
Beste DAPA-gebruiker,

Vanaf 2 januari 2018 gaat de DAPA-2018 live.

Ten opzichte van 2017 zijn er geen grote veranderingen behoudens een aanpassing in de
structuur waarin er nu een dataset anamnese is voor de secties anamnese, verrichting en
follow-up.

De bijbehorende documentatie voor alle details van onderstaande wijzigingen is vanaf heden te downloaden via de website van MRDM (https://mrdm.nl/showcase/downloaden).

Voor vragen kunt u contact opnemen met de servicedesk:
E: dica-servicedesk@mrdm.nl
T: 088-57 000 10 (te bereiken op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)

Met vriendelijke groet,
Noor Karthaus, arts-onderzoeker DAPA
Namens de wetenschappelijke commissie van de DAPA

Change 
nummer

Type change Dataset Sectie Variabele naam/optieset 
nummer

Variabele label Functionele omschrijving

5 verwijderen anamnese verrichtingen anamnese/verrichting Verrichtingen
 
Klik op TOEVOEGEN voor 
de volgende secties. 

Het is mogelijk om 
meerdere verrichtingen per 
patiënt te registreren indien 
dit van toepassing is. 
Indien u de eerste 
verrichting of een nieuwe 
verrichting bij deze patiënt 
wilt registreren, klikt u op 
“toevoegen”. 
Indien u informatie wilt 
toevoegen aan een 
verrichting die al was 
aangemaakt voor deze 
patiënt, klikt u op de 
horizontale balk. 
Indien u een nieuwe patiënt 
wilt aanmaken, klik dan 
linksboven terug naar 
"Overzicht patiënten"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

De sectie 'Verrichtingen' uit dataset 'Anamnese' wordt verwijderd.

6 bewerken verrichting Follow-up nvt nvt Naam van sectie 'Follow-up' moet veranderd worden naar Behandeling / 
Follow-up.

7 bewerken verrichting huidige-diagnose nvt nvt Naam van sectie 'huidige diagnose' moet veranderd worden naar 
Anamnese / Diagnose.



8 invoegen verrichting huidige-diagnose verrichting/eaindex Enkel arm index van been 
met de meeste klachten

Indien de enkel-arm-index niet gemeten kan worden, kan 'onmeetbaar' 
geantwoord worden

9 invoegen verrichting anamnese-diagnose verrichting/looptest Enkel arm index na looptest Indien de enkel-arm-index na de looptest niet gemeten kan worden, kan 
'onmeetbaar' geantwoord worden

11 bewerken verrichting huidige-diagnose verrichting/teendruk Teendruk n.v.t.
12 verwijderen verrichting huidige-diagnose verrichting/datdiag Datum eerste patiënt 

contact / opening DBC
Variabele is verwijderd

13 bewerken verrichting huidige-diagnose verrichting/teendruk Teendruk n.v.t.
14 bewerken patient identificatie patient/land Land idcode n.v.t.
15 verwijderen patient identificatie patient/tussenp Tussenvoegsels partner 

(indien van toepassing)
n.v.t.

16 verwijderen patient identificatie patient/naamp Achternaam partner (indien 
van toepassing)

n.v.t.

17 hernoemen anamnese huidige-diagnose anamnese/id Zorginstelling n.v.t.
18 hernoemen anamnese huidige-diagnose anamnese/upn Unieke patiëntcode binnen 

kliniek
n.v.t.

19 hernoemen verrichting huidige-diagnose anamnese/idaa Patient n.v.t.
20 hernoemen verrichting huidige-diagnose anamnese/dat6mnddiag Datum 6 maanden na 

datdiag
n.v.t.

21 hernoemen verrichting huidige-diagnose anamnese/dbc Diagnose Behandel 
Combinatie

n.v.t.

22 hernoemen verrichting huidige-diagnose anamnese/eaindex Enkel arm index van been 
met de meeste klachten

n.v.t.

23 hernoemen verrichting huidige-diagnose anamnese/looptest Enkel arm index na looptest n.v.t.
24 hernoemen verrichting huidige-diagnose anamnese/teendruk Teendruk n.v.t.
25 hernoemen verrichting huidige-diagnose anamnese/been Voor welk been geldt 

huidige diagnose?
n.v.t.

26 hernoemen verrichting follow-up anamnese/datdiagx De volgende follow-up 
vragen kunt u 
beantwoorden als er 6 
maanden verstreken zijn 
NA de datum eerste patiënt 
contact / opening DBC.

n.v.t.

27 hernoemen verrichting follow-up anamnese/looptraining Heeft patiënt ivm huidige 
aandoening 
gesuperviseerde 
looptraining gehad?

n.v.t.

28 hernoemen verrichting follow-up anamnese/ptastentboven Boven de lies n.v.t.
29 hernoemen verrichting follow-up anamnese/ptastentspecbo

ven
Specificatie van de 
interventie / ingreep boven 
de lies

n.v.t.



30 hernoemen verrichting follow-up anamnese/ptastentvanaf Vanaf de lies n.v.t.
31 hernoemen verrichting follow-up anamnese/ptastentspecva

naf
Specificatie van de 
interventie / ingreep vanaf 
de lies

n.v.t.

32 hernoemen verrichting follow-up anamnese/amputatie Heeft de patiënt een 
amputatie ondergaan?

n.v.t.

33 hernoemen verrichting follow-up anamnese/datamputatie Datum amputatie n.v.t.
34 hernoemen verrichting follow-up anamnese/ovl Is de patiënt overleden? n.v.t.
35 hernoemen verrichting follow-up anamnese/datovl Datum overlijden n.v.t.
36 bewerken patient identificatie pcode Postcode Postcode met een spatie tussen 4 cijfers en 2 letters in plaats van aan 

elkaar, zodat de postcode dan direct gekopieerd kan worden uit het EPD.
38 bewerken patient identificatie patient/idcode Identificatie code Label aanpassen, wordt: Patiëntidentificatienummer.
40 bewerken anamnese anamnese-diagnose anamnese/anamnese-upn Ziekenhuis patiëntnummer Label aanpassen, wordt:

'Ziekenhuis patiëntnummer.'
41 bewerken anamnese anamnese-diagnose anamnese/anamnese-upn Ziekenhuis patiëntnummer Helptekst toevoegen: 'Het ziekenhuis patiëntnummer (UPN) zoals deze in 

het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het desbetreffende 
ziekenhuis staat geregistreerd.'

42 bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters Label aanpassen; wordt: Initialen
43 bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters Helptekst toevoegen: 'Initialen van de persoon, zoals deze op de 

identiteitspapieren van de patiënt staan vermeld.'
44 bewerken patient identificatie patient/tussen Tussenvoegsels Label aanpassen, wordt: 'Voorvoegsels'
45 bewerken patient identificatie patient/tussen Tussenvoegsels Helptekst toevoegen: 'Bij de achternaam (meisjesnaam) behorende 

voorvoegsels, zoals deze op de identiteitspapieren van de patiënt staan 
vermeld.'

46 bewerken patient identificatie patient/naam Eigen achternaam Label aanpassen; wordt: 'Achternaam'
47 bewerken patient identificatie patient/naam Eigen achternaam Helptekst toevoegen: Achternaam (meisjesnaam) zoals deze op de 

identiteitspapieren van de patiënt staan vermeld.
48 bewerken patient identificatie patient/gebdat Geboortedatum Helptekst aanpassen, wordt: Geboortedatum van de patiënt weergegeven 

in het Nederlandse datum-format. Voorbeeld: 22-04-1999.
49 bewerken patient identificatie patient/gebdat Geboortedatum Validatie toevoegen: Datum niet na vandaag en datum niet voor 01-01-

1900.
50 bewerken patient identificatie patient/geslacht Geslacht Helptekst toevoegen: Geslacht zoals in de gemeentelijke 

basisadministratie (GBA) vermeld staat.
51 bewerken patient identificatie patient/geslacht Geslacht Mogelijke waarden bij geslacht zijn naast Man en Vrouw ook 

Ongedifferentieerd.
52 bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode Helptekst aanpassen, wordt: Postcode van het adres. Bij Nederlandse 

adressen bij voorkeur de postcode uit de Postcodetabel (OID: 
2.16.840.1.113883.2.4.4.15) gebruiken. Nederlandse postcodes 
bestaande uit 4 cijfers en twee hoofdletters. Voorbeeld: 1234AB.

53 bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode Lengte wijzigen naar 7 posities



54a, zie 
ook 
change 
35

hernoemen verrichting identificatie patient/datovl Datum overlijden Conform harmonisatie aangepast

54b bewerken patient follow-up patient/datovl Datum overlijden Validatie toevoegen: Datum niet voor geboortedatum en niet na vandaag.
54c invoegen patient identificatie patient/tekstovl Indien patiënt is overleden, 

gaarne overlijdensdatum 
invullen. Indien patiënt niet 
is overleden dan 
onderstaand veld leeg 
laten.

layout omtrent datovl

54d bewerken patient follow-up patient/datovl Datum overlijden Toevoegen validatie: verplicht in te vullen wanneer [ovl]==1  (uit sectie 
behandeling-follow-up).
In andere gevallen: wel in te vullen maar niet verplicht.
Message: Verplicht in te vullen, patiënt is overleden

54e bewerken anamnese follow-up anamnese/ovl Is de patiënt overleden? Validatie toegevoegd dat indien deze variabele op Ja wordt gezet en 
datum overlijden niet is ingevuld, de datum overlijden ingevuld moet 
worden.

54f invoegen anamnese behandeling-follow-up anamnese/datovlnaarpatie
nt

Is de patiënt overleden? Zo 
ja, ga naar de Identificatie 
gegevens van de patiënt 
voor het invoeren van de 
overlijdensdatum.

Toevoegen paragraaf: Is de patiënt overleden? Zo ja, ga naar de 
Identificatie gegevens van de patiënt voor het invoeren van de 
overlijdensdatum. 

55 invoegen patient identificatie patient/datovlvektis Datum overlijden (Vektis) voor de koppeling met Vektis wordt variabele datum overlijden Vektis 
vastgelegd.

56 bewerken patient identificatie patient/land Land idcode De variabelen zijn in onderstaande volgorde gezet:

Initialen
Voorvoegsels
Achternaam
Postcode
Geboortedatum
Geslacht
Datum overlijden
Datum overlijden Vektis

57 bewerken patient identificatie patient/land Land idcode De header Patiëntidentificatie toegevoegd boven land en idcode



57a bewerken patient identificatie patient/land Land idcode Aanpassen helptekst: Kies hier het land waar het identificatienummer van 
de patiënt is uitgegeven. Indien nationaliteit anders is dan Nederlands, 
Duits, Belgisch of Zweeds kies dan voor 'Onbekend'.
 
Nederland: Burger Service Nummer
Duitsland: Ausweisnummer
België: Rijksregisternummer
Zweden: Personnummer
Onbekend: onbekend of andere nationaliteit
 
NB: Dit identificatienummer wordt gebruikt voor het identificeren van 
unieke patiënten en zal tevens gebruikt worden voor koppeling van 
verschillende zorg datasets.
 
Standaardwaarde is ‘Nederland’.

58 bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters De header Identificatiegegevens toegevoegd boven voorl, tussen, naam
59 bewerken patient identificatie patient/gebdat Geboortedatum De header Patiëntgegevens toegevoegd boven variabele pcode, gebdat, 

geslacht, datovl en datovlvektis 
60 bewerken patient identificatie patient/idcode Identificatie code Helptekst aanpassen, wordt:

Nederland: Burger Service Nummer: moet bestaan uit 9 cijfers en voldoen 
aan de elfproef.

Duitsland: Ausweisnummer: moet voldoen aan regels geldend voor een 
Duits ausweisnummer.

België: Rijksregisternummer: bestaat uit 11 cijfers, opgebouwd uit 
geboortedatum (jaar, maand, dag), reeksnummer (3 cijfers) en 
controlenummer (2 cijfers).

Zweden: Personnummer: bestaat uit 10 cijfers, opgebouwd uit 
geboortedatum (jaar, maand, dag), een streepje of plusteken, een 
serienummer (3 cijfers) en een controlenummer (1 cijfer).

Anders of Onbekend: indien Anders of Onbekend vult u het 
ziekenhuisnummer in, gevolgd door het patiëntnummer (UPN) zoals deze 
in het elektronisch patiënten dossier (EPD) van het desbetreffende 
ziekenhuis staat geregistreerd.

62 bewerken patient identificatie patient/land Land idcode Optieset countries:  unknown waarde veranderen van Onbekend naar 
Anders/Onbekend


