
 

 

 

Datum 

12 september 2020 

Auteur 

Leonora Grandia 

Productmanager Farmacotherapie 

1 

Introductie bestand 052 

 

 

Introductie nieuw voorschrijfbestand 

Per 1 oktober 2020 wordt een vernieuwd voorschrijfbestand 052 in de G-Standaard geïntroduceerd. 

Dit bestand vervangt de bestanden 050, 051 en 059 en is een volgende stap in de verbetering van de 

informatiestructuur in de G-Standaard: met bestand 052 heeft u alle informatie van een PRK bij elkaar. 

 

Ten tijde van de introductie van bestand 052 is geen datum afgesproken waarop de bestanden 050, 

051 en 059 komen te vervallen. Vooralsnog blijven deze dus naast elkaar bestaan. 

 

Achtergrond introductie nieuw voorschrijfbestand 

Sinds de start van de uitlevering van gegevens over voorschrijfproducten is er in het ontwerp van de 

bestanden rekening gehouden met meer voorschrijfproducten dan alleen voor geneesmiddelen. 

Inmiddels kunnen we constateren dat er de afgelopen 18 jaar geen invulling aan niet-geneesmiddel-

voorschrijfproducten is gegeven. Een invulling daarvan wordt vooralsnog ook niet voorzien, mocht dit 

in de toekomst wel weer actueel zijn, zullen we dit eerst met onze afnemers bespreken. 

Sinds 2018 zijn wij bezig met een vernieuwing van de onderhoudssoftware van de ruggengraat en in 

2020 is de interne database voor de PRK aangepakt als onderdeel van deze vernieuwing. Daarbij 

hebben we natuurlijk kritisch gekeken naar het nut en de waarborging van de alle informatie. 

Naar aanleiding van bovenstaande ontwikkelingen en constateringen is in de vergaderingen van de 

Werkgroep Techniek van september en december 2018 in overleg met de softwarehuizen besloten tot 

een nieuw PRK-bestand. 

 

Overzicht oude en nieuwe situatie 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de velden in de oude en nieuwe bestanden 

(de velden met de bestandsnaam, mutatiecode en het lege veld zijn daarin niet meegenomen). 

 

Groen gemarkeerd  = identieke naam en/of betekenis 

Grijs gemarkeerd  = wel in oude bestanden, niet meer in nieuwe bestand 

Oranje gemarkeerd = niet in oude bestanden, wel in nieuwe bestand 

 

Velden bestandsnaam, mutcod en leeg niet meegenomen 

BST050 BST052 toelichting 

PRKODE PRKODE  

PRNMNR PRNMNR  

PRKBST   Niet in bestand 52 opgenomen.  

Omdat bestand 50 niet meer nodig is, wordt dit veld 

overbodig.  

BST051 BST052 toelichting 

PRKODE PRKODE  

PRNTOE  Vervalt als afzonderlijk veld. 

Dit veld is afleidbaar uit andere kenmerken van de 

PRK met een beter resultaat. 

GPKODE GPKODE  

 THRVHS thesaurusverwijzing 
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 PRRVHS  Inhoud is identiek aan veld GPKHVS van BST711. Het 

veld geeft aan welke redenen er zijn om voor te 

schrijven op HPK niveau. Het zat voor het bestaan van 

de PRK op GPK niveau, maar hoort dus bij het 

voorschrijven. 

 THEMBT thesaurusverwijzing 

HPEMBT PREMBT  

 THPREH thesaurusverwijzing 

XPEHHV PREENH  

HPGALG PRGALG  

 THHMA thesaurusverwijzing 

HPHMA1 PRHMA  

HPHMH1 PRHMAH  

HPHMA2  Besloten deze informatie niet mee te nemen in 

bestand 052. 

De informatie is bij slechts 4 van de 9054 PRK’s 

gevuld. 

HPHMH2  De informatie is gerelateerd aan bovenstaand veld en 

wordt als gevolg daarvan dus ook niet meegenomen in 

bestand 052. 

HPMPJN PRMPJN  

HPGVBL  Besloten deze informatie niet mee te nemen in 

bestand 052. 

De informatie is bij slechts 2 van de 9054 PRK’s 

gevuld. 

HPGVBB  

HPGIUD  De informatie in dit veld is inmiddels overbodig omdat 

het inmiddels via de extra kenmerken (PRKEXT) 

gedetailleerder wordt onderhouden. 

Het veld is alleen bij een specifieke farmaceutisch 

vorm gevuld, bij 20 van de 9054 PRK’s. 

 THHULI thesaurusverwijzing 

PRHULI PRHULI  

HPINST  Besloten deze informatie niet mee te nemen in 

bestand 052. 

Dit veld heeft bij alle 9054 PRK’s een vulling van N is 

daarmee betekenisloos. 

 THEXKM thesaurusverwijzing 

PRKEXT PREXKM  

BST059  Bestand had geen functie en vervalt in zijn geheel. 

 

 


