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Wijziging 'Reden voorschrijven op HPK' en toevoegen van 
uitgebreidere tekst 

Aanleiding voor het WINAp 

Momenteel wordt op GPK-niveau een veld 'Reden voorschrijven op HPK' (GPKHVS) ingevuld en 

uitgeleverd. Hierin wordt een itemnummer vermeld uit thesaurus 1012. 

De huidige redenen om op HPK voor te schrijven zijn: 

Naam 15 pos.  Volledige naam (ingekort)  

N.V.T. Niet van toepassing  

Therapiebreedte  Therapiebreedte (VOS-lijst)  

Onvoldoende inf  Onvoldoende informatie op PRK-niveau  

Geen wzm bestdl  Heeft geen werkzaam bestanddeel  

Bioequivalentie  Bioequivalentie  

 

Het item 'therapiebreedte' is ingevuld bij de stoffen waarbij in het oude doseringsbestand een sterretje is 

ingevuld (hetgeen betekende dat de softwarehuizen de doseringscontrole strikter toepasten) en waarbij in 

de papieren VOS-lijst een sterretje is afgedrukt. In de VOS-lijst betekent dit sterretje dat bij substitutie 

voorzichtigheid is geboden vanwege de smalle therapeutische breedte. De betreffende lijst is destijds in 

overleg met het NHG tot stand gekomen. 

 

Onlangs heeft WINAp een document gemaakt waarin o.a. beschreven wordt bij welke stoffen overwogen 

moet worden om niet te substitueren en waarom. Deze lijst is gezien en goedgekeurd door het NHG. 

Afgesproken wijzigingen in de G-Standaard (werkgroep Techniek dd 9-6-2004) 

Naar aanleiding van de herziening van de middelen waarbij overwogen moet worden om niet te 

substitueren wordt het volgende per 1 december 2004 uitgevoerd: 

1.  de naam 'reden voorschrijven op HPK' vervangen door 'waarschuwing' 

aangezien de stoffen met 'therapiebreedte' best op PRK voorgeschreven mogen worden; bij deze stoffen is 

het slechts nodig een waarschuwing in de vorm van een tekst op het scherm te laten zien.  

 

In bestand 711 zullen dus de velden: 

THKHVS Thesaurusnr. Reden op HPK voorschrijven  4(4,0)  N  0095-0098 

GPKHVS Reden op HPK voorschrijven  6(6,0)  N  0099-0104 

 

vervangen worden met de nieuwe naamgeving: 

THKHVS Thesaurusnr. waarschuwing  4(4,0)  N  0095-0098 

GPKHVS Reden waarschuwing  6(6,0)  N  0099-0104 

de items uit thesaurus 1012 voorzien van een uitgebreidere tekst dan nu het geval is. 
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Bestand BST920T : Teksten (scherm/lijst-teksten) 

Veld Omschrijving Bestand; thes.nr. Verantw. Lengte Type Posities 

BSTNUM Bestandnummer   Z-Index 4 N 0001- 0004 

MUTKOD Mutatiekode   Z-Index 1 N 0005- 0005 

THMOD Tekstmodule-

thesaurus 103 

BST900; 103 Z-Index 3 N 0006- 0008 

TXMOD Tekstmodule 215= waarschuwing Z-Index 3 N 0009- 0011 

TXKODE Tekst nivo kode = GPKHVS WINAp 8 A 0012- 0019 

THSRTT Tekstsoort-thesaurus 

104 

BST900; 104 Z-Index 8 A 0020- 0022 

TXSRTT Tekstsoort 200=Balietekst 

230=Voorschrijvertekst 

Z-Index 3 N 0023- 0025 

TXRGNR Tekstregelnummer  WINAp 3 N 0026- 0028 

TXRGL Tekst  WINAp 132 A 0029- 0160 

 Leeg veld (nullen)   Z-Index 32 A 0161- 0192 

 

2.  de betreffende teksten kunnen dan op het scherm verschijnen op het moment dat een product 
met betreffende GPK wordt aangeschreven. 

 

 

Eric Verheijen 


