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Inleiding
Dit document legt de specificatie van de Basisgegevensset Zorg (BgZ) vast, gebaseerd op
zorginformatiebouwstenen (zibs) Publicatie2020 en met meenemen van een aantal wijzigingsvoorstellen, waarover
in het beheerproces van de BgZ is besloten.
Het vervangt het document “BgZ_specificatie_obv_zibs_2017_v1.1.pdf” waarin de specificatie van de BgZ
vastgelegd is, gebaseerd op zorginformatiebouwstenen (zibs) publicatie 2017.
Het document is in eerste instantie bestemd voor projectleiders, inhoudelijk deskundigen, informatieanalisten,
architecten, ontwikkelaars, leveranciers en anderen die betrokken zijn bij de implementatie van de BgZ en voor
anderen die geïnteresseerd zijn in de gedetailleerde opbouw en inhoud van de BgZ.
Het document wordt gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van Nictiz als functioneel beheerder van de BgZ. De
afspraken over de processen van beheer van de BgZ staan hier beschreven.
De specificatie van de BgZ is weergegeven in de volgende paragraaf. In de paragraaf daarna staan de
ReleaseNotes.
In een aparte spreadsheet is een verdere uitwerking in detail beschikbaar:
• Werkblad ‘BgZ2020’ - Detailspecificatie BgZ gebaseerd op de zibs Publicatie2020
• Werkblad ‘Verwijzingen’ - (Sub)zorginformatiebouwstenen waarnaar verwezen wordt in de BgZ2020
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BgZ2020 – specificatie gebaseerd op zibs publicatie 2020
1

DEMOGRAFIE EN IDENTIFICATIE
1.1
Patientgegevens

1.2

2

3

5

Burgerlijke staat
Zib BurgerlijkeStaat

Laatst bekende burgerlijke staat
nl.zorg.BurgerlijkeStaat-v3.1

FINANCIËLE INFORMATIE
2.1
Verzekeringsgegevens
Zib Betaler

De verzekeringsgegevens van de patiënt
nl.zorg.Betaler-v3.1.1

BEHANDELRESTRICTIES
3.1
Behandelaanwijzingen
Zib BehandelAanwijzing

Laatst bekende behandelaanwijzingen, indien beschikbaar
nl.zorg.BehandelAanwijzing2-v1.0

3.2

4

Zib Patient

NAW gegevens, BSN, geboortedatum, geslacht, overlijdensinformatie,
contactgegevens van de patiënt
nl.zorg.Patient-v3.2

Wilsverklaring
Zib Wilsverklaring

CONTACTPERSONEN
4.1
Contactpersoon
Zib Contactpersoon
FUNCTIONELE STATUS
5.1
Functionele/mentale status
Zib FunctioneleOfMentaleStatus
5.2

5.3

5.4

5.5

6

Eerste relatie/contactpersoon, indien beschikbaar
nl.zorg.Contactpersoon-v3.4

Van elke functionele/mentale status de laatst bekende, indien
beschikbaar
nl.zorg.FunctioneleOfMentaleStatus-v3.2

Specifieke zibs Funct./mentale
status: Functie horen
Zib FunctieHoren

Van elke Functie horen de laatst bekende, indien beschikbaar

Specifieke zibs Funct./mentale
status: Functie zien
Zib FunctieZien

Van elke Functie zien de laatst bekende, indien beschikbaar

Specifieke zibs Funct./mentale
status: Mobiliteit
Zib Mobiliteit

Van elke Mobiliteit de laatst bekende, indien beschikbaar

Specifieke zibs Funct./mentale
status: Taalvaardigheid
Zib Taalvaardigheid

Van elke Taalvaardigheid de laatst bekende, indien beschikbaar

KLACHTEN EN DIAGNOSES
6.1
Problemen (incl. diagnoses)
Zib Probleem

7

Laatst bekende wilsverklaring, indien beschikbaar
nl.zorg.Wilsverklaring-v3.1.1

SOCIALE ANAMNESE
7.1
Woonsituatie
Zib Woonsituatie

nl.zorg.FunctieHoren-v3.2

nl.zorg.FunctieZien-v3.1

nl.zorg.Mobiliteit-v3.3

nl.zorg.Taalvaardigheid-v3.2

Alle bekende probemen van alle probleemtypen, van alle toegestane
coderingen van 'ProbleemNaam'
nl.zorg.Probleem-v4.4

Laatst bekende woonsituatie, indien beschikbaar
nl.zorg.Woonsituatie-v3.3

7.2

Drugsgebruik
Zib DrugsGebruik

Alle bekende drugsgebruik, indien beschikbaar
nl.zorg.DrugsGebruik-v3.3

7.3

Alcoholgebruik
Zib Alcoholgebruik

Alle bekende alcoholgebruik, indien beschikbaar
nl.zorg.AlcoholGebruik-v3.2

7.4

TabakGebruik
Zib TabakGebruik

Alle bekende tabakgebruik, indien beschikbaar
nl.zorg.TabakGebruik-v3.2
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7.5

8

9

10

11

12

13

14

Voedingsadviezen
Zib Voedingsadvies

WAARSCHUWINGEN
8.1
A
l
e
r
t
s
Zib Alert
ALLERGIËN
9.1

16

Alle bekende alerts, indien beschikbaar

nl.zorg.Alert-v4.1

Allergie-intoleranties
Zib AllergieIntolerantie

Alle bekende allergieën, indien beschikbaar
nl.zorg.AllergieIntolerantie-v3.3

Medicatieafspraak
Zib Medicatieafspraak

Alle bekende medicatieafspraken, indien beschikbaar
nl.zorg.Medicatieafspraak-v1.2

10.2

Toedieningsafspraak
Zib ToedieningsAfspraak

Alle bekende toedieningsafspraken, indien beschikbaar
nl.zorg.Toedieningsafspraak-v1.0.3

10.3

MedicatieGebruik
Zib MedicatieGebruik2

Alle bekende medicatiegebruik, indien beschikbaar
nl.zorg.MedicatieGebruik2-v1.1.1

10.4

MedicatieContraIndicatie
Zib MedicatieContraIndicatie

Alle bekende medicatie contraindicaties, indien beschikbaar
nl.zorg.MedicatieContraIndicatie-v1.0

MEDICATIE
10.1

MEDISCHE HULPMIDDELEN
11.1 Medische hulpmiddelen
Zib MedischHulpmiddel

Alle bekende medische hulpmiddelen, indien beschikbaar
nl.zorg.MedischHulpmiddel-v3.3.1

VACCINATIES
12.1 Vaccinaties
Zib Vaccinatie

Alle bekende vaccinaties, indien beschikbaar
nl.zorg.Vaccinatie-v4.0

VITALE FUNCTIES
13.1 Bloeddruk
Zib Bloeddruk

Laatst bekende bloeddruk, indien beschikbaar
nl.zorg.Bloeddruk-v3.2.1

13.2

Lichaamsgewicht
Zib Lichaamsgewicht

Laatst bekende lichaamsgewicht, indien beschikbaar
nl.zorg.Lichaamsgewicht-v3.2

13.3

Lichaamslengte
Zib Lichaamslengte

Laatst bekende lichaamslengte, indien beschikbaar
nl.zorg.Lichaamslengte-v3.1.1

Laboratoriumuitslagen

Alle bekende klinische chemie bepalingen, van elke klinische bepaling
de laatst bekende uitslag, indien beschikbaar. Hieronder valt ook
bloedgroeptypering (normaliter/vaak vallend onder klinische chemie).
Voor zorgverlener-zorgverlener uitwisseling de laatst bekende uitslag,
voor zorgverlener-patiënt uitwisseling de laatst bekende uitslag,
waarvan ResultaatStatusCode niet de waarde 'Voorlopig' heeft.
nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.6

UITSLAGEN
14.1

Zib LaboratoriumUitslag
15

Alle bekende voedingsadviezen, indien beschikbaar
nl.zorg.Voedingsadvies-v3.2

VERRICHTINGEN
15.1 Verrichtingen
Zib Verrichting

Alle bekende verrichtingen, indien beschikbaar
nl.zorg.Verrichting-v5.2

CONTACTEN
16.1 Contacten
Zib Contact

Alle bekende contacten, indien beschikbaar
nl.zorg.Contact-v4.0.1
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17

ZORGPLAN
17.1

MedicatieToediening
Zib MedicatieToediening2

17.2

Medisch Hulpmiddel
Zib MedischHulpmiddel

17.3

Verrichting
Zib Verrichting

17.4

VerpleegkundigeInterventie
Zib VerpleegkundigeInterventie

17.5

Vaccinatie
Zib Vaccinatie

17.6

Contact
Zib Contact

18

ZORGVERLENERS
18.1 Huisarts
Zib Zorgverlener
18.2

Zorgverleners
Zib Zorgverlener

Alle bekende toedieningsafspraken met een datum
(AfgesprokenDatumTijd) in de toekomst, indien beschikbaar
nl.zorg.MedicatieToediening2-v1.1.1
Alle bekende medische hulpmiddelen met een datum (BeginDatum) in
de toekomst, indien beschikbaar
nl.zorg.MedischHulpmiddel-v3.3.1
Alle bekende verrichtingen met een datum (VerrichtingStartDatum) in
de toekomst, indien beschikbaar
nl.zorg.Verrichting-v5.2
Alle bekende verpleegkundige interventies met een datum
(ActieStartDatumTijd) in de toekomst, indien beschikbaar
nl.zorg.VerpleegkundigeInterventie-v3.2
Alle bekende vaccinaties met een datum (Vaccinatiedatum) in de
toekomst, indien beschikbaar
nl.zorg.Vaccinatie-v4.0
Alle bekende contacten met een datum (BeginDatumTijd) in de
toekomst, indien beschikbaar
nl.zorg.Contact-v4.0.1

De gegevens van de huisarts, indien beschikbaar
nl.zorg.Zorgverlener-v3.5
De gegevens van alle zorgverleners met een actuele behandelrelatie
met de patient, indien beschikbaar
nl.zorg.Zorgverlener-v3.5
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ReleaseNotes BgZ2020 – overzicht wijzigingen t.o.v. BgZ2017
Deze paragraaf geeft een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen in BgZ2020 t.o.v. BgZ2017. Hiermee wordt
een volledig overzicht geboden van alle wijzigingen die BgZ2020 zijn doorgevoerd t.o.v. BgZ2017. Bij ieder
wijzigingsverzoek is een ID (m.u.v. wijzigingen die uitsluitende de versie van de onderliggende zib betreft, hiervoor
is een verzamelissue, met ID BZ-20) en een releasenote vermeld. Het is mogelijk om de achterliggende
besluitvorming rondom het wijzigingsverzoek te raadplegen door op de ID van het wijzigingsverzoek te klikken. De
besluitvorming is geregistreerd in de applicatie BITS die gebruikt wordt voor het beheer van de BgZ. Het betreft
een web-based applicatie, en is te benaderen via bits.nictiz.nl. Om in te loggen in BITS is een inlogaccount nodig.
Indien u geen inlogaccount heeft, neem dan contact door een mail te sturen aan bits@nictiz.nl om een
inlogaccount aan te vragen voor de BgZ (en de zibs).
ID
BZ-20

Onderdeel van de BgZ
Alle onderdelen

BZ-5
BZ-5
BZ-4

3.1 Behandelaanwijzingen
3.2 Wilsverklaring
5.1 Functionele/mentale status

BZ-13

6.1 Problemen (incl. diagnoses)

ZIB-1197

15 Medicatie

BZ-10

14.1 Laboratoriumuitslagen

BZ-9

14.1 Laboratoriumuitslagen

BZ-15

15.1 Verrichtingen

In
Autorisatieraad
BgZ 29 juni
2020 apart
besloten
BZ-3
BZ-14

16.1 Contacten

BZ-16

18 Zorgverleners

17.1 Geplande zorgactiviteiten

ReleaseNotes
verwijzen naar de versie van de zib in Publicatie2020 (ipv
Publicatie2017). Voor de releasenotes van zibs Publicatie2020: zie
hier
Selectieregel (inhoud) Aanpassen naar ‘de laatst bekende’
Selectieregel (inhoud) Aanpassen naar ‘de laatst bekende’
1. Selectieregel aanpassen: van elke functionele/mentale status de
laatst bekende
2. Ook mogelijk maken om vanuit de sectie te verwijzen naar andere
zibs (zoals FunctieHoren), die iets zeggen over functionele of mentale
status
Bij selectieregels expliciet beschrijven dat de selectieregel 'Bekende
problemen van alle probleemtypen' ook impliceert alle bekende,
toegestane coderingen van 'ProbleemNaam'
Toevoegen onderdeel ‘MedicatieContraIndicaties’ (CI) als gevolg van
feit dat CI een aparte zib is geworden.
extra uitleg bij de selectieregel voor het onderdeel
'Laboratoriumuitslagen' opnemen dat in ieder geval
bloedgroeptypering (normaliter/vaak vallend onder KCL) hier onder
valt
Tekst bij de selectieregel (inhoud) aanpassen (uitbreiden), namelijk:
Alle klinische chemie bepalingen,
•
voor zorgverlener-zorgverlener uitwisseling laatst bekende
uitslag ,
•
voor zorgverlener-patiënt uitwisseling laatst bekende uitslag,
waarvan ResultaatStatusCode niet de waarde 'Voorlopig' heeft
Aanpassen restrictie verrichtingen (in BgZ2017 alleen operatieve
verrichtingen) naar ‘Alle bekende Verrichtingen’
Aanpassen restrictie contacten (i n BgZ2017 alleen
ziekenhuisopnames) naar ‘Alle bekende Contacten’

In plaats van verwijzen naar de vervallen zib
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit verwijzen naar de (6) onderliggende
zibs van OverdrachtGeplandeZorgactiviteit. De 6 onderliggende zibs
zijn: MedicatieToediening2, Verrichting, VerpleegkundigeInterventie,
Vaccinatie, Contacten en MedischHulpmiddel
Toevoegen aan de sectie zorgverleners (behalve de huisarts) de (alle)
zorgverleners, die een actuele behandelrelatie hebben met de
betreffende patiënt.
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