  

 

  

In hoofdstuk 2 en 3 beschrijven we hoe de zibs tijdens het intakeproces gebruikt kunnen worden en tijdens 

een opname. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de zibs in het kader van de Wvggz. Hoofdstuk 5 beschrijft 

de implementatie van gezagsrelaties bij kinderen en in hoofdstuk 6 wordt ingegaan op composities van 

zibs. 
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2. De start van de patient journey 
 

De Patient Journey voor e-health blended care in figuur 1 was de basis voor Patient journey Deel 1. In deel 

2 gebruiken we dezelfde patient journey. De plaats van de zibs in deze patient journey vindt u in een serie 

detailfiguren verderop in dit hoofdstuk. De 42 nieuwe zibs worden toegepast met ‘opname met verblijf’ als 

uitgangssituatie. 

 

 

Figuur 1. Patient Journey: e-health blended care (ongewijzigd ten opzichte van Patient journey Deel 1)  

In de volgende figuren werken we fragmenten uit de patient journey gedetailleerd uit en voorzien we ze van 

zibs. Deze zibs en bijbehorende figuren bespreken we in de komende hoofdstukken afzonderlijk.  

In de afbeelding van de patient journey hebben verschillende betrokkenen bij het zorgproces verschillende 

kleuren. Het kan zowel mensen als systemen betreffen.  

- Patiënt (oranje). In de regel een persoon, maar kan ook patiëntenportaal zijn dat hij/zij gebruikt. 

- Huisarts (blauw). De huisarts in persoon, de huisartsenpraktijk, het huisartsinformatiesysteem of 

het door de huisarts gebruikte systeem voor elektronische gegevensuitwisseling.  

- Bggz/Sggz (rood). De ggz-instelling, het gaat om de EPD-systemen in de ggz. 

- Zorgprofessional (groen). De zorgprofessional in persoon, EPD en het portaal van waaruit 

behandelaren bijvoorbeeld e-health-modules kunnen zien. 

- PGO (zwart in de opvolgende figuren). De interacties die namens de patiënt plaatsvinden tussen 

het PGO van de patiënt en de DVZA van de ggz-instelling.  

In de aanvullende regeling voor gebruikersverenigingen gaat alleen over het inbouwen van de 42 zibs. Er 

wordt dus nog niet gevraagd om de zibs aan te kunnen leveren bij het PGO. Maar, bij de uitwerking van de 

patient journey is er wel vanuit gegaan dat er geregistreerd wordt voor uitwisseling met de patiënt. De 

veronderstelling is dat het EPD het bronsysteem is waarin de zibs geregistreerd worden en dat de zibs 

vervolgens, vanuit het EPD, ontsloten kunnen worden naar een PGO. Op termijn wordt ook de uitwisseling 

in de zorgketen verwacht. 
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2.1 Algemeen identificerende kenmerken van de zibs 
 

Elke zib is voorzien van een ID. Door de ID te gebruiken die aan de zibs is meegegeven is het altijd 

herkenbaar welke zib is gebruikt. 

 Status Omschrijving  Checklist 

 

Wanneer een zorgverlener gegevens 
volgens de zibs vastlegt en/of uitwisselt 
via een EPD moet altijd herkenbaar zijn 
welke zib is gebruikt.  
 
 
Zie dit voorbeeld: 
https://zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL). 
 
 
De URI is een unieke id. 
De naam van de zib (Patient) komt voor 
en de versie is zichtbaar, bijvoorbeeld 
v3.1 2017NL.  
 
 
 

Het systeem kan de identificatie (OID) 
van de zib vastleggen en tonen. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Het systeem kan de identificatie van de 
zib uitwisselen bijvoorbeeld via het 
FHIR-profiel. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Het systeem kan de versie van de 
gebruikte zib uitwisselen via het FHIR-
profiel. 
 

• Ja  

• Nee 

 
 

 

 

 

2.2 De start van de patient journey 
 

Het eerste fragment uit de patient journey heeft betrekking op de intake van een patiënt bij een ggz 

instelling.  

 

file:///C:/Users/TamaraMoll/Downloads/Zie%20dit%20voorbeeld:%20https:/zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL)
file:///C:/Users/TamaraMoll/Downloads/Zie%20dit%20voorbeeld:%20https:/zibs.nl/wiki/Patient-v3.1(2017NL)
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Figuur 2. Zibs bij de intake in een ggz-instelling 

De patient journey begint bij de klacht van de patiënt die wordt verwezen door de huisarts, daarna vervolgt 

de patiënt zijn route in de basis ggz. Binnen de basis ggz vindt onder andere de intake, behandeling en 

afronding van de zorg plaats.  

De stappen 1 t/m 4 beschrijven dat de patiënt klachten heeft en via de verwijzing van de huisarts bij de ggz 

in behandeling is gekomen. Dit is gedetailleerd uitgelegd in Patient journey Deel 1.  

Nieuw zijn de stappen 5 en 6. 

5. De zorgprofessional voert een intake uit. In deze intake komt een aantal van de nieuwe zibs aan 

de orde, zoals de zibs Lichaamsgewicht, Lichaamslengte, Familieanamnese en Kindcheck. We 

geven een voorbeeld van zibs Lichaamsgewicht, Lichaamslengte, familieanamnese, kindcheck en 

informed consent.  

6. Na de intake blijkt dat de patiënt moet worden opgenomen. De geplande opname wordt vastgelegd 

met de zib Contact. (Die is ook als voorbeeld uitgewerkt.) 

 

2.2.1 Uitwerking van de zib Lichaamsgewicht 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib voor het concept lichaamsgewicht bestaat en wat er per 

data-element vastgelegd moet worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we 

wat het vastleggen van de zib voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van 

registreren. Vervolgens wordt dit toegepast op de patient journey en in de tabel wordt gespecificeerd hoe 

dit geïmplementeerd kan worden. 
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Rootconcept Lichaamsgewicht 

Met deze zib wordt het lichaamsgewicht van de patiënt vastgelegd. 

Data-element Gewichtwaarde 

Verplicht data-element als er een lichaamsgewicht geregistreerd wordt. Het lichaamsgewicht wordt in 

kilogram (kg) vastgelegd. Eventueel zou dit data-element gebruikt kunnen worden om een geschat 

lichaamsgewicht vast te leggen als het niet mogelijk is om een exacte meting te doen.  

Data-element Toelichting 

Als er factoren zijn die van invloed kunnen zijn op de meting van het lichaamsgewicht kan dit in dit veld 

worden vastgelegd. 

Data-element GewichtDatumTijd 

Datum en eventueel de tijd van meting. Dit veld wordt verplicht gevuld als het lichaamsgewicht 

geregistreerd wordt. Dit kan handmatig worden vastgelegd, of automatisch op het moment dat de meting 

wordt ingevoerd.  

Data-element Kleding 

In dit veld kan de kleding geregistreerd worden die de patiënt op het moment van meten aan had. Dit 

wordt gecodeerd vastgelegd en zorgverlener kan kiezen uit het codestelsel ‘Contextkleding’. 

- Undressed: de patiënt had geen kleding aan. 

- Diaper: de patiënt draagt alleen een luier. 

- Minimal dressed: de patiënt had lichte kleding/ondergoed aan, kleding die het gewicht niet 

significant beïnvloedt. 

- Fully dressed: de patiënt is volledig gekleed, kleding die significante invloed heeft op het gewicht. 

Het gewicht van de kleding of een omschrijving kan worden vastgelegd in het veld Toelichting. 

 

Toepassing van de zib Lichaamsgewicht  
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt. 

 

 Status Omschrijving  Checklist 

 

Het veld waarin het lichaamsgewicht 
wordt vastgelegd, de GewichtWaarde, is 
verplicht. Het lichaamsgewicht wordt in 
kilogrammen vastgelegd. 
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt weegt 48 kg. 
 

Het lichaamsgewicht kan in 
kilogrammen worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 
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In de toelichting kan een tekstuele 
omschrijving toelichting bij het gewicht 
worden toegevoegd.  
 
Bijvoorbeeld:  
De patiënt heeft voorafgaand aan het 
weegmoment veel water gedronken, dit 
heeft gewicht mogelijk beïnvloed. 
 

Er is een tekstveld voor de toelichting. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De datum en tijd waarop het gewicht 
gemeten is, kan automatisch 
gegenereerd worden door het EPD. Dit 
wordt vastgelegd in het data-element 
GewichtDatumTijd. De tijd is hierbij 
optioneel. 
 
Bijvoorbeeld: 
18-02-2020, 13.15. 

Veld met de datum en eventueel de tijd 
van de meting en mogelijkheid tot 
automatisch invullen bij invoeren van 
het gewicht. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De kleding die de patiënt draagt kan 
gecodeerd worden vastgelegd. 
 
Bijvoorbeeld de optie ‘Minimal Dressed’ 
uit het codestelsel ‘ContextKleding’.  
 
Dit is een codestelsel dat is ontwikkeld 
voor de zib Lichaamsgewicht. Hiervoor 
is geen SNOMED CT code beschikbaar. 
 
 

De kleding kan worden vastgelegd 
conform de codelijst van het codestelsel 
ContextKleding. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het FHIR-profiel van de zib Lichaamsgewicht 
Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zibbodyweight
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 Status Omschrijving  Checklist 

 

 

Het lichaamsgewicht wordt 
conform de zib Lichaamsgewicht 
opgeslagen en in FHIR instance 
weergegeven voor de uitwisseling 
met een PGO. 

Voor het lichaamsgewicht wordt een FHIR 
instance voor de zib Lichaamsgewicht 
geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
FHIR instance bevat verwijzing naar 
‘ContextKleding’. 
 

• Ja  

• Nee 

 

2.2.2 Uitwerking van de zib Lichaamslengte 

 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. 

 

Rootconcept Lichaamslengte 

De zib Lichaamslengte biedt de mogelijkheid om de lichaamslengte van een persoon vast te leggen. De 

zib kan voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor het meten van de groei van een 

kind, het berekenen van de juiste hoeveelheid medicatie of een Body Mass Index.  

 

Data-element LengteWaarde 

Verplicht data-element als de lengte geregistreerd wordt. De gemeten lengte van de patiënt wordt in 

centimeters (cm) vastgelegd. De lichaamslengte is de lengte van het menselijk lichaam van hielbodem tot 

kruin, in het algemeen gemeten in staande houding. Bij zeer kleine kinderen of patiënten die niet kunnen 

staan, wordt de lichaamslengte in gestrekte, liggende houding gemeten. 

Data-element Toelichting 

Als er factoren zijn die van invloed kunnen zijn op de meting van de lengte kunnen die in dit veld worden 

vastgelegd. 

Data-element LengteDatumTijd 

Dit kan automatisch worden vastgelegd, namelijk het moment dat de meting wordt ingevoerd of handmatig. 

Het gaat om de datum en tijd waarop de lengte gemeten is. Dit veld wordt verplicht gevuld als de lengte 

geregistreerd wordt. 
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Data-element Positie 

In dit veld kan de positie van de patiënt op het moment van meten worden vastgelegd. Dit wordt gecodeerd 

vastgelegd en men kan kiezen uit de opties van de ‘PositieCodelijst’ uit het codestelsel SNOMED CT. 

- Orthostatic body position; Meting in staande positie uitgevoerd 

- Recumbent body position; Meting in liggende positie uitgevoerd 

Toepassing van de zib Lichaamslengte 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt. 

 Status Omschrijving  Checklist 

 

Het veld waarin de lichaamslengte 
wordt vastgelegd, de LengteWaarde, is 
verplicht. De lichaamslengte wordt in 
centimeters vastgelegd. 
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt is 168 cm lang. 

De lichaamslengte kan in centimeters 
worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

De datum en tijd waarop de lengte 
gemeten is, kan automatisch 
gegenereerd worden door het EPD. Dit 
wordt vastgelegd in het data-element 
LengteDatumTijd. 
 
Bijvoorbeeld: 
18-02-2020 

Veld met de datum en tijd van de 
meting, dit kan automatisch gevuld 
worden bij het invoeren van de 
LengteWaarde. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De positie waarin de lengte gemeten 
wordt kan gecodeerd worden 
vastgelegd. 
 
Bijvoorbeeld:  
De meting is ‘in staande positie’ 
uitgevoerd. De SNOMED CT code die 
hierbij hoort is 10904000.  

De positie waarin de meting heeft 
plaatsgevonden kan gecodeerd worden 
vastgelegd.  
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het FHIR-profiel van de zib Lichaamslengte 
 

Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

 

https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/ZIBBodyHeight/
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 Status Omschrijving  Checklist 

 

De lichaamslengte wordt conform 
de zib Lichaamslengte opgeslagen 
en in FHIR instance weergegeven 
voor de uitwisseling naar een PGO. 

Voor de lichaamslengte wordt een FHIR 
instance voor de zib Lichaamslengte 
geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
FHIR instance bevat verwijzing naar de 
‘PositieCodelijst’ en bijbehorende SNOMED 
CT codes. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

2.2.3 Uitwerking van de zib Familieanamnese 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. De implementatie eisen staan in de tabel.  

Rootconcept Familieanamnese 

De zib Familieanamnese biedt de mogelijkheid om de gezondheidsproblemen van biologische verwanten 

vast te leggen, als deze relevant zijn. Deze gegevens kunnen relevant zijn bij het inschatten van het risico 

op bepaalde gezondheidsproblemen bij de patiënt zelf.  

Data-element Datum 

In dit veld wordt de datum waarop de familieanamnese is afgenomen vastgelegd. Dit veld kan eventueel 

automatisch gevuld worden bij het vastleggen van een familieanamnese. 

Familielid  

Familielid is een container en bevat alle gegevenselementen die over het familielid worden vastgelegd. Als 

er een familieanamnese wordt afgenomen moet er tenminste één familielid worden geregistreerd. 
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Data-element BiologischeRelatie 

In dit veld wordt de biologische relatie van het familielid tot de patiënt vastgelegd. Dit is een verplicht data-

element om vast te leggen bij de registratie van een familielid. De biologische relatie van het familielid wordt 

gecodeerd vastgelegd en er kan gekozen worden uit de opties van de BiologischeRelatieCodelijst, zoals: 

- Biologische vader 

- Biologische moeder 

- Biologische broer 

- Biologische zus 

- Biologische zoon 

- Biologische dochter 

Data-element Toelichting 

Als er voor de familieanamnese relevante informatie is met betrekking tot het familielid, kan dit in dit veld 

worden vastgelegd. 

Data-element Overlijdensindicator 

Met deze indicator kan worden aangegeven of het familielid is overleden. Het datatype is boolean (true of 

false), dus er kan ja of nee worden ingevuld.  

Data-element LeeftijdBijOverlijden 

In dit veld kan worden aangegeven wat de leeftijd was van het familielid dat is overleden.  

Aandoening 

Aandoening is een container en bevat alle gegevenselementen die gaan over de aandoening van het 

familielid.  

Referentie naar de zib Probleem  

Vanuit de zib Familieanamnese wordt onder aandoening verwezen naar de zib Probleem. De zib Probleem 

beschrijft het gezondheidsprobleem van het betreffende familielid, dat in het kader van de familieanamnese 

wordt vastgelegd. 

Data-element IsDoodsoorzaak 

Dit veld kan gebruikt worden om vast te leggen of het probleem dat is geregistreerd ook de doodsoorzaak 

is geweest van het familielid van de patiënt. Als dit veld gevuld wordt met ‘Ja’, dan moet ook de 

overlijdensindicator waar zijn.  

Toepassing van de zib Familieanamnese 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt. 
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 Status Omschrijving  Checklist 

 

De datum waarop de familieanamnese 
is uitgevoerd.  
 
Bijvoorbeeld: 
18-2-2020 

Veld met de datum waarop de 
familieanamnese gestart is. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

In de familieanamnese wordt tenminste 
van één familielid gegevens 
geregistreerd.  
 
Van dit familielid wordt tenminste de 
biologische relatie geregistreerd op 
basis van de 
BiologischeRelatieCodelijst.  
 
Bijvoorbeeld: 
Biologische moeder. 
 

De biologische relatie van het familielid 
kan gecodeerd worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
 

 

Er kan een overlijdensindicator 
geregistreerd worden. 
 
Bijvoorbeeld:  
Overlijdensindicator is nee. 

De overlijdensindicator kan worden 
vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

  

Per familielid wordt er ook tenminste 
één aandoening vastgelegd.  
 
De zib Familieanamnese refereert 
hiervoor naar de zib Probleem. 

Er is een referentie naar de zib 
Probleem vanuit de zib 
Familieanamnese. Hier wordt het 
probleem van het familielid vastgelegd. 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het FHIR-profiel van de zib Familieanamnese 
Er is in september 2020 nog geen FHIR-profiel voor de zib Familieanamnese beschikbaar. 

 

2.2.4 Uitwerking van de zib Kindcheck 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. De implementatie eisen staan in de tabel. 
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Rootconcept Kindcheck 

De kindcheck is aan de orde in alle gevallen waarin de professional meent dat door de medische situatie 

of door andere omstandigheden waarin zijn volwassen patiënt verkeert, een risico bestaat op ernstige 

schade voor kinderen waar de patiënt zorg voor draagt. Deze zib bevat alle gegevenselementen om de 

uitkomsten van de kindcheck vast te leggen. 

De kindcheck is onderdeel van de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Data-element Is de kindcheck uitgevoerd? 

Data-element om vast te leggen of er wel of geen kindcheck is uitgevoerd. Dit veld is verplicht om te vullen 

als er een kindcheck geregistreerd wordt. Er moet gekozen worden voor een waarde uit de lijst Status 

kindcheck. De mogelijke waarden zijn: 

- Ja 

- Nee 

- Staat gepland 

Data-element Datum Uitvoering Kindcheck 

In dit veld wordt de datum waarop de kindcheck is uitgevoerd vastgelegd. Dit veld kan eventueel 

automatisch gevuld worden met de datum waarop de kindcheck is ingevuld. 

Data-element Toelichting Specifiek Kind 

In dit veld kan een toelichting voor specifieke kinderen worden vastgelegd. Het kan in sommige 

omstandigheden nodig zijn om voor specifieke kinderen een toelichting te geven. Het doel van dit veld is 

voorkomen dat bij het uitvoeren van de kindcheck specifieke informatie over een kind verloren gaat. 

Data-element Impressie over de veiligheid van de kinderen 

In dit veld kunnen eventuele zorgen van de professional over de situatie van de kinderen, specifiek hun 

veiligheid, gedocumenteerd worden. Dit is een tekstveld. 

Referentie naar de zib Gezinssituatie 

Vanuit de zib Kindcheck wordt gerefereerd aan de zib Gezinssituatie. Deze zib wordt gebruikt om vast te 

leggen wat de gezinssituatie is van een patiënt, bijvoorbeeld wat de samenstelling van het gezin is. Deze 

informatie kan ook gebruikt worden bij de kindcheck. 

Referentie naar de zib Gezinssituatie kind  

Vanuit de zib Kindcheck wordt gerefereerd aan de zib GezinssituatieKind. Deze zib kan gebruikt worden 

om informatie over een specifiek kind vast te leggen. 

Zorg voor de kinderen 

Zorg voor de kinderen is een container en bevat twee vragen over de zorg van de kinderen. 

Data-element Wie zorgen er voor de kinderen? 

In dit veld kan, indien relevant, worden vastgelegd wie er voor de kinderen zorgen. Dit is een 

tekstveld. 
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Data-element Hoe is de zorg verdeeld? 

In dit veld kan, indien relevant, worden vastgelegd hoe de zorg voor de kinderen verdeeld is. Dit 

is een tekstveld. 

Verkennende vragen kindcheck 

Verkennende vragen kindcheck is een container. Deze verkennende vragen zijn optioneel zijn binnen de 

zib kindcheck. De container bevat acht vragen die naar keuze gesteld kunnen worden en waarvan de 

antwoorden in een tekstveld ingevuld kunnen worden. Het gaat om de volgende vragen. 

- Waar verblijven de kinderen overdag? 

- Gaat het goed met uw kinderen? 

- Hoe houdt u voldoende toezicht op uw (kleine) kinderen? 

- Lukt het u, ondanks uw situatie, om de kinderen voldoende aandacht, tijd en zorg te geven? 

- Wat merken de kinderen van uw situatie? 

- Heeft u een idee wat uw situatie voor de kinderen betekent? 

- Is er sprake van bedreiging in de ontwikkeling, of iets anders waar hulp bij nodig is? 

- Wie kunt u om hulp vragen bij de zorg voor uw kinderen? 

Actie 

Actie is een container met vier optionele vragen over of er al dan niet actie moet worden ondernomen. 

- Is er actie nodig (antwoordopties ja/nee) 

- Welke actie spreek je af? (tekstveld) 

- Is het nodig de overige stappen van de meldcode te volgen? (antwoordopties ja/nee)  

Als er op basis van de kindcheck naar voren komt dat er sprake is van kindermishandeling, dan 

moet de zorgprofessional bij Overig/aanvullend onderzoek het formulier Huiselijk 

geweld/kindermishandeling invullen. 

- Is er een melding gedaan bij Veilig Thuis? (antwoordopties ja/nee) 

 

Toepassing van de zib Kindcheck 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt. 

 

 Status Omschrijving  Checklist 

 

Er wordt vastgelegd of er een kindcheck 
is uitgevoerd op basis van de codelijst 
Status Kindcheck. 
 
Bijvoorbeeld: 
Is er een kindcheck uitgevoerd: Ja 

Veld met de datum waarop de 
familieanamnese gestart is. 
 

• Ja  

• Nee 
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De datum waarop de kindcheck is 
uitgevoerd.  
 
Bijvoorbeeld: 
18-2-2020 

Veld met de datum waarop de 
kindcheck is uitgevoerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Er kan een toelichting worden 
vastgelegd over een specifiek kind. Dit 
kan in een tekstveld.  
 
Bijvoorbeeld:  
Oma van moeders kant zorgt regelmatig 
voor het kind. 

Veld met toelichting bij een specifiek 
kind in vrije tekst. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Een impressie van de veiligheid van de 
kinderen kan in een tekstveld worden 
vastgelegd.  
 
Bijvoorbeeld:  
De thuissituatie van de kinderen is 
mogelijk niet veilig. 

Veld met een impressie van de 
veiligheid van een kind in vrije tekst. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De zorg voor de kinderen kan worden 
vastgelegd door het invullen van de 
volgende twee vragen. 
 
Wie zorgen er voor de kinderen? 
Bijvoorbeeld:  
De biologische moeder en de oma. 
 
Hoe is de zorg verdeeld? 
Bijvoorbeeld: De kinderen verblijven 
regelmatig voor langere tijd bij oma. Het 
grootste deel van de tijd zijn ze bij 
moeder. 

Veld met wie er voor de kinderen 
zorgen in vrije tekst. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Er kan in een vrij tekstveld worden 
vastgelegd hoe de zorg voor de 
kinderen verdeeld is. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Er kunnen voor acht verkennende 
vragen van de kindcheck antwoorden 
ingevuld worden in tekstvelden.  
 
Bijvoorbeeld: 
Waar verblijven de kinderen overdag? 
De kinderen gaan naar de basisschool 
en verblijven verder thuis bij hun 
moeder of oma. 
 
Wat merken de kinderen van uw 
situatie? 
Ik denk dat de kinderen niets merken. 

De antwoorden op de verkennende 
vragen van de kindcheck kunnen in 
tekstvelden bij de vragen worden 
vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 
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Of er al dan niet actie moet worden 
ondernomen kan worden vastgelegd 
met behulp van vier vragen. 
 
Bijvoorbeeld: 
Is er actie nodig? 
Ja 
 
Is het nodig de overige stappen van de 
meldcode te volgen? 
Nee 
 
Is er een melding gedaan bij Veilig 
Thuis? 
Nee  
 
Welke actie spreek je af? 
We blijven de situatie monitoren. 
 

De antwoorden op de verkennende 
vragen van de container Actie kunnen 
worden vastgelegd. De volgende vragen 
kunnen met ja/nee beantwoord worden. 

- Is er actie nodig? 
- Is het nodig de overige stappen 

van de meldcode te volgen? 
- Is er een melding gedaan bij 

Veilig thuis? 
 

• Ja  

• Nee 

 
Op de vraag ‘Welke actie spreek je af?’ 
kan het antwoord in vrije tekst worden 
vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het FHIR-profiel van de zib Kindcheck 
Er is in september 2020 nog geen FHIR-profiel voor de zib Kindcheck beschikbaar. 

 

2.2.5 Uitwerking van de zib Informed consent 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. De implementatie-eisen staan in de tabel. 

Rootconcept Informed consent 

Het informed consent heeft als doel de patiënt goed te informeren en de toestemming van de patiënt vast 

te leggen voor onderzoeken, testen, behandeling en/of om gegevens te gebruiken voor gespecificeerde 

doelen. De toestemming van de patiënt wordt expliciet vastgelegd. De patiënt kan diens toestemming op 

ieder moment intrekken als zij/hij dat wenst. Ook dit intrekken wordt vastgelegd. Deze zib bevat alle 

gegevenselementen om het informed consent en wijzigingen daarin vast te leggen. 

Het informed consent heeft een wettelijke basis in de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst 

(WGBO). 
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Consentgever 

De container Consentgever wordt gebruikt om vast te leggen wie consent geeft. Om hier invulling aan te 

geven zijn er referenties naar de volgende zibs: 

- Patiënt 

- Contactpersoon 

- Zorgprofessional 

Referentie naar de Compositie Behandelplan 

Om de context van het consent vast te leggen is er een referentie naar de compositie van zibs van het 

behandelplan. Deze compositie behandelen we in Hoofdstuk 6. 

Data-element ConsentOnderwerp 

In dit veld kan de zorgverlener vastleggen waarover consent wordt gevraagd en verkregen. Dit kan 

bijvoorbeeld het behandelplan zijn of gegevensuitwisseling. Dit is een tekstveld. 

Data-element VersienummerConsent 

Er kunnen wisselingen zijn in het gegeven consent, bijvoorbeeld als een patiënt eerder toestemming geeft, 

maar dit later intrekt. De versie van het consent kan in dit veld worden vastgelegd als versienummer. 

Data-element ConsentVerleendOp 

In dit veld wordt de datum waarop het consent verleend is vastgelegd. 

Data-element ConsentIngetrokken 

Als het consent is ingetrokken, kan de datum waarop dit gebeurd is in dit veld worden vastgelegd. 

Data-element InformatieGegeven 

In dit veld kan de concrete informatie die aan de patiënt verstrekt is en waarop de toestemming is 

gebaseerd worden vastgelegd. Dit is een tekstveld. 

Data-element Wilsbekwaam 

In dit veld kan een inschatting van de wilsbekwaamheid van de patiënt worden vastgelegd. Dit is een 

tekstveld. 

Data-element ToelichtingConsent 

In dit veld kan een eventuele toelichting bij het consent worden vastgelegd. Dit is een tekstveld. 

Data-element Toestemmingsvorm 

In dit veld kan de vorm van toestemming van de patiënt worden vastgelegd. Dit wordt gecodeerd vastgelegd 

op basis van de waardenlijst Toestemmingsvorm. Deze lijst bevat de volgende waarden: 

- Geen toestemming 

- Expliciete toestemming 

- Intrekking toestemming  
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Toepassing van de zib Informed Consent 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt. 
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 Status Omschrijving  Checklist 

 

Er kan worden vastgelegd wie de 
consentgever is. In het geval van de 
patient journey is dit de patient zelf. Er 
is een referentie naar de zib Patiënt.  

De consentgever kan worden 
vastgelegd met de zib Patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het onderwerp van consent kan worden 
vastgelegd in een tekstveld.  
 
Bijvoorbeeld: 
Behandelplan 

Het onderwerp van consent kan worden 
vastgelegd in vrije tekst. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Er is een referentie naar de compositie 
Behandelplan. Dit is het behandelplan 
waar de patiënt toestemming voor geeft. 

Er is een referentie naar de compositie 
behandelplan. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De datum waarop het consent verleend 
is kan worden vastgelegd. 
 
Bijvoorbeeld:  
18-02-2020 

De datum waarop consent verleend is, 
kan worden vastgelegd.  
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Er kan worden vastgelegd of de patiënt 
wilsbekwaam is op het moment dat 
consent gegeven wordt.  
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt was wilsbekwaam toen de 
toestemming gegeven werd 
 
 

Er kan in vrije tekst worden vastgelegd 
of de patiënt op het moment van geven 
van het consent wilsbekwaam was. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Er kan gecodeerd worden vastgelegd 
welke vorm van toestemming er 
gegeven is met de SNOMED CT code. 
De patiënt heeft expliciete toestemming 
gegeven. Hier hoort de code 77784007 
bij.  

De toestemmingsvorm kan gecodeerd 
worden vastgelegd.  
 

• Ja  

• Nee 
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Het FHIR-profiel van de zib Informed consent  
Er is in september 2020 nog geen FHIR-profiel voor de zib Informed Consent beschikbaar. 

 

2.2.6 Uitwerking van de zib Contact 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. 

Rootconcept Contact 

De zib Contact biedt de mogelijkheid om vast te leggen welke contacten er zijn geweest tussen een patiënt 

en zorgverlener en in welke context dit. Contacten kunnen bezoeken, afspraken, opnames of niet face-to-

face interacties zijn. Deze zib bevat alle gegevenselementen om contacten vast te leggen. 

Data-element Contacttype 

In dit veld wordt het type contact vastgelegd. Dit is een verplicht data-element als er een contact 

geregistreerd wordt. Het contacttype wordt gecodeerd vastgelegd en er kan gekozen worden uit de opties 

van de contacttypecodelijst. 

- Poliklinisch 

- SEH 

- Op locatie 

- Thuis 

- Klinisch 

- Dagopname 

- Virtueel 

- Anders 

Referentie naar de zib Zorgverlener 

Vanuit de zib Contacttype is er een referentie naar de zib Zorgverlener. In de zib Zorgverlener kan worden 

vastgelegd met welke zorgverlener het contact plaatsvond of gaat plaatsvinden. Daarnaast kan met de zib 

Zorgverlener ook het specialisme en de rol van de zorgverlener vastgelegd worden. 

Referentie naar de zib Zorgaanbieder 

Vanuit de zib Contacttype is er een referentie naar de zib Zorgaanbieder. In de zib Zorgaanbieder kan 

worden vastgelegd waar, dus op welke fysieke locatie het contact heeft plaatsgevonden of gaat 

plaatsvinden. In het kader van de zib Contact gaat het specifiek om de locatie. 

Data-element datum BeginDatumTijd 

Dit data-element beschrijft het moment waarop het contact plaatsvond of zal plaatsvinden. Als het om een 

opname gaat, wordt hier de startdatum en -tijd van de opname vastgelegd. 
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Data-element einddatum EindDatumTijd 

In dit data-element kan worden vastgelegd wanneer het contact is geëindigd of zal eindigen. Dit is relevant 

als het om een opname gaat. 

RedenContact 

De reden van het contact is een container en bevat een aantal elementen. Er wordt verwezen naar twee 

zibs en een data-element. 

- Zib Probleem 

- Zib Verrichting 

- Data-element Afwijkende uitslag 

Tenminste een van deze drie moet gevuld worden. In de zib Probleem kan vastgelegd worden welk 

probleem de aanleiding is voor het contact. In de zib Verrichting welke zorghandeling tijdens het contact is 

uitgevoerd of uitgevoerd zal worden. Het data-element afwijkende uitslag is een tekstveld en kan gebruikt 

worden om vast te leggen als er een afwijkende uitslag is die de aanleiding vormt voor het contact. 

Het data-element ToelichtingRedenContact kan gebruikt worden om een toelichting te geven bij de reden 

van het contact. Dit is een tekstveld. 

Data-element Herkomst 

Veld om aan te geven waar de patiënt vandaan komt voor het contact. Dit kan bijvoorbeeld voor een 

opname relevant zijn. Er wordt een codelijst gebruikt om dit vast te leggen. 

Deze codelijst bevat onder andere de volgende waarden. 

- Thuis 

- Revalidatieziekenhuis 

- Verpleeghuis 

- Psychiatrisch ziekenhuis 

- Ziekenhuis 

- Overig 

Data-element Bestemming 

Dit veld kan gebruikt worden om aan te geven waar de patiënt naar toe gaat na het contact. Dit kan 

bijvoorbeeld na een opname in de kliniek relevant zijn. Er wordt een codelijst gebruikt om dit vast te leggen. 

Deze codelijst bevat onder andere de volgende waarden. 

- Thuis 

- Revalidatieziekenhuis 

- Verpleeghuis 

- Tegen medisch advies vertrokken 

- Ziekenhuis 

- Overig 
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Toepassing van de zib Contact 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt. 

 Status Omschrijving  Checklist 

 

Het veld waarin het Contacttype kan 
worden vastgelegd is verplicht. Dit wordt 
gecodeerd gedaan op basis van codes 
uit het ActCode-stelsel. 
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt klinisch opgenomen: Klinisch 
De bijbehorende conceptcode is IMP 

Het contacttype kan gecodeerd worden 
vastgelegd. In het geval van een 
klinische opname met de code IMP. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De zib Contact refereert naar de zib 
Zorgverlener. 
 

Er is een referentie naar de zib 
Zorgverlener vanuit de zib contact. Hier 
kan de zorgverlener worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De zib Contact refereert naar de zib 
Zorgaanbieder. 
 
 

Er is een referentie naar de zib 
Zorgaanbieder vanuit de zib Contact. 
Hier kan de zorgaanbieder en specifiek 
de locatie worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De datum en tijd waarop het contact 
heeft plaatsgevonden kan worden 
vastgelegd in het element 
BeginDatumTijd. De tijd is hierbij 
optioneel. 
 
Bijvoorbeeld: 
De start van de opname 02-03-2020.  

Veld met de datum en tijd waarop de 
opname gestart is. 
 

• Ja  
• Nee 

 

 

De zib contact refereert naar de zib 
Probleem om de reden voor het contact 
vast te leggen. 
 
Bijvoorbeeld:  
DSM-5 diagnose: dementie door ziekte 
van Huntington 
Hierbij hoort de SNOMED CT code 
442344002. 

Er is een referentie naar de zib 
Probleem vanuit de zib Contact. 
• Ja  

• Nee 
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De DSM-5 diagnose kan worden 
getoond als reden voor contact. 
 

• Ja  
• Nee 
 

De SNOMED CT code kan worden 
getoond als reden voor contact en 
worden uitgewisseld. 
 

• Ja  
• Nee 

 

 

De herkomst van de patiënt kan 
gecodeerd worden vastgelegd.  
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt komt van thuis. Dit wordt 
vastgelegd met SNOMED CT code 
264362003. 
 

De herkomst van de patiënt kan 
gecodeerd worden vastgelegd. 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het FHIR-profiel van de zib Contact 
Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

 

Status Omschrijving Checklist 

 

Het contact wordt conform de 
zib Contact opgeslagen en in 
een FHIR instance 
weergegeven voor de 
uitwisseling naar een PGO. 

Voor een contact wordt een FHIR instance voor 
de zib contact geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De FHIR instance bevat verwijzingen naar de 
BestemmingCodelijst en HerkomstCodelijst en 
bijbehorende SNOMED CT codes. 
 

• Ja  

• Nee 

 
 
 
 
 

https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=264362003
https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/ZIBEncounter/~overview
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De FHIR instance bevat verwijzingen naar de 
ContactTypeCodelijst en de bijbehorende 
ActCodes. 
 

• Ja  

• Nee 
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3. De patient journey gedurende verblijf in de ggz 
 

Gedurende het verblijf wordt een aantal zibs opnieuw gebruikt, zoals de zib Probleem en de zib Verrichting. 

Na enige tijd kan de diagnose mogelijk scherper worden gesteld. Ook kan het zijn dat het behandelplan 

wordt aangepast en er andere verrichtingen worden gekozen om de behandeling te optimaliseren.  

Tijdens verblijf is het ook goed mogelijk dat een aantal nieuwe zibs wordt toegepast. Als voorbeelden 

hebben we mobiliteit, vermogen tot toiletgang, vermogen tot uiterlijke verzorging en voedingsadvies 

uitgewerkt. In figuur 3 zijn deze nieuwe zibs of de aanpassingen toegevoegd. Er is nog geen 

gegevensdienst voor de nieuwe zibs, dus deze kunnen nog niet door de patiënt worden opgevraagd. Om 

deze reden is alleen de bg ggz als gegevensdienst in de patient journey opgenomen.  

 

Figuur 3. Patient journey tijdens verblijf met enkele bestaande zibs opnieuw gebruikt, nieuwe zibs 

gebruikt en compositie behandelplan ingevoegd (zie hoofdstuk 6 voor toelichting en voorbeeld) 

 

Hier volgt een uitleg van de stappen die in figuur 3 zijn opgenomen. Dit fragment van de patient journey 

begint ‘ergens’ gedurende het verblijf. Er is dan in ieder geval een verwijzing en een intake aan vooraf 

gegaan. De stappen zijn genummerd van 8 tot en met 16. 

8.  De patient vult gedurende zijn verblijf en behandeling opnieuw vragenlijst M in en werkt in zijn e-health-

applicatie.  

9. De behandelaar (zib Zorgverlener) bekijkt de scores op de vragenlijst en de uitgevoerde taken in de 

e-health. Vult de ROM in.  

10. De behandelaar vult de zib Probleem opnieuw in en de zib Verrichting. Het Behandelplan (compositie) 

wordt opgesteld of aangepast.  
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11. De verpleegkundige (zib Zorgverlener) observeert hoe het met de zelfzorg van de patient gaat en vult 

de zibs Mobiliteit, Uiterlijke verzorging en Zib toiletgang in.  

12. De behandelaar evalueert de behandeling en zorg aan de hand van de compositie Evaluatie.  

13. Gedurende het verblijf observeert de verpleegkundige de patient en legt e.e.a. vast in relevante zibs 

uit de basisgegevens ggz. Hier bijvoorbeeld opnieuw zibs Mobiliteit, Uiterlijke verzorging en Zib 

toiletgang. 

14. De patient wil graag alle gegevens die er over hem zijn vastgelegd in zijn PGO. Hij gaat naar het PGO 

en logt in. Hij zoekt op welke instelling (Zib Zorgaanbieder) hem zorg biedt.  

15. De patient logt in via DigID en vraagt de gegevensdienst Basisgegevens ggz op.  

16. Via MedMij worden de gegevens van gegevensdienst Basisgegevens ggz uit het EPD van de 

zorgaanbieder opgehaald en in het PGO aangeboden. 

  

3.1 Uitwerking van de zib Mobiliteit 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. De implementatie-eisen staan in de tabellen.  

Rootconcept Mobiliteit 

De zib Mobiliteit beschrijft mogelijkheden en eventuele beperkingen ten aanzien van aspecten van 
mobiliteit, zoals het veranderen van lichaamshouding, lopen en voortbewegen, eventueel met behulp van 
hulpmiddelen. 

Data-element Lopen 

Data-element Lopen kan worden gevuld met een waarde uit de waardenlijst LopenCodelijst. De mogelijke 

waarden: 

- Onafhankelijk 

- Hulp nodig  

- Volledig afhankelijk  

Data-element HoudingVeranderen 

In het veld HoudingVeranderen kan de zorgprofessional invullen of de patiënt zelf van houding kan 

veranderen. De zorgverlener kiest een waarde uit HoudingVeranderenCodelijst. De mogelijke waarden zijn 

gelijk aan de waarden uit de LopenCodelijst. 

Data-element HoudingHandhaven  

In het veld HoudingHandhaven kan de zorgprofessional invullen of de patiënt zelf zijn houding kan 

handhaven. De zorgverlener kiest een waarde uit HoudingHandhavenCodelijst, De mogelijke waarden zijn 

gelijk aan de waarden uit de LopenCodelijst. 
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Data-element UitvoerenTransfer  

In het veld UitvoerenTransfer kan de zorgprofessional invullen of de patiënt zichzelf kan verplaatsen, 

bijvoorbeeld zelf in en uit bed of stoel kan komen. De zorgverlener kiest een waarde uit 

UitvoerenTransferCodelijst. De mogelijke waarden zijn gelijk aan de waarden uit de LopenCodelijst. 

Data-element Traplopen  

In het veld Traplopen kan de zorgprofessional invullen of de patiënt zelf trap kan lopen. De zorgverlener 

kiest een waarde uit TraplopenCodelijst. De mogelijke waarden zijn gelijk aan de waarden uit de 

LopenCodelijst. 

Referentie naar de zib MedischHulpmiddel 

Binnen de zib medisch hulpmiddel gaat het, in relatie tot de zib mobiliteit, specifiek om het veld Hulpmiddel. 

In dit veld kan de zorgprofessional invullen of de patiënt gebruik maakt van hulpmiddelen om mobiel te 

blijven. De zorgprofessional kiest een waarde uit de ProductTypeCodelijst van de zib MedischHulpmiddel.  

Data-element Toelichting 

Tot slot kan de zorgverlener in het veld Toelichting een tekstuele omschrijving invoeren. Bijvoorbeeld als 

de score op een data-element onvoldoende duidelijkheid geeft. In dit voorbeeld bijvoorbeeld wordt 

aangegeven dat de rollator privébezit is van de patiënt.  

 

NB. Er is voor deze zib een issue 
ingediend in verband met foutieve CO 
datatype in plaats van correcte CE.  
 

U kunt het issue hier lezen. Dit kan 
leiden tot een wijziging in publicatie 
2020 van de zibs.  

 

Toepassing van de zib Mobiliteit 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt. 

Status Omschrijving Checklist 

 

De data-elementen Lopen,  
HoudingVeranderen, 
HoudingHandhaven, UitvoerenTransfer, 
Traplopen, Hulpmiddel en Toelichting 
en bijbehorende waardenlijsten zijn 
allemaal in het EPD opgenomen. 
 
De patiënt heeft hulp nodig bij het lopen, 
dit kan worden vastgelegd. 
 
Bijvoorbeeld: 

Voor al deze data-elementen zijn de 
bijbehorende waardenlijsten 
geïmplementeerd en kan de code 
worden vastgelegd.  
 

• Ja  

• Nee 

 

https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-1113.
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De waarde is Hulp nodig bij het lopen 
en de bijbehorende code is 
16581000146103  
 

 

Aanvullend op de waarde in het veld 
Lopen kan er in een tekstveld een 
toelichting worden gegeven. 
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt kan niet zelfstandig lopen. 

Er kan een tekstuele toelichting worden 
gegeven. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De zib Mobiliteit refereert naar de zib 
Medisch Hulpmiddel. Hier kan het 
hulpmiddel worden vastgelegd. 
 
Bijvoorbeeld: 
Het producttype is rollator.  
 
 
 
 

Er is een referentie naar de zib Medisch 
Hulpmiddel vanuit de zib Mobiliteit. Hier 
kan het hulpmiddel worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

Het FHIR-profiel van de zib Mobiliteit 
Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

Status Omschrijving Checklist 

 

De mobiliteit wordt conform de 
zib Mobiliteit opgeslagen en in 
een FHIR instance 
weergegeven voor de 
uitwisseling naar een PGO. 

Voor de zib Mobiliteit wordt een FHIR instance 
geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Deze FHIR instance bevat een referentie naar een 
hulpmiddel (die leeg mag zijn). 
 

• Ja  

• Nee 

 
 

 

  

https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zibmobility
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3.2 Uitwerking van de zib Vermogen tot uiterlijke verzorging 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. 

Rootconcept Vermogen tot uiterlijke verzorging 

Deze zib geeft een beeld van de mate waarin een patiënt zelf in staat is zich te verzorgen. De zib is relevant 

als de patiënt bijvoorbeeld zelf geen make up op kan doen of zich niet kan scheren.  

Data-element Uiterlijke verzorging 

In dit data-element wordt aangegeven in hoeverre de patiënt de uiterlijke verzorging kan uitvoeren. Het 

vastleggen hiervan vindt plaats op basis van de waarden uit de UiterlijkeVerzorgingCodelijst. De mogelijke 

waarden: 

- Onafhankelijk 

- Hulp nodig  

- Volledig afhankelijk  

Toepassing van de zib Vermogen tot uiterlijke verzorging 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt.  

 

Status Omschrijving Checklist 

 

Voor vastleggen van gegevens over het 
vermogen tot uiterlijke verzorging wordt 
een waarde uit de waardenlijst 
UiterlijkeVerzorgingCodelijst gekozen.  
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt heeft hulp nodig bij de 
uiterlijke verzorging. De bijbehorende 
SNOMED CT code is 

27941000146109. 
 
  

Het vermogen tot uiterlijke verzorging 
kan gecodeerd worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Deze zib zal binnen afzienbare tijd in ketenzorg worden gebruikt binnen de e-overdracht. 

https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=27941000146109
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Het FHIR-profiel van zib Vermogen tot uiterlijke verzorging 
Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

Status Omschrijving Checklist 

 

Het vermogen tot uiterlijke 
verzorging wordt conform de zib 
opgeslagen en in een FHIR 
instance weergegeven voor de 
uitwisseling naar een PGO. 

Voor de zib Vermogen tot uiterlijke 
Verzorging wordt een FHIR instance 
geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De ontwerpen voor ketenzorg e-
overdracht zijn in HL7 v3 
opgesteld, er is echter ook 
sprake van uitwerking in HL7 
FHIR. 

De status is op moment van schrijven van 
deze patient journey niet bekend.  
 

 

 

3.3 Uitwerking van de zib Vermogen tot toiletgang 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. 

Rootconcept Vermogen tot toiletgang 

Deze zib geeft een beeld van de mate waarin een patiënt in staat is zorg te dragen voor urineren, defeceren 

en menstrueren.  

Data-element Toiletgebruik 

In dit data-element wordt aangegeven in hoeverre de patiënt zelfstandig naar het toilet gaat. Het vastleggen 

hiervan vindt plaats op basis van de waarden uit de ToiletgebruikCodelijst. De mogelijke waarden: 

- Onafhankelijk 

- Hulp nodig  

- Volledig afhankelijk  

Data-element ZorgBijMenstruatie 

Dit data-element beschrijft in hoeverre een patiënt in staat is om de verzorging bij de menstruatie te 

coördineren, te plannen en toe te passen. Denk daarbij aan het tijdig zorgen voor en vervolgens gebruiken 

https://simplifier.net/NictizSTU3-Zib2017/ZibAbilityToGroome/~overview
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van maandverband en tampons. Het vastleggen hiervan vindt plaats op basis van de waarden uit de 

ZorgBijMenstruatieCodelijst’. De mogelijke waarden: 

- Onafhankelijk 

- Hulp nodig  

- Volledig afhankelijk  

Toepassing van de zib Vermogen tot toiletgang 

 

Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt.  

Status Omschrijving Checklist 

 

Voor vastleggen van gegevens over het 
toiletgebruik wordt een waarde uit de 
waardenlijst ToiletgebruikCodelijst 
gekozen.  
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt heeft hulp nodig. 
De bijbehorende SNOMED CT code is 
129045003.  
 
  

Het is mogelijk om het toiletgebruik vast 
te leggen met een waarde uit 
ToiletgebruikCodelijst.  
 

• Ja  

• Nee 

  
 

 

Voor vastleggen van gegevens over 
ZorgBijMenstruatie wordt een waarde uit 
de waardenlijst 
ZorgBijMenstruatieCodelijst gekozen.  
 
Bijvoorbeeld: 
De patiënt kan dit zelfstandig en de 
correcte waarde is dan ‘Onafhankelijk’.  
De bijbehorende SNOMED CT code 
voor ‘Onafhankelijk’ is 19851000146101  
Independent in managing menstrual 
hygiene (finding).  
 

Het is mogelijk om de zorg bij 
menstruatie vast te leggen met een 
waarde uit ZorgBijMenstruatieCodelijst. 
  

• Ja  

• Nee 

 
 

 

Deze zib zal binnen afzienbare tijd in ketenzorg worden gebruikt binnen de eOverdracht. 

Het FHIR-profiel van zib Vermogen tot toiletgang 
Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

 

https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zibabilitytousetoilet
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Status Omschrijving Checklist 

 

Het vermogen tot toiletgang 
wordt conform de zib 
opgeslagen en in een FHIR 
instance weergegeven voor de 
uitwisseling naar een PGO. 

Voor de zib Vermogen tot toiletgang wordt 
een FHIR instance geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

3.4 Uitwerking van de zib Probleem met ggz-diagnoselijst  
 

Als aanvulling op de eerste patient journey leggen we in deze paragraaf uit hoe de data-elementen 

ProbleemNaam en Toelichting worden gebruikt voor het registreren en uitwisselen van een DSM 5 

diagnose. Dit is geen onderdeel van het testen van de nieuwe 42 zibs. 

De ggz gebruikt de DSM-5 om een diagnose te stellen. De op de DSM-5 gebaseerde diagnose wordt in 

woorden weergegeven en in de zib in het data-element Toelichting opgenomen als tekst. Dit bevat de 

beschrijving uit de DSM-5, die verder ‘op maat’ gemaakt kan worden voor de patiënt. In voorkomende 

gevallen mag nog uit de DSM-IV worden gekozen. 

Vervolgens wordt uit de ggz-diagnoselijst een SNOMED CT of ICD-10 code gekozen die bij de DSM-5 

typering past. Deze wordt in data-element ProbleemNaam opgenomen en dus ontleend aan de 

ProbleemNaamCodelijst waarin de ggz-diagnoselijst (OID 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.35) vanaf 

publicatie 2020 van de zibs een geldige waardenlijst is. 

Data-element ProbleemNaam 

De zorgprofessional codeert de medische diagnose op basis van de DSM-5 met behulp van de SNOMED 

CT code. Indien een ziekte niet precies kan worden vastgesteld, en bijvoorbeeld ‘niet nader gespecificeerd’ 

van toepassing is kan een ICD-10 code worden gekozen. Mocht het niet mogelijk zijn iets te kiezen, omdat 

er geen passende code is, dan kan nog steeds de tekstomschrijving in de toelichting worden gebruikt. 

Daarnaast kan de code als onbekend geregistreerd worden met de NullFlavor.  

Het vraagt nu dus een expliciete vastlegging van de diagnose conform DSM-5 door middel van de ggz-

diagnoselijst met een unieke code.  

Voorbeeld: Patiënt geeft aan al een aantal maanden erg terneergeslagen te zijn en nauwelijks meer buiten 

te komen. De huisarts verwijst de patiënt naar de ggz met de vraagstelling depressieve klachten. De 

psychiater geeft dit in bij het element Toelichting en kiest voor DSM-5 concept en bijpassende SNOMED 

CT code voor Depressieve stoornis: eenmalige episode (36923009). 

Data-element ProbleemType 

De waarde voor dit veld staat default op diagnose de optie uit tabel ProbleemTypeCodelijst: 282291009 

Diagnose. Bij gebruik van de DSM-5 toelichting en ProbleemNaam moet deze waarde ook worden 

gekozen. 
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Data-element Toelichting 

Hierin kan de psychiater of regiebehandelaar op basis van de DSM-5 haar of zijn bevindingen weergeven, 

de criteria uit de DSM-5 en de mate waarin die bij de patiënt van toepassing zijn. Na deze formele 

beschrijving kan dan de juiste SNOMED CT code worden gekozen en vastgelegd in ProbleemNaam.  

Toepassing van de zib Probleem met de ggz-diagnoselijst 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt.  

Uitwerking instantiatie van de zib Probleem voor een DSM-5 diagnose 

De zorgprofessional stelt een diagnose, omschrijft deze conform de DSM-5 en voegt een SNOMED CT 

code voor de DSM-5 diagnose toe. 

Status Omschrijving Checklist 

 

De ggz zorgprofessional kan de zib 
Probleem gebruiken om de diagnose vast 
te leggen en uit te wisselen. De SNOMED 
CT Code wordt geregistreerd voor het 
geconstateerde probleem/klacht. 
 
Als er een diagnose geregistreerd wordt 
is het Probleemtype diagnose en dit 
wordt vastgelegd met de SNOMED CT 
code 282291009. 
 
NB. In de ggz is het diagnosticeren 
volgens de DSM-5 de professionele 
norm. Het veld met toelichting zal dan 
ook in de ggz moeten worden ingevuld en 
doorgegeven voorzien van de aanduiding 
DSM-5 en de OID van de DSM-5 erbij.  
 
NB 2. Over de unieke code per diagnose 
uit de DSM vindt nog overleg plaats. 
DSM-5 heeft zelf niet een afdoende 
codestelsel. Per april 2019 is besloten dat 
GGZ Nederland hier het initiatief in 
neemt. 

De zib Probleem is aanwezig in het 
EPD. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Het ProbleemType wordt vastgelegd 
met de SNOMED CT code voor 
Diagnose. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De ProbleemNaam is voorzien van 
SNOMED CT of ICD-10 code uit tabel 
ggz-diagnoselijst. 
  

• Ja  

• Nee 

 
De identificatie (OID) van de ggz-
diagnoselijst wordt vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De ProbleemToelichting is conform 
DSM 5 ingevuld als tekst:  

• Ja  

• Nee 
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Het FHIR-profiel van zib Probleem met gebruik van de ggz-diagnoselijst 
Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

In het FHIR-profiel voor de uitwisseling van de zib Probleem is de oplossing om de verzameling klachten 

uit de patient journey weer te geven in een gelijke hoeveelheid instantiaties1 van de zib Probleem. In de 

patiënt journey staan vier klachten, die krijgen dus elk een weergave conform zib Probleem in de FHIR-

profielen daarvoor.  

 

Status Omschrijving - Checklist 

 

Voor de diagnose die de huisarts 
stelt wordt de zib probleem 
geïnstantieerd en in de verwijzing 
doorgegeven. 

 

 

De diagnose door de 
zorgprofessional in de basis-ggz 
wordt ook conform de zib 
Probleem opgeslagen en in FHIR 
instance weergegeven voor de 
uitwisseling naar een PGO. 
De code is conform een van de 
volgende keuzen: 
 
Indien SNOMED CT code 
beschikbaar is moet die worden 
gebruikt.  
 
Indien geen SNOMED CT code 
aanwezig is, maar wel een ICD-
10 code, dan wordt ICD 10 
gebruikt.  
 
Bij afwezigheid van SNOMED CT 
en ICD 10 codes, dan wordt een 
van de Nza decimale indeling 
afgeleide code gebruikt.  

Voor de diagnose door de 
zorgprofessional wordt een FHIR instance 
voor de zib Probleem geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De FHIR instance voor de diagnose bevat 
verwijzing naar DSM-5 code uit de tabel 
ggz-diagnoselijst. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De FHIR instance voor de diagnose bevat 
op de DSM-5 gebaseerde omschrijving. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

 
1 Concrete gegevens van een patiënt die op basis van de zib en HL7 FHIR profiel zijn vastgelegd en/of 

uitgewisseld.  

https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zibproblem
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3.5 Uitwerking van de zib de zib Verrichting met de ggz-verrichtingenlijst 
 

Het concept verrichting vermeldt een therapeutische of diagnostische verrichting, die de patiënt heeft of zal 

ondergaan. Een verrichting kan een eenvoudig consult zijn maar ook een complexe cognitieve 

gedragstherapie. Omdat de ggz-verrichtingenlijst nu gereed is, worden hier aanvullende voorbeelden 

gepresenteerd ten opzichte van de eerdere uitwerking in Patient journey Deel 1. 

Data-element VerrichtingType (verplicht data-element bij uitwisseling).  

Het VerrichtingType wordt na het inbouwen van de zib gecodeerd vastgelegd. Dit betekent dat de 

zorgprofessional een lijst met mogelijkheden te zien krijgt die geregistreerd kunnen worden of via intypen 

van enkele eerste letters van een woord suggesties krijgt. Er kan een subset gemaakt worden van de meest 

voorkomende omschrijvingen, wat de lengte van de lijst beperkt. Dit is het enige veld dat verplicht gevuld 

moet worden, wanneer er van deze zib gebruik gemaakt wordt. Voor het vastleggen van verrichtingen wordt 

de ggz-verrichtingenlijst gebruikt.  

De overige data-elementen zijn niet gewijzigd ten opzichte van Patient journey Deel 1 en worden hier niet 

herhaald.  

Toepassing van de zib Probleem met de ggz-diagnoselijst 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt.  

Status Omschrijving Checklist 

 

De zorgverlener legt een eerste 
verrichting vast.  
 
Bijvoorbeeld: 
De ggz-intake  
 
Hierbij wordt de SNOMED CT code 
10197000 gebruikt: intake ggz. 

Het VerrichtingType kan gecodeerd 
worden vastgelegd met de code uit 
de ggz-verrichtingenlijst. 
 

• Ja  

• Nee 

 
 

 

De zorgverlener legt een tweede 
verrichting vast.  
 
Bijvoorbeeld: 
Systeemtherapie  
 
Hierbij wordt de SNOMED CT code 
114601000146107 gebruikt. 

Het VerrichtingType kan gecodeerd 
worden vastgelegd met de code uit 
de ggz-verrichtingenlijst. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het FHIR-profiel van zib Verrichting 
Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zibprocedure
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In het FHIR-profiel voor de uitwisseling van de zib Verrichtingen is de oplossing om de verzameling 

verrichtingen weer te geven in een gelijke hoeveelheid instantiaties van de zib. 

Status Omschrijving Checklist 

 

De verzameling verrichtingen 
wordt conform de zib Verrichting 
opgeslagen en in FHIR instance 
weergegeven voor de uitwisseling 
naar een PGO. 
 

Per verrichting wordt de FHIR instance voor 
de zib Verrichting geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De FHIR instance bevat verwijzingen naar 
De ggz-verrichtingenlijst en bijbehorende 
SNOMED CT code. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

 

3.6 Uitwerking van de zib Voedingsadvies 
 

Hieronder staat uit welke data-elementen de zib bestaat en wat er per data-element vastgelegd moet 

worden (welk format, eventuele waardenlijsten). Daarnaast beschrijven we wat het vastleggen van de zib 

voor de zorgprofessional betekent met betrekking tot de manier van registreren. Vervolgens wordt dit 

toegepast op de patient journey. 

Rootconcept Voedingsadvies 

De zib Voedingsadvies wordt gebruikt om het beleid ten aanzien van voeding vast te leggen. Een 

voedingsadvies is een beschrijving van voeding voor de patiënt, die aan specifieke eisen moet voldoen in 

verband met de gezondheid van de patiënt. Hieronder wordt uitgelegd uit welke data-elementen de zib 

bestaat en wat het voor de zorgprofessional (vastlegging van zib) betekent. Vervolgens wordt dit toegepast 

op de patient journey. 

Data-element DieetType 

De omschrijving van het dieettype kan in een tekstveld worden vastgelegd.  

Data-element Consistentie 

De omschrijving van de consistentie van de voeding kan in een tekstveld worden vastgelegd in dit veld.  

Data-element Toelichting 

De toelichting bij het voedingsadvies, dat bestaat uit een dieettype en een omschrijving van de consistentie 

van voeding kan in dit veld worden vastgelegd. 
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Toepassing van de zib Voedingsadvies 
Er zijn specifieke eisen van toepassing om deze zib goed te gebruiken. Deze worden, op basis van een 

voorbeeld uit de patient journey, in de tabel beschreven. Vervolgens is in de checklist opgenomen op welke 

items de test plaatsvindt.  

Status Omschrijving Checklist 

 

Het dieettype kan worden vastgelegd in 
een tekstveld.  
 
Bijvoorbeeld: 
Het dieettype is energieverrijkt 

In het veld dieettype kan het dieettype in 
vrije tekst wordt vastgelegd.  
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De consistentie kan worden vastgelegd 
in een tekstveld. 
 
Bijvoorbeeld: 
De consistentie is dik vloeibaar. 
 

De consistentie van de voeding kan in 
vrije tekst worden vastgelegd.  
 

• Ja  

• Nee 

 

 

In de toelichting kan een tekstuele 
omschrijving bij het voedingsadvies 
worden toegevoegd in een tekstveld.  
 
 

De toelichting bij het voedingsadvies 
kan in vrije tekst worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het FHIR-profiel van de zib Voedingsadvies 
Het HL7 FHIR-profiel vindt u hier. Hierin zijn alle velden aanwezig zoals in de zib gedefinieerd en in de 

tabel aangegeven. Nictiz kijkt er bij de kwalificatie gericht naar of dat ook correct aan het PGO wordt 

doorgegeven. 

  

Status Omschrijving Checklist 

 

Het lichaamsgewicht wordt conform 
de zib Voedingsadvies opgeslagen 
en in FHIR instance weergegeven 
voor de uitwisseling naar een PGO. 

Voor het Voedingsadvies wordt een FHIR 
instance voor de zib Voedingsadvies 
geïnstantieerd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

https://simplifier.net/nictizstu3-zib2017/zibnutritionadvice


  

 

 
Patient journey ggz Deel 2: 42 nieuwe zibs 

 

41 

4. Zibs in de patient journey in het kader van de Wvggz 
 

In het kader van de Wvggz is het gewenst om bepaalde informatie, die bij een crisis naar een ggz-instelling 

gestuurd wordt, te vertalen van bijvoorbeeld een pdf-document naar discrete gegevens in het EPD. Figuur 

4 toont de patient journey in de ggz zodra in het kader van de Wvggz een crisismaatregel of een 

zorgmachtiging is afgegeven. De crisismaatregel wordt in acute situaties door de burgemeester afgegeven. 

De zorgmachtiging wordt door de rechter afgegeven.  

Dit deel van de patient journey bestaat uit een document of formulier dat vanaf de burgemeester of 

rechtbank bij de zorgaanbieder terechtkomt. Op basis van deze crisismaatregel of zorgmachtiging moet de 

zorg worden gepland en verleend. Daarom is het voor de zorgverleners noodzakelijk om de gegevens in 

het EPD beschikbaar te hebben. Ook kunnen gedurende het proces allerlei activiteiten gepland en 

uitgevoerd worden waarvoor gestructureerde data nodig zijn. Een document dat niet bewerkt kan worden, 

voldoet dan niet.  

Hieronder komen eerst de zib Crisismaatregel en vervolgens de zib Zorgmachtiging aan de orde. De aard 

van de gegevens overlapt in hoge mate. Daarom wordt bij de zorgmachtiging alleen een uitwerking 

gegeven van de gegevens die afwijken of aanvullend zijn. In een Patient Journey is de zib Crisismaatregel 

vaak de eerste. Daarna volgt dan de zib Zorgmachtiging als langere behandeling nodig is. De stappen in 

de journey worden eerst toegelicht.  

 

Figuur 4. De behandeling in de ggz op basis van crisismaatregel en/of zorgmachtiging 

 

1. Stap 1 is niet opgenomen in de patient journey. Er gaat een crisismelding vooraf aan de 

crisismaatregel. De burgemeester beslist op in de Wvggz opgenomen richtlijnen tot het afgeven van 
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een crisismaatregel. De CM wordt als een document ontvangen door de zorgaanbieder. Vanaf dat 

moment start de patient journey in de ggz.  

2. De zorgverlener ontvangt de crisismaatregel, voert een intake uit, legt ook gegevens vast conform de 

zibs uit de basisgegevens ggz en een zib Algemene meting voor een ROM-schaal (bijvoorbeeld 

HoNOS 12, zie patient journey 1 waarin die is uitgewerkt). 

3.  De behandelaar schrijft e-health-modules en medicatie voor.  

4.  De behandelaar stelt een behandelplan op en gebruikt de zibs van de compositie Behandelplan.  

5. Patiënt krijgt inlogcode voor de e-health-modules Y & Z. Ook keurt de patiënt het behandelplan goed. 

6.  De patient werkt aan de e-health-modules.  

7. De behandelaar (zib Zorgverlener) monitort de vorderingen van de patiënt en stuurt een tussentijds 

bericht (HASP-GGZ) naar de huisarts (Zib Zorgverlener en Zib Zorgaanbieder). Behandelaar 

informeert eventueel ook patiëntvertrouwenspersoon. 

8. De patient gaat naar zijn PGO om gegevens op te vragen. Bijvoorbeeld de gegevens voor de 

basisgegevens ggz.  

9.  De patiënt vraagt na inloggen met DigID de gegevensdienst basisgegevens ggz op. De 

gegevensdienst PDF/A kan worden toegepast voor de zib Crisismaatregel en zib Zorgmachtiging, 

maar dit staat in principe later op de lijst. Voor de WVGGZ is nog geen gegevensdienst. 

10. Patiënt kijkt in zijn PGO naar de binnengekomen resultaten.  

11.  Patiënt vraagt nogmaals via het PGO gegevens op: nu bijvoorbeeld het actueel medicatieoverzicht.  

 

4.1. De crisismaatregel  
 

Dit proces wordt uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Voor de details wordt verwezen naar de 

uitvoerige documentatie over de Wvggz. Onderstaande dient alleen ter illustratie voor het gebruik van de 

zibs.  

4.1.1 Uitwerking van de zib Crisismaatregel 
De uitwerking van een zib in de vorm van de crisismaatregel bevat ook een aantal andere zibs. Het gaat 

concreet om: Patiënt, zorgverlener en zorgaanbieder. Figuur 5 toont het informatiemodel van deze zib. 
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Figuur 5. Het informatiemodel van zib Crisismaatregel  

 

Data-element Crisismaatregeldocument 

Het Crisismaatregeldocument bevat de beslissing van de burgemeester, gebaseerd op een medische 

verklaring en zo mogelijk het hoorverslag van de patiënt. Die afweging tussen medische verklaring en 

hoorverslag leidt tot een juridische onderbouwing en het nemen van de crisismaatregel. 
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Data-element Contactgegevens Burgemeester 

Bedoeld om de contactgegevens van de burgemeester die de CM heeft afgegeven in het EPD vast te 

kunnen leggen. 

 

Data-element Aanvrager crisismaatregel  

Het kan nuttig zijn te weten wie de aanvrager is van de crisismaatregel.  

Referentie naar de zib Patient  

Referentie naar de zib Patiënt voor persoonsgegevens van de betrokkene. Dit is in Patient journey Deel 1 

uitgelegd.  

Data-element MedischeVerklaring 

Verklaring van een onafhankelijk arts met daarin de actuele gezondheidstoestand. 

 

Data-element Startdatum CM 

De datum waarop de crisismaatregel ingaat. 

Data-element Stopdatum CM 

De datum waarop de crisismaatregel niet meer van kracht is. 

Referentie naar de zib Patiënt  

Via de zib Patiënt worden de patiëntengegevens als naam, geslacht, geboortedatum afgehandeld. Voor 

de uitwerking van deze zib: zie Patient journey Deel 1. Uiteraard moet de crisismaatregel wel aan de 

juiste patiënt kunnen worden gekoppeld.  

Data-element CrisisMaatregel  

Het veld crisismaatregel is bedoeld om de soort maatregelen te kunnen vastleggen. Het is het antwoord op 

de vraag: ‘Tot welke vorm van verplichte zorg machtigt de crisismaatregel?’ Om dit goed weer te geven 

wordt een selectie gemaakt uit de waardenlijst ‘Zorg die noodzakelijk is om de crisissituatie af te wenden’ 

met OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.12. (NB. de lijst is inhoudelijk identiek met de zib 

Vrijheidsbeperkende maatregelen, maar krijgt een unieke naam en OID in de context van deze zib).  

Status Omschrijving Checklist 

 

Het 
Crisismaatregeldocument 
kan worden ontvangen en 
opgeslagen in het EPD van 
de patiënt.  
 
Bijvoorbeeld een PDF-
document.  
 

Crisismaatregeldocument kan worden ontvangen 
door het EPD. 

• Ja  

• Nee 

 
 
Crisismaatregeldocument is opgeslagen in het 
EPD. 
 

• Ja  

• Nee 
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Crisismaatregeldocument is leesbaar voor 
bevoegde zorgverlener. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

De contactgegevens van de 
burgemeester kunnen 
worden ontvangen en 
opgeslagen in het EPD van 
de patiënt. 
  
Bijvoorbeeld: Burgemeester 
van Lutjebroek, 
telefoonnummer 0700-9876. 

Contactgegevens burgemeester kunnen worden 
ontvangen door het EPD van de patiënt.  

• Ja  

• Nee 

 
Contactgegevens burgemeester kunnen worden 
opgeslagen in het EPD van de patiënt.  

• Ja  

• Nee 

 
  

 

De contactgegevens van de 
aanvrager crisismaatregel 
kunnen worden ontvangen 
en opgeslagen in het EPD 
van de patiënt.  
 
Bijvoorbeeld: 
Contactpersoon is partner, 
telefoonnummer 0700-4567. 

Contactgegevens aanvrager crisismaatregel 
kunnen worden ontvangen door het EPD van de 
patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Contactgegevens aanvrager crisismaatregel 
kunnen worden opgeslagen in het EPD van de 
patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

De medische verklaring bij 
de crisismaatregel kan 
worden ontvangen en 
opgeslagen in het EPD van 
de patiënt.  
 
Bijvoorbeeld een PDF-
document met medische 
verklaring.  

De medische verklaring bij de crisismaatregel kan 
worden ontvangen door het EPD van de patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De medische verklaring bij de crisismaatregel kan 
worden opgeslagen in het EPD van de patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 
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De startdatum van de 
crisismaatregel kan worden 
vastgelegd.  
Bijvoorbeeld: 3 september 
2020. 
 

De ingangsdatum en tijd van de CM kunnen in het 
systeem worden vastgelegd. 

 

• Ja  

• Nee 

  

 

De datum waarop de 
crisismaatregel van 
rechtswege stopt kan 
worden vastgelegd.  
 
Bijvoorbeeld: 6 september 
2020. 

De einddatum en tijd van de CM kunnen in het 
systeem worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het EPD koppelt de CM aan 
de juiste patiënt. 
 
Bijvoorbeeld: CM-document 
in het EPD van patiënt 
Janssen.  

De CM en gegevens daaruit worden in het EPD 
correct gekoppeld aan de juiste patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het EPD biedt de 
mogelijkheid de vorm van 
verplichte zorg waartoe de 
crisismaatregel machtigt als 
discrete informatie op te 
nemen conform de 
bijbehorende waardenlijst.  
 
Bijvoorbeeld: Toedienen 
orale medicatie. SNOMED 
CT code 121531000146107 
(Forced medication via oral 
route). 

De verplichte maatregel kan worden vastgelegd 
conform de waardenlijst ‘Zorg die noodzakelijk is 
om de crisissituatie af te wenden’. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De daarbij horende SNOMED CT codes worden 
mee opgeslagen. 
 

• Ja  

• Nee 

 

In de Wvggz wordt veel aandacht besteed aan patiëntenrechten. Om die reden worden diverse zaken 

opgenomen in de crisismaatregel. Deze worden hieronder beschreven. Het is nuttig om die als discrete 

data in het EPD beschikbaar te hebben, dit is voor de uitvoering van de zorg noodzakelijk. 

Container Horen patiënt 

De burgemeester, of voor dit concrete gegeven iemand namens de burgemeester, geeft aan of de patiënt 

is gehoord. Rechters willen weten waarom niet is gehoord, want in de Memorie van Toelichting (MvT) bij 

de wet staat dat de burgemeester niet te snel mag aannemen dat het niet mogelijk is berokkenen te horen. 

Zij/Hij moet haar/zijn best doen daarvoor. 
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Data-element Is patiënt gehoord?  

In dit veld kan worden aangegeven of de betrokkene is gehoord. Het datatype is boolean, dus er kan ja of 

nee worden ingevuld.  

Data-element Indien ja, gehoord door 

In dit tekstveld kan worden vastgelegd door wie de patiënt is gehoord.  

Data-element Indien nee, reden niet gehoord 

In dit tekstveld kan worden vastgelegd wat de reden is waarom de patiënt niet is gehoord. 

Data-element Toestemming data delen PVP (patiëntvertrouwenspersoon)  

In dit veld kan worden vastgelegd of er toestemming is om de persoonsgegevens van de patiënt te delen 

met Stichting PVP. Het datatype is boolean, dus er kan ja of nee worden ingevuld. Vervolgens kan er 

vastgelegd worden welke soort toestemming er is gegeven volgens de waardenlijst ToestemmingPVP.  

Status Omschrijving Checklist 

 

Het is mogelijk om in het EPD 
vast te leggen of de patiënt is 
gehoord met een boolean 
datatype vast te leggen, dus ja 
of nee. 
 
Bijvoorbeeld: [X] Ja.  
 

Het is mogelijk om vast te leggen of de 
patiënt is gehoord. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Bij ja toevoegen: door wie de 
patiënt is gehoord. Dit kan in 
een tekstveld. 
 
Bijvoorbeeld: Patient is gehoord 
door medewerker Pieterse van 
gemeentelijke sociale dienst, 
telefoonnummer 0700-9631. 
 

Het is mogelijk om in vrije tekst vast te 
leggen door wie de patiënt is gehoord. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Bij nee, toevoegen van de reden 
waarom de patiënt niet is 
gehoord. Dit kan in een 
tekstveld. 
 
Bijvoorbeeld: De patient was 
door zijn crisissituatie niet in 
staat te communiceren.  
  

Het is mogelijk om in vrije tekst de 
reden vast te leggen waarom de patiënt 
niet is gehoord. 
 

• Ja  

• Nee 
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Het EPD kan met een Boolean 
datatype (ja of nee) vastleggen 
of er toestemming is om 
persoonsgegevens van patiënt 
te delen met Stichting PVP. 
 

Het is mogelijk om vast te leggen of er 
toestemming is gegevens te delen met 
Stichting PVP. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

Het EPD gebruikt de 
waardenlijst soorten 
toestemming om 
persoonsgegevens van patiënt 
te delen met Stichting PVP.  
 
 

Het EPD past de waardenlijst soorten 
toestemming toe bij het delen van 
gegevens met Stichting PVP. 
  

• Ja  

• Nee 

 

 

4.1.2 Relaties zib Crisismaatregel met andere zibs 
 

De zib Crisismaatregel maakt gebruik van gegevens in een aantal andere zibs. Die relatie moet in het 

EPD correct worden gelegd.  

Referentie naar de zib Patiënt 

Via de referentie naar de zib Patiënt is duidelijk op wie de crisismaatregel van toepassing is.  

Referentie naar de zib Zorgaanbieder 

Via een referentie naar de zib Zorgaanbieder wordt aangegeven waar de zorg wordt verleend.  

Referentie naar de zib Zorgverlener 

Er zijn drie zorgverleners bij de procedure betrokken, die rollen zijn allen expliciet aanwezig en vragen 

driemaal de zib Zorgverlener:  

- De eerste is de Verantwoordelijk Zorgverlener Dit is de regiebehandelaar die verantwoordelijk is 

voor de uitvoering van de verplichte zorg. 

- De tweede is de Geneesheer-Directeur. De geneesheer-directeur is juridisch verantwoordelijk 

voor de verleende verplichte zorg conform de regels en afspraken. 

- De derde is de Onafhankelijk Psychiater. Dit is de psychiater die onafhankelijk is en de medische 

verklaring aan de burgemeester verstrekt.  
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Status Omschrijving Checklist 

 

Het EPD biedt de mogelijkheid 
de locatie2 vast te leggen waar 
de verplichte zorg plaatsvindt.  

De verplichte zorg kan worden 
gekoppeld aan de locatie uit de zib 
Zorgaanbieder of met hulp van een zib 
Locatie2. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De relatie met zib Zorgverlener 
voor de regiebehandelaar die 
verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de verplichte 
zorg. 

Het EPD kan de uitvoerend 
zorgverlener of regiebehandelaar linken 
aan de crisismaatregel. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De relatie met zib Zorgverlener 
voor de geneesheer-directeur. 

Het EPD kan de geneesheer-directeur 
linken aan de crisismaatregel. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De relatie met zib zorgverlener 
voor de onafhankelijk 
psychiater. 

Het EPD kan de onafhankelijk 
psychiater linken aan de 
crisismaatregel. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

 

Op termijn kan worden verwacht 
dat deze relaties tussen 
crisismaatregel en de zibs 
zorgverlener en zorgaanbieder 
ook in een FHIR-bundel worden 
meegenomen. 

Er is nog geen concreet plan voor 
opgesteld.  

 

 

 
2 In het kader van de Wvggz is gesproken over aanpassingen aan de zib Zorgaanbieder om locatie 
preciezer weer te geven. Een alternatief kan zijn dat er een jib (justitiële-informatiebouwsteen) wordt 
ontwikkeld om locaties precies vast te leggen. Dit is nog niet gestandaardiseerd.  



  

 

 
Patient journey ggz Deel 2: 42 nieuwe zibs 

 

50 

4.2. De zorgmachtiging 
 

Voor de zorgmachtiging (ZM) herhaalt zich het proces in de regel. Hier wordt daarom opnieuw verwezen 

naar figuur 4.  

1. Nadat de crisis voorbij is, de crisismaatregel is beëindigd en/of er voldoende tijd is na een 

crisismaatregel, kan de rechter besluiten een zorgmachtiging af te geven. Ook deze kan zowel voor 

een ambulante situatie als voor opname in een ggz-instelling worden afgegeven.  

 

2. Bij de start van de behandeling op basis van een zorgmachtiging wordt een behandelplan 

opgesteld of het bestaande wordt bijgesteld, uitgaande van de zorgmachtiging. Daarbij past ook 

de compositie van zibs behandelplan die verderop in dit document is besproken.  

 

3. De overige stappen en zibs lijken op de route in figuur 4.  

In figuur 6 is het informatiemodel van de zib Zorgmachtiging opgenomen.  

4.2.1 Uitwerking van de zib Zorgmachtiging  
De uitwerking van een zib in de vorm van de zorgmachtiging bevat ook een aantal andere zibs. Het gaat 

concreet om: patiënt, zorgverlener en zorgaanbieder. Hoe dat werkt is uitgelegd bij crisismaatregel.  
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Figuur 6. Het informatiemodel van de zib Zorgmachtiging 
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Data-element VerleendeZorgmachtiging 

Dit data-element bevat het complete document VerleendeZorgmachtiging en bevat de beslissing van de 

rechter, gebaseerd op een medische verklaring.  

Data-element Contactgegevens rechtbank 

Dit data-element is bedoeld om de contactgegevens van de rechtbank die de zorgmachtiging heeft 

afgegeven in het EPD vast te kunnen leggen. 

 

Data-element Initiator zorgmachtiging  

In dit veld wordt vastgelegd wie de initiator is van de zorgmachtiging.  

Referentie naar de zib Patiënt  

Referentie naar de zib Patiënt voor de persoonsgegevens van de betrokkene. De details zijn in Patient 

journey Deel 1 uitgelegd.  

Data-element Medische verklaring 

Verklaring van een onafhankelijk arts met daarin de actuele gezondheidstoestand. 

 

Data-element Startdatum ZM 

Datum en tijd vanaf wanneer de zorgmachtiging geldig is. 

Data-element Stopdatum ZM 

Datum en tijd tot wanneer de zorgmachtiging geldig is. 

Data-element Maatregelen zorgmachtiging  

Dit veld is bedoeld om de soort maatregelen te kunnen vastleggen. Het geeft aan welke vorm van 

verplichte zorg in de zorgmachtiging is opgenomen. Om dit goed weer te geven wordt een selectie 

gemaakt uit de waardenlijst Maatregelen met OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.13. (NB. De lijst is 

inhoudelijk identiek met de zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen en met zib Crisismaatregelen, maar krijgt 

een unieke naam en OID in de context van deze zib.)  

 

Status Omschrijving Checklist 

 

Het document zorgmachtiging 
kan worden ontvangen en 
opgeslagen in het EPD van de 
patiënt.  
 
 

Document zorgmachtiging is 
beschikbaar in het EPD. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Document zorgmachtiging is leesbaar 
voor bevoegde zorgverlener. 
 

• Ja  

• Nee 

 



  

 

 
Patient journey ggz Deel 2: 42 nieuwe zibs 

 

53 

 

Contactgegevens rechtbank 
kunnen worden ontvangen en 
opgeslagen in het EPD van de 
patiënt.  
 
Bijvoorbeeld: Rechtbank 
Leeuwarden telefoonnummer 
0700 2468. 

Contactgegevens rechtbank kunnen 
worden ontvangen door het EPD van de 
patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Contactgegevens rechtbank kunnen 
worden opgeslagen in het EPD van de 
patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Contactgegevens initiator 
zorgmachtiging kunnen worden 
ontvangen en opgeslagen in het 
EPD van de patiënt.  
 
Bijvoorbeeld: Jan Klaassen, 
telefoonnummer 0700- 4433. 
 

Contactgegevens initiator 
zorgmachtiging kunnen worden 
ontvangen door het EPD van de patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Contactgegevens initiator 
zorgmachtiging kunnen worden 
opgeslagen in het EPD van de patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De medische verklaring bij de 
zorgmachtiging kan worden 
ontvangen en opgeslagen in het 
EPD van de patiënt.  
 
Bijvoorbeeld een PDF.  

De medische verklaring bij de 
zorgmachtiging kan worden ontvangen 
door het EPD van de patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De medische verklaring bij de 
zorgmachtiging kan worden opgeslagen 
in het EPD van de patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 
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De datum waarop de 
zorgmachtiging ingaat.  
 
Bijvoorbeeld: 7 september 2020. 
 

De ingangsdatum en tijd van de 
zorgmachtiging kunnen in het systeem 
worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

De datum waarop de 
zorgmachtiging van rechtswege 
stopt.  
 
Bijvoorbeeld: 6 december 2020. 

De einddatum en tijd van de 
zorgmachtiging kunnen in het systeem 
worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

EPD koppelt de zorgmachtiging 
aan de juiste patiënt. 
 
Bijvoorbeeld: EPD van Katrien 
Klaassen.  

De zorgmachtiging en gegevens daaruit 
worden in het EPD gekoppeld aan de 
juiste patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Het EPD biedt de mogelijkheid 
de vorm van verplichte zorg die 
in de zorgmachtiging is 
opgenomen als discrete 
informatie op te nemen conform 
de bijbehorende waardenlijst.  
 
Bijvoorbeeld: Insluiten in een 
separeerverblijf SNOMED CT 
code 124061000146109. 

De verplichte maatregel kan worden 
vastgelegd conform de waardenlijst 
Maatregel. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De daarbij horende SNOMED CT 
codes, bijvoorbeeld 124061000146109 
worden mee opgeslagen.  
 

• Ja  

• Nee  
 

4.2.2 Relaties van zib Zorgmachtiging met andere zibs 
 

De zib Zorgmachtiging maakt op een vergelijkbare manier gebruik van gegevens in een aantal andere 

zibs als dat bij crisismaatregel al is uitgelegd. Die relaties moeten in het EPD correct worden gelegd.  

Referentie naar de zib Zorgaanbieder 

Via een referentie naar de zib Zorgaanbieder wordt aangegeven waar de zorg wordt verleend.  

Referentie naar de zib Zorgverlener 
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Er zijn twee zorgverleners bij de procedure betrokken, die rollen zijn allen expliciet aanwezig en vragen 

tweemaal de zib Zorgverlener. 

- De eerste is de Geneesheer Directeur. De geneesheer-directeur is juridisch verantwoordelijk voor 

de verleende verplichte zorg conform de regels en afspraken. 

- De tweede is de Onafhankelijk Psychiater. Dit is de psychiater die niet bij de behandeling is 

betrokken en de medische verklaring aan de rechtbank verstrekt.  
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5. Het vastleggen van gezagsrelaties bij kinderen 
 

We geven een beknopte toelichting op vragen die via de Redactieraad zibs ggz aan Nictiz zijn gesteld. Een 

vraag is: hoe kan een gezag relatie – zoals ouderlijk gezag – bij kinderen worden vastgelegd met behulp 

van zibs?  Het betreft hier vragen die niet hebben geleid tot aanpassingen van bestaande zibs. Wel is een 

nadere uitwerking gewenst om duidelijk te maken hoe in de ggz zulke specifieke onderwerpen kunnen 

worden vastgelegd in het EPD bij gebruik van zibs.  

Het antwoord bestaat uit een constructie waarvoor meerdere zibs tegelijk nodig zijn om de gezag relatie 

goed weer te geven, vast te leggen en in een later stadium ook te kunnen doorgeven. Om de gezag relatie 

ten opzichte van kinderen weer te geven is een combinatie nodig van de zib Contactpersoon en de zib 

GezinssituatieKind. In de zib GezinssituatieKind wordt de ouder/verzorger weergegeven (0..*) via de daarin 

opgenomen relatie met zib Contactpersoon. In de zib Contactpersoon kan de rol worden weergegeven, 

waarvan de waardenlijst “RolCodelijst” ook gezagsrollen omvat als: voogd, wettelijke vertegenwoordiger 

en bewindvoerder. 

  

Status Omschrijving Checklist 

 

De zib GezinssituatieKind en de 
zib Contactpersoon zijn 
beschikbaar in het EPD. 
 
 
 

Gegevens uit de zib GezinssituatieKind en zib 
Contactpersoon kunnen in het EPD worden 
vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Ouderlijk gezag kan worden 
vastgelegd conform de Nictiz 
instructies. 
 
 
 

Binnen de zib GezinssituatieKind kunnen de 
ouders/verzorgers 0..* worden weergegeven via 
zib Contactpersoon. 
 

• Ja  

• Nee 

 
In zib Contactpersoon kan de rol worden 
weergegeven via de bijbehorende waardenlijst. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

  



  

 

 
Patient journey ggz Deel 2: 42 nieuwe zibs 

 

57 

6. Gebruik van Composities van zibs in de ggz 
 

De Redactieraad zibs ggz voerde een verkenning van het referentiedomeinenmodel ggz (RDG) uit. Hieruit 

kwam naar voren dat diverse rubrieken in het model niet goed te vangen zijn in een enkele zib. Vanuit de 

gedachte dat sommige gegevens al conform de zibs in het EPD (of andere systemen) beschikbaar zijn en 

er voor ontbrekende onderdelen nieuwe zibs gemaakt kunnen worden, heeft de redactieraad drie stappen 

gezet.  

- De principes voor zibs en composities zijn op een rij gezet. 

- Een compositie voor behandelplan is uitwerkt en als compositie zib gemaakt en goedgekeurd. 

- Deze compositie is getoetst met praktijkvoorbeelden en in consultatie geweest in het najaar van 

2019.  

Bovenstaande gedachten en de gevolgde stappen zijn, inclusief enkele voorbeeld zibs, ingebracht bij het 

architectuurteam zibs van het programma Registratie aan de bron. Er is gestart met nadenken over hoe de 

zibs en composities zich tot elkaar moeten verhouden. De architecten onderkennen de volgende vier 

niveaus:  

- Data-elementen. Dit is de kleinste unit waar betekenis uit kan worden ontleend.  

- Zorginformatiebouwstenen. De uitwerking van klinische concepten waarin data-elementen en hun 

relaties worden gespecificeerd.  

- Composities (voorlopige naam): een combinatie van meerdere zibs. Een kenmerk is dat het een 

afgebakend doel dient (anamnese, behandelplan, evaluatie) en onderdeel kan zijn van een dataset.  

- Een complete dataset of informatiestandaard voor een domein. Een dataset omvat tientallen zibs 

en honderden data-elementen, vaak in specifieke ordeningen of groeperingen. Als de dataset 

formeel wordt vastgesteld, wordt het een informatiestandaard. Deze kan bij het Zorginstituut 

worden aangemeld en gepubliceerd. Bij geboortezorg en medicatie is dat bijvoorbeeld al gedaan. 

Voor de ggz ontbreekt nog een informatiestandaard waarin een complete dataset is opgenomen.  

De ggz heeft nog geen informatiestandaard of dataset, dat onderdeel wordt daarom hier niet uitgewerkt, 

de andere drie wel.  

 

6.1. De opbouw van data-elementen, zibs en composities 

 

Standaardiseren zorggegevens begint op het laagste niveau: een data-element 
De basis van de gegevensstandaardisatie bestaat uit een uitwerking van een individueel data-element. 

Een data-element wordt ook wel een item, atoom, variabele of gegeven genoemd. En een data-element 

heeft een aantal (verplichte) kenmerken. In figuur 7 is dat weergegeven conform ISO 13972: 
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Figuur 7. Standaardisatie op het laagste niveau van een data-element  

 

Samengevat heeft een data-element altijd de volgende kenmerken.   

- Naam 

- Definitie of omschrijving 

- Unieke code (+ codestelsel benoemen of identificeren) 

- Een waarde 

- Datatype 

Bij datatypen die voldoen aan ISO 21090 gelden de volgende aanvullingen. 

- Getallen: type Physical Quantity, dan moet er een unit bij (bijvoorbeeld gewicht: type PQ, unit 

gram (g) of kilogram (kg)). Voor de units kan UCUM worden gebruikt.  

- Waardenlijsten: type Coded Description (CD). Dit is een vastgestelde waardenlijst waar niets aan 

kan worden toegevoegd. Een ander datatype dat voorkomt is Coded with Extensions (CE). Dit 

houdt in dat er waarden aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Dit komt bijvoorbeeld voor bij 

diagnoses in zib Probleem en verrichtingen in de zib Verrichting. 

- Schalen met oplopende scores: Type Coded Ordinal (CO). Dit datatype wordt veel gebruikt voor 

bijvoorbeeld ROM-schalen met (oplopende) scores. Kenmerk van de CO is dat er via de code 

betekenis kan worden gegeven en er ook eenvoudige berekeningen als optellen mogen 

plaatsvinden.   

De zibs worden ontwikkeld op basis van enkele principes 

Het hart van een zib is dus een data-element. De meeste zibs hebben enkele data-elementen. In figuur 8 

is een zib-opbouw geïllustreerd.  

http://unitsofmeasure.org/trac/
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Figuur 8. Zibs met één of meer data-elementen 

 

Zibs kunnen groot of klein zijn, maar hebben minimaal één data-element.  

Zibs kunnen aan elkaar worden gerelateerd, bijvoorbeeld de zib Crisismaatregel heeft relaties met zib 

Patiënt, zib Zorgverlener en zib Zorgaanbieder. Dit mechanisme voorkomt dubbelingen in ontwerpen en 

ondersteunt het principe ‘eenmalig registreren en meervoudig gebruik’.  

 

6.2. Gebruik van de zibs 
 

Er is een verschil tussen een de definitie van de zib, de implementatie in een bericht of systeem en het 

gebruik van een zib in de zorgpraktijk. 

De zib-definitie beschrijft een deel van de zorgpraktijk 
De definitie van een zib is de beschrijving, de unieke codes, het logisch gegevensmodel, zoals dat wordt 

gepubliceerd door bijvoorbeeld Nictiz. De zibs voldoen aan ISO 13972 Clinical Information Models. De zibs 

beschrijven het zorgperspectief: wat is relevant voor patiënten en voor goede zorg.  

Zib-implementatie 
De implementatie is het inbouwen van velden in een EPD om de data-elementen uit een zib te kunnen 

invullen, opslaan, verwerken en presenteren. Of er worden mappings gemaakt in bestaande systemen 

tussen de data-elementen van de zib en bestaande database velden.  

Het specificeren van een bericht om gegevens te kunnen doorgeven is ook onderdeel van een zib-

implementatie, zoals dit met de diverse medicatie zibs in HL7 v3 is gedaan en met Basisgegevens GGZ en 

overige zibs in HL7 FHIR. Een goede implementatie van een zib zorgt ervoor dat in principe alle data-

elementen in het EPD en/of het bericht aanwezig zijn en waar relevant dat de juiste waarden kunnen 

worden ingevuld.  
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Zibs in de zorgpraktijk 
Zib-gebruik in de zorgpraktijk betekent dat de vastlegging van de zorg gebeurt conform de zib met gebruik 

van tekstvelden, datumvelden of invulvelden en met de vooraf gedefinieerde waarden uit de waardenlijsten. 

Ook kunnen in de relevante rubrieken getallen worden vastgelegd, bijvoorbeeld gewicht en bloeddruk.  

Er is een belangrijk verschil tussen definitie/implementatie en gebruik in de zorgpraktijk. De implementatie 

van de zib in een EPD moet de definitie van de zib volledig dekken. De zib hoeft niet altijd gebruikt te 

worden, bijvoorbeeld als iets bij een bepaalde patiënt niet voorkomt of niet van toepassing is. Daarnaast 

hoeven in de zib ook niet altijd alle velden gevuld te worden. Het gaat bij het gebruik van zibs om het zinvol 

toepassen van de ondersteuning door zibs in het EPD of bericht in de zorg.  

6.3. Composities van zibs 
 

Zibs kunnen worden gegroepeerd in composities of samenstellingen. Een compositie voegt nog een laag 

complexiteit toe aan het geheel van data-elementen en de zib. In een compositie wordt een verzameling 

data-elementen en een verzameling zibs bij elkaar gebracht voor een specifiek doel. In figuur 9 staat een 

voorbeeld uit het HL7 versie 3 bericht neonatale follow up na 24 maanden. De witte blokken zijn bestaande 

zibs en de blauwe zijn specifieke data-elementen uit een geselecteerde zib. Hoe dit met composities werkt 

of moet werken is binnen Nederland nog onderwerp van discussie en gedachtenvorming. Op het moment 

van schrijven van deze patient journey is dit nog niet uitgekristalliseerd.  

Wat wel duidelijk is dat de ggz voorbeelden, namelijk de compositie Behandelplan en compositie Evaluatie 

(en de overige composities die bij gepast gebruik en het RDG zijn geïdentificeerd) het niveau van een 

individuele zib overstijgen. Tegelijk zijn ze ook geen complete domein dataset voor de ggz.  
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Figuur 9. Voorbeeldcompositie van zibs en data-elementen uit de geboortezorg (Perined, 2011) 

6.4. Compositie Behandelplan ggz 
 

De Redactieraad zibs ggz stelde in juni 2018 een aantal aspecten voor het maken van een compositie voor 

het behandelplan. De aanleiding hiervoor was dat het behandelplan als de kern van het ggz-werk wordt 

gezien, de losse zibs niet altijd een goed beeld geven over wat het nu betekent voor de ggz om met zibs 

te werken en er een goede basis nodig is voor het systematisch maken van een verzameling ggz zibs. 

Een compositie heeft een verzameling zibs en een aantal kenmerken. Daarbij is er het onderscheid, net 

zoals bij zibs, tussen de definitie van de compositie, de implementatie van composities in het EPD en 

berichten en het gebruik van de compositie in de zorgpraktijk.  

Meta gegevens van composities 
Voorlopig stellen we: de metagegevens van een compositie zijn gelijk aan de meta gegevens van een zib. 

We hanteren dezelfde specificaties tot blijkt dat we essentiële toevoegingen willen.  

Essentiële toevoegingen die we vaststellen. 

• Een definitie van een compositie van zibs heeft altijd een omschreven use case. In dit geval het 

behandelen van een ggz-patiënt.  

• Linken tussen zibs: deze worden op het meta-niveau gedefinieerd.  
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6.4.1. Kenmerken van gebruik van een compositie van zibs in de zorgpraktijk 

 
Data-elementen van composities.   

• Auteur 1..* De zorgverlener die voor een patiënt een behandelplan opstelt (Zib Professional) 

• Data-element en startdatum/stopdatum: datum waarop een behandelplan begint en eindigt. 

• Versiebeheer 1..* 

 

Welke zibs horen bij de compositie Behandelplan? 
 

1. Zib Doel 1..*(zib…) 

a. Data-element status 

2. Zib Verrichting (tabel ….) 0..* (Zib verrichting)  

a. SNOMED CT codes 

b. Interventie (zib) nodig?  

c. Hoe voegen wij verrichtingen/interventies/codes toe? 

d. Aan wie wordt het toegewezen? Zib Verrichting heeft relatie met uitvoerder. 

De relatie van de zib Verrichting met zib doel 0..* kan worden aangegeven. 

3. Zib Afspraak om XYZ te doen (met elkaar) 0..*(zib ontbreekt nog) relatie met zib doel 0..* kan 

worden aangegeven 

4. Zib Informed consent 0..*(kandidaat-zib). 

a. Daarnaast kent een behandelplan altijd informed consent, ook als de patiënt geen 

toestemming geeft (bijvoorbeeld bij dwangbehandeling). Het is dus eigenlijk ‘informed’ 

met of zonder ‘consent’. Dit bestaat uit: 

b. Door wie het is vastgesteld (naam) 

c. Wanneer het is besproken (datum) 

d. Of het is besproken met de patiënt (wel/niet) 

e. Of de patiënt akkoord is (wel/niet) 

f. Met wie het besproken is: 0 of meer namen en wat de rol is ten opzichte van de patiënt 

(bijvoorbeeld vader of bewindvoerder) 

g. Toelichting (in vrije tekst in een gelabeld en gecodeerd tekstblok) 

5. Zib Hulpvraag 0..* 

a. Van wie? 

6. Zib subject patiënt/ familie (zib Patiënt, zib Contactpersoon) 

7. Zib probleem(stelling) (zib Probleem) 

8. Risico’s herkennen en interventies en afspraken 0..*  

9. Verwachte behandelduur (aantal sessies/aantal behandelmaanden, frequentie sessies)  

10. Zib JuridischeStatus 0..*  

11. Voorwaarden voorwaardelijke machtiging (tekstuele beschrijving) 

12. Zib rondom positie Verwijzing. Verwijzing is echter ook een compositie, zie 

HASP ====> ZIBS 1..* 

13. Zib Behandeldoel 



  

 

 
Patient journey ggz Deel 2: 42 nieuwe zibs 

 

63 

14. Zib Evaluatie (met datum eerstvolgende evaluatie). Relatie *..0 met behandeldoel 

15. Relatie met zib VrijheidsbeperkendeMaatregelen (Zib #29 VIPP GGZ) 

16. 0..* Afspra(a)k(en) : 

17. Evaluatiemoment 

18. Behandelfrequentie 

19. Geschatte behandelduur 

 

Dit is in een voorbeeldscherm (mockup) uitgewerkt om het te illustreren (figuur 10) en in een 
informatiemodel voor de compositie zelf (figuur 11).  
 

 
Figuur 10. Schermvoorbeeld voor het behandelplan. Groen zijn bestaande zibs en rood is de 
ontwikkelagenda zibs ggz van eind 2019 
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Figuur 11. Informatiemodel versie 1.0 van de door GGZ Nederland goedgekeurde compositie Behandelplan 
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6.4.2. Data-elementen van de compositie Behandelplan 
De compositie Behandelplan figuur 11 heeft vijf data-elementen van zichzelf en verwijst naar zestien 

bestaande of nieuw te ontwikkelen zibs. (De status van de zib-ontwikkeling voor de ggz is hier bij te 

houden.). 

 

Zib Zorgverlener voor rol Auteur  

Een behandelplan heeft altijd een auteur, namelijk de zorgverlener die het in overleg met de patiënt opstelt. 

De gegevens van de auteur worden via de zib Zorgverlener gekoppeld aan het behandelplan.  

Zib Patiënt voor rol Betrokkene 

Met de zib Patiënt wordt duidelijk voor wie het behandelplan wordt opgesteld. Daarin zijn de 

persoonsgegevens van de betrokkene gedefinieerd. 

Data-element Startdatum  

Het behandelplan gaat in op de aangegeven startdatum [datum en tijdstip]. 

Data-element Stopdatum  

Het behandelplan is geldig tot en met [datum en tijdstip]. 

Data-element Versie  

In de praktijk zal een behandelplan vaak worden bijgesteld, bijvoorbeeld door aanvullingen van 

ontbrekende gegevens, of door wijzigingen tussendoor. In dit data-element kunnen versies worden 

bijgehouden.  

Data-element Titel 

Dit geeft de mogelijkheid om het behandelplan van een label of naam te voorzien. Dit is optioneel en kan 

in eigen woorden van patiënt of behandelaar worden weergegeven. 

Data-element Behandelinterventie 

De Redactieraad gaf aan dat niet altijd een precieze verrichting uit de zib Verrichting kan worden gekozen. 

Daarom is dit data-element toegevoegd om een toelichting te kunnen geven op de gekozen behandeling, 

interventie of therapie. 

 

Status Omschrijving Checklist 

 

Het EPD staat toe een 
behandelplan voor de 
patiënt samen te stellen op 
basis van al in het systeem 
aanwezige zibs.  
 
 

Het behandelplan is beschikbaar in het EPD. 
  

• Ja  

• Nee 

 
Het behandelplan kan gebruik maken van al in het 
EPD aanwezige zibs. 
 

• Ja  

https://trello.com/b/A7nZ82DR/overzichten-zibs-ggz
https://trello.com/b/A7nZ82DR/overzichten-zibs-ggz
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• Nee 

 

 

De datum waarop het 
behandelplan ingaat.  
 
Bijvoorbeeld: 1 september 
2020.  

De ingangsdatum en tijd van het behandelplan 
kunnen in het systeem worden vastgelegd. 

 
• Ja  

• Nee 

  

 

De datum waarop het 
behandelplan stopt.  
 
Bijvoorbeeld: 23 december 
2020.  

De einddatum en tijd van het behandelplan 
kunnen in het systeem worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 

 

Titel van het behandelplan.  
 
Bijvoorbeeld: 
Crisisbehandeling en 
opvolging.  

In het EPD kan het behandelplan een titel krijgen. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

De versie van het 
behandelplan.  
 
Bijvoorbeeld: Versie 3 
definitief 
 

In het EPD kan het behandelplan een 
versienummer krijgen. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

De toelichting op 
behandeling, therapie of 
interventie.  
 
Hiervoor wordt een 
SNOMED CT code gebruik 
die maakt dat het label kan 
worden herkend in andere 
systemen. Dit is SNOMED 
CT code 385893007. 

In het EPD kan bij behandelplan de behandeling, 
interventie of therapie een toelichting krijgen. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De toelichting wordt gelabeld met de bijbehorende 
SNOMED CT code. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

EPD staat behandelaar toe 
het behandelplan en de 
juiste zibs aan de aan de 
juiste patiënt te koppelen. 

Behandelaar kan in het EPD het behandelplan, de 
zibs en de gegevens koppelen aan de juiste 
patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 
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Op termijn kan worden 
verwacht dat voor 
composities aparte 
gegevensdiensten worden 
opgesteld en opgenomen in 
een FHIR-bundel. 

Er is nog geen concreet plan voor opgesteld.  

 

 

6.5. Compositie Evaluatie ggz 
 

De Redactieraad zibs ggz heeft een compositie voor een evaluatie ontwikkeld en die is door de regiegroep 

informatiebeleid vastgesteld. Aanleiding is dat dit onderwerp in gepast gebruik als een van de 

hoofdcomponenten wordt gezien, naast intake, diagnose en behandelplan bijvoorbeeld. Ook hier zijn veel 

losse zibs voor nodig die al beschikbaar zijn in het EPD. Het zo bundelen in de compositie voorkomt dubbel 

werk en onoverzichtelijkheid. 

De compositie Evaluatie heeft een verzameling zibs en een aantal kenmerken, Daarbij valt zoals bij een 

zib ook het onderscheid te maken tussen de definitie van de compositie, de implementatie van composities 

in EPD’s en berichten en het gebruik van de compositie in de zorgpraktijk.  

 

Meta-gegevens van compositie Evaluatie 

 
De meta-gegevens van de compositie Evaluatie zijn ook gelijk aan de meta-gegevens van een zib. We 

hanteren dezelfde specificaties tot blijkt dat we essentiële toevoegingen willen.  

Essentiële toevoegingen. 

• Een definitie van een compositie van zibs heeft altijd een omschreven use case: in dit geval het 

evalueren van diagnose, behandeling, tussentijdse observaties en gebruik en inhoud e-health 

van een ggz patiënt.  

• De linken tussen de zibs worden ook hier op het meta-niveau gedefinieerd.  
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6.5.1. Kenmerken van de compositie van zibs voor evaluatie in de zorgpraktijk 
 

Data-elementen van de compositie Evaluatie.  

• Data-element evaluatiedatum 

• Versie 1..* 

• Evaluatieonderwerp  

• Evaluatieverslag. Dit verplichte onderdeel omvat een (tekst) verslag van de evaluatie. Dit verslag 

kan door patiënt zelf, contactpersoon of zorgverlener worden opgesteld, eventueel in 

samenwerking  

• DoelBehaald  

 

Welke zibs horen bij de compositie Evaluatie?  
 
Hieronder vindt u welke zibs onderdeel van de compositie zijn. Dit is uitgewerkt in een informatiemodel 

voor de compositie Evaluatie zelf (figuur 12). Dit wordt met de klok mee toegelicht. 

 

• Keuze box auteur. Hier kan gekozen worden uit zib Patiënt, zib Contactpersoon en zib 

Zorgverlener. Er kunnen 1..* auteurs zijn van een evaluatie. Zowel de zorgverlener, 

contactpersoon of patiënt zelf kunnen een evaluatie uitvoeren of dit samen uitvoeren. 

• PatiëntEvaluatiepunten. Dit is nog geen bestaande zib, maar de Redactieraad heeft aangegeven 

dat in voorkomende gevallen patiënten ook punten moeten kunnen inbrengen. Hoe dat moet is 

nog niet helemaal duidelijk.  

• Zibs voor specifieke vragenlijsten. De ggz gebruikt veel (verschillende) vragenlijsten. Deze 

kunnen een rol spelen bij evaluatie. Bijvoorbeeld ROM schalen die helpen de situatie in de tijd op 

verschillende momenten inzichtelijk te maken.  

• Zib CQI is benoemd als een geprioriteerde vragenlijst voor de ggz.  

• Zib Zorgafspraken. In samenwerking tussen NHG, GGZ Nederland en het Zibcentrum is een 

nieuwe zib gemaakt die in publicatie 2020 zal worden opgenomen.  

• Zib Verrichting (tabel ggz verrichtingen) 0..* (Zib Verrichting)  

o SNOMED CT codes 

o Interventie (zib) nuttig gebleken?  

o Zib Verrichting heeft relatie met uitvoerder.  

o Bijstelling nodig van verrichtingen? 

• De relatie van de zib Verrichting met zibdoel 0..* kan worden aangegeven 

• Zib-compositie Behandelplan. Relatie *..0 met behandeldoel. Deze staat toe om het behandelplan 

geheel of gedeeltelijk te evalueren.  

• Zib Behandeldoel 1..*(zib…) 

o Data-element status 

• Zib Hulpvraag 0..*In samenwerking tussen NHG, GGZ Nederland en het Zibcentrum is een 

nieuwe zib Zorgvraag ontwikkeld.  

o Wat was de ervaren moeilijkheid en wat is de stand van zaken nu? 
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• Zib Probleem. In de evaluatie wordt de zib Probleem bekeken: Was de diagnose juist gesteld? Is 

de ernst goed ingeschat?  

 

 

 
 
Figuur 12. Het informatiemodel versie 0.3 van de door GGZ Nederland goedgekeurde compositie 
Evaluatie. 
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6.5.2. Data-elementen van de compositie Evaluatie  
 

De compositie Evaluatie heeft vijf data-elementen van zichzelf en verwijst naar elf bestaande of nieuw te 

ontwikkelen zibs. (De status van de zib-ontwikkeling voor de ggz is hier bij te houden.) Daarnaast verwijzen 

we naar de compositie Behandelplan uit het vorige hoofdstuk, omdat een behandelplan ook regelmatig 

wordt geëvalueerd.  

Hier worden de vijf data-elementen en twee specifieke zibs toegelicht als illustratie.  

Zib Zorgverlener voor rol Auteur 

Een evaluatie heeft altijd een auteur. Dit kan de zorgverlener zijn die in overleg met de patiënt evalueert. 

De gegevens van de auteur worden via de zib zorgverlener gekoppeld aan de evaluatie.  

Zib Patiënt voor rol Betrokkene 

Voor wie de evaluatie wordt opgesteld wordt duidelijk door de referentie naar de Zib Patiënt. Daarin zijn 

de persoonsgegevens van de betrokkene gedefinieerd. De patiënt kan ook gelijk auteur zijn.  

Data-element EvaluatieDatum  

De datum waarop de evaluatie is uitgevoerd [datum en tijdstip]. 

Data-element Versie  

In de praktijk zal een evaluatie soms eerst in concept worden opgesteld en na bespreking definitief 

worden, bijvoorbeeld door aanvullingen van ontbrekende gegevens, of door correcties. In dit data-

element kunnen versies worden bijgehouden. Vooralsnog via een instance identifier, bijvoorbeeld 0.1 

voor een concept en 1.0 voor een definitieve versie en 1.3 voor een bijgestelde versie.  

Data-element Evaluatieonderwerp 

Dit is een tekstveld waarin een onderwerp waarover de evaluatie gaat, kan worden vastgelegd. Dit kan in 

steekwoorden of korte omschrijving.  

Data-element Evaluatieverslag 

Dit geeft de mogelijkheid om de evaluatie geheel uit te schrijven. Dit is een verplicht veld, omdat er 

zonder inhoud hier geen gedocumenteerde evaluatie is. 

Data-element DoelBehaald 

Hier kan door middel van een boolean waarde worden aangegeven of specifieke doelen (die in de zib 

Behandeldoel zijn omschreven) al (true) dan niet (false) zijn behaald. 

 

Status Omschrijving Checklist 

 

Het EPD staat toe een 
evaluatie voor de patiënt 
samen te stellen op basis 
van al in het systeem 
aanwezige zibs.  
 
 

De evaluatie is beschikbaar in het EPD. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Evaluatie kan gebruik maken van al in het EPD 
aanwezige zibs. 
 

https://trello.com/b/A7nZ82DR/overzichten-zibs-ggz
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• Ja  

• Nee 

  

 

De datum en tijd waarop de 
evaluatie is uitgevoerd.  
 
Bijvoorbeeld: 3 september 
2020, 10.06. 
 

De datum en tijd waarop de evaluatie is 
uitgevoerd kan in het systeem worden vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
De datum kan bij invoer enkele dagen of weken 
later nog steeds de juiste datum van uitvoering 
weergeven. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

Onderwerp van de evaluatie. 
 
Bijvoorbeeld: Medicatie 
evaluatie. 
 

In het EPD kan de evaluatie een onderwerp 
krijgen. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

De versie van de evaluatie. 
 
Bijvoorbeeld: Versie 0.1 
concept.  

In het EPD kan van de evaluatie een 
versienummer krijgen. 
 

• Ja  

• Nee 

  

 

Het evaluatieverslag. 
 
Het evaluatieverslag bevat 
tekstgegevens. Maar het 
krijgt wel een expliciet label.  
Dit label is SNOMED CT 
code 441742003 
(bevindingen evaluatie).  
 

In het EPD kan een evaluatieverslag worden 
vastgelegd. 
 

• Ja  

• Nee 

 
Het evaluatieverslag wordt gelabeld met 
SNOMED CT code 441742003 | Evaluation 
finding (finding). 
 

• Ja  

• Nee 
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EPD koppelt de evaluatie en 
de juiste zibs aan de aan de 
juiste patiënt. 
 
Bijvoorbeeld: Evaluatie van 
Pim Pandoer.  
 

Evaluatie, zibs en gegevens worden in het EPD 
gekoppeld aan de juiste patiënt. 
 

• Ja  

• Nee 

 

EPD staat behandelaar toe 
de evaluatie en de juiste 
zibs aan de juiste patiënt te 
koppelen. 

Behandelaar kan in het EPD de evaluatie, zibs en 
gegevens koppelen aan de juiste patiënt: 
 

• Ja  

• Nee 

  

Status Omschrijving Checklist 

 

Op termijn kan worden 
verwacht dat voor 
composities aparte 
gegevensdiensten worden 
opgesteld en opgenomen in 
een FHIR-bundel. 

Er is nog geen concreet plan voor opgesteld.  


