
T: GPK3

Gekoppelde 
waardenlijst 1:

GPK1 
 PRK 11
 PRK 12
 PRK 13

GPK 2
 PRK 21
 PRK 22
 PRK 23

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3

1-6-2020 1-7-2020 1-8-2020 1-9-2020 1-10-2020 1-11-2020
Nu:

1-12-2020

Nee

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3 Ja

Het triggerende middel wordt weer gegeven met een T voor het middel in de tijdlijn. Als er geen T is aangegeven, 
is het triggende middel niet relevant

Een middel uit de waardenlijst is nu niet in 
gebruik

Voorbeeld functie 1  ‘Zoek in de actuele medicatie INCLUSIEF het triggerende middel van de patiënt’
>= 1 waardenlijst gekoppeld, attribuut 4: Aanwezigheid van parameter/waardenlijst
Zoek in de trigger en actuele medicatie of waarde uit WDL voorkomt. Actuele medicatie is medicatie met een startdatum in het verleden of toekomst EN een einddatum in de toekomst

Een middel uit de waardenlijst is nu in gebruik

Gekoppelde 
waardenlijst 2:

GPK 3
 PRK 31
 PRK 32

Gekoppelde 
waardenlijst 1:

GPK1 
 PRK 11
 PRK 12
 PRK 13

GPK 2
 PRK 21
 PRK 22
 PRK 23

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3

1-6-2020 1-7-2020 1-8-2020 1-9-2020 1-10-2020 1-11-2020
Nu:

1-12-2020

Ja

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3 Nee

Een middel uit de waardenlijst is nu niet in 
gebruik

Voorbeeld functie 2 ‘Zoek in de niet-actuele medicatie van de patiënt’
>= 1 waardenlijst gekoppeld, attribuut 4: Aanwezigheid van parameter/waardenlijst
Zoek of een waarde in de WDL in de niet-actuele medicatie zit. Niet-actuele medicatie: Als een van de middelen in de waardenlijst een einddatum in het verleden heeft, zonder dat direct daarna een ander middel uit de waardenlijst is 
gestart

Een middel uit de waardenlijst is nu in gebruik

GPK1 GPK2 GPK1
T: 

GPK3
Ja Het middel uit de waardenlijst zit in de triggerGPK 5

Gekoppelde 
waardenlijst 1:

GPK1 
 PRK 11
 PRK 12
 PRK 13

GPK 2
 PRK 21
 PRK 22
 PRK 23

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3

1-6-2020 1-7-2020 1-8-2020 1-9-2020 1-10-2020 1-11-2020
Nu:

1-12-2020

Ja

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3 Ja

Een middel uit de waardenlijst is in het 
verleden gebruikt

Voorbeeld functie 22 ‘Zoek in gehele medicatie (trigger, actuele EN niet-actuele med.) van de patient)’
>= 1 waardenlijst gekoppeld, attribuut 4: Aanwezigheid van parameter/waardenlijst
Zoek in de trigger, actuele en niet-actuele medicatie of waarde uit WDL voorkomt

Een middel uit de waardenlijst is nu in gebruik

Gekoppelde 
waardenlijst 2:

GPK 3
 PRK 31
 PRK 32

Gekoppelde 
waardenlijst 1:

GPK1 
 PRK 11
 PRK 12
 PRK 13

GPK 2
 PRK 21
 PRK 22
 PRK 23

Voorbeeld functie 23 ‘Zoek in actuele medicatie EXCLUSIEF het triggerende middel van de patient’
>= 1 waardenlijst gekoppeld, attribuut 4: Aanwezigheid van parameter/waardenlijst
Zoek in de actuele medicatie of waarde uit WDL voorkomt

Gekoppelde 
waardenlijst 2:

GPK 3
 PRK 31
 PRK 32

GPK1 GPK2 GPK1
T: 

GPK3
Ja

Het middel uit de waardenlijst zit in de trigger 
en is het verleden gebruikt

GPK 5

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3

1-6-2020 1-7-2020 1-8-2020 1-9-2020 1-10-2020 1-11-2020
Nu:

1-12-2020

Nee

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3 Ja

Een middel uit de waardenlijst is nu niet in 
gebruik

Een middel uit de waardenlijst is nu in gebruik

GPK1 GPK2 GPK1
T: 

GPK3
Nee

Het middel uit de waardenlijst zit in de trigger, 
maar die wordt in deze functie niet mee 
genomen

GPK 5

GPK1 GPK2 GPK3 Ja
Er is een einddatum, waarop niet direct een 
startdatum volgt

Gekoppelde 
waardenlijst 2:

GPK 3
 PRK 31
 PRK 32

GPK1 GPK2 GPK1 Ja
Het middel uit de waardenlijst zit in de trigger, 
maar die wordt in deze functie niet mee 
genomen

GPK1 GPK2
GPK1

Nee Een middel uit de waardenlijst is nu in gebruik
T: GPK3



GPK3

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3

1-6-2020 1-7-2020 1-8-2020 1-9-2020 1-10-2020 1-11-2020
Nu:

1-12-2020

0 maanden

GPK1 GPK2 GPK1 GPK3 5 maanden

GPK1 PRK22 GPK1 PRK32 5 maanden

GPK1 PRK22 GPK1 PRK32 2 maanden

GPK1 GPK 5 GPK1 PRK32 2 maanden

GPK1 PRK22 GPK1 GPK 5 0 maanden

Middel is nu niet in gebruik

Terugkijkend:
Voorbeeld ‘Aantal maanden in gebruik (terugkijkend)’
Functie 22: Zoek in gehele medicatie (trigger, actuele EN niet-actuele med.) van de patient
Zoek in de trigger, actuele en niet-actuele medicatie die voorkomt in WDL naar de eerste startdatum
* Functie 22 wordt gebruikt bij het terug kijken omdat ook medicatie meegenomen moet worden die nu niet meer in gebruik is. Afhankelijk van de waardenlijsten en of het aaneen gesloten gebruik is, wordt de periode bepaald.  Het triggerende 
middel is niet van belang, omdat deze altijd vanaf nu gebruikt gaat worden  

Middel is nu in gebruik en is 5 maanden 
geleden gestart (ook al is de GPK anders)

Middel is nu in gebruik en is 5 maanden 
geleden gestart (ook al is de GPK anders en is 
het voorschreven niveau anders)

Middel is nu in gebruik en is 5 maanden 
geleden gestart, maar het gebruik is 2 
maanden vanaf nu aan een gesloten

Het gebruik is 2 maanden vanaf nu aan een 
gesloten, omdat GPK 5 niet in de waardenlijst 
zit

Middel is nu niet in gebruik, omdat GPK5 niet 
in de waardenlijst zit

GPK1

GPK2

GPK1

GPK3
5 maanden

Ook als de start- en/of einddatum niet 
aansluiten, moet gekeken worden naar de 
eerste startdatum

T: GPK1

Nu:
1-7-2020

1-8-2020 1-9-2020

T: GPK1

GPK 5

Vooruitkijkend: 
Voorbeeld ‘Aantal maanden te gebruiken (vooruit kijkend)’ 
Functie 1: Zoek in de actuele medicatie INCLUSIEF het triggerende middel van de patiënt
Functie 7: Haal gegevens op mbt triggerende artikel obv 1e parameter
Functie 23: Zoek in actuele medicatie EXCLUSIEF het triggerende middel van de patient
Zoek in de trigger, actuele en niet-actuele medicatie die voorkomt in WDL naar de eerste startdatum

T: GPK1

GPK2

GPK1 GPK3

1-9-2020 1-10-2020 1-11-2020
Nu:

1-12-2020

30 dagen

GPK1 GPK3 0 dagen

GPK1 30 dagen

30 dagen

Middel is 30 dagen niet gebruikt

Aantal dagen gestopt: 
Voorbeeld ‘Aantal dagen gestopt’
Functie 22: Zoek in gehele medicatie (trigger, actuele EN niet-actuele med.) van de patient
Zoek in de trigger, actuele en niet-actuele medicatie die voorkomt in WDL naar de  meest recente  stopdatum in verleden.
* Functie 22 wordt gebruikt bij het terug kijken omdat de medicatie meegenomen moet worden die nu niet meer in gebruik is. Echter moet ook naar de actuele medicatie en trigger gekeken worden om te bepalen of het middel nu niet gebruikt 
wordt/vanaf nu gebruikt gaat worden. In dat geval is het middel namelijk niet meer gestopt.  

Middel is nu in gebruik

GPK5 komt niet voor in waardenlijst, een 
middel uit waardenlijst is 30 dagen geleden 
voor het laatst gebruikt

Bij overlappend gebruik moet naar de laatste 
einddatum gekeken worden

GPK 5

GPK1

GPK3

Het triggerende middel wordt weer gegeven met een T voor het middel in de tijdlijn. Als er geen T is aangegeven, 
is het triggende middel niet relevant

Functie 7: Haal gegevens op mbt triggerende 
artikel obv 1e parameter

1 maand: middel is nu niet in gebruik, 
verwacht gebruik is 1 maand

Functie 1: Zoek in de actuele medicatie 
INCLUSIEF het triggerende middel van de 
patiënt

1 maand: middel is nu niet in gebruik, 
verwacht gebruik is 1 maand

Functie 23: Zoek in actuele medicatie 
EXCLUSIEF het triggerende middel van de 
patient)

0 maand: GPK1 is de trigger, die wordt in deze 
functie niet meegenomen

1 maand: Er wordt alleen naar de trigger 
gekeken, dus GPK2 telt niet mee. 

2 maand: Ook als gebruik overlappend is, 
moet gekeken worden naar de laatste 
verwachte einddatum

2 maand: GPK1 is de trigger, die wordt in deze 
functie niet meegenomen. Er wordt alleen 
naar GPK2 gekeken

1 maand: Middel is nu in gebruik voor 1 
maand, GPK 5 zit niet in waardenlijst

1 maand: Middel is nu in gebruik voor 1 
maand, GPK 5 zit niet in waardenlijst

0 maand: GPK1 is de trigger, die wordt in deze 
functie niet meegenomen. GPK5 zit niet in de 
waardenlijst en wordt niet meegenomen

Gekoppelde 
waardenlijst 1:

GPK1 
 PRK 11
 PRK 12
 PRK 13

GPK 2
 PRK 21
 PRK 22
 PRK 23

Gekoppelde 
waardenlijst 2:

GPK 3
 PRK 31
 PRK 32

Gekoppelde 
waardenlijst 1:

GPK1 
 PRK 11
 PRK 12
 PRK 13

GPK 2
 PRK 21
 PRK 22
 PRK 23

Gekoppelde 
waardenlijst 2:

GPK 3
 PRK 31
 PRK 32

Gekoppelde 
waardenlijst 1:

GPK1 
 PRK 11
 PRK 12
 PRK 13

GPK 2
 PRK 21
 PRK 22
 PRK 23

Gekoppelde 
waardenlijst 2:

GPK 3
 PRK 31
 PRK 32

GPK1 0 dagen
Middel is nu weer in gebruik en daarmee niet 
langer gestopt

T: GPK3GPK1 0 dagen
Middel gaat nu weer gebruikt worden en is 
daarmee niet langer gestopt



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

22: Zoek in gehele medicatie (trigger, actuele EN niet-
actuele med.) van de patient

2: Zoek in de niet-actuele medicatie van de patiënt

23: Zoek in actuele medicatie EXCLUSIEF het 
triggerende middel van de patient

1: Zoek in de actuele medicatie INCLUSIEF het 
triggerende middel van de patiënt

Aanwezigheid 
van een middel

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

Ja Voeg >= 1 waardenlijst toe

Zoek in de trigger en actuele medicatie of  
een waarde uit een van de waardenlijsten 

voorkomt
>=1x gevonden =  ja

Trigger
Actuele medicatie

Ja/nee

Waardenlijst

Tijdsduur van 
gebruik 

Ja
Hoelang 

gebruikt? 
(verleden – nu)

Hoelang te 
gebruiken? (Nu - 

toekomst)

Nee

21: Aantal uren te gebruiken (vooruit 
kijkend)

Ja In uren

Nee

In dagen

Nee

In weken

Nee

In maanden

Ja

35: Aantal dagen te gebruiken 
(vooruit kijkend)

50: Aantal weken te gebruiken 
(vooruit kijkend)

52: Aantal maanden te gebruiken 
(vooruit kijkend)

Ja

Ja

Ja

Voeg >= 1 waardenlijst toe

Voeg >= 1 waardenlijst toe

Voeg >= 1 waardenlijst toe

Voeg >= 1 waardenlijst toe

36: Aantal uren in gebruik 
(terugkijkend)

In uren

Nee

In dagen

Nee

In weken

Nee

In maanden

Ja

20: Aantal dagen in gebruik 
(terugkijkend)

51: Aantal weken in gebruik 
(terugkijkend)

53: Aantal maanden in gebruik 
(terugkijkend)

Ja

Ja

Ja

Voeg >= 1 waardenlijst toe

Voeg >= 1 waardenlijst toe

Voeg >= 1 waardenlijst toe

Voeg >= 1 waardenlijst toe

Ja

Nee

Nog geen attribuut beschikbaarNee

Hoelang 
gestopt? 

(verleden – nu)
19: Aantal dagen gestopt Ja In dagen Ja Voeg >= 1 waardenlijst toe

Nog geen attribuut beschikbaar

Nee

Nee

Nog geen attribuut beschikbaarNee

Nee

NVT

Zoek in de niet-actuele medicatie of een 
waarde uit een van de waardenlijsten 

voorkomt
>=1x gevonden =  ja

Niet-actuele
 medicatie

Ja/nee

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Zoek in de trigger, actuele en niet-actuele 
medicatie of een waarde uit een van de 

waardenlijsten voorkomt
>=1x gevonden =  ja

Ja/nee

Zoek in de gehele medicatie die voorkomt 
in WDL en nu in gebruik is naar de eerste 

startdatum/ tijd (aaneen gesloten). 
Huidige datum/tijd – 1e startdatum+ tijd

Zoek in de gehele medicatie die voorkomt 
in WDL en nu in gebruik is naar de eerste 

startdatum (aaneen gesloten).
Huidige datum – 1e startdatum

Trigger
Actuele medicatie
Niet-actuele med.

Trigger
Actuele medicatie
Niet-actuele med.

Zoek in de gehele medicatie die voorkomt 
in WDL en nu in gebruik is naar de eerste 

startdatum(aaneen gesloten).
Huidige datum – 1e startdatum

Trigger
Actuele medicatie
Niet-actuele med.

Zoek in de gehele medicatie die voorkomt 
in WDL en nu in gebruik is naar de eerste 

startdatum (aaneen gesloten).
Huidige datum – 1e startdatum

Trigger
Actuele medicatie
Niet-actuele med.

Zoek in de actuele medicatie+ trigger die 
voorkomt in WDL naar de laatste 

toekomstige stopdatum + tijd.
Laatste stopdatum/ tijd –huidige datum/

tijd  

Zoek in de actuele medicatie+ trigger die 
voorkomt in WDL naar de laatste 

toekomstige stopdatum + tijd.
Laatste stopdatum – huidige datum  

Trigger
Actuele medicatie

Trigger
Actuele medicatie

# dagen

Zoek in de actuele medicatie+ trigger die 
voorkomt in WDL naar de laatste 

toekomstige stopdatum + tijd.
Laatste stopdatum – huidige datum  

Trigger
Actuele medicatie

# weken

Zoek in de actuele medicatie+ trigger die 
voorkomt in WDL naar de laatste 

toekomstige stopdatum + tijd.
Laatste stopdatum – huidige datum  

Trigger
Actuele medicatie

# maanden

# uren

# maanden

# weken

# dagen

# uren

Zoek in de trigger, actuele en niet-actuele 
medicatie die voorkomt in WDL naar de 
meest recente  stopdatum in verleden.

Huidige datum – laatste  stopdatum 

Trigger
Actuele medicatie
Niet-actuele med.

# dagen

Zoek in de actuele medicatie of een 
waarde uit een van de waardenlijsten 

voorkomt
>=1x gevonden =  ja

Actuele medicatie Ja/nee

Zoek in de actuele medicatie die voorkomt 
in WDL naar de laatste toekomstige 

stopdatum/ tijd.
Laatste stopdatum/ tijd – huidige datum/

tijd 

Zoek in de actuele medicatie die voorkomt 
in WDL naar de laatste toekomstige  

stopdatum.
Laatste  stopdatum – huidige datum

Actuele medicatie

Actuele medicatie # dagen

Zoek in de actuele medicatie die voorkomt 
in WDL naar de laatste  toekomstige  

stopdatum.
Laatste  stopdatum – huidige datum

Actuele medicatie # weken

Zoek in de actuele medicatie die voorkomt 
in WDL naar de laatste toekomstige 

stopdatum.
Laatste  stopdatum – huidige datum

Actuele medicatie # maanden

# uren

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

Altijd in combinatie met een functie die 
naar actuele medicatie vraagt

WaardenlijstWaardenlijst

Trigger
Actuele medicatie
Niet-actuele med.

NVT

NVT

NVT

NVT

Zie voor voorbeelden de tabs:
- Actueel/niet-actueel
- Tijdsattributen

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

5: Zoek in act. med.+ trigger naar kleinste verschil 
innametijd (2 versch.wrdlst)

Kleinste verschil 
innametijd

Ja In dagen

Nee

In uren

Nee

In minuten

9: Waarde in dagenJa

57: Waarde in urenJa

56: Waarde in minutenJa

Nog geen attribuut beschikbaar

Nee

Nee

Let op, alleen te gebruiken als wordt vooraf gegaan 
door het ja-antwoord bij functie 20 (Zoek naar 

gegevens in ingegeven dosering bij het triggerende 
middel) of functie 21 (Zoek naar gegevens in ingegeven 
dosering bij actuele medicatie INCLUSIEF trigger) met 

parameter 8 (toedientijdenregistratie)

Voeg 2 waardenlijsten toe

Voeg 2 waardenlijsten toe

Voeg 2 waardenlijsten toe

Bereken van elk combinatie medicijnen in 
trigger + actuele medicatie in WDL 1 en 2 

het verschil in innametijd.
 Neem het kleinste verschil

#
dagen

WaardenlijstWaardenlijst

Trigger
Actuele medicatie

Bereken van elk combinatie medicijnen in 
trigger + actuele medicatie in WDL 1 en 2 

het verschil in innametijd. 
Neem het kleinste verschil

# 
uren

WaardenlijstWaardenlijst

Trigger
Actuele medicatie

Bereken van elk combinatie medicijnen in 
trigger + actuele medicatie in WDL 1 en 2 

het verschil in innametijd. 
Neem het kleinste verschil

#
minuten

WaardenlijstWaardenlijst

Trigger
Actuele medicatie

Denk bij het kiezen van een tijdseenheid aan 
hoe deze wordt bepaald. Meestal is het door 
afronding nodig om een kleinere eenheid te 

nemen dat je aanvankelijk aan denkt 



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

7: Haal gegevens op mbt triggerende middel

Zoek of het triggerende middel in de 
toegevoegde waardenlijsten voorkomt.  

1x gevonden = ja
Ja/nee

Welk middel de 
trigger is?

Ja

Eerste uitgifte/
voorschrift

Nee

3: Waarde (boolean) als uitkomst van 
de functie

332: Start gebruik middel (niveau 
SNK)

Ja

Nog geen attribuut beschikbaar

Voeg >=1 waardenlijsten toe

Doorzoek de gehele medicatie 12 mdn 
terug op SNK om te bepalen of de trigger 

de 1e uitgifte is
Ja/nee

Nee

Hoeveelste 
uitgifte de 
trigger is?

De waardes in deze waardenlijst 
moeten ook in de trigger voorkomen

Bepaald op SNK niveau.

Hoelang trigger 
te gebruiken? 

(Nu - toekomst)

21: Aantal uren te gebruiken 
(vooruitkijkend)

Ja In uren

Nee

In dagen

Nee

In weken

Nee

In maanden

Ja

35: Aantal dagen te gebruiken 
(vooruitkijkend)

50: Aantal weken te gebruiken 
(vooruitkijkend)

52: Aantal maanden te gebruiken 
(vooruitkijkend)

Ja

Ja

Ja

Dosering moet bekend zijn

Nee

Bereken op basis van de voorgeschreven 
dosering en medicatiehoeveelheid hoelang 

de trigger gebruikt kan worden
Berekende stopdatum/tijd – huidige 

datum/tijd 

#
uren

Bereken op basis van de voorgeschreven 
dosering en medicatiehoeveelheid hoelang 

de trigger gebruikt kan worden
Berekende stopdatum – huidige datum

#
dagen

Bereken op basis van de voorgeschreven 
dosering en medicatiehoeveelheid hoelang 

de trigger gebruikt kan worden
Berekende stopdatum – huidige datum

#
weken

Bereken op basis van de voorgeschreven 
dosering en medicatiehoeveelheid hoelang 

de trigger gebruikt kan worden
Berekende stopdatum – huidige datum

#
maanden

3: Waarde (boolean) als uitkomst van 
de functie

Nog geen attribuut beschikbaar

Trigger

Trigger

Trigger

Trigger

Trigger

Dosering moet bekend zijn

Dosering moet bekend zijn

Dosering moet bekend zijn

Waardenlijst
WaardenlijstWaardenlijst

Trigger

Parameter



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

8: Zoek in de patiëntgegevens

Of een kenmerk 
bekend is 

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

Ja
Bepaal of het in de parameter aangegeven 

kenmerk, aanwezig is. 
Kenmerk aanwezig = ja

Ja/nee

54: Waarde in weken

Leeftijd

Nee

Voeg 1 parameter toe uit:
  11, 70, 224, 225: verschillende 

patiëntgegevens

Ja In jaren 8: Waarde in jaren

Nee

In maanden 7: Waarde in maanden

Voeg 1 parameter toe uit:
11: Leeftijd 

Ja

Ja

9: Waarde in dagenIn dagen Ja
Voeg 1 parameter toe uit:

11: Leeftijd 

Nog geen attribuut beschikbaar

Nee

Waarde van een 
kenmerk

Ja

Nee

Patientkenmerk

Bepaal de leeftijd op dit moment 
Huidige datum – geboortedatum

#
jaren

Leeftijd

Bepaal de leeftijd op dit moment 
Huidige datum – geboortedatum

#
maanden

Leeftijd

Bepaal de leeftijd op dit moment 
Huidige datum – geboortedatum

#
dagen

Nee

In weken

Nee

Voeg 1 parameter toe uit:
11: Leeftijd 

Voeg 1 parameter toe uit:
11: Leeftijd 

Bepaal de leeftijd op dit moment 
Huidige datum – geboortedatum

#
weken

Leeftijd

Nee

Ja

Let op welke eenheid en operator je kiest. 
Bijv. groter dan 5 jaar? Wil je dan de 5-jarigen 

meenemen of juist niet?

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Let op, antwoord ‘nee’ kan zijn dat het niet 
geregistreerd is of dat het niet geregistreerd kan 

worden

Leeftijd



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

10: Zoek naar een bepaalde diagnosecode bij de 
patiënt

Of patiënt een 
indicatie heeft waar 

GEEN CI-aard van 
bestaat

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

Ja
Voeg 1 parameter toe uit:

Omschrijving beginnend met: AAND

Nog geen attribuut beschikbaar

Nee

26: Zoek naar een bepaalde CI-aard bij de patiënt

27: Zoek naar een bepaalde diagnosecode/CI-aard bij 
de patiënt Bepaal of het in de parameter aangegeven 

diagnose/CI-aard, aanwezig is. 
Kenmerk aanwezig = ja

Ja/neePatiënt gegevens

Parameter

Voeg 1 parameter toe uit:
Omschrijving beginnend met: CIA, FG 

of PK

Bepaal of het in de parameter aangegeven 
diagnosecode, aanwezig is. 

Kenmerk aanwezig = ja
Ja/neePatiënt gegevens

Parameter

Ja

Voeg 1 parameter toe uit:
Omschrijving beginnend met: CIA, FG 

of PK

Externe koppeling diagnosecode 
moet aanwezig zijn

Externe 
koppeling 

diagnosecode 
aanwezig?

Bepaal of de in de parameter aangegeven 
CI-aard, aanwezig is. 

Kenmerk aanwezig = ja
Ja/neePatiënt gegevens

Parameter

Bewaking op CI-
aard?

Code uit thesaurus 40 moet aanwezig 
zijn

Nee
Nee

Ja

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

Ja

Code uit thesaurus 40 EN externe 
koppeling diagnosecode moet 

aanwezig zijn

Of patiënt een 
indicatie heeft waar 

WEL CI-aard van 
bestaat

Voeg 1 parameter toe uit:
Omschrijving beginnend met: CIA, FG 

of PK

Bepaal of de in de parameter aangegeven 
CI-aard, aanwezig is. 

Kenmerk aanwezig = ja
Ja/neePatiënt gegevens

Parameter

Code uit thesaurus 40 moet aanwezig 
zijn

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT

NVT



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

11: Zoek naar een bepaalde lab/meetwaarde bij de 
patiënt

Of een waarde 
aanwezig is

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

Ja

Bepaal of er een lab/meetwaarde van de in 
de parameter aangegeven meting 

aanwezig is. 
>=1 waarde van meting aanwezig = ja

Ja/nee

Nog geen attribuut beschikbaar

Voeg 1 parameter toe uit:
1,2,3,4,5,6,9,10,12,71,326,333: 

Verschillende meetwaarden

Nee

Hoelang geleden 
de meting is 
uitgevoerd?

33: Recentheid in urenJa In uren

Nee

In dagen 6: Recentheid in dagen

Ja

Ja

Nee

Voeg 1 parameter toe uit:
1,2,3,4,5,6,9,10,12,71,326,333: 

Verschillende meetwaarden

Voeg 1 parameter toe uit:
1,2,3,4,5,6,9,10,12,71,326,333: 

Verschillende meetwaarden

2: Waarde (getal) in de eenheid van 
de parameter of als uitkomst van de 

functie

Nog geen attribuut beschikbaar

Voeg 1 parameter toe uit:
1,2,3,4,5,6,9,10,12,71,326,333: 

Verschillende meetwaarden
Ja

Nee

Waarde van de 
meting

Nee

Lab/meet 
waardes

van patiënt

Bepaal de meest recente datum (in het 
verleden) van de aangegeven meting.

Huidige datum/tijd  – mutatiedatum /tijd
# uren

Lab/meet 
waardes

van patiënt

Bepaal de meest recente datum (in het 
verleden) van de aangegeven meting.

Huidige datum  – datum mutatie
# dagen

Lab/meet 
waardes

van patiënt

Bepaal de waarde van de meest recente 
(in het verleden) meting.
Waarde laatste meting

# in eenheid van 
parameter

Lab/meet 
waardes

van patiënt

Moet vooraf gegaan worden door  
attribuut 4 met dezelfde functie

Moet vooraf gegaan worden door  
attribuut 4 met dezelfde functie

Dit gaat over de datum van de bepaling, 
niet over de invoer datum

Dit gaat over de datum van de bepaling, 
niet over de invoer datum

Parameter

Parameter

Parameter

Parameter

Moet vooraf gegaan worden door  
attribuut 4 met dezelfde functie



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

13: Bepaal de waarde van de scoreteller binnen het 
protocol

Totale waarde 
scoreteller

1: ScoretellerJa
Bepaal de totale waarde van de scoreteller

Zie IR voor definitie bepaling waarde

Waardes uit 
692.MFBVSTJ
692.MFBVSTN

# 
Score
teller

Nog geen attribuut beschikbaarNee

Zie IR ‘MFB (Structuur)’ voor de bepaling 



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

14: Bepaal of meegeleverde attr. momenteel  in het 
proces worden toegepast

Nog geen attribuut beschikbaar

Nee

Of gebruiker een 
apotheker is?

Ja
Openbare 
apotheek?

Nee

Of gebruiker een 
voorschrijver is?

Nee

Ziekenhuis 
apotheek?

Nee

Openbare of 
ziekenhuis 
apotheek?

25: openbare apotheek

26: ziekenhuisapotheek

29: openbare apotheek OF 
ziekenhuisapotheek

28: klinisch voorschrijver

27: voorschrijver

Of de gebruiker 
in de 1e lijn 

werkt

31: Patiënt NIET opgenomen in 

ziekenhuis 

32: Patiënt opgenomen in ziekenhuis 

Nee

Of de gebruiker 
in de 2e lijn 

werkt

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja
Klinisch 

voorschrijver?

Nee

 Voorschrijver

Nee

Voorschrijver of 
klinisch 

voorschrijver

30: voorschrijver OF klinisch 
voorschrijver

Nog geen attribuut beschikbaar

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Bepaal of de patiënt NIET is opgenomen in 
het ziekenhuis

1 antwoord mogelijk, altijd ja of nee
Ja/nee

Type 
gebruiker

Bepaal of de patiënt is opgenomen in het 
ziekenhuis

1 antwoord mogelijk, altijd ja of nee
Ja/nee

Type 
gebruiker

Bepaal of huidige gebruiker een openbare 
apotheker is

1 type gebruiker, altijd ja of nee
Ja/nee

Type 
gebruiker

Bepaal of huidige gebruiker een  
ziekenhuisapotheker is

1 type gebruiker, altijd ja of nee
Ja/nee

Type 
gebruiker

Bepaal of huidige gebruiker een openbare 
of ziekenhuisapotheker is

1 type gebruiker, altijd ja of nee
Ja/nee

Type 
gebruiker

Bepaal of huidige gebruiker een klinisch 
voorschrijver is

1 type gebruiker, altijd ja of nee
Ja/nee

Type 
gebruiker

Bepaal of huidige gebruiker een 
voorschrijver is

1 type gebruiker, altijd ja of nee
Ja/nee

Type 
gebruiker

Bepaal of huidige gebruiker een klinisch 
voorschrijver of voorschrijver is
1 type gebruiker, altijd ja of nee

Ja/nee
Type 

gebruiker



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

19: Bepaal of in ELKE wdl (naast wdl met trigger) een 
middel uit de act. medicatie zit.

Alle middelen in 
gebruik?

3: Waarde (boolean) als uitkomst van 
de functie

Ja Voeg >=2 waardenlijsten toe

Streep de waardenlijst waarin het 
triggerende middel voorkomt weg. Bepaal 
of in elke overige waardenlijst een middel 

uit actuele medicatie voorkomt. 
Elke overige waardenlijst >= 1 middel 

gevonden = ja

Trigger
Actuele medicatie

Ja/nee

Waardenlijst

Let op, moeten in ieder geval alle 
waardes uit trigger bevatten

Nog geen attribuut beschikbaarNee

WaardenlijstWaardenlijst



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

21: Zoek naar gegevens in ingegeven dosering bij 
actuele medicatie INCLUSIEF trigger

20 :
Zoek naar gegevens in ingegeven dosering bij het 

triggerende middel

In eenheid 
werkzame stof?

39: Waarde in eenheid werkzame stofJaTotale dosering?
Voeg 1 waardenlijst toe (met max 1 

SNK om mee te rekenen, kan op lager 
niveau gekoppeld worden)

Ja
Voeg 1 parameter toe uit:

211/212/213/214/215/216: Totale 
dosering per dag/week (per kg / m2)

Nee

Dosis per keer

Nog geen attribuut beschikbaarNee

Ja
In eenheid 

werkzame stof?
39: Waarde in eenheid werkzame stofJa

Voeg 1 parameter toe uit:
208/209/210: Dosis per keer (per kg / 

m2)

Nog geen attribuut beschikbaarNee

Dosis per 
keer en 

tijdseenheid 
kunnen 

alleen met 
trigger. In 

actuele 
medicatie 

kunnen 
meer regels 

met 
dosering zijn 

en is niet 
duidelijk 

welke regel 
gebruikt 

wordt

Nee

Tijdseenheid?
4: Aanwezigheid van parameter/

waarde uit waardenlijst
Ja

Voeg 1 parameter toe uit:
92 t/m 148: Per <xx> uur/dag/week/

maand/jaar

Nee

Frequentie van 
dosering

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

Nee

Voeg 1 parameter toe uit:
305: Eenmalig gebruik

In ‘Implementatierichtlijn
MFB Totale dagdosis’ staat de berekening van de totale 

dagdosis

Zoek in de dosering van de trigger + 
actuele medicatie en bereken de totale 
dosering per tijdseenheid (per kg / m2)

Zie IR voor berekening

Waardenlijst

Dosering van
Trigger

Actuele medicatie

# Eenheid 
werkzame stof

Zoek in de dosering van de trigger en 
bepaal de dosis per keer in eenheid 

werkzame stof (per kg / m2)
Zie IR voor berekening

Dosering aangegeven
bij trigger

# Eenheid 
werkzame stof 

NVT

Zoek in de dosering van de trigger naar de 
waarde in de parameter(s).

 Parameterwaarde gevonden = Ja

Dosering aangegeven
bij trigger

Ja/nee

Zoek in de dosering van de trigger of deze 
eenmalig gebruikt wordt. 

Als parameter gevonden = Ja

Dosering aangegeven
bij trigger

Ja/nee

NVT

NVTJa
Eenmalig 
gebruik?

Nog geen attribuut beschikbaar

Ja

NVT
NVT

Ja NVT

De verschillende toedieningswegen 
worden opgeteld. Bepaal of dit kan.

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

Nee

Parameter

Parameter

Parameter

Nog geen attribuut beschikbaar

Toedientijden 
planning 

vastgelegd??

Voeg 1 parameter toe uit:
 8: Toedientijden

Nee

Ja

Bepaal of het in de parameter aangegeven 
kenmerk, aanwezig is bij het triggerende 

middel. 
Kenmerk aanwezig = ja

Kenmerk 
van middel

Parameter

Ja/neeJa
Van alleen de 

trigger?

4: Aanwezigheid van parameter/
waarde uit waardenlijst

Voeg 1 parameter toe uit:
 8: Toedientijden

Voeg >=1 waardenlijsten toe

Bepaal of het in de parameter aangegeven 
kenmerk, aanwezig is bij alle middelen uit 

de actuele medicatie of triggerende middel 
die overeenkomen met de WDL 
Kenmerk overal aanwezig = ja

Kenmerk 
van middel

Waardenlijst

Waardenlijst
Waardenlijst

Parameter

Ja/nee

NVT

NVTNee

Let op, deze logica verschilt van andere 
vragen. Het antwoord is pas ‘ja’ als alle 

middelen het kenmerk hebben

Parameter



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

25: Bepaal of de parameter is bepaald na start gebruik 
van de trigger

Of parameter 
recenter is dan 

EU?

3: Waarde (boolean) als uitkomst van 
de functie

Ja
Voeg 1 parameter toe uit:

1,2,3,4,5,6,9,10,12,71,326, 333: 
Verschillende meetwaarden

Bepaal de datum van start gebruik van de 
trigger. Bepaal de meest recente datum (in 

het verleden) van de bepaling van de 
waarde in parameter.

Als laatste datum parameter > datum start 
gebruik, dan Ja 

EU trigger Ja/nee

Nog geen attribuut beschikbaarNee
Start gebruik middel is op SNK niveau.

Dit gaat over de datum van de bepaling 
van de parameter, niet de invoer datum

Parameter



Als uitkomst bij deze functies wil ik iets weten over:

28: Tel het AANTAL wdl met een middel in de actuele 
medicatie incl trigger

# middelen in 
gebruik?

2: Waarde (getal) in de eenheid van 
de parameter of als uitkomst van de 

functie
Ja Ja Voeg >=2 waardenlijsten toe

Tel het aantal waardenlijst met minstens 1 
middel uit de trigger en actuele medicatie

>=1 x gevonden = ja, tel het aantal ja

Trigger
Actuele medicatie

# waarden
lijsten

Waardenlijst

Nog geen attribuut beschikbaarNee

WaardenlijstWaardenlijst

Let op, gebruik functie 1 als je 1 
waardenlijst wilt ‘tellen’
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