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Omschrijving
In bestand 31 worden de volgende velden opgeschoond (door ze ‘leeg’ te maken).
- HPRZVR (beoordeling rationaliteit)
- HPRZVB (achtergrond rationaliteit)
- XSRNCL (reden niet clusteren)
Samenvoeging Thesauri 1 en 2
Alle gekoppelde items uit thesaurus 1 komen nu ook voor in thesaurus 2. Hierdoor ontstaan tijdelijk
drie dubbele items (zie overzicht hieronder)
Invoering NHG-tabel gebruikseenheden nieuwe versie
Nieuw bestand 14: RZV aanspraken op artikelniveau
Alle RZV-aanspraken zoals opgenomen op HPK-niveau in bestand 31 worden ook opgenomen op
artikelniveau. Na een jaar worden de gegevens op hpk-niveau (BST031T) “geleegd”.
Uitbreiding Bestand 1
Bestand 1 wordt in de G-Standaard uitgebreid met de velden MDRUSE en MDRDAT.
Het veld MDRDAT krijgt als omschrijving “wijzigingsdatum gebruik”
De rubriek firmastamnaam is opgeschoond
De nieuwe productgroep TT (Tijdelijke Toestemming) wordt ingevoerd in de G-Standaard
De rubriek “soorthulpmiddel” wordt uitgefaseerd.
Opname van 2 nieuwe procesreden: (MFBPRR)
MFB doorlopen 5 dagen na aan-/voorschrijven
MFB doorlopen 7 dagen na aan-/voorschrijven
Bestanden 52 (vervangt bestand 50,51 en 59 in de nabije toekomst)
Bestand 52 wordt in de G-Standaard opgenomen. Een datum voor het laten vervallen van de
bestanden 50, 51 en 59 wordt later afgesproken in de werkgroep techniek.
De waarde "0" kan worden uitgeleverd bij artikelen waarover bij verkoop geen BTW hoeft te
worden geheven(vrijstelling/nultarief / 0% BTW).
De klassieke interactiebestanden 625 626 en 627 gaan vervallen en verwijzingen hiernaar in
andere bestanden worden weggehaald.
Per april 2017 worden alle interacties al MFB uitgeleverd. Vanaf dit moment kunnen de interacties
geconditioneerd worden met MFB-bouwstenen zoals procesindicatoren, patiëntkenmerken, lab- en
meetwaarden etc. Minder onnodige, doelgerichtere en kortere medicatie controlemeldingen kunnen
hiermee worden gerealiseerd.

De risicoanalyse van de interacties blijven beschikbaar, maar wel onder een andere naam:
Oude naamgeving:
Ï gevolgd door nummer van de interactie
Nieuwe naamgeving:: M gevolgd door het nummer van de MFB
De documenten onder de oude namen komen te vervallen.
Nieuw bestand voor “Reden van stoppen/wijzigen’
RZV aanspraken op HPK-niveau worden “geleegd”
Alle RZV-aanspraken zoals opgenomen op HPK-niveau in bestand 31 zijn reeds één jaar
opgenomen op artikelniveau. (BST014T). Volgens afspraak met de werkgroep techniek worden na
een jaar hierdoor de gegevens op hpk-niveau (BST031T) “geleegd”.
De klassieke Contra-indicatiebestanden 655 en 656 gaan vervallen en verwijzingen hiernaar
in andere bestanden worden weggehaald.
Per september 2017 worden alle contra-indicaties al MFB uitgeleverd. Vanaf dit moment kunnen
de “indicatieaarden en overige patiëntkenmerken” geconditioneerd worden met MFB-bouwstenen
zoals procesindicatoren, lab- en meetwaarden etc. Minder onnodige, doelgerichtere en kortere
medicatie controlemeldingen kunnen hiermee worden gerealiseerd.
De datum wordt in de werkgroep techniek in juni 2020 samen met de leden (waaronder
softwarehuizen) democratisch (met stemrecht) vastgesteld.

