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Aan deze presentatie kunnen 

geen rechten worden ontleend. 

 



Wie zijn wij 

• Branche-organisatie voor ggz- en 
verslavingszorg; 

• Belangenbehartiging informatiebeleid 

• Strategische agenda en visievorming, o.a. 
via deelname informatieberaad 

• Aandacht voor ehealth, (Koppeltaal) 
interoperabiliteit en gegevensstandaardisatie 
en vermindering administratieve lasten 

• Per 29 oktober  j.l. gestart met VIPP GGZ. 

• Massagebruiker van vragenlijsten. 
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Naam spreker 

Regeling VIPP GGZ 

Subsidie op bereiken 

(meetbaar) resultaat: 

• Vast bedrag per 

bereikte doelstelling 

(instelling investeert 

deels zelf) 

• Hoge ambitie, 

haalbare normen  

• Start modules en plus 

modules 

• Nulmeting, monitoring 

en audit 
Regeling voor vrijgevestigden 

50 

miljoen 
Overschot 

zvw 

Staatscourant 29 oktober 2018 



A1 

• Labuitslag 

• Patientgegevens 

• Verzekeringsgegevens 

• Behandelaanwijzing 

• Functionele of Mentale 
status 

• Probleem 

• Verrichtingen 

• Medicatie afspraak 

• Toedieningsafspraak 

• Medicatieverstrekking 

• Verstrekkingsverzoek 

• Medicatiegebruik 

• Vrijheidsbeperkende 
maatregelen 

 

A2 
• Wilsverklaring 

• Contactpersoon 

• Burgerlijke staat 

• Woonsituatie 

• Druggebruik 

• Alcoholgebruik 

• Tabakgebruik 

• Tekstuislag  

• Zorgverlener 

• Zorgaanbieder 

• Gezinssituatie/ check of er 
kinderen zijn 

• Participatie in maatschappij  

• HulpvanAnderen 

• Taalvaardigheid  

• Juridische status  

• Algemene meting 

 

Zorginformatiebouwstenen 
verplicht in VIPP GGZ 2019:  

https://zibs.nl/wiki/ZIB_Publicatie_2017(NL) 



Optionele 
Zorginformatiebouwstenen 

1. Voedingsadvies  
2. Alerts  
3. Allergie informatie  
4. Medische hulpmiddelen  
5. Vaccinaties 
6. Bloeddruk  
7. Gewicht  
8. Lengte  
9. Levensovertuiging  
10. OverdrachtGeplandeZorg

Activiteit  
11. Polsfrequentie  
12. Lichaamstemperatuur  
13. Ademhaling  
 

1. Pijnscore  
2. VermogenTotEten 
3. VermogenTotMondverzorging 
4. VermogenTotToiletgang 
5. VermogenTotUiterlijkeVerzorging 
6. VermogenTotVerpleegtechnische 

Handelingen 
7. VermogenTotZelfstandig 

Medicatiegebruik 
8. VermogenTotDrinken 
9. VermogenTotZichKleden 
10. VermogenTotZichWassen 
11. Mobiliteit  
12. SNAQscore 
13. MustScore 

Optionele Zib’s 



VB: Kandidaat zib 4DKL (NHG/ POH) 

7 



Basis in de 

GGZ t.a.v. 

questionnaires:  
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Tom White en Michael 

Hauan (2002):  

 

Eisen aan terminologie 

Representatie ivm 

Klinimetrie: 

Betrouwbaar en valide 

op individueel en op 

groepsniveau. 



Normatief: assessment scales HL7 v3 

9 



Normatief: assessment scales HL7 v3 
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Enkele eisen ivm assessment scales:  

• Baseren op voor NL gevalideerde versies 

• Validiteit aangetoond 

• Betrouwbaarheid aangetoond 

• Elk data element expliciet en precies (vraag) 

• Elke waarde expliciet en precies (antwoord) 

• Elke code data / waarde uniek (LOINC, 
SnomedCT) 

• Score 1 – n 

• Datatype coded ordinal in veel gevallen 

• Totaalscore 

• Afleiding totaalscore (niet altijd simpel optellen) 

• 100% correcte representatie = minimum eis 
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Commitment GGZ Nederland 

• Koppeltaal 1e FHIR implementatie 

• Sector heeft veel meetschalen in 

gebruik en wil meer gaan uitwisselen 

• VIPP GGZ programma start met zibs 

• 2019 worden nieuwe zibs o.a. voor 

enkele meetschalen gemaakt.  

• Issue nog wel: business case per 

schaal: waar beginnen we? 
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Acties GGZ Nederland 2019 

• Redactieraad zibs 

• Project om 20-25 nieuwe te maken 

• Zibs vertalen in HL7 v3? HL7 FHIR? 

• Implementatie op langere termijn, dus 

mogelijk na VIPP GGZ traject, tenzij 

leveranciers zo enthousiast zijn van 

zibs dat ze inbouw versnellen? 
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Voorlopige lijst zibs 2019 
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1. Kindcheck: beoordelen of kind in een veilige 

situatie is volgens een vastgestelde checklist. 15 

items. Zib alert staat toe om kindermishandeling 

aan te geven. Zib gezin staat toe om aan te geven 

of er kinderen zijn.  

2. Biografie van de patiënt (bestaande uit kopjes)  

3. Risico Inventarisatie / Risico Taxatie 

4. Signaleringsplan en/of crisisplan. (RDG 510). 

5. Suïcidaal gedrag / Herkennen risico en omgang 

met suïcidaliteit.  

6. Agressief gedrag 

7. Resultaat/Schaalvragen (b.v. om eigen doelen te 

formuleren), Schaal waar patiënten zelf hun doelen 

kunnen invullen met VAS score (Voorbeeld 

Inholland student).  

8. Zelfmanagement (plus op zelfmetingen) gekoppeld 

aan eHealth zaken, bv ook dagboeken. 

Mindfulness, activiteiten doen, zelf verslag maken 

van gesprek etc. 

9. Naasten betrekken bij zorg (zorgstandaard), taken 

toekennen aan betrokkenen. Bestaande zib hulp 

van anderen nader bekijken. Generieke module in 

de zorgstandaarden 

10. Uitkomst mate van herstel. Mevrouw Huber , 

spinnenweb diagram  

11. Zorgvraag (RDG item 501).  

12. Zib Voeding, want is geen medisch hulpmiddel. 

(RDG 606). In relatie met medicatie.  

 

12. Kwaliteit van leven globaal concept dat 
in veel KvL vragenlijsten is 
geoperationaliseert EQ5, inbreng van 
patiënt zelf, gesprek er over aan gaan. 
Persoonsbeeld in bloem (kleur) elk blad 
voor onderdeel, kans op x, mate van y 
etc. Positieve gezondheidszorg. 
PROMS, ICHOMs. Symptoom 
vragenlijsten, lijsten relevant voor 
patiënt zelf oa vas schalen.  

13. Decursus (RDG 503., met eerst een 
basale, en later mogelijk verdelen in 
meer zibs). Patiënt bespreking, 
voortgangsrapportage: wat is de 
essentie. Excl. Over derden.  

14. HONOS (ROM) 

15. HONOS65 (ROM) 

16. OQ45 (ROM)  

17. MANZA (ROM) 

18. MATE (ROM) 

19. CQI (ROM), ambulant, klinische, 
verslavingszorg (patiënten 
tevredenlijsten).  

20. Session Rating Scale / Outcome Rating 
Scale.  

21. Psychologisch onderzoek (conclusie) 

22. Psychiatrisch onderzoek (conclusie) 

23. Familie anamnese  

24. Conclusie ROM onderzoek 

 



Conclusie 

• Er is een duidelijke vraag naar zibs voor 

meetschalen 

• Deze kunnen uitsluitend in 100% correct 

versie worden toegepast 

• In HL7 v3 is een normatieve standaard 

aanwezig 

• Dit vraagt van HL7 FHIR implementaties 

de nodige aanvullende profielen en 

extensies om minimaal dezelfde 

kwaliteit te leveren 
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Dank u voor uw  

aandacht! 
www.vippggz.nl  

Meer weten over het onderwerp? 

info@vippggz.nl 


