
Beste DPIA gebruiker,
 
3 januari gaat de geconverteerde versie van de DPIA-2018 live.

De grootste wijzigingen voor 2018 voor deze registratie hebben met name betrekking op:
- een paar tekstuele wijzigingen aan helpteksten en labels
- het automatisch voorinvullen van variabele ‘niet-geplande ziekenhuisopname’ en ‘is er sprake van PPD’

De vetgedrukte records (16, 21 en 22) hebben met zekerheid invloed op de batch-aanlevering. Deze behoeven zeker uw aandacht.

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: servicedesk@mrdm.nl
T: 088-57 000 50 (te bereiken op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur)

Change 
nummer

Type 
change

Dataset Sectie Variabele 
naam/optieset 
nummer

Variabele label Functionele omschrijving Technische omschrijving Technische omschrijving oude 
situatie

1 bewerken consult consultinformatie consult/consultmede Wordt de patiënt sinds het vorige 
geregistreerde consult medebehandeld 
door parkinson-verpleegkundige, 
physician assistant of verpleegkundig 
specialist?

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"Wordt de patiënt sinds het 
vorige geregistreerde consult 
medebehandeld door een 
gespecialiseerd verpleegkundige, 
parkinsonverpleegkundige of 
nurse practitionars (geen 
physician assistant)?"

Label was: 

"Wordt de patiënt sinds het vorige 
geregistreerde consult 
medebehandeld door parkinson-
verpleegkundige, physician 
assistant of verpleegkundig 
specialist?"

2 bewerken consult consultinformatie consult/consultmede Wordt de patiënt sinds het vorige 
geregistreerde consult medebehandeld 
door parkinson-verpleegkundige, 
physician assistant of verpleegkundig 
specialist?

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan de helptekst.

Helptekst wijziging:

"Medebehandeling houdt in dat 
minimaal één keer per jaar 
telefonisch- of/en emailcontact 
en/of een thuisconsult 
plaatsvindt."

Helptekst was: 

"Medebehandeling houdt in dat 
minimaal één keer per jaar 
telefonisch- of/en emailcontact 
en/of een thuisconsult met een 
parkinsonverpleegkundige 
plaatsvindt."

3 bewerken patient consulten patient/consult Consulten

Selecteer een bestaande consult of klik 
op 'Toevoegen' om een eerste of 
daaropvolgende consult aan te maken.

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"Consulten

Selecteer een bestaand consult 
of klik op 'Toevoegen' om een 
consult aan te maken. Sinds 2016 
geldt dat één consult per jaar 
moet worden geregistreerd. Dit 
hoort het eerste consult van het 
jaar te zijn."

Label was: 

"Consulten

Selecteer een bestaande consult 
of klik op 'Toevoegen' om een 
eerste of daaropvolgende consult 
aan te maken."



4 bewerken patient identificatie patient/warning1 LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de bovenstaande 
velden zijn niet ingevuld. Ga pas verder 
naar de volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze warning 
verdwijnt.  

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"LET OP! GA NIET VERDER!

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie als u alles 
volledig heeft ingevuld. Deze 
waarschuwing zal dan 
automatisch verdwijnen."

Label was: 

"LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze 
warning verdwijnt."

5 bewerken consult consultinformatie consult/warning2 LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de bovenstaande 
velden zijn niet ingevuld. Ga pas verder 
naar de volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze warning 
verdwijnt. 

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"LET OP! GA NIET VERDER!

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie als u alles 
volledig heeft ingevuld. Deze 
waarschuwing zal dan 
automatisch verdwijnen."

Label was: 

"LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze 
warning verdwijnt."

6 bewerken consult ziektestadium consult/warning3 LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de bovenstaande 
velden zijn niet ingevuld. Ga pas verder 
naar de volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze warning 
verdwijnt. 

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"LET OP! GA NIET VERDER!

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie als u alles 
volledig heeft ingevuld. Deze 
waarschuwing zal dan 
automatisch verdwijnen."

Label was: 

"LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze 
warning verdwijnt."

7 bewerken consult toestemming consult/warning4 LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de bovenstaande 
velden zijn niet ingevuld. Ga pas verder 
naar de volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze warning 
verdwijnt.

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"LET OP! GA NIET VERDER!"

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie als u alles 
volledig heeft ingevuld. Deze 
waarschuwing zal dan 
automatisch verdwijnen."

Label was: 

"LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze 
warning verdwijnt."



8 bewerken consult akkordering consult/warning5 LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de bovenstaande 
velden zijn niet ingevuld. Ga pas verder 
naar de volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze warning 
verdwijnt.

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"LET OP! GA NIET VERDER!

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie als u alles 
volledig heeft ingevuld. Deze 
waarschuwing zal dan 
automatisch verdwijnen."

Label was: 

"LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze 
warning verdwijnt."

9 bewerken consult ziektestadium consult/ppd Is er bij de patient sprake van PDD 
(dementie bij de ziekte van Parkinson) 
volgens de geldende criteria ?

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"Is er bij de patient sprake van 
PDD (dementie bij de ziekte van 
Parkinson) volgens de geldende 
criteria?"

Label was: 

"Is er bij de patient sprake van 
PDD (dementie bij de ziekte van 
Parkinson) volgens de geldende 
criteria ?"

10 bewerken consult consultinformatie consult/nietgeplande
zhopn

Is er sinds het vorige geregistreerde 
consult sprake geweest van een niet-
geplande ziekenhuisopname?

De variabele ''niet-geplande 
ziekenhuisopname'' wordt vooringevuld 
op basis van eerder consult.

Conditie: automatisch 
voorinvullen obv eerder consult

In Survey was bij deze variabele 
als standaardwaarde 0=Nee 
ingevuld

11 bewerken consult ziektestadium consult/ppd Is er bij de patient sprake van PDD 
(dementie bij de ziekte van Parkinson) 
volgens de geldende criteria ?

Het automatisch voorinvullen van 
variabele ''is er sprake van PPD'' ging niet 
goed. Deze variabele wordt nu 
automisch vooringevuld op basis van 
voorgaande consult.

Conditie: Automatisch 
voorinvullen ging niet goed. 
Moet obv voorgaande consult 
zijn.

In Survey werd bij deze variabele 
het antwoord ingevuld dat bij het 
vorige record op deze vraag was 
geantwoord

13 bewerken consult ziektestadium consult/valletcomp Heeft de patiënt hierbij letsel opgelopen? Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan de helptekst.

Helptekst wijziging:

"Hiermee wordt letsel bedoeld 
waarvoor medische hulp is 
ingeschakeld. Van medische hulp 
is sprake als een arts is 
ingeschakeld."

Helptekst was: 

"Hiermee wordt letsel bedoeld 
waarvoor medische hulp is 
verleend."

16 bewerken consult consultinformatie consult/consultdat Datum consult (dd-mm-jjjj) De variabele ''datum consult'' moet bij 
alle antwoordopties van de variabele 
''diagnose consult'' worden ingevuld. 

Conditie verwijderen
Variabele 'consultdat' moet bij 
alle antwoordopties van 
'consultdiagnose' worden 
ingevuld.

conditie was: ([redenconsult]==1 
&& ([consultdiagn]==1 || 
[consultdiagn]==2)) || 
[redenconsult]==2

17 bewerken consult consultinformatie consult/consultdat Datum consult (dd-mm-jjjj) Wordt datasetkey

18 verwijderen patient identificatie patient/naamp Naam partner Stond al op hidden in het kader van de 
privacywetgeving. Nu helemaal 
verwijderd.

naamp stond nog op hidden, 
maar is in het kader van 
harmonisatie verwijderd 

Label was: Naam partner, was al 
niet meer zichtbaar

20 verwijderen patient identificatie patient/upn Unieke patiëntcode binnen kliniek Stond al op hidden in het kader van 
harmonisatie. Nu helemaal verwijderd.

upn stond nog op hidden, maar is 
in het kader van harmonisatie 
verwijderd 

Label was: Unieke patiëntcode 
binnen kliniek, was al niet meer 
zichtbaar

21 hernoemen consult consultinformatie consult/consultzkhi
d

Ziekenhuis waar consult plaatsvindt: Ivm harmonisering van de naamgeving 
van de velden aanpassen naar consult-
id

De variabele consultzkhid is 
veranderd naar consult-id

Variabele naam was: 
consultzkhid



22 hernoemen consult consultinformatie consult/consultupn Unieke patiëntcode binnen kliniek Ivm harmonisering van de naamgeving 
van de velden aanpassen naar consult-
upn

consult-upn Variabele naam was: consultupn

23 bewerken patient identificatie patient/warning1 LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de bovenstaande 
velden zijn niet ingevuld. Ga pas verder 
naar de volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze warning 
verdwijnt.  

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie als u alles 
volledig heeft ingevuld. Deze 
waarschuwing zal dan 
automatisch verdwijnen."

Label was: 

"LET OP! GA NIET VERDER! 

Een of meerdere van de 
bovenstaande velden zijn niet 
ingevuld. Ga pas verder naar de 
volgende sectie, als u alles 
volledig heeft ingevuld en deze 
warning verdwijnt."

24 bewerken consult consultinformatie consult/nietgeplande
zhopn

Is er sinds het vorige geregistreerde 
consult sprake geweest van een niet-
geplande ziekenhuisopname?

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan de helptekst.

Helptekst wijziging:

"Met niet-geplande 
ziekenhuisopnames worden de 
onverwachte ziekenhuisopnames 
bedoeld en niet de opnames die 
onderdeel vormen van het 
reguliere behandeltraject (zoals 
het instellen van de medicatie of 
in verband met DBS chirurgie)."

Helptekst was: 

"Met niet-geplande 
ziekenhuisopnames worden de 
onverwachte ziekenhuisopname 
bedoeld en niet de opnamen die 
onderdeel vormen van het 
reguliere behandeltraject 
(medicatie instellen, DBS 
chirurgie)"

25 bewerken patient consulten patient/consult Consulten

Selecteer een bestaande consult of klik 
op 'Toevoegen' om een eerste of 
daaropvolgende consult aan te maken.

Het sorteren van de consulten op datum. Consulten sorteren op datum. Dataset sorteren was nog niet 
ingesteld

26 bewerken consult toestemming consult/toestem Geeft de patiënt toestemming om via e-
mail benaderd te worden voor het 
invullen van vragenlijsten voor de 
kwaliteitsregistratie Parkinsonzicht?

Er is een (kleine) tekstuele aanpassing 
gedaan aan het label.

Label wijziging:

"Geeft de patiënt toestemming 
om via e-mail benaderd te 
worden voor het invullen van 
vragenlijsten voor de 
kwaliteitsregistratie 
ParkinsonInzicht?"

Label was: 

"Geeft de patiënt toestemming 
om via e-mail benaderd te 
worden voor het invullen van 
vragenlijsten voor de 
kwaliteitsregistratie 
Parkinsonzicht?"

27 bewerken patient identificatie patient/land Land idcode Nieuwe functionaliteit beschikbaar in 
Survey: het is nu mogelijk om land in het 
voorscherm standaard op NL te zetten 
(landcode is nodig om de juiste validator 
op idcode te kunnen activeren). 
Doorgaans zal een patient een 
bsnnummer/idcode hebben, dus land=nl

Default instellen op NL (blijft wel 
bewerkbaar voor de gebruiker)

nvt

28 bewerken patient mutaties patient/datovl Datum overlijden (dd-mm-jjjj) De manier van vastleggen datum 
overlijden is uniform gemaakt met 
andere registraties.

Verplaatsen van datovl van 
dataset patient, sectie mutaties, 
naar dataset patient, sectie 
identificatie

Deze variabele zat in: dataset 
patient, sectie mutaties



29 bewerken patient identificatie patient/tekstovl Indien patiënt is overleden, gaarne 
overlijdensdatum invullen. Indien patiënt 
niet is overleden dan onderstaand veld 
leeg laten.

De manier van vastleggen datum 
overlijden is uniform gemaakt met 
andere registraties.

boven datovl
label: "Indien patiënt is 
overleden, gaarne 
overlijdensdatum invullen. Indien 
patiënt niet is overleden dan 
onderstaand veld leeg laten."
type: paragraph, conditie geen
category: Overlijden

nvt, nieuwe variabele

30 bewerken patient mutaties patient/datovl Datum overlijden (dd-mm-jjjj) De manier van vastleggen datum 
overlijden is uniform gemaakt met 
andere registraties.

Toevoegen aan category 
overlijden

Category label was: geen

31 verwijderen patient mutaties De manier van vastleggen datum 
overlijden is uniform gemaakt met 
andere registraties, dus niet meer in een 
aparte sectie 'Mutaties'.

Verwijderen sectie mutaties, 
wordt niet meer gebruikt door 
verplaatsen datovl

Sectie label was: mutaties

32 bewerken patient identificatie patient/idcode Identificatie code Label aanpassen, wordt: 
Patiëntidentificatienummer

Label aanpassen, wordt: 
Patiëntidentificatienummer

Label was: Identificatie code

34 bewerken consult consultinformatie consult/consult-upn Ziekenhuis patiëntnummer Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

Label aanpassen, wordt:
Ziekenhuis patiëntnummer

Label was: Unieke patiëntcode 
binnen kliniek

35 bewerken consult consultinformatie consult/consult-upn Ziekenhuis patiëntnummer Helptekst toevoegen: Het ziekenhuis 
patiëntnummer (UPN) zoals deze in het 
elektronisch patiënten dossier (EPD) van 
het desbetreffende ziekenhuis staat 
geregistreerd.

Helptekst toevoegen: Het 
ziekenhuis patiëntnummer (UPN) 
zoals deze in het elektronisch 
patiënten dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat 
geregistreerd.

Helptekst is leeg

36 bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters Label aanpassen; wordt: Initialen Label aanpassen, wordt: Initialen Label was: Voorletters

37 bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters Helptekst toevoegen: Initialen van de 
persoon, zoals deze op de 
identiteitspapieren van de patiënt staan 
vermeld.

Helptekst toevoegen: Initialen 
van de persoon, zoals deze op de 
identiteitspapieren van de 
patiënt staan vermeld.

Helptekst is leeg

38 bewerken patient identificatie patient/tussen Tussenvoegsels Label aanpassen, wordt: Voorvoegsels Label aanpassen, wordt: 
Voorvoegsels

Label was: Tussenvoegsels

39 bewerken patient identificatie patient/tussen Tussenvoegsels Helptekst toevoegen: Bij de achternaam 
(meisjesnaam) behorende voorvoegsels, 
zoals deze op de identiteitspapieren van 
de patiënt staan vermeld.

Helptekst toevoegen: Bij de 
achternaam (meisjesnaam) 
behorende voorvoegsels, zoals 
deze op de identiteitspapieren 
van de patiënt staan vermeld.

Helptekst is leeg

40 bewerken patient identificatie patient/naam Naam Label aanpassen; wordt: Achternaam Label aanpassen, wordt: 
Achternaam

Label was: Naam

41 bewerken patient identificatie patient/naam Naam Helptekst toevoegen: Achternaam zoals 
deze op de identiteitspapieren van de 
patiënt staan vermeld.

Helptekst toevoegen: 
Achternaam (meisjesnaam) zoals 
deze op de identiteitspapieren 
van de patiënt staan vermeld.

Helptekst is leeg

42 bewerken patient identificatie patient/gebdat Geboortedatum (dd-mm-jjjj). Helptekst aanpassen, wordt: 
Geboortedatum van de patiënt 
weergegeven in het Nederlandse datum-
format. Voorbeeld: 22-04-1999.

Helptekst aanpassen, wordt: 
Geboortedatum van de patiënt 
weergegeven in het Nederlandse 
datum-format. Voorbeeld: 22-
04-1999.

Helptekst was:
Het gaat hier om patiënten ouder 
dan 18 jaar. 



43 bewerken patient identificatie patient/gebdat Geboortedatum (dd-mm-jjjj). Validatie toevoegen: Datum niet na 
vandaag en datum niet voor 01-01-1900.

Validatie toevoegen: Datum niet 
na vandaag en datum niet voor 
01-01-1900.

Bestaande validaties:
>01-01-1913 en <01-01-2000

44 bewerken patient identificatie patient/geslacht Geslacht Helptekst toevoegen: Geslacht zoals in 
de gemeentelijke basisadministratie 
(GBA) vermeld staat.

Helptekst toevoegen: Geslacht 
zoals in de gemeentelijke 
basisadministratie (GBA) 
vermeld staat.

Helptekst is leeg

45 bewerken patient identificatie patient/geslacht Geslacht Mogelijke waarden bij geslacht zijn naast 
Man en Vrouw ook Ongedifferentieerd.

Optieset 500 toevoegen 3- 
Ongedifferentieerd

Optieset 500 was:
1nlMan
2nlVrouw

46 bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode Helptekst toevoegen: 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, zonder 
spaties. Voorbeeld: 1234AB.

Helptekst toevoegen: 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, zonder 
spaties. Voorbeeld: 1234AB.

Helptekst is leeg

47 bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode Lengte wijzigen naar 7 posities Lengte wijzigen naar 7 posities Lengte: 6 posities

48 bewerken patient mutaties patient/datovl Datum overlijden (dd-mm-jjjj) Helptekst toevoegen: De datum waarop 
de patiënt overleden is, in het 
Nederlandse datum-format. Voorbeeld: 
22-04-1999.

Helptekst toevoegen: De datum 
waarop de patiënt overleden is, 
in het Nederlandse datum-
format. Voorbeeld: 22-04-1999.

Helptekst is leeg

49 bewerken patient mutaties patient/datovl Datum overlijden (dd-mm-jjjj) Label aanpassen, wordt: Datum 
overlijden

Label aanpassen, wordt: Datum 
overlijden

Label was:
Datum overlijden (dd-mm-jjjj)

50 bewerken patient mutaties patient/datovl Datum overlijden (dd-mm-jjjj) Validatie aangepast, message wordt: 
Datum niet voor geboortedatum en niet 
na vandaag.

Validatie aangepast, message 
wordt: Datum niet voor 
geboortedatum en niet na 
vandaag.

Bestaande validaties:
1        >gebdat en <vandaag        
Error        De overlijdensdatum 
moet na de geboortedatum 
liggen en voor vandaag        ja
="totime(["&C15&"]) > totime
([gebdat]) && totime(["&C15&"]) 
< time()"



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

nieuwe variabele datovlvektis
lokatie: onder datovl
label: Datum overlijden (Vektis)
description: Datum overlijden 
(Vektis)
helptekst: De unieke database 
van Vektis geeft inzicht in alle 
door zorgverzekeraars betaalde 
zorgkosten binnen de 
Zorgverzekeringswet. Hierin is 
ook de overlijdensdatum 
opgenomen. Echter kan deze 
door administratieve redenen 
enkele dagen afwijken van de 
werkelijke overlijdensdatum.
Data en/of resultaten uit de 
registratie worden niet met de 
zorgverzekeraars gedeeld. Indien 
'Datum overlijden' handmatig is 
ingevuld, dan is deze datum 
leidend voor analyses binnen 
DICA. De data wordt middels 
Nederlandse datum-format 
aangeleverd. Voorbeeld: 22-04-
1999.
visibility: readonly
datatype: date

52 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

De variabelen moeten in 
onderstaande volgorde gezet 
worden:
idaa (indien aanwezig in 
registratie)
zhhoofd (indien aanwezig in 
registratie)
land
Patiëntidentificatienummer
Ziekenhuis patiëntnummer
Initialen
Voorvoegsels
Achternaam
Postcode (indien aanwezig in 
registratie)
Geboortedatum
Geslacht
Datum overlijden
Datum overlijden Vektis

Volgorde was:
idaa
zhhoofd
land
idcode
voorl
tussen
naam
geslacht
gebdat
tekstovl
datovl
pcode



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

toevoegen category 
patientidentificatie, label 
Patiëntidentificatie
plus aan variabele idcode 
toevoegen category 
patientidentificatie

category was leeg, category label 
was ook leeg

54 bewerken patient identificatie patient/land Land idcode variabele land voorzien van radiobuttons variabele land voorzien van de 
default radiobuttons, door in 
control autocomplete te 
verwijderen

Control was: autocomplete

55 bewerken patient identificatie patient/voorl Voorletters De header Identificatiegegevens 
toegevoegd boven voorl, tussen, naam

toevoegen category 
identificatiegegevens, label 
Identificatiegegevens
plus aan variabele tussen, naam 
toevoegen category  
identificatiegegevens

Category was leeg, category label 
was ook leeg

56 bewerken patient identificatie patient/gebdat Geboortedatum (dd-mm-jjjj). De header Patiëntgegevens toegevoegd 
boven variabele gebdat, geslacht, datovl 
en datovlvektis 

toevoegen category 
patientgegevens, label 
Patiëntgegevens
plus aan variabele geslacht, 
datovl, datovlvektis toevoegen 
category patientgegevens

Category was leeg, category label 
was ook leeg

67 bewerken patient identificatie patient/idaa Patient Label aanpassen, wordt: 
Patiëntvolgnummer

Label aanpassen, wordt: 
Patiëntvolgnummer

Label was Patiënt

69 bewerken patient identificatie patient/pcode Postcode Helptekst toevoegen: 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.

Helptekst toevoegen: 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.

Helptekst was:
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, zonder 
spaties. Voorbeeld: 1234AB.

70 bewerken patient mutaties patient/datovl Datum overlijden (dd-mm-jjjj) Validatie aanpassen: Datum niet voor 
geboortedatum en niet na vandaag.
foutje opgelost: datum gelijk aan 
geboortedatum geeft nu geen 
foutmelding.

Validatie aanpassen: Datum niet 
voor geboortedatum en niet na 
vandaag.
foutje datum gelijk aan 
geboortedatum moet geen 
foutmelding geven

Bestaande validaties:
totime([gebdat]) < totime
([datovl]) && totime([datovl]) <= 
time()



71 bewerken patient identificatie patient/land Land idcode Helptekst aanpassen: "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’."

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’.

Helptekst is leeg



72 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.

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.

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).

Onbekend of andere nationaliteit: 
indien onbekend vult u het 
ziekenhuisnummerin, gevolgd 
door een koppelteken (-) en het 
patiëntnummer (UPN) zoals deze 
in het elektronisch patiënten 
dossier (EPD) van het 
desbetreffende ziekenhuis staat 
geregistreerd. Heeft patiënt een 
andere nationaliteit dan 
Nederlands, Duits, Belgisch of 
Zweeds vult u het 
identificatienummer in, zoals 
vermeld staat in het 
identiteitsdocument van de 
desbetreffende persoon.

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

Optieset countries: unknown 
waarde veranderen van 
Onbekend naar 
Anders/Onbekend

Unknown waarde was 'Onbekend'


