VG VIPP: welke gegevens kan mijn patiënt bekijken in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving?
Basisgegevensset GGZ
Om gegevens uit te wisselen met
patiënt of andere zorgverleners is het
belangrijk dat Elektronisch
PatiëntenDossiers (EPD’s) en
Persoonlijke GezondheidsOmgevingen (PGO’s) dezelfde taal
spreken. Daarvoor is het gebruik van
gestandaardiseerde gegevens
noodzakelijk. Deze standaardisatie
wordt voor de ggz-sector beschreven
in de informatiestandaard
Basisgegevensset GGZ (BgGGZ).
Zorginformatiebouwstenen (zibs)
vormen de basis voor standaardisatie
van zorginformatie. Zorgverleners
zien enkel het eindresultaat hiervan:
dit zijn de velden die kunnen worden
opgehaald door de patiënt in de PGO.
Hiernaast staan de verschillende
onderdelen uit de BgGGZ toegelicht.
Meer informatie over
informatiestandaarden is te vinden
op de website van MedMij.

Demografie en
identificatie

Contactpersonen

Klachten en
diagnoses

Functionele
Status

De relevante gegevens
ten behoeve van de
persoons-, identificatieen contactgegevens en
burgerlijke staat van de
patiënt.

Een overzicht van de
(gediagnosticeerde)
gezondheidstoestand
van een patiënt. Waar
mogelijk wordt
probleemnaam, -type,
-status en begin- en
einddatum benoemd.

De persoons-,
identificatie- en
contactgegevens van
de primaire contactpersoon. Tevens de
relatie en rol die de
persoon heeft t.o.v. de
patiënt.

Een overzicht van de
beperkingen van de
patiënt, inclusief
vastgestelde datum,
i.h.k.v. (toekomstige)
behandeling.
Diagnoses horen niet in
dit onderdeel thuis.

Wil je meer informatie over de BgGGZ en bijbehorende zibs? Kijk dan op de website van Nictiz:
Inhoud Basisgegevens GGZ op basis van zibs release 2017
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Financiële
informatie

Zorgsetting

De gegevens van de
betalende instanties
(en/of personen).
Hieronder vallen onder
andere de
verzekeringsgegevens.

Setting(en) waarin zorg verleend wordt aan de
patiënt, onderverdeeld naar organisatie
(zorgaanbieder) en persoon (zorgverlener).
Zorgaanbieder
Zorgverlener
• Organisatienaam
• Naam
• Type
• Specialisme
• Afdeling
• Rol
• Locatie
• Identificatienummer

Uitslagen

Sociale Anamnese

Een overzicht van alle
laboratoriumuitslagen,
algemene metingen
en verrichtingen van
de patiënt.
Tekstuitslagen worden
los toegevoegd.

Een uitgebreid overzicht van de sociale situatie
van de patiënt. Hierin kunnen woonsituatie,
gezinssituatie, taalvaardigheid, hulp van
anderen (waaronder mantelzorgers en
frequentie) en wijze en mate van participatie in
de maatschappij worden opgenomen.

Heb je behoefte aan meer informatie?

Houd onze website en LinkedIn in de gaten om op
de hoogte te blijven van onze activiteiten. Vergeet
je ook niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief.

VG VIPP
v oor v rijgev es tigde &
z elfs tandige ggz -profes s ionals

www.vgvipp.nl

Behandelrestricties

Beperkingen betreffend
de behandeling,
gebaseerd op
behandelaanwijzingen,
wilsverklaringen,
juridische status en/of
vrijheidsbeperkende
interventies.

Middelengebruik
Registratie van het
gebruik van drugs,
alcohol en tabak.

Klik hier en volg ons voor
actuele ontwikkelingen

