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1.  Compositie Beëindiging van zorg-v1.0 
 
 

1.1 Concept 

Na enige tijd van behandeling eindigt de zorg voor een patiënt. Daarbij zijn er drie opties voor het beëindigen: 
ontslag, overdracht en de optie dat de patiënt zelf stopt. Bij ontslag wordt teruggekeken naar de hulpvragen, 
probleemdefinities, doelen, behandelingen/verrichtingen, het individueel behandelplan en evaluaties. Het 
ontslag wordt vastgesteld, instructies gegeven en een overdracht naar de verwijzer wordt opgesteld. Bij 
overdracht gaat het dan zowel om de terugrapportage naar de verwijzer, maar het kan ook zijn dat er zorg 
door een derde partij wordt overgenomen. Dan is de focus gericht op continuïteit van zorg. De patiënt kan 
altijd zelf redenen hebben om een behandeling te stoppen en die kunnen wel of niet bekend zijn.  

   

1.2 Mindmap 

Niet van toepassing 
   

1.3 Purpose 

Doel is dat de zorgaanbieder in overeenstemming met de professionele standaard samen met de 
patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten, het beëindigen van de zorg en behandeling bespreekt, advies geeft 
voor de toekomst en de overdracht naar de verwijzer opstelt en verstuurt. Met het ontslag wordt ook de zorg 
beëindigd. Bij een overdracht voor continuïteit van zorg worden ook de relevante gegevens overgedragen. Als 
een patiënt overlijdt gedurende een verblijf in de ggz is na overlijden formeel ook sprake van het beëindigen 
van de zorg.  
   

1.4 Patient Population 

Voor elke patiënt in de ggz eindigt de behandeling en zorg op een bepaald moment. De patiënt kan worden 
ontslagen, en ontslag gaat gepaard met een overdracht naar de oorspronkelijke verwijzer. Ook bij patiënten 
die vervolgzorg krijgen is het van toepassing. Alleen residentiele patiënten zijn hiervan uitgezonderd.  

   

1.5 Evidence Base 

Zodra de behandeling is afgerond kan de zorg worden beëindigd. Normaliter wordt dan ook een overdracht 
opgesteld en naar de verwijzer gestuurd. In het kader van Gepast Gebruik is dit de 4e fase of 4e rubriek met 
gegevens.  

   

1.6 Information Model 

In het informatiemodel van de compositie Beëindiging van behandeling en zorg wordt voor diverse gegevens 
verwezen naar een specifieke zib. Uitgangspunt is dat de gegevens die al in het EPD zijn vastgelegd ook door 
het systeem getoond kunnen worden bij het afsluiten van de zorg. Gegevens die zijn vastgelegd in een 
andere zib worden dus niet overgetypt.  
 
Zo zijn de persoonsgegevens bij einde zorg gebaseerd op de zib Patiënt en die gegevens worden in het EPD 
in een aparte rubriek ingevuld en actueel gehouden. Ook de problemen die al zijn vastgelegd worden via een 
view getoond zonder dat hier extra werk wordt gevraagd.  
 
Van de zorgprofessional die de zorg beëindigd zijn in de zib Zorgprofessional de gegevens al vastgelegd. Dit 
vraagt natuurlijk wel een vorm van selectie. Dat kan bijvoorbeeld door de inloggegevens te gebruiken voor de 
vulling. In alle gevallen geldt dat de onderliggende zibs gebruikt mogen worden, maar er is geen verplichting 
zibs te gebruiken die niet relevant zijn in een bepaalde situatie of context.  
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 Compositie Beëindiging van zorg   
Definitie Rootelement van de compositie Beëindiging van zorg. De samenstelling van 

data en zibs die bij de afsluiting van de zorg worden gebruikt. 
Datatype  

DCM::DefinitionCode SnomedCT:58000006 | Patient discharge (procedure) 
 

Opties  

 
«data» Overdrachtsbrief (HASPGGZ)   
Definitie De overdrachtsbrief naar verwijzer dan/wel opvolgende zorgverlener. 

conform de HASP GGZ richtlijn.  
Datatype ED 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:373942005 | Discharge summary (record artifact) | 
 

Opties  

 
«data» RedenOntslag   
Definitie Reden van ontslag van de patiënt. 
Datatype CD 

DCM::ConceptID GGZEIndezorg087  
DCM::DefinitionCode SCT: 449007006 | Reason for discharge section (record artifact) | 

 

Opties  
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«data» Voorlichting Bij Ontslag   
Definitie Aan de patiënt en/of contactpersoon gegeven voorlichting bij einde zorg, 

bijvoorbeeld instructie medicatiegebruik. 
Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:311401005 | Voorlichten van patiënt (verrichting) | 
 

Opties  

 
«data» Datum Einde Zorg   
Definitie De datum waarop de beëindiging van de behandeling en zorg plaatsvindt. 
Datatype TS 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:442864001 | Datum van ontslag (waarneembare entiteit) | 
 

Opties  

 
«data» Toelichting bij einde zorg   
Definitie Tekstuele toelichting bij einde zorg.  
Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT: 703852005 | Narrative comment section (record artifact) | 
 

Opties  

 
«rootconcept» Information Model: Contactpersoon   
Definitie Rootconcept van de zib Contactpersoon. Dit rootconcept bevat alle 

gegevenselementen van de zib Contactpersoon.  
Datatype  

DCM::ConceptID NL-CM:3.1.1  
DCM::DefinitionCode geen concept code  

 

Opties  

 
«rootconcept» Information Model: Patiënt   
Definitie Rootconcept van de zib Patiënt. Dit rootconcept bevat alle 

gegevenselementen van de zib Patiënt. 
Datatype  

DCM::ConceptID NL-CM:0.1.1  
DCM::DefinitionCode Geen concept id  

 

Opties  

 
«rootconcept» Information Model: Probleem   
Definitie Rootconcept van de zib Probleem. Dit rootconcept bevat alle 

gegevenselementen van de zib Probleem. 
Datatype  

DCM::ConceptId NL-CM:5.1.1  
DCM::DefinitionCode GGZNL: CBP001  

 

Opties  

 
«rootconcept» Zib MedicatieAfspraak   

Definitie Rootconcept van de zib MedicatieAfspraak. Dit rootconcept bevat alle 
gegevenselementen van de zib MedicatieAfspraak. 

Datatype  

DCM::ConceptID NL-CM:9.6.9580  
 

Opties  
 
«rootconcept» Zibs: vragenlijsten 
Definitie Rootelement bedoeld om 1..* vragenlijsten op te nemen bij ontslag. Een 

deel is beschikbaar, een deel moet nog worden gemaakt.  
Hier kan naar meerdere vragenlijsten worden verwezen. 0..*  

Datatype  

DCM::DefinitionCode GGZNL: Questionnaires1-n  
 

Opties  
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«rootconcept» Zib: Zorgprofessional   
Definitie Rootconcept van de zib Zorgprofessional. Dit rootconcept bevat alle 

gegevenselementen van de zib Zorgprofessional.  
Datatype  

DCM::ConceptID NL-CM:17.1.1  
DCM::DefinitionCode geen code  

 

Opties  
 
«rootconcept» Information Model:Zorgafspraken   
Definitie Rootelement van de zib Zorgafspraak. Dit rootconcept bevat alle 

gegevenselementen van de zib Zorgafspraak.  
Datatype  

DCM::DefinitionCode GGZNL: CBH006  
 

Opties  

 
«document» Waardenlijst Reden Einde Zorg AFSLUITREDEN COD874  DBCO 

Definitie  
Datatype  

DCM::ValueSetId 2.16.840.1.113883.3.3210.14
.2.2.63 

 Vektis waardenlijst 

 

Opties  

 
AFSLUITREDEN COD874  
DBCO  

OID: 2.16.840.1.113883.3.3210.14.2.2.63 

Concept Name Concept 
Code 

CodeSys. Name CodeSystem OID Description 

Reden voor afsluiting bij 
patiënt/ niet bij 
behandelaar 

01 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

DBC 

Reden voor afsluiting bij 
behandelaar/ om 
inhoudelijke redenen 

02 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

DBC 

In onderling overleg 
beëindigd zorgtraject/ 
patiënt uitbehandeld 

03 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

DBC 

Afsluiting na alleen pre-
intake/intake/diagnostiek/
crisisopvang 

05 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

DBC 

Afsluiten vanwege 
openen vervolg-DBC 

09 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

DBC 

Afsluiten vanwege 
overgang naar andere 
bekostiging 

10 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

DBC 

Behandeltraject 
afgerond. 

11 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

Vermoeden van DSM-
stoornis niet bevestigd. 

12 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

Patiëntprofiel te zwaar 
voor patiëntprofiel basis-
ggz. 

13 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

No show door patiënt. 14 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

Overlijden van de patiënt. 15 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

Na 365 dagen. 16 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

Overig. 17 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

Overgang naar andere 
bekostiging. 

18 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

Afsluiten vanwege 
overgang naar zzp-
systematiek. 

19 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

DBC 

Afsluiten vanwege 20 AFSLUITREDEN https://www.vektis.nl/standaar DBC 
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overgang Jeugd-ggz. COD874 DBCO disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Voortijdige beëindiging 
behandeling op initiatief 
van patiënt en/of 
behandelaar. 

21 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Basis GGZ 

Overgang naar 
zorgprestatiemodel. 

22 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

gb-ggz en g-ggz/fz 

Afsluiten vanwege 
beëindiging JW321 
berichtenverkeer. 

40 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Alleen voor Jeugdwet 
en de JW321 van 
toepassing. 

Afsluiten vanwege 
beëindiging DBC-
systematiek Jeugd-ggz. 

50 AFSLUITREDEN 
COD874 DBCO 

https://www.vektis.nl/standaar
disatie/codelijsten/COD874-
DBCO 

Alleen voor Jeugdwet 
en de JW321 van 
toepassing. 

 

 

1.7 Example Instances 

   

1.8 Instructions 

De regiebehandelaar is verantwoordelijk voor het vaststellen of einde zorg mogelijk is, en welke vorm het 
aanneemt. In elke uitkomst komen bijvoorbeeld diagnose, medicatie en advies voor het vervolg naar voren. 
Bij het ontslag is het mogelijk conform de HASP-GGZ richtlijn informatie terug te sturen naar de verwijzer, dan 
wel bij de overdracht om aan te geven welke medicatie, advies en behandelingen gecontinueerd kunnen 
worden. De huisarts wordt altijd geïnformeerd, mits die er is en er toestemming is van de patiënt.  

   

1.9 Interpretation 

   
 

1.10 Care Process 

De regiebehandelaar bepaalt aan het einde van behandeling en zorg hoe het ontslag en de overdracht wordt 
geregeld, tenzij de patiënt zelf het initiatief neemt tot beëindigen.  

   

1.11 Example of the Instrument 

 
   

1.12 Constraints 
 

 

1.13 Issues 

De Vektis waardenlijst is geldig tot en met 31-12-2021. Er is in oktober 2021 nog geen duidelijkheid wat de 
opvolging is.  

   
 

1.14 References 

Richtlijn verwijzing huisarts - specialist voor de ggz (HASP-GGZ). NHG en GGZ Nederland, 2019/2020. 
 
Notitie Gepast Gebruik, 2019.  
 
Referentie Domeinenmodel Ggz 
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/referentiedomeinenmodellen/referentiedomeinmodel-ggz/.  

   
 

1.15 Functional Model 

Dit onderwerp past in het referentie domeinenmodel ggz (RDG) bij de rubriek beëindigen Zorg         
    126    Ontslaan patiënt 
    127    Vaststellen overlijden 
    128    Evalueren zorg 
 

   
 

https://www.nictiz.nl/standaardisatie/referentiedomeinenmodellen/referentiedomeinmodel-ggz/
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1.16 Traceability to other Standards 

   
 

1.17 Disclaimer 

De Nederlandse ggz in de rol van opdrachtgever en Results 4 Care B.V. als uitvoerder besteden de grootst 
mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze Zorg Informatie Bouwsteen 
(zib). Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De Nederlandse ggz en Results 4 Care 
zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden 
informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het 
verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in 
het verstrekken van informatie of diensten door de Nederlandse ggz of Results 4 Care, of door U aan de 
Nederlandse ggz of Results 4 Care via een website van de Nederlandse ggz of Results 4 Care of via e-mail, 
of anderszins langs elektronische weg.  
 
Ook aanvaarden de Nederlandse ggz en Results 4 Care geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die 
geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens GGZ 
Nederland of Results 4 Care via deze zib. De Nederlandse ggz en Results 4 Care aanvaarden geen 
verantwoordelijkheid voor de inhoud van informatie in deze zib waarnaar of waarvan met een hyperlink of 
anderszins wordt verwezen. In geval van tegenstrijdigheden in de genoemde zib documenten en bestanden 
geeft de meest recente en hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de 
desbetreffende documenten weer. Indien informatie die in de elektronische versie van deze zib is opgenomen 
ook schriftelijk wordt verstrekt, zal in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt 
als de versieaanduiding en datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven 
een conceptversie. Een gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie.  

   
 

1.18 Terms of Use 

De gebruiker mag de informatie van deze Zorginformatiebouwsteen kopiëren, verspreiden en doorgeven, 
onder de voorwaarden, die gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-
GelijkDelen 3.0 Nederland (CC BY-NC-SA-3.0). De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons 
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 (zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/3.0/nl/).  

   
 

1.19 Copyrights 

Voor zover bekend zijn er geen copyrights verbonden aan het format van ontslag en overdracht of van 
onderdelen. Wel kan voor specifieke instrumenten als een zorgkaart of vragenlijst er sprake zijn van 
auteursrechten.  

   
 

1.20 Compositie 

Met een compositie wordt een verzameling van zibs bedoeld gericht op een specifieke toepassing.  
De redactieraad zibs ggz gaf aan meer zinvolle toepassingen van de zibs te willen uitwerken om het gebruik 
van zibs te stimuleren. 
Aanleiding voor de compositie van zibs voor het beëindigen van behandeling en zorg is als volgt:  
 

 Het ontslag is de beëindiging van het ggz werk. 

 Losse zibs geven niet altijd een goed beeld wat het nu betekent voor de ggz om met zibs te werken. 

 Er is een basis nodig voor het systematisch vervolmaken en beheren van de verzameling ggz zibs en 
deze toepassing is een goede start. 

 
Een compositie heeft naast zibs ook een aantal kenmerken.  
 

 Daarbij valt zoals bij een zib ook het onderscheid te maken tussen de definitie van de compositie, de 
implementatie van composities in EPD en berichten en het gebruik in de zorgpraktijk. 

 
Meta gegevens van compositie 

 De meta gegevens van een compositie stellen we gelijk aan de meta gegevens van een zib. 

 We hanteren dezelfde specificaties tot blijkt dat we essentiële toevoegingen willen. 

 Essentiële toevoegingen die we gelijk al vaststellen zijn: 
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– Een definitie van een compositie van zibs heeft altijd een omschreven use case: in dit geval het 

behandelen van een ggz patiënt. 
– Linken tussen zibs: deze worden op het meta niveau gedefinieerd. <Context reference voor hele zib 

(standaard), data reference naar specifiek data-element (uitzondering)> 
 
 
Kenmerken van gebruik van een compositie van zibs in de zorg praktijk 
 

 Data-elementen van composities zijn:     

 auteur 1..* < de zorgverlener die voor een patiënt een ontslag en overdracht opstelt > (Zib Professional) 

 Data-element stopdatum is de datum waarop een ontslag plaatsvindt > 

 Versiebeheer 1..* 
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2. Metainformatie nl.ggznederlandCompositieBeëindiging van 
zorg-v1.0 

DCM::CoderList W Goossen 

DCM::ContactInformation.Address * 

DCM::ContactInformation.Name * 
DCM::ContactInformation.Telecom wgoossen@ggznederland.nl 

DCM::ContentAuthorList Redactieraad zibs ggz 

DCM::CreationDate 2020-02-12 

DCM::DeprecatedDate  

DCM::DescriptionLanguage nl 

DCM::EndorsingAuthority.Address  

DCM::EndorsingAuthority.Name * 

DCM::EndorsingAuthority.Telecom  

DCM::Id 2.16.840.1.113883.3.3210.14.4.4 

DCM::KeywordList ontslag, overdracht, terugverwijzen 

DCM::LifecycleStatus Final 
DCM::ModelerList W Goossen 

DCM::Name nl.ggznederlandCompositieBeëindiging van zorg 

DCM::PublicationDate  

DCM::PublicationStatus Published 

DCM::ReviewerList  

DCM::RevisionDate  

DCM::Superseeds * 

DCM::Version 1.0 

 

2.1 Revision History 

Versie 0.1 is ontwikkeld op basis van gepast gebruik en RDG. 
Versie 0.2 hierin zijn de wijzigingen van de redactieraad uit het verslag van de 28

e
 vergadering (april 2021) 

verwerkt.  
Versie 03. Commentaren van de redactieraad juni 2021 zijn verwerkt: 

 Toevoegen 0..1 medicatiezibs.  

 Overdrachtsbrief 1 is te veel, moet 0..1 worden, want wordt niet altijd opgesteld/verzonden. 

 Overige cardinaliteiten aanvullen waar die ontbraken. Hoeft niet verslag van hele zorgtraject te 
kopiëren. Dus veel zaken op 0..1. 

 Linken naar Hulpvraag, behandel doel en verrichting er uit halen.  

 Huisarts altijd informeren, mits die er is en er toestemming is van de patiënt. (In instructie 
geplaatst.) 

 Notitie over 2 x zorgverlener kan er uit, kardinaliteit 0..*.  

 Data element er bij voor reden ontslag. Met codelijstje. ZPM-lijstje is nodig, maar moet aangevuld 
worden met eigen waarden.  

 Pag 6. Zib CQi vragenlijsten verwijderen uit model en de tabellen.  

 1.6. pag. 3 toelichting. Stuk tekst evaluatie moet eruit. 
Versie 04. Commentaar redactieraad verwerkt.  

 In het Information Model doublures verwijderen. 

 Zib is beëindiging van zorg, dit consequent overal gebruiken. Reden ontslag vervangen door 
reden einde zorg.  

 Overdrachtsbrief toevoegen.  

 Op pagina 4 typfout corrigeren. 

 Zib Informed consent.  

 Kardinaliteiten ontbreken nog, die overal aanvullen.  

 Pagina 4 reden einde van zorg.  

 Tabel van Vecozo overnemen. Gebaseerd op model tot en met 31-12-2021. Mogelijk kan hier een 
kolom naast waarin staat hoe het wordt na 1-1-2022 in de nieuwe bekostiging.  

 Oplossing ligt in de geldigheid van een waarden en codelijsten. Die kunnen we in de zib ook 
aangeven. 

 William zal zo nodig Peter Jansen van ZN contacten omdat hij ook in de kerngroep van het 
informatieraad zit en heeft geconstateerd dat er soms inconsistenties zijn in zibs.  

Versie 0.9  Opmaak Conform VIPP GGZ bijgesteld. Nog aan te bieden aan communicatie om dan v1.0 te 
maken. 
Versie 0.95 Inconsistenties definitie reden ontslag en waardenlijst Vektis opgelost en taalkundige 
verbeteringen. UML figuur consistente benamingen verwijzingen naar zibs.  
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