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Schema wijzigingen

Versie Wijzigingen

4000 Tabel  is toegevoegd.lst_out_of_care_destination

4005 Tabel  is toegevoegd.lst_ijwmo_jz756-2

Tabel  is toegevoegd.lst_iwmo_wmo756-2

4013 Tabel  is toegevoegd.lst_declaration_method

Tabel  is toegevoegd.lst_export_unit_billing_type

Tabel  is toegevoegd.lst_prestatie_groep

Tabel  is toegevoegd.lst_prestatie_type

Tabel  is toegevoegd.lst_round_setting

Tabel  is toegevoegd.lst_wlz_cod981

Tabel  is toegevoegd.lst_wlz_cod982

Tabel  is toegevoegd.lst_wlz_cod983

4014 Tabel  is toegevoegd.lst_ggz_accident

Tabel  is toegevoegd.lst_ggz_cod874

4016 Tabel  is toegevoegd.lst_activity_hour_type

4020 Tabel  is toegevoegd.lst_ggz_treatment_component

4041 Tabel  is toegevoegd.lst_insurance_type

4060 Kolom  in  is toegevoegd.inConnectionWith care_allocation

Tabel  is toegevoegd.client_privacy_setting

Kolom  in  is toegevoegd.properties export_profile

Tabel  is toegevoegd.exporthour

Tabel  is toegevoegd.import_log

Tabel  is toegevoegd.lst_import_log_status_verwerking

Tabel  is toegevoegd.lst_out_of_care_in_connection_with
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4061 Kolom  in  is toegevoegd.debtorNumber care_provider

Kolom  in  is decisionNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
verwijderd.

Kolom  in  is decisionNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
toegevoegd.

Kolom  in  is verwijderd.status dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is toegevoegd.status dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is problemNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
verwijderd.

Kolom  in  is problemNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
toegevoegd.

Kolom  in  is verwijderd.goalNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is toegevoegd.goalNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is verwijderd.risksNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is toegevoegd.risksNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is guaranteeNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
verwijderd.

Kolom  in  is guaranteeNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
toegevoegd.

Kolom  in  is reductionNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
verwijderd.

Kolom  in  is reductionNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
toegevoegd.

Kolom  in  is verwijderd.proportionality dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is proportionality dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
toegevoegd.

Kolom  in  is verwijderd.subsidiarity dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is toegevoegd.subsidiarity dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is verwijderd.effectiveness dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is toegevoegd.effectiveness dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is verwijderd.secondOpinion dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is secondOpinion dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
toegevoegd.

Kolom  in  is toegevoegd.episodeId dossier_clinical_finding

Kolom  in  is toegevoegd.isSubContractor employee

Kolom  in  is verwijderd.properties export_profile

Kolom  in  is toegevoegd.active export_profile

Kolom  in  is toegevoegd.template_id meili_moduletemplate

Kolom  in  is toegevoegd.offsetdays meili_moduletemplate

Tabel  is verwijderd.meili_moduletemplatelink

Tabel  is toegevoegd.transport_settings

Tabel  is toegevoegd.wheelchair_assignments

4063 Kolom  in  is toegevoegd.contractRequiredLogin user

4064 Tabel  is toegevoegd.agenda_event_label

Tabel  is toegevoegd.agenda_label
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4065 Kolom  in  is verwijderd.financeTypeObjectId jw_beschikking

4066 Kolom  in  is toegevoegd.status meili_template

Kolom  in  is toegevoegd.description meili_template

Kolom  in  is toegevoegd.previous_id meili_template

Tabel  is toegevoegd.milo_app

Tabel  is toegevoegd.milo_device

4067 Kolom  in  is verwijderd.debtorNumber care_provider

Kolom  in  is toegevoegd.debtorNumber care_provider

Kolom  in  is verwijderd.episodeId careplan_report

Tabel  is toegevoegd.careplan_report_episodes

Tabel  is toegevoegd.groupcare_client_care_allocation

Tabel  is toegevoegd.groupcare_timeline_occurrence

Kolom  in  is verwijderd.hoofdbehandelaar onsdbc_ggz_subtraject

Kolom  in  is verwijderd.medebehandelaar onsdbc_ggz_subtraject

Kolom  in  is verwijderd.prestatietype product

4068 Tabel  is toegevoegd.dossier_care_plan_signature_metadata

Tabel  is verwijderd.dossier_care_plan_signature_requirement

Kolom  in  is verwijderd.valid_from moves_hour_type

Kolom  in  is verwijderd.valid_to moves_hour_type

4070 Tabel  is toegevoegd.aw33_log

Kolom  in  is toegevoegd.leveringsvorm cbsbj_jeugdbescherming

Kolom  in  is toegevoegd.leveringsvorm cbsbj_jeugdhulp

Kolom  in  is toegevoegd.gestartMetCrisis cbsbj_jeugdhulp

Kolom  in  is toegevoegd.clientClienttevredenheid cbsbj_jeugdhulp

Kolom  in  is toegevoegd.ouderClienttevredenheid cbsbj_jeugdhulp

Kolom  in  is toegevoegd.clientZonderHulpVerder cbsbj_jeugdhulp

Kolom  in  is toegevoegd.ouderZonderHulpVerder cbsbj_jeugdhulp

Kolom  in  is toegevoegd.leveringsvorm cbsbj_jeugdreclassering

Kolom  in  is verwijderd.noDiscussionReason dossier_care_plan_signature_metadata

Kolom  in  is toegevoegd.noAgreementReason dossier_care_plan_signature_metadata

Tabel  is toegevoegd.lst_client_privacy_setting_item

Tabel  is verwijderd.lst_client_privacy_setting_subset

Tabel  is toegevoegd.lst_external_messaging_import_log_berichtenbox_verwerking

Tabel  is toegevoegd.lst_external_messaging_import_log_status

Tabel  is toegevoegd.lst_external_messaging_import_log_type

Tabel  is toegevoegd.lst_fz_cod706

Tabel  is toegevoegd.mailmerge_template

Kolom  in  is toegevoegd.updateOnsVandaag profile_policy

Kolom  in  is toegevoegd.deleteOnsVandaag profile_policy

Kolom  in  is toegevoegd.agbcodeobjectid team

Kolom  in  is toegevoegd.practitionerobjectid team
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4072 Kolom  in  is verwijderd.decimalValue2 careplan_report

Kolom  in  is verwijderd.multipleChoiceValue careplan_report

Kolom  in  is toegevoegd.invoice_declaration invoice_profile

Tabel  is toegevoegd.lst_factuurdeclaratie

4073 Tabel  is verwijderd.authorizationassignment

Tabel  is verwijderd.authorizationassignment_authorizationprofile

Tabel  is verwijderd.authorizationassignment_cluster

Tabel  is verwijderd.authorizationprofile

Tabel  is verwijderd.authorizationprofile_authorization

Tabel  is verwijderd.responsibilities_location

Tabel  is verwijderd.responsibilities_team

Kolom  in  is verwijderd.teamResponsibility responsibility

Kolom  in  is verwijderd.locationResponsibility responsibility

Kolom  in  is verwijderd.administratieEnabled responsibility

Kolom  in  is verwijderd.medewerkerPortaalEnabled responsibility

Kolom  in  is verwijderd.onlyClientsFromSelectedLocations responsibility

Kolom  in  is verwijderd.isOnsAdministatieAllowed user

Kolom  in  is verwijderd.isOnsMedewerkerportaalAllowed user

Kolom  in  is verwijderd.clusterAccessFilter user

Kolom  in  is verwijderd.unitAccessFilter user

Kolom  in  is verwijderd.isViewLimitedByUnitAccess user

Kolom  in  is verwijderd.isOnsAdministrationTestEnabled user

4074 Kolom  in  is toegevoegd.exportRetourJournaling export_profile

4075 Tabel  is toegevoegd.dossier_expertise_group_authorization

Tabel  is toegevoegd.dossier_expertise_group_link

Tabel  is toegevoegd.dossier_expertise_link

Kolom  in  is toegevoegd.uitsluitenVanFacturatieReden onsdbc_ggz_subtraject

Tabel  is toegevoegd.uzovi

4076 Kolom  in  is verwijderd.hourTypeId meili_intention

Kolom  in  is toegevoegd.hourTypeGroup meili_intention

4077 Kolom  in  is toegevoegd.classificationId careplan_action_definition

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId careplan_demand_definition

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId careplan_domain_definition

Kolom  in  is toegevoegd.linkId careplan_entries_action

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId careplan_target_definition

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId survey

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId survey_answer_definition

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId survey_answer_definition_group

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId survey_category

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId survey_group

Kolom  in  is toegevoegd.classificationId survey_question
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4078 Kolom  in  is toegevoegd.service_center_id theia_verification_request

4079 Kolom  in  is verwijderd.uzovicode debtor

Kolom  in  is toegevoegd.uzoviObjectId debtor

4080 Kolom  in  is toegevoegd.subjective careplan_report

Kolom  in  is toegevoegd.objective careplan_report

Kolom  in  is toegevoegd.assessment careplan_report

Kolom  in  is toegevoegd.plan careplan_report

Kolom  in  is toegevoegd.soortVerwijzerObjectId onsdbc_ggz_subtraject

Kolom  in  is toegevoegd.verwijzendeInstelling onsdbc_ggz_subtraject

4081 Tabel  is toegevoegd.lst_wlz_cod127

Tabel  is toegevoegd.lst_wlz_cod755

Kolom  in  is toegevoegd.wzdVerklaring wlz_indicatiebesluit

Kolom  in  is toegevoegd.wzdIngangsdatum wlz_indicatiebesluit

Kolom  in  is toegevoegd.wzdEinddatum wlz_indicatiebesluit

Kolom  in  is toegevoegd.etmalen wlz_melding_aanvang_zorgzwaartepakket

Kolom  in  is toegevoegd.etmalen wlz_zorgzwaartepakket_toegewezen

4082 Kolom  in  is verwijderd.debtorobjectid client

4083 Kolom  in  is verwijderd.description care_provider_category

Kolom  in  is toegevoegd.name care_provider_category

Kolom  in  is toegevoegd.azr care_provider_category

Kolom  in  is toegevoegd.verwijzerZorgverlenerCode jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.verwijzerZorgverlenerCode wmo315_product

4084 Kolom  in  is verwijderd.beginDate location_assignment

Kolom  in  is toegevoegd.beginDate location_assignment

Kolom  in  is verwijderd.endDate location_assignment

Kolom  in  is toegevoegd.endDate location_assignment

Kolom  in  is verwijderd.soortVerwijzerObjectId onsdbc_ggz_zorgtraject

Kolom  in  is verwijderd.verwijzendeInstelling onsdbc_ggz_zorgtraject

Kolom  in  is verwijderd.beginDate team_assignment

Kolom  in  is toegevoegd.beginDate team_assignment

Kolom  in  is verwijderd.endDate team_assignment

Kolom  in  is toegevoegd.endDate team_assignment

4085 Kolom  in  is toegevoegd.gender care_provider

Kolom  in  is toegevoegd.title care_provider

4086 Kolom  in  is toegevoegd.registeredLocationNumber location
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4087 Kolom  in  is toegevoegd.beginDate debtor_rule

Kolom  in  is toegevoegd.endDate debtor_rule

Kolom  in  is toegevoegd.law dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is causeNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
toegevoegd.

Kolom  in  is oversightNarrative dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry
toegevoegd.

Kolom  in  is toegevoegd.ambulatory dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is toegevoegd.step dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in restrictiveMeasureCarePlanEntryHistoryId
 is toegevoegd.dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is toegevoegd.manualStep dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entry

Kolom  in  is toegevoegd.typeAgreement dossier_care_plan_restrictive_measure_entry

Kolom  in  is toegevoegd.typeResistant dossier_care_plan_restrictive_measure_entry

Kolom  in  is toegevoegd.ordinal dossier_care_plan_restrictive_measure_entry

Kolom  in  is toegevoegd.ambulatoryCaregivers dossier_care_plan_restrictive_measure_entry

Kolom  in  is toegevoegd.fixedBeginTime dossier_care_plan_restrictive_measure_entry

Kolom  in  is toegevoegd.fixedEndTime dossier_care_plan_restrictive_measure_entry

Tabel  is toegevoegd.jw_aanvraag_client

Kolom  in  is toegevoegd.aanvraagClientObjectId jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.surveyRequested primary_careorder

Tabel  is toegevoegd.vatperiod

4088 Tabel  is toegevoegd.dossier_restrictive_measure_category

Tabel  is toegevoegd.dossier_restrictive_measure_category_assignment

Tabel  is toegevoegd.exportlog

4089 Tabel  is toegevoegd.dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_registration

Kolom  in  is toegevoegd.discarded_at moves_shift_assignment

4090 Tabel  is toegevoegd.moves_asset

4091 Kolom  in  is toegevoegd.branchIndication ggz_activity

4092 Kolom  in  is verwijderd.rapport import_log

Kolom  in  is toegevoegd.afleidbaar onsdbc_ggz_tijdschrijven_registratie

4094 Kolom  in  is toegevoegd.debiteurType onsdbc_ggz_subtraject

4095 Tabel  is toegevoegd.escalation

4096 Kolom  in  is toegevoegd.kilometers groupcare_timeline

Kolom  in  is verwijderd.identificatienummer onsdbc_ggz_subtraject

Kolom  in  is verwijderd.cost product

4097 Kolom  in  is toegevoegd.identificatienummer onsdbc_ggz_subtraject

4098 Tabel  is toegevoegd.moves_contract



Pagina  van 8 549Ons – Nedap healthcare

Versie Wijzigingen

4099 Tabel  is toegevoegd.lst_wlz_cod168

Kolom  in  is verwijderd.unit_id moves_unit

Kolom  in  is toegevoegd.parent_unit_id moves_unit

4100 Tabel  is toegevoegd.dossier_involuntary_care_legal_ground

Kolom  in  is verwijderd.documentObjectId dossier_involuntary_care_legal_status

Kolom  in  is verwijderd.documentName dossier_involuntary_care_legal_status

Tabel  is toegevoegd.dossier_involuntary_care_legal_status_document

4101 Kolom  in  is verwijderd.verifiedAt declaration_rule

Kolom  in  is toegevoegd.verifiedUntil declaration_rule

Tabel  is toegevoegd.dossier_alert

Kolom  in  is toegevoegd.parentObjectId notification

Kolom  in  is toegevoegd.behandeling wlz_melding_aanvang_zorgzwaartepakket

Kolom  in  is toegevoegd.leveringsstatusClassificatie wlz_mutatie_zorgzwaartepakket

4102 Tabel  is toegevoegd.moves_location_authorization

Tabel  is verwijderd.nexus_head_tail_relation

4103 Tabel  is toegevoegd.moves_journal_entry

4104 Kolom  in  is toegevoegd.archived dossier_involuntary_care_legal_status

Kolom  in  is toegevoegd.request dossier_involuntary_care_legal_status

4105 Tabel  is toegevoegd.dossier_involuntary_care_legal_status_suspension

Tabel  is toegevoegd.dossier_involuntary_care_legal_status_suspension_type

4106 Kolom  in  is toegevoegd.declareOnResidence declaration_rule

Kolom  in  is toegevoegd.clinicalcounter preceding_admission

4107 Kolom  in  is toegevoegd.residence location_assignment

Kolom  in  is toegevoegd.beginTime location_assignment

Kolom  in  is toegevoegd.endTime location_assignment

4108 Kolom  in  is toegevoegd.category referral

Kolom  in  is toegevoegd.careProviderObjectId referral

Kolom  in  is toegevoegd.institution referral

4109 Tabel  is toegevoegd.hermes_client_details

Tabel  is toegevoegd.hermes_contact_method

Tabel  is toegevoegd.hermes_recipient
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4110 Kolom  in  is toegevoegd.waitingListAllowed location

Kolom  in  is verwijderd.startdate meili_carepath

Kolom  in  is verwijderd.carestartdate meili_carepath

Kolom  in  is toegevoegd.referenceDate meili_carepath

Kolom  in  is toegevoegd.firstModuleStart meili_carepath

Kolom  in  is toegevoegd.lastModuleEnd meili_carepath

Kolom  in  is verwijderd.expecteddischargedate meili_carepath

Kolom  in  is toegevoegd.startdate meili_intention

Kolom  in  is toegevoegd.enddate meili_intention

Kolom  in  is toegevoegd.externalId meili_intention

Kolom  in  is toegevoegd.relativeToUuid meili_intention

Kolom  in  is toegevoegd.relativeType meili_intention

Kolom  in  is toegevoegd.splittable meili_intention

Kolom  in  is toegevoegd.relativeToUuid meili_intentiontemplate

Kolom  in  is toegevoegd.relativeType meili_intentiontemplate

Kolom  in  is toegevoegd.splittable meili_intentiontemplate

Kolom  in  is toegevoegd.startdate meili_module

Kolom  in  is toegevoegd.enddate meili_module

Kolom  in  is toegevoegd.color meili_module

Kolom  in  is toegevoegd.relativeToUuid meili_module

Kolom  in  is toegevoegd.relativeType meili_module

Kolom  in  is toegevoegd.color meili_moduletemplate

Kolom  in  is toegevoegd.relativeToUuid meili_moduletemplate

Kolom  in  is toegevoegd.relativeType meili_moduletemplate

Kolom  in  is toegevoegd.created_at moves_shift_assignment

Kolom  in  is toegevoegd.updated_at moves_shift_assignment

Kolom  in  is toegevoegd.id notification

4111 Kolom  in  is toegevoegd.id bggz_care_order

Tabel  is toegevoegd.jw317_client

Tabel  is toegevoegd.jw317_header

Tabel  is toegevoegd.jw317_nieuw_product

Tabel  is toegevoegd.jw317_ongewijzigd_product

Tabel  is toegevoegd.jw317_te_wijzigen_product

Tabel  is toegevoegd.jw317_verzoek

Tabel  is toegevoegd.jw319_antwoord

Tabel  is toegevoegd.jw319_header

Kolom  in  is toegevoegd.headerObjectId jw_aanvraag_client

Kolom  in  is toegevoegd.cizCode jw_aanvraag_client

Kolom  in  is toegevoegd.clientnummer jw_aanvraag_client

Kolom  in  is toegevoegd.gezagsdragerBekend jw_aanvraag_client

Tabel  is toegevoegd.jw_aanvraag_header

Kolom  in  is toegevoegd.headerObjectId jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.careOrderRequestFunctionGroupObjectId jw_aanvraag_product
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Kolom  in  is toegevoegd.intrekkingVan jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.gemeente jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.aanbieder jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.referentieAanbieder jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.einddatum jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.antwoordHeaderObjectId jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.commentaar jw_aanvraag_product

Kolom  in  is toegevoegd.berichtVersie jw_bericht

Kolom  in  is toegevoegd.productObjectId jw_melding_aanvang_product

Kolom  in  is toegevoegd.productObjectId jw_mutatie_product

Kolom  in  is toegevoegd.automaticallyCreated jw_mutatie_product

Kolom  in  is toegevoegd.automaticallyCreated jw_mutatie_zorgzwaartepakket

Kolom  in  is toegevoegd.productcode jw_product_beschikt

Kolom  in  is toegevoegd.productCategorie jw_product_beschikt

Kolom  in  is toegevoegd.berichtObjectId jw_product_toegewezen

Kolom  in  is toegevoegd.productcode jw_product_toegewezen

Kolom  in  is toegevoegd.productCategorie jw_product_toegewezen

Kolom  in  is toegevoegd.commentaar jw_product_toegewezen

Kolom  in  is toegevoegd.budget jw_product_toegewezen

Kolom  in  is toegevoegd.berichtObjectId jw_zorgzwaartepakket_toegewezen

Kolom  in  is toegevoegd.status wmo301_bericht

Kolom  in  is toegevoegd.budget wmo301_productrecordtoegewezen

Kolom  in  is toegevoegd.automaticallyCreated wmo307_mutatieproductrecord

Kolom  in  is toegevoegd.automaticallyCreated wmo307_mutatiezorgzwaartepakketrecord

Kolom  in  is toegevoegd.antwoordHeaderObjectId wmo315_product

Kolom  in  is toegevoegd.referentieAanbieder wmo315_product

Tabel  is toegevoegd.wmo317_client

Tabel  is toegevoegd.wmo317_header

Tabel  is toegevoegd.wmo317_nieuw_product

Tabel  is toegevoegd.wmo317_ongewijzigd_product

Tabel  is toegevoegd.wmo317_te_wijzigen_product

Tabel  is toegevoegd.wmo317_verzoek

Tabel  is toegevoegd.wmo319_antwoord

Tabel  is toegevoegd.wmo319_header

4112 Kolom  in  is toegevoegd.export_travel_time moves_unit_export_setting
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moves_expertise_profiles
moves_flex_requests

moves_flex_signups

moves_hour_types
moves_hour_type_categories

moves_journal_entries
moves_location_authorizations

moves_memberships

moves_notes
moves_pattern_rules

moves_shifts

moves_shift_assignments
moves_transportation_methods

moves_units

moves_unit_export_settings
nexus_client_contact_relation_types

nexus_client_employee_relation_types

nexus_head_tail_relations
nexus_organisation_categories

nexus_personal_relation_types

nexus_relation_type_categories
notes

notifications

notification_types
onsagenda_clients

onsagenda_employees

onsagenda_locations
onsagenda_teams

onsdbc_ggz_activiteiten

onsdbc_ggz_circuits
onsdbc_ggz_dagbesteding_registraties

onsdbc_ggz_diagnosen

onsdbc_ggz_grouperresultaten
onsdbc_ggz_neven_diagnose_toekenningen
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onsdbc_ggz_soortverwijzers
onsdbc_ggz_subtrajecten

onsdbc_ggz_tijdschrijven_registraties

onsdbc_ggz_verblijfsdag_registraties
onsdbc_ggz_verrichting_registraties

onsdbc_ggz_zorgdomein

onsdbc_ggz_zorgtrajecten
onsdbc_ggz_zorgtype

onsdbc_subtraject_validationerror

periods
pez_treatments

positions

preceding_admissions
presence_logs

presence_logs_activity_activity_types

presence_logs_products
presence_logs_product_quantities

presence_verify_actions

primary_care_referrals
primary_careorders

products

product_activity_assignments
profiles
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profile_policies
referrals

relations

relations_addresses
responsibilities_locations

responsibilities_teams
responsibilities

restitutions

roomtypes
sdbexportentries

sim_cards

sim_card_assignments
simplified_propensities_to_adverse_reaction

stacking_configs

stacking_financetype_configs
stacking_product_configs

surveys

survey_answers
survey_answer_definitions

survey_answer_definition_groups

survey_categories
surveys_educations_create

surveys_educations_edit

surveys_educations_view
survey_groups

survey_group_answers

survey_questions
survey_results
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ProductToegewezenSelectedProduct

Deze tabel bevat de handmatig geselecteerde aspecifieke producten bij een WMO of JW toewijzing.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

productToegewezenObjectId long ObjectId van de bijbehorende toewijzing [jw_product_toegewezen] 
of [wmo301_productrecordToegewezen]. Inhoud van 
productToegewezenType geeft relatie met betreffende tabel aan

productToegewezenType integer Geeft aan wat voor een financieringstroom dit betreft
(#lst_product_toegewezen_type)

productObjectid long ObjectId van het bijbehorende product

startDate date Begindatum van dit handmatig geselecteerd product

endDate date Einddatum van dit handmatig geselecteerd product

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

absences

De tabel bevat informatie over de geregistreerde afwezigheden van een client.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beginDate datetime Startdatum wanneer de client afwezig is

endDate datetime Einddatum wanneer de client afwezig is

beginTime time Starttijd wanneer de client afwezig is

endTime time Eindtijd wanneer de client afwezig is

absenceReasonObjectId long ObjectID van de afwezigheidsredenen

clientObjectId long ObjectID van de cliënt

note text Notitie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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absence_reasons

De tabel bevat de geconfigureerde afwezigheidsredenen.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

reason text Tekst bevat de reden

type integer type

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

account_entries

Deze tabel bevat de informatie over de vakantiedagen saldi per medewerker

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de medewerker

creatorEmployeeObjectId long ObjectID van de  die dit saldi handmatig heeft aangemaaktmedewerker

date datetime Ingangsdatum

minutes integer Minuten

reason integer Code van de omschrijving zie ook type reden

comment string Commentaar

accountTypeObjectId long Koppeling naar account type

absolute boolean Vaste waarde

correction boolean Correctie

verified boolean Gefiatteerd

parent long Koppeling van de  levensfasebudget mutatiesaccount_entry

reasonAsText string Omschrijving van de reden waarom dit saldi is aangemaakt 
bijvoorbeeld handmatige uitbetaling

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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account_types

Deze tabel bevat de beschikbare PLB / vakantie dagen potjes.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

accountType integer Type zie ook account type

name string De naam van het vakantiepotje

objectIdentificationNo string Importcode van het vakantiepotje

type string Soort potje (vacation, danwel compensation)

subType integer Geeft het subtype aan van dit potje (0 = Geen / 1 = PLB / 2 = LFB)

expiration integer Geldigheid (maanden) (het lopende jaar + de geldigheid van het potje).

activities

Uursoorten, voor gebruik in zorgarrangementen, zorgregels en deskundigheidsprofielen.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Beschrijving van de activiteit

identificationNo string Identificatienummer van de activiteit

activityGroupObjectId long Categorie van deze activiteit

externalCode3 string Exportcode 3: Medewerker ID als deze uursoort gebruikt wordt als a 
priori uursoort in het zorgarrangement

active boolean Geeft aan of deze activiteit verwijderd is.

payrolling boolean Geeft aan of deze (indirecte) activiteit onder werktijd valt

direct boolean Geeft aan of dit een directe activiteit is.

systemDefined boolean Geeft aan of deze activiteit gedefinieerd is door Ons Administratie en 
niet door de gebruiker

isTravelTime boolean Geeft aan of deze activiteit reistijd is

activityType integer Type

isGroupCare boolean Geeft aan of deze activiteit wordt gebruikt voor groepszorg

signalIllegitimateInCockPit boolean Geeft aan of deze activiteit wordt gesignaleerd in de cockpit als hier 
geen legitimatie voor is.
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naam type beschrijving

isTransport boolean Geeft aan of deze activiteit wordt gebruikt als vervoersuursoort

isTravelCalculationDisabled boolean Geeft aan of deze activiteit NIET wordt gebruikt in reistijd-
/kilometerberekeningen

declarableproduct long Geeft aan als welk  dit uursoort gedeclareerd wordt als er product
geen legitimatie beschikbaar is, als de waarde leeg is, dan wordt hij 
niet gedeclareerd

activity_groups

Categorie van activiteiten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Beschrijving van de categorie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

activity_rates

Uursoort tarieven, voor gebruik in zorgarrangementen, zorgregels en deskundigheidsprofielen.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

activityObjectId long Activiteit waar dit tarief bij hoort.

centsPerHour integer Tarief in centen per uur.

beginDate datetime Moment vanaf wanneer het tarief moet gelden.

endDate datetime De laatste dag waarop het tarief nog geldig is, of leeg.

addresses

Adressen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beginDate datetime De datum op welke het adres geldig is
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naam type beschrijving

endDate datetime Datum vanaf welke het adres niet langer geldig is

homeNumber string Huisnummer

roomNumber string Kamernummer (intramurale locatie)

homeNumberExtension string Huisnummer-toevoeging

street string Straatnaam

city string Plaatsnaam

zipcode string Postcode

municipality string Gemeentenaam

poboxnumber string Postbusnummer

country string Land

telephoneNumber string Eerste telefoonnummer

telephoneCountryCode string Landcode eerste telefoonnummer

telephoneNumber2 string Tweede telefoonnummer

telephoneCountryCode2 string Landcode tweede telefoonnummer

faxNumber string Faxnummer

faxCountry string Landcode faxnummer

email string Email adres

type integer AddressTypes

residentType string ResidentType

personType integer PersonTypes

locationDescription string Locatieomschrijving

latitude double de latitude positie van het adres

longitude double de longitude positie van het adres

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

adpexportentries

Sdb export entry

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

medewerker string De medewerker

werkgever string De werkgever

looncomponent string Het looncomponent

kostenplaats string De kostenplaats

dienstverband integer Het dienstverbandnummer

unit integer Het team

afasexportentries

Afas export entry

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

medewerker string De medewerker

werkgever string De werkgever

looncomponent integer Het looncomponent

kostenplaats string De kostenplaats

dienstverband integer Het dienstverbandnummer

unit integer Het team

agbcodes

Deze tabel bevat de AGB-codes van de organisatie zelf en daaraan gerelateerde informatie.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

code string AGB-code

name string Naam behorend bij de AGB-code

vatNumber string BTW-nummer behorende bij de AGB-code

type integer Type organisatie bij de AGB-code
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naam type beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

agenda_events

Een event is de basis representatie voor een afspraak.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

timelineId long timelineId wordt gebruikt om een reeks events aan elkaar te linken

name string Name van de event

comment string Comment bij de event

startTime long Starttijd uitgedrukt in seconden vanaf middernacht

duration long Duur van de afspraak in seconden

hourTypeObjectId long Verwijzing naar hour_type

customLocation string Locatie omschrijving buiten vaste lokaties om

clientPresent boolean Markering van een event of een agenda_invitation van een client ook betekend 
dat de client aanwezig moet zijn

private boolean Markering of de event als prive gemarkeerd is.

recurrenceType string Het soort herhaling van de event

validFrom datetime Vanaf datum event

validTo datetime Geldig tot datum event

cycleBase datetime Herhaling basis datum event

cycleInterval long herhalings interval

exception boolean Markering van een uitzondering op een tijdlijn [timelineId]

monday boolean Markering voor een wekelijks event of deze op maandag optreed

tuesday boolean Markering voor een wekelijks event of deze op dinsdag optreed

wednesday boolean Markering voor een wekelijks event of deze op woensdag optreed

thursday boolean Markering voor een wekelijks event of deze op donderdag optreed

friday boolean Markering voor een wekelijks event of deze op vrijdag optreed

saturday boolean Markering voor een wekelijks event of deze op zaterdag optreed
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naam type beschrijving

sunday boolean Markering voor een wekelijks event of deze op zondag optreed

source string Geeft aan vanuit welke applicatie de event is aangemaakt

creatorObjectId long Maker van de event. Verwijzing naar invitee

updaterObjectId long Persoon die als laast het event heeft aangepast. Verwijzing naar invitee

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

agenda_event_labels

Een event label representeerd de koppeling tussen labels en events.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4064

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

labelObjectId long ObjectId van het label agenda_label

eventObjectId long Verwijzing naar agenda_event

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

agenda_hour_types

Een hour type representeerd de koppeling met Ons Administratie uursoorten.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

externalObjectId long Het object id van het uursoort in Ons Administratie

agenda_invitations

Een invitation representeerd de koppeling to genodigden en events.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

inviteeObjectId long ObjectId van de invitee invitee
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naam type beschrijving

eventObjectId long Verwijzing naar agenda_event

accepted boolean Is de uitnodiging geaccepteerd door de invitee

originalInviteeObjectId long ObjectId van de oorspronkelijke invitee invitee

hourTypeObjectId long Verwijzing naar hour_type

externalCareOrderObjectId long Verwijzing naar . Dit wordt gebruikt voor de koppeling care_order
tussen de registratie en de care order in Ons Administratie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

agenda_labels

Een label is een definitie van een tag aan een event.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4064

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

icon string Het icon bij het label

name string Naam van het label

priority long Priority van het label

validFrom datetime Vanaf datum van het label

validTo datetime Geldig tot datum van het label

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

article_categories

De tabel bevat de categoriën van de aanvullende diensten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Omschrijving van de categorie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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audit_trails

Tabel met audit informatie, welke actie heeft op welk moment plaatsgevonden door welke medewerker.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

username string Naam van de medewerker die de actie heeft uitgevoerd

function string Uitgevoerde actie / audit, bijvoorbeeld  of updateClient login

auditableObjectId long ObjectID van record dat gewijzigd, of gecreeërd of verwijderd is

logdate datetime Datum wanneer deze actie heeft plaatsgevonden

clientObjectIdHint long Object Id van  betrokken bij deze wijziging. Let op dit is slechts een client
hint.

employeeObjectIdHint long Object Id van  betrokken bij deze wijziging. Let op dit is medewerker
slechts een hint.

changes text De wijzigingen die hebben plaats gevonden, meerdere wijzigingen zijn 
gescheiden door een ‘|’. Formaat: ‘Veld’:‘Oude waarde’,‘Nieuwe waarde’, 
waarbij oude waarde optioneel is.

changesRaw text Wijzigingen voor verweking, zie ook ‘changes’

authorizationassignments

Koppeling tussen responsibility (account informatie) en authorisaties.

Tijdzone . Vervallen sinds .+02:00 4073

naam type beschrijving

objectId long Object id

responsibilityObjectId long ObjectID van responsibility

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

authorizationassignment_authorizationprofiles

Koppeltabel om  te koppelen met authorizationassignments authorizationprofiles

Tijdzone . Vervallen sinds .+02:00 4073

naam type beschrijving

authorizationAssignmentObjectId long ObjectID van authorizationassignments

authorizationProfileObjectId long ObjectID van authorizationprofiles
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authorizationassignment_clusters

Koppeling van authorisaties en teams

Tijdzone . Vervallen sinds .+02:00 4073

naam type beschrijving

authorizationAssignmentObjectId long ObjectID van authorizationassignments

teamObjectId long ObjectID van teams

authorizationprofiles

Authorisatie profiel

Tijdzone . Vervallen sinds .+02:00 4073

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam van het profiel bijvoorbeeld

description string Omschrijving van het profiel

active boolean Geeft aan of het authorisatie profiel actief is

immutable boolean Geeft aan of het authorisatie profiel verwijderd kan worden door een gebruiker (of dat 
het een systeem profiel is)

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

authorizationprofile_authorizations

Koppeling van profiel en de technische naam van de authorisatie die wordt gebruik in Ons Administratie

Tijdzone . Vervallen sinds .+02:00 4073

naam type beschrijving

authorizationProfileObjectId long ObjectID van authorizationprofiles

authorization string Technische naam die wordt gebruikt in Ons Administratie

aw33_logs

Deze tabel bevat de logs van het inlezen van berichten

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4070

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

timestamp datetime Moment waarop de import gedaan is.

code_zorgkantoor integer De code van het zorgkantoor of de gemeente van het bericht

code_instelling integer De code van de instelling van het bericht

identificatie_aanlevering string Aanduiding van de identificatie van het bericht

identificatie_retour integer Aanduiding van de identificatie van het retourbericht

dagtekening_verzending datetime De dagtekening van verzending in het bericht

status_verwerking integer De  van de verwerking van het berichtstatus

filename string De bestandsnaam

employeeobjectid long ObjectID van de  die het bericht heeft ingelezenmedewerker

retourdownloaddate datetime De datum waarop het retourbericht voor het laatst is 
gedownload

retourdownloademployeeobjectid long De  die het retourbericht voor het laatst heeft medewerker
gedownload

eitype integer het berichttype

retouravailable boolean Aanduiding of er een retourbericht beschikbaar is

xmlfile boolean Aanduidig of het bestand in het xml-formaat is

declarationReference string De declaratie referentie

invoiceObjectId long ObjectID van de bijbehorende factuur

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

awbz_functie_indicatie_activiteiten
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

functieIndicatieBesluitObjectId long

activiteitAwbzCode long

awbz_klasses

awbz_klasse (0-1 uur, 2-3,9 uur, etc)

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Beschrijving van de klasse

shortDescription string Korte beschrijving van de klasse

code string Code van deze awbz klasse

durationMinimum string Minimum tijdsduur in uren

durationMaximum string Maximum tijdsduur in uren

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

awbz_maz_muts
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

status integer Interne status

cod467 integer Status aanlevering

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het indicatiebesluit

functieObjectId long ObjectID van functie/ZZP

beginDatum datetime Begindatum van de MAZ/MUT

eindDatum datetime Einddatum van de MAZ/MUT

klasseObjectId long ObjectID van de klasse

aantalOmvangOpslagKlasse integer Aantal klasses opslag boven reguliere klasse.

tijdseenheidZorgperiode integer Tijdsduur waarin zorg/behandeling wordt uitgedrukt (externe 
integratie melding, vektis, rubriek 727)

comments text Vrije tekst: toelichting bij MAZ/MUT

workflowStatus integer Externe status (functie toestand) van de MAZ/MUT.

mutationReason integer Reden voor de mutatie van de functie

instellingsCode string AGB code van instelling die zorg gaat leveren

codeZorgkantoor string Code van zorgkantoor

type integer Functietype
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naam type beschrijving

leveringsStatus integer Status van zorglevering aan de cliënt

invalidAt datetime Datum waarop een vorige indicatie ongeldig is geworden

previousMazObjectId long ObjectID van vorige MAZ/MUT

sleutelDatum datetime Sleuteldatum

vpt string Optie: 1: VPT
2: ZZP

sentDate datetime Datum waarop MAZ/MUT verstuurd is

returnMessage text Beknopte retourinformatie (wordt getoond in applicatie met mouse-
over op paperclip bij retourbericht)

linkedMazObjectId long ObjectID van de bron-maz als de MAZ gekopieerd is.

employeeObjectId long ObjectID van de  die MAZ/MUT heeft gemaaktmedewerker

mutdate datetime De datum waarop de functie wijzigt of gewijzigd is

reasonTemp integer Aanduiding voor de reden voor tijdelijke afwezigheid

destination integer Code aanduiding voor het type bestemming na vertrek, alleen geldig 
in combinatie met mutationReason als deze de waarde 17 of 20 
heeft

careProviderObjectId long ObjectID van de  waar de client naartoe gaat na AWBZ instelling
vertrek

echtebegindatum datetime Daadwerkelijk begindatum zorg per client per activiteit

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

bankaccounts

De tabel bevat informatie met bankrekeningnummers, deze kunnen gekoppeld zijn aan medewerkers, debiteuren 
en clienten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

number string Nummer wordt uitgefaseerd nadat IBAN migratie compleet is

nameOfOwner string Naam van de eigenaar van het bankrekeningnummer

cityOfOwner string Woonplaats van de eigenaar van het bankrekeningnummer

iban string IBAN nummer
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naam type beschrijving

bic string BIC nummer

ibanMigrationStatus integer Migratie status, kan de volgende waardes bevatten: 
0 - Migratie niet gestart 
1 - Gemigreerd 
2 - Geen juist IBAN nummer gevonden

creditBankAccount boolean Geeft aan of de client een rekening courant (een soort interne lopende 
rekening) heeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

beaufortexportentries

Beaufort export entry

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

rubriekcode string De rubriekcode

beaufortobjectid string Het objectid van beaufort

unit integer Het team

beperkingen
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatieBesluitObjectId long ObjectID van het indicatiebesluit

codeCategory integer De code van de categorie, zie vektis-codelijst COD539

codeExpectedDuration integer De code voor de verwachte duur, zie vektis-codelijst COD749

comment text Vrije tekst: toelichting bij beperking

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

bggz_care_orders

BGGZ care orders
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

id string Identificatienummer van deze BGGZ zorglegitimatie zoals opgegeven 
bij de import.
Vanaf .4111

clientObjectId long ObjectId van bijbehorende .cliënt

firstPractitionerObjectId long ObjectId van .eerste behandelaar

secondPractitionerObjectId long ObjectId van .tweede behandelaar

referralObjectId long ObjectId van .verwijzer

accident string Indicatie of er sprake is van een .ongeval

rom boolean Indicatie of ROM uitgevoerd is.

privacyverklaring boolean Indicatie of privacyverklaring getekend is.

endReason long Afsluitreden voor deze BGGZ zorglegitimatie.

beginDate datetime Begindatum van deze BGGZ zorglegitimatie.

endDate datetime Einddatum van deze BGGZ zorglegitimatie.

careOrderObjectId long ObjectId van bijbehorende .care order

expectedproductobjectid long ObjectId van bijbehorende te verwachten .zorgproduct

careDomain string Zorgdomein voor deze BGGZ zorglegitimatie.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

booking_finance_logs

Koppeling tussen financelogs en zorgregels.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

financeLogObjectId long ObjectID van de financelog

declarationRuleObjectId long ObjectID van de zorgregel

createdAt datetime Moment van aanmaken

cak_client_records

Het cliëntrecord bevat CAK specifieke persoons- en exportgegevens conform de CAK ZA-standaard
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

agbcode integer AGB-code

geexporteerd datetime Datum waarop het cliëntrecord is geëxporteerd

gewijzigd datetime Datum van de laatste wijziging

clientnummer long Clientnummer

ingangsdatum datetime Ingangsdatum

achternaam string Achternaam

voorvoegsel string Voorvoegsel

voorletters string Voorletters

geboortedatum datetime Geboortedatum cliënt

sofinummer string Sofinummer

geslacht string Geslacht

postcode string Postcode

huisnummer integer Huisnummer

huisnummertoevoeging string Huisnummertoevoeging

invalid string Reden van afkeur

cak_product_exclusions

Configuratie van producten die expliciet niet naar het CAK aangeleverd dienen te worden

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

product_objectid long ObjectID van het bijbehorende product

begindate datetime Begindatum vanaf wanneer deze configuratie geldt

enddate datetime Einddatum tot wanneer deze configuratie geldt

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

cak_product_rules

Configuratie over welk product onder welke CAK-code (zie cak_rule) aangeleverd moet worden
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

cak_rule_objectid long Koppeling met de cak_rule configuratie

product_objectid long ObjectID van het  dat aangeleverd moet wordenproduct

begindate datetime Begindatum vanaf wanneer deze configuratie ingaat

enddate datetime Einddatum tot wanneer deze configuratie geldt

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

cak_rules

CAK export configuratie over hoe een CAK-code aangeleverd moet worden

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

code string CAK-code volgens conversietabel ZA

export_unit string Eenheid

agb_or_wza string Of er aangeleverd moet worden onder de AGB-code of de WZA-
code

registrations_or_declarations boolean zorgregels of declaraties aanleveren

financieringsstroom string onder welke financieringsstroom aangeleverd moet worden

description string Beschrijving

description_short string Verkorte beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

cak_templates

Template (met standaardwaarden voor een cak_rule) op basis waarvan een cak_rule aangemaakt kan worden ter 
bewaking van mogelijke combinaties

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

code string De CAK-code

export_unit string Eenheid

financieringsstroom string Financieringsstroom conform het CAK

begindate datetime Begindatum

enddate datetime Einddatum

description string Beschrijving

description_short string Verkorte beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

cak_zorg_records

Het zorgrecord bevat geleverde zorg voor een cliënt conform de CAK ZA-standaard.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

agbcode integer AGB-code

gewijzigd datetime Datum van de laatste wijziging

afnamejaar integer Jaartal afgenomen product

afnameweek integer Weeknummer afgenomen product

clientnummer long Cliëntnummer

afgenomenprodukt integer Het geleverde product

financiering integer Financieringsstroom conform het CAK

minuten integer Aantal minuten

oudeminuten integer Aantal minuten vorige aanlevering

medewerker long Medewerkernummer indien bekend anders dummy

geexporteerd datetime Datum waarop het zorgrecord is geëxporteerd

exportUnit integer Eenheid

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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cards

Passen. Hieronder vallen de cliëntenpassen en ook de medewerkerspassen/touchkeys.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

type integer Type van de pas

deviceNumber string Pasnummer

status integer Status van pas

statusFromDate datetime Ingangsdatum van de status van deze pas

lastread datetime Datum van laatste lees actie van de TouchPro

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

care_allocations

Zorgopnamegegevens van clienten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long Koppeling naar de tabel client

dateBegin datetime Begin datum

dateEnd datetime Eind datum

outOfCareReason integer Reden uitzorg

outOfCareDestination integer Verplaatst naar

careProviderObjectId long Koppeling met care_providers

comments text Commentaar

inConnectionWith text Einde zorg in verband met
Vanaf .4060

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

care_arrangements
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Zorgarrangementen. In een zorgarrangement wordt de afspraak tussen een client en een zorgleverancier 
vastgelegd. Elk zorgarrangement in deze tabel is het zorgarrangement van één uursoort, dus een 
zorgarrangementregel. Een client heeft gewoonlijk dus meerdere geldige zorgarrangementregels op elk moment, 
maar slechts één per uursoort.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van cliënt

teamObjectId long ObjectID van  van zorgarrangement, dit veld wordt niet meer gebruiktteam

activityObjectId long ObjectID van activiteit

category integer Categorie

beginDate datetime Begindatum geldigheid zorgarrangement

endDate datetime Einddatum geldigheid zorgarrangement

normMorning integer Aantal minuten ’s ochtends

normAfternoon integer Aantal minuten ’s middags

normEvening integer Aantal minuten ’s avonds

normNight integer Aantal minuten ’s nachts

mornings string De weekdagen waarop de client ’s ochtends zorg ontvangt. Als nummers 
gescheiden door spaties, als volgt: 0 1 2 3 5 Met het dagnummer beginnend bij 0, 
zondag.

afternoons string De weekdagen waarop de client ’s middags zorg ontvangt. Zie mornings voor 
formaat.

evenings string De weekdagen waarop de client ’s avonds zorg ontvangt. Zie mornings voor 
formaat.

nights string De weekdagen waarop de client ’s nachts zorg ontvangt. Zie mornings voor 
formaat.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

care_orders

Deze tabel bevat alle zorglegitimaties, inclusief de indicatiebesluiten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

careOrderType integer Type van deze zorglegitimatie
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naam type beschrijving

clientObjectId long ObjectId van bijbehorende cliënt

clientId string Clientnummer, zoals opgegeven in deze zorglegitimatie

id string Nummer van deze zorglegitimatie

comments text Commentaar

issueDate datetime Afgiftedatum

beginDate datetime Begindatum van deze zorglegitimatie

endDate datetime Einddatum van deze zorglegitimatie

beginDateClipped datetime Ingangsdatum, rekening houdend met andere zorglegitimaties

endDateClipped datetime Datum einde geldigheid, rekening houdend met andere 
zorglegitimaties. Datum kan voor  liggen, beginDateClipped
wat betekent dat deze zorglegitimatie nooit geldig is geweest.

contactPerson string Naam van de contactpersoon

financeTypeObjectId long Financieringstype van deze zorglegitimatie

source string Bron

teamObjectId long Het  behorend bij deze zorglegitimatieteam

category string Categorie, wordt verwijderd in toekomstige versie

debtorObjectId long ObjectID van de debiteur

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

indicatieOrgaan long De volgende velden zijn alleen ingevuld indien dit een 
AWBZ legitimatie is, dat wil zeggen het CareOrderType is 
gelijk aan 2 

Code indicatieorgaan(CIZ)

indicatieOrgaanAanvraagNummer long Aanvraagnummer indicatieorgaan

indicatieOrgaanBesluitNummer long Besluitnummer indicatieorgaan

eersteGrondSlagCode long code ‘eerste grondslag’, gedefinieerd in ‘codering grondslag 
zorg’ in AZR beschrijving van Vektis

tweedeGrondSlagCode long code ‘tweede grondslag’, gedefinieerd in ‘codering grondslag 
zorg’ in AZR beschrijving van Vektis

zzp string De korte naam van de ZZP als dit een ZZP betreft. Leeg als dit 
geen ZZP is.

migratedToWlz boolean Is dit indicatiebesluit al gemigreerd naar de WLZ
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naam type beschrijving

beschikkingsNummer string WLZ

indicatieorgaanCode string WLZ

aanvraagnummer string WLZ

care_order_products

Deze tabel bevat alle zorglegitimatieproducten, inclusief de functie zorgtoewijzingen uit de indicatiebesluiten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

careOrderObjectId long ObjectID van de bijbehorende zorglegitimatie

type integer type

id string ID

comments text Commentaar

beginDate datetime Begindatum van het financieringstype

endDate datetime Einddatum van het financieringstype

beginDateClipped datetime Ingangsdatum, rekening houdend met andere zorglegitimaties

endDateClipped datetime Datum einde geldigheid, rekening houdend met andere 
zorglegitimaties. Datum kan voor  liggen, beginDateClipped
wat betekent dat dit zorglegitimatieproduct nooit geldig is 
geweest.

productObjectId long ObjectID van de bijbehorende product

awbzKlasseObjectId long Indien gevuld, ObjectID van de bijbehorende . Of klasse
awbzKlasseObjectId, of quantityInMinutes is gevuld

quantityInMinutes long Indien gevuld, hoeveelheid in minuten. Of awbzKlasseObjectId, 
of quantityInMinutes is gevuld

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

aantalOmvangOpslagKlasse integer De volgende velden zijn alleen gevuld in het geval van een 
AWBZ functiezorgtoewijzing

Opslag van klasse

tijdseenheidZorgperiode integer Tijdseenheid van de zorgperiode

leveringsvormZorg integer Code overbruggingszorg
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naam type beschrijving

codeLeveringsVoorwaarde integer Code leveringsvoorwaarde

leveringsVoorwaardeBeschrijving string Beschrijving leveringsvoorwaarde

indicatieVervoer integer Indicatie vervoer, 1: vervoer nodig; 2: vervoer niet nodig 9: 
onbekend.

instellingsCode string Agb code van de instelling die dit product levert

codeZorgkantoor string Uzovicode van het zorgkantoor

active boolean Is dit careorderproduct toegewezen aan deze instelling

archived boolean Is dit careorderproduct gearchiveerd

soortToewijzing integer Soort toewijzing

regelzorg boolean Is dit regelzorg

redenintrekking integer Reden intrekking

migratedToWlz boolean Is deze zorgtoewijzing al gemigreerd naar de WLZ

debtorObjectId long Koppeling met debotrs

unit integer Eenheid

frequency integer Frequentie

unitquantity integer The quantity of the unit (so a daypart of 4 hours has a 
unitquantity of 4, hours as unit and a day has a unitquantity of 
24, hours as unit)

care_order_requests

Deze tabel bevat alle herindicaties

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van de bijbehorende cliënt

expectedDate datetime Verwachtingsdatum van herindicatie

requestedDate datetime Verzoekdatum van herindicatie

financeTypeObjectId long Financieringstype van deze zorglegitimatie

note text Notitie

documentObjectId long Koppeling naar document

processedDate datetime Datum van verwerking
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naam type beschrijving

removed boolean Geeft aan of deze herindicatie verwijderd is

requestType integer Type herindicatie, zie lst_care_order_request_type

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

care_order_request_function_groups

Bevat de functiegroepen gerelateerd aan de herindicaties.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

itemObjectId long ObjectID van het bijbehorende product

classObjectId long ObjectID van de bijbehorende awbz_klasse

fromDate datetime Vanaf datum

careOrderRequestObjectId long Financieringstype van deze zorglegitimatie

classValue integer Klasse in minuten

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

care_providers

Externe zorgleveranciers

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

fullName string Volledige naam (initialen, voorvoegsel en achternaam)

companyName string (optioneel en historisch) naam van bovenliggende organisatie

id string Unieke id binnen de categorie

initials string Initialen

name string Achternaam

preferredContactTime string Voorkeurstijd van het contact (vb. spreekuur huisarts)

comments text Commentaar
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naam type beschrijving

prefix string Voorvoegsel

categoryId long ObjectID van de  (huisarts, apotheek, etc)categorie

organisationCategoryId long ObjectID van de  (huisarts, apotheek, etc)organisatie_categorie

debtorNumber long Debiteurnummer
Vanaf . Vervallen sinds .4061 4067

debtorNumber string Debiteurnummer
Vanaf .4067

gender integer Geslacht
Vanaf .4085

title string Titulatuur
Vanaf .4085

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

care_provider_addresses

Koppeltabel om  te koppelen met care_providers addresses

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

careProviderObjectId long ObjectID van care_providers

addressObjectId long ObjectID van addresses

care_provider_categories

Lijst met categorieën betreffende externe zorgleveranciers.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Omschrijving
Vervallen sinds .4083

name string Naam
Vanaf .4083

azr boolean Is AZR
Vanaf .4083
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naam type beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

care_provider_clients

Koppeltabel om de externe zorgleveranciers bij de cliënten te herleiden

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van de [cliënt](#client

careproviderObjectId long ObjectID van de zorgverlener

carecontracts

Zorgcontracten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

agbcodeObjectId long Verwijzing naar een agbcode

number long Zorgcontractnummer

beginDate datetime Begindatum

endDate datetime Einddatum

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careorderfree_products

Tabel met indicatievrije producten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

vektisCode string Vektiscode

description string Omschrijving
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naam type beschrijving

descriptionShort string Korte omschrijving

visible boolean Is dit product zichtbaar/beschikbaar

beginDate datetime Ingangsdatum van dit product

endDate datetime Einddatum van dit product

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplans

Zorgplan

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van cliënt

employeeObjectId long ObjectID van  die dit zorgplan heeft aangemaaktmedewerker

status integer Status van het zorgplan

beginDate datetime Begindatum van geldigheid

endDate datetime Einddatum van geldigheid

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplan_action_definitions

Definitie van een actie voor zorgplannen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

domainObjectId long ObjectID van gekoppeld [domein](#careplan_domain_definition

targetDefinitionObjectId long ObjectID van gekoppeld doel

name text Naam

allowComment boolean Vrij veld invullen is toegestaan

allowTitleOverride boolean Commentaar mag overschreven worden
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naam type beschrijving

hidden boolean Wel of niet verborgen

classificationId text Classificatie ID van deze actiedefinitie
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplan_demand_definitions

Definitie van een aandachtspunt voor zorgplannen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

domainObjectId long ObjectID van gekoppeld domein

name text Naam

hidden boolean Wel of niet verborgen

classificationId text Classificatie ID van deze aandachtspuntdefinitie
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplan_domain_definitions

Definitie van een domein voor zorgplannen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam

hidden boolean Wel of niet verborgen

classificationId text Classificatie ID van deze domeindefinitie
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplan_entries_actions
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Aangemaakte acties binnen een zorgplan.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

comment text Commentaar

carePlanEntryObjectId long ObjectID van gekoppeld zorgplanregel

actionDefinitionObjectId long ObjectID van gekoppelde actie

title text Titel

linkId long Als een actie gekopieerd wordt in een nieuw zorgplan, hebben beide 
acties hetzelfde linkId.
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplan_entries

Zorgplanregels in een zorgplan

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

carePlanObjectId long ObjectID van zorgplan

linkId long Als een zorgplanregel gekopieerd wordt in een nieuw zorgplan, 
hebben beide regels hetzelfde linkId. Zo kunnen oude en nieuwe 
regels gekoppeld worden. Ook koppelveld met survey_report

percentageRealized integer Hoeveel procent dit doel bereikt is. Percentage, van 0 – 100.

targetDefinitionObjectId long ObjectID van . Gekoppeld doelcareplan_target_definition

targetComment text Vrij tekstveld bij het doel

targetDate datetime Streefdatum van het doel

targetTitle text Titel van het doel

demandComment text Vrij tekstveld bij het aandachtspunt. Voor toekomstig gebruik

demandDefinitionObjectId long ObjectID van . Gekoppeld aandachtspuntcareplan_demand_definition

groupAnswerObjectId long ObjectID van survey_group_answer

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplan_reports

Rapportage

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

carePlanEntryObjectId long ObjectID van gekoppeld zorgplanregel

carePlanLinkId long Koppelt met linkId uit careplan_entry, voor behoud historie bij kopieren 
van zorgplan. Zie de beschrijving daar voor de precieze werking. Gebruik 
dit veld ipv carePlanEntryObjectID voor praktisch alle rapportages! Null als 
niet gekoppeld aan een zorgplanregel

clientObjectId long ObjectID van gekoppelde cliënt

employeeObjectId long ObjectID van gekoppelde  – de opsteller van deze rapportagemedewerker

reportingDate datetime Datum waarop deze rapportage gedaan is. Niet altijd gelijk aan 
aanmaakdatum van rapportage – in sommige gevallen handmatig in te 
voeren!

reportTypeObjectId long Koppeling met careplan_report_type

systolicPressure integer Waarde bloeddrukmeting

diastolicPressure integer Waarde bloeddrukmeting

pulsePressure integer Waarde bloeddrukmeting

meanArterialPressure integer Waarde bloeddrukmeting

heartRate integer Hartslag

decimalValue double Waarde als één waarde wordt opgeslagen. Anders gevuld met null (zie 
koppeling careplan_report_type)

decimalValue2 double Waarde van tweede numerieke waarde. Afhankelijk van type wel of niet 
gevuld
Vervallen sinds .4072

multipleChoiceValue integer Waarde van de multiplechoicevraag. Afhankelijke van type wel of niet 
gevuld
Vervallen sinds .4072

weight double Gewicht

length integer Lengte in cm

bmi double BMI
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naam type beschrijving

comment text Vrij veld. Kan bij elk type gevuld zijn.

flagged boolean Geeft aan of een medewerker deze rapportage als belangrijk heeft 
gemarkeerd

hidden boolean Is dit report verborgen

hidingReason string Als het verborgen is: de reden waarom.

parentObjectId long Verwijzing naar de ouder (objectId) (careplan)

parentType string Wat is het type van de ouder:
*careplanreport*,
*presencelog*

carenObjectId long ObjectID in Caren

carenName string Naam in Caren

carenRole string Naam van de rol in Caren

status string Status van het report: ‘open’, ‘closed’

episodeId long ObjectId van gekoppelde episode (zie koppeling 
careplan_report_episodes)
Vervallen sinds .4067

restrictiveMeasureId long ObjectId van gekoppelde vrijheidsbeperkende maatregel zorgplan

subjective string Indien SOEP rapportage, waarde van subjectief
Vanaf .4080

objective string Indien SOEP rapportage, waarde van objectief
Vanaf .4080

assessment string Indien SOEP rapportage, waarde van evaluatie
Vanaf .4080

plan string Indien SOEP rapportage, waarde van plan
Vanaf .4080

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplan_report_action_rights

Koppeling tussen acties en/of rechten en rapportages.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

careplanReportObjectId long ObjectID van rapportage
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naam type beschrijving

educationObjectId long ObjectID van deskundigheidsprofiel

type integer Type

actionEmployeeObjectId long ObjectID van medewerker

actionDateFinished datetime Datum waarop de actie is uitgevoerd door de medewerker, zie 
actionEmployeeObjectId

careplan_report_episodes

Koppeling tussen rapportages en episodes

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4067

naam type beschrijving

careplanReportObjectId long ObjectID van rapportage

episodeId long ObjectID van episode

careplan_report_types

Type van een rapportage

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam van type

type string Type

format string Formaat van de weergegeven waarde, als dit een numerieke waarde is. Volgens de 
„format string. in de java api gedefinieerd. Voornamelijk te gebruiken vanuit 
programmeertalen.
In java-code: String.format(format, decimalValue);
In C-code, of PHP-code: printf(format, decimalValue);

unit string Eenheid van een decimale waarde, bijvoorbeeld ‘%’ bij een percentage, of ‘kilo’ bij 
een gewicht

defaultValue integer Standaardwaarde

hasTime boolean Geeft of de reportingDate van een rapportage handmatig ingevuld kan worden

enabled boolean Als true, dan kan deze gebruikt worden. Als false, dan is dit type inactief en kan niet 
meer gebruikt worden. Er kan wel historie aan zijn gekoppeld!

iconsrc string

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

careplan_target_definitions

Definitie van een doel voor zorgplannen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

domainObjectId long ObjectID van domein

name text naam

demandDefinitionObjectId long ObjectID van aandachtspunt

allowComment boolean Vrij veld invullen is toegestaan

reportProgress boolean Er kan voortgang op een regel gekoppeld aan dit doel vastgelegd 
worden

allowTitleOverride boolean Mag de titel worden overschreven

hidden boolean True indien verborgen

classificationId text Classificatie ID van deze doeldefinitie
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

caressexportentries

Caress export entry

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

dienstverbandnummer integer Het dienstverbandnummer van de medewerker

zorgOE string Het id van het team

product string De code van het product

personeelsNummer string Het personeelsnummer

clientNummer string Het clientnummer

id string Het id van dit record
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naam type beschrijving

toeslagrecord boolean Of de regel een toeslag is of niet

cbsbj_jeugdbeschermingen

Jeugdbescherming traject.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van de [client](#client

postcode string Postcode

gemeente integer Gemeente code

type string Type traject

datumAanvang datetime Datum van aanvang.

datumEersteContact datetime Datum eerste contact.

datumOvergedragen datetime Datum overgedragen.

datumOvergedragenGekregen datetime Datum overgedragen gekregen.

datumBeeindiging datetime Datum van beëindiging.

redenBeeindiging string Reden van beëindiging.

leveringsvorm integer leveringsvorm
Vanaf .4070

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

cbsbj_jeugdhulps

Jeugdhulp traject

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van client

postcode string Postcode

gemeente integer Gemeente
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naam type beschrijving

datumAanvang datetime Datum aanvang

datumBeeindiging datetime Datum beeindiging

verwijzer string Verwijzer

hulpvorm string Hulpvorm

perspectief string Perspectief

redenBeeindiging string Reden beeindiging

leveringsvorm integer leveringsvorm
Vanaf .4070

gestartMetCrisis boolean Aanduiding of de hulpverlening is aangevangen met het stabiliseren van 
een crisissituatie
Vanaf .4070

clientClienttevredenheid integer Rapportcijfer tussen 1 en 10 van de client clienttevredenheid
Vanaf .4070

ouderClienttevredenheid integer Rapportcijfer tussen 1 en 10 van de ouder clienttevredenheid
Vanaf .4070

clientZonderHulpVerder string Aanduiding in hoeverre de client  kanzonder hulp verder
Vanaf .4070

ouderZonderHulpVerder string Aanduiding in hoeverre de ouder  kanzonder hulp verder
Vanaf .4070

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

cbsbj_jeugdreclasseringen
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van client

postcode string Postcode

gemeente integer Gemeente

datumAanvang datetime Datum aanvang

datumBeeindiging datetime Datum beeindiging

type string Type
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naam type beschrijving

datumEersteContact datetime Datum eerste contact

datumOvergedragen datetime Datum overgedragen

datumOvergedragenGekregen datetime Datum overgedragen gekregen

redenBeeindiging string Reden beeindiging

inzetErkendeInterventie string Inzet erkende interventie

leveringsvorm integer leveringsvorm
Vanaf .4070

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

cbsbj_leveringsvormen

CBSBJ Leveringsvorm

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Zorg in natura

1 Persoonsgebonden budget

cbsbj_zonderhulpverders

Zonder Hulp Verder

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Helemaal niet mee eens – ik heb juist een zelfde soort of zwaardere hulp nodig

02 Niet mee eens – maar met een lichtere vorm van hulp red ik het goed

03 Wel mee eens – voor nu heb ik geen verdere hulp nodig, maar ik verwacht dat ik later nog wel eens 
om hulp zal aankloppen

04 Helemaal mee eens– ik heb geen verdere hulp meer nodig
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clients

Informatie over clienten. Let op: ook de onbekende client staat hier tussen. Deze is herkenbaar aan de naam 
‘onbekende client’, en het objectid 2.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

firstName string Voornaam

identificationNo string Identificatienummer

dateOfBirth datetime Geboortedatum

preferredNameType integer De  van de medewerkernaam.schrijfwijze

lastName string Achternaam, in de schrijfwijze aangegeven in preferredNameType

birthName string Geboortenaam

givenName string Roepnaam

partnerName string Partnernaam

initials string Initialen

prefix string Voorvoegsel, zoals in preferredNameType

birthNamePrefix string Voorvoegsel van geboortenaam

partnerNamePrefix string Voorvoegsel van partnernaam

name string Voorvoegsel en achternaam in de schrijfwijze aangegeven in 
preferredNameType.

gender integer Geslacht

awbz string AWBZ-code van de client

civilStatus integer Burgerlijke staat

civilStatusDate datetime Datum op welke de burgerlijke staat geldig is geworden.

deathDate datetime Als de client overleden is, is deze datum ingevuld met de 
overlijdensdatum

hometown string Geboorteplaats

nationality string Nationaliteit

language string De taal die de client spreekt

religion string Religie

bsn string BSN nummer
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naam type beschrijving

bsnSourceVerified boolean Is de BSN van een geverifieerde bron

bsnIdVerified boolean Is de identiteit geverifieerd

bsnIdNumber string Document nummer voor verificatie

bsnIdType string Document type

bsnSource integer Bron van de BSN

bsnIdentityVerifiedType string Hoe is de Bsn geidentificeerd:
0: Geen
1: Vergewist
2: WID

bankAccountObjectId long Koppeling naar de tabel bankaccount

emailAddress string E-mailadres

mobilePhone string Mobile phonenumber

secret boolean Geheime client, BSN mag niet gecommuniceerd worden als dit een 
geheime client is

uuid string Generated UUID

levelOfEducation string Opleidingsniveau

livingSituation string Leefsituatie

debtorobjectid string het  dat vastgelegd is bij deze clientzorgkantoor
Vervallen sinds .4082

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

client_bsns

De tabel bevat informatie over BSN van cliënten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van de client_bsn

bsn string BSN nummer

bsn_source integer BSN bron zoals beschreven in lst_bsn_sources

bsn_verified_date datetime BSN validatie datum

identity_verified_type integer
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naam type beschrijving

Identiteit verificatie type zoals beschreven in 
lst_identity_verified_type

document_type integer Document type zoals beschreven in lst_document_type

document_number string Document nummer

wid_verified integer WID geverificeerd

identity_verified_date datetime Idententiteit vergewist datum

identity_verified_by_employeeObjectId long ObjectID van de  die de identiteit heeft vergewist.employee

reason_bsn_unknown string Reden voor onbekende BSN.

documentValidUntil datetime Document geldigheids datum.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

client_employee_relations

Client medewerker relatie.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

relationName string Relatie naam

validFrom datetime Vanaf datum dat relatie geldig is.

validTo datetime Tot datum dat relatie geldig is.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

clientObjectId long ObjectId van de client

employeeObjectId long ObjectId van de employee.

client_privacy_settings

Gebruik persoonsgegevens cliënt

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4060

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

clientObjectId long Koppeling naar de tabel client

agreement string ClientPrivacySettingItem

isAgreed boolean Geeft aan of de cliënt akkoord heeft gegeven.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

clients_addresses

koppeling tussen clienten en addressen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

addressObjectId long ObjectID van het adres

clientObjectId long ObjectID van de cliënt

collective_agreements

Lijst met CAO’s

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam

collective_agreement_assignments

Koppeling van CAO en medewerker in tijdsperiode

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de medewerker

collectiveAgreementObjectId long ObjectID van de CAO

beginDate datetime Ingangsdatum van de koppeling

endDate datetime Einddatum van de koppeling

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

collective_agreement_rules

Regels die geldig zijn voor de gerelateerde COA’s. Waarbij aangegeven wordt of de reistijd berekend moet 
worden.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beginDate datetime Ingangsdatum wanneer deze regel actief is

endDate datetime Einddatum wanneer deze regel actief is

collectiveAgreementObjectId long ObjectID van collective_agreements

calculateTravelTime boolean Wel of geen reistijdberekening

availabilityRule string Naam van de regel

compensation_settings

Deze tabel bevat de informatie over de compensatie instellingen per medewerker

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de  waarvoor deze instellingen geldenmedewerker

calculateCompensation boolean Wel of geen compensatie-uren berekening

compensationBeginDate datetime Datum vanaf wanneer de berekening voor compensatie-uren 
moet worden uitgevoerd

automaticPayments boolean Wordt er automatisch uitbetaald aan het einde van de periode 
(maandelijks of vierwekelijks)

calculateVacation boolean Wel of geen vakantie-uren berekening

vacationBeginDate datetime Datum vanaf wanneer de berekening voor vakantie-uren moet 
worden uitgevoerd

minimumCompensationPayment integer Het minimumsaldo waarboven het compensatiesaldo 
automatisch uitbetaald wordt uitgedrukt in minuten

contracts
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Contracten van medewerkers, met daarin de hoeveelheid uur per week ze een vast contract hebben, en hoeveel 
uur per week variabel

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de medewerker

beginDate datetime De begindatum van het contract van de medewerker.

endDate datetime De einddatum van het contract van de medewerker. NULL als niet ingevuld.

fixedHoursPerWeek double De normtijd voor deze medewerker in uren per week.

varHoursPerWeek double Aantal variabele tijd in uren per week.

emisFormatiePlaats integer

emisVolgnummer integer

contractTypeObjectId long ObjectID van het contract_types

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

contract_types

Contracttypes gekoppeld aan contracts

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam

code string Code

payhoursdirectly boolean Als true, gebruik geen compensatiesaldo, maar exporteer gewerkte uren direct

removed boolean Contracttype is wel of niet verwijderd

dbc_care_closing_reasons

De afsluitredenen van een DBC

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

code string De code van de afluitreden

description string de beschrijving van de afsluitreden
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naam type beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dbc_care_orders

Lijst met DBC subtrajecten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

source integer Bron

id string Trajectnummer

clientId string Clientnummer

careOrderProfileObjectId long ObjectID van care_order_profile

clientObjectId long ObjectID van de [cliënt](#client

financeTypeObjectId long ObjectID van financieringstype

carePlanObjectId long ObjectID van zorgtraject

contactPerson string Contactpersoon

beginDate datetime Ingangsdatum van het traject

endDate datetime Einddatum van het traject

issueDate datetime

beginDateClipped datetime

endDateClipped datetime

debtorObjectId long

comments text Commentaar

dbcDiagnosisCode string dbc_diagnosis_code, kolom code

endOfCare datetime Uitzorgdatum, wordt apart ingevuld bij afsluiten DBC. Is niet gerelateerd 
tot  in tabel ‘client’receivingCareEndDate

afsluitingsCode string De code van  van dit trajectafsluitingsreden

zorgTypeCode integer Type zorg

resignationDestination integer Code reden van ontslag

vervoer boolean Wordt er gebruik gemaakt van vervoer tijdens dit traject
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naam type beschrijving

icd10 string ICD10 diagnose code, zie ook  kolom codedbc_icd10_diagnosis_codes

userProduct string Het verwachte product

verpleegdagen boolean DBC verpleegdagen?

privacyverklaring boolean DBC privacyverklaring?

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dbc_care_order_products

Lijst met producten gekoppeld aan een DBC subtraject

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

id string Niet van toepassing

comments text Commentaar

productObjectId long ObjectID van product

financeTypeObjectId long ObjectID van finance_type

beginDate datetime Ingangsdatum geldigheid van het product

endDate datetime Einddatum geldigheid van het product

dbcCareOrderObjectId long ObjectID van dbc_care_order

verified boolean 1 indien bepaald door DBC-grouper, 0 bepaald door OHW-grouper

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dbc_care_plans

Lijst met DBC zorgtrajecten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

id string ID

clientId string ID van client
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naam type beschrijving

clientObjectId long ObjectID van de cliënt

beginDate datetime Ingangsdatum van dit zorgtraject

endDate datetime Einddatum van dit zorgtraject

koppelNummer string Koppelnummer waarmee een patient aan overige gegevens binnen 
een gegevenssets gekoppeld kan worden

parentCarePlan string Het zorgtrajectnummer van een gekoppeld zorgtraject, indien van 
toepassing

referringCarePlan string Het zorgtrajectnummer van het verwijzend zorgtraject, indien van 
toepassing

verwijzendSpecialismeCode string Vektis-code (COD327) van het verwijzend specialisme

ziekenhuisNaam string Naam van het ziekenhuis

ziekenhuisAgbCode string AGB-code van het ziekenhuis

specialistNaam string Naam van de behandelend specialist

specialistAgbCode string AGB-code van de behandelend specialist

verwijzendZorgtrajectnummer string Verwijzend zorgtrajectnummer

codeVerwijzer integer Zie lst_cod327

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dbc_diagnosis_codes

Lijst met DBC diagnosecodes, wordt gebruikt bij het openen van een DBC en de daar gestelde diagnose.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

code string Code

description string Omschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dbc_diagnosis_icd10s

Koppeltabel tussen dbc_diagnosis_codes en dbc_icd10_diagnosis_codes.
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

dbc_care_diagnosis_objectid long dbc_diagnosis_codes

dbc_icd10_diagnosis_objectid long dbc_icd10_diagnosis_codes

dbc_grouper_exports

Lijst met Grouper of Onderhandenwerk Grouper exports. Deze worden opgeslagen wanneer er een sucessvolle 
productie export is gedaan en er een product is bepaald.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

declarationResultSetId string een gegenereerd id van de declaratiedataset die de grouper teruggeeft

productCode string de productcode die bepaald is door de grouper (komt overeen met de 
DBC producten in de database

declarationCode string de declaratie code die bepaald is door de grouper (wordt gebruikt voor 
de declaratie, bericht naar VeCoZo)

hashZPZV string de door de grouper bepaalde hash wordt gebruikt voor de declaratie 
(een SHA1 van een aantal parameters vanuit de declaratiedataset)

hashTotalZPZV string de gecodeerde variant van de hash van de grouper, wordt gebruikt 
voor de declaratie.

hashMethodZPZV string de methode die gebruikt is voor de hash bepaling.

hashDIS string de door de grouper bepaalde hash wordt gebruikt voor de DIS 
aanmelding

hashTotalDIS string de gecodeerde variant van de hash van de grouper, wordt gebruikt 
voor de DIS aanmelding

hashMethodDIS string de methode die gebruikt wordt voor de hash bepaling.

hashCertificateVersion string De versie van het certificaat dat gebruikt is voor de encryptie

grouperId integer Identificatie van de grouper die gebruikt is.

grouperVersion string De versie van de grouper

grouperTableSetVersion string De tableset versie van de grouper

grouperEnvironmentCode integer De omgeving van de grouper

dbcCareOrderObjectId long Koppeling naar  (het dbc traject) waarvoor de export dbc_care_order
gedaan is

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dbc_grouper_zorgactiviteiten

Lijst met zorgactiviteiten uit de dbc_grouper_results. Deze worden opgeslagen wanneer er een sucessvolle 
productie export is gedaan en er een product is bepaald.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

zorgactiviteitnummer string nummer van de zorgactiviteit

zorgactiviteitcode string code van de zorgactiviteit

begindatumZorgactiviteit datetime begindatum van de zorgactiviteit

einddatumZorgactiviteit datetime einddatum van de zorgactiviteit

aantalUitgevoerdeZorgactiviteiten integer uitgevoerde aantal van de zorgactiviteit

declareerbaar boolean indicatie of deze activiteit declareerbaar is

grouperObjectId long koppeling naar [dbc_grouper_export] waarvan deze 
zorgactiviteit een onderdeel is

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dbc_icd10_diagnosis_codes

Lijst met DBC IC10 diagnosecodes

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

code string Code

description string Omschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dbsexportentries

DBS export entry
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

bedrijfsnummer integer Het bedrijfsnummer

werknemersnummer integer Het werknemersnummer

dienstverbandnummer integer Het dienstverbandnummer

contractnummer integer Het contractnummer

kostenplaats integer De kostenplaats

kostendrager integer De kostendrager

componentnummer integer Het componentnummer

periodenr integer Het periodenr

soortmutatie string Het soort mutatie van DBS

debtors
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

debtorNumber string Debiteurnummer

beginDate datetime Datum vanaf wanneer er gefactureerd mag worden naar deze debiteur

endDate datetime Datum t/m wanneer er gefactureerd mag worden naar deze debiteur

type integer Type van de debiteur

uzovicode string UZOVI-code van de debiteur. Alleen gevuld indien type = zorgkantoor of 
zorgverzekeraar
Vervallen sinds .4079

phone1 string Telefoonnummer 1

phone2 string Telefoonnummer 2

phone3 string Telefoonnummer 3

fax string faxnummer

email string Emailadres

gender integer Geslacht

organizationName string Naam van de organizatie
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naam type beschrijving

firstname string Voornaam of letter van de debiteur, of contactpersoon binnen de debiteur

lastnameOwn string Achternaam van de debiteur, of contactpersoon binnen de debiteur

street string Straatnaam

houseNumber integer Huisnummer

houseNumberExtension string Huisnummer toevoeging

poboxnumber string Postbusnummer

zipcode string Postcode

city string Stad

bankname string Naam van de bank

bankaccount string Bankrekeningnummer, waarbij wel opgemerkt moet dat dit ofwel een 
‘gewone’ bankrekening is (bv 56781234), ofwel een postbank nummer 
(deze beginnen met een P, bv P5671234)  zie nu Verouderd bankaccount

paymentMethod integer betaalwijze

bankAccountObjectId long Koppeling naar de tabel bankaccount

clientObjectId long Als de debiteur de client zelf is, koppeling met cliënt

migratedFromObjectId long

postbanknrd string

closedAt datetime

source string

externalCode string

gemeentecode string Gemeentecode van debiteur

hidden boolean Is de debiteur wel of niet verborgen

uzoviObjectId long Koppeling naar de tabel uzovi
Vanaf .4079

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

debtor_rules

Debiteurregel

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

primaryCareOrderObjectId long Verwijzing naar een eerstelijnstraject

amount integer Aantal

unit integer Eenheid dat gebruikt wordt

debtorType integer Debiteurtype dat gebruikt wordt

indicatieCode integer Indicatiecode

beginDate date Begindatum van de debiteurregel
Vanaf .4087

endDate date Einddatum van de debiteurregel
Vanaf .4087

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

declaration_rules

ZZP Declaraties, aanvullende diensten en extramurale declaraties.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

type integer Type

clientObjectId long ObjectID van de bijbehorende cliënt

beginDate datetime Begindatum

endDate datetime Einddatum

tarief integer Waarde van het tarief

priority integer Wordt gebruikt door ZZP declaraties om de prioriteit te bepalen in 
geval van overlappende declaraties. Geldige waarden:
0: geen prioriteit
1: prioriteit

employeeObjectId long ObjectID van de bijbehorende medewerker

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende product

indicatieBesluitObjectId long Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft

source integer Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft Geldige 
waardes
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naam type beschrijving

instellingscode string Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft

zorgkantoorcode string Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft

weekday1 integer Maandag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. 
Geldige waarden:
0: Dag wordt niet gedeclareerd
1: Dag wordt gedeclareerd

weekday2 integer Dinsdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. 
Geldige waarden:
0: Dag wordt niet gedeclareerd
1: Dag wordt gedeclareerd

weekday3 integer Woensdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule 
betreft. Geldige waarden:
0: Dag wordt niet gedeclareerd
1: Dag wordt gedeclareerd

weekday4 integer Donderdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule 
betreft. Geldige waarden:
0: Dag wordt niet gedeclareerd
1: Dag wordt gedeclareerd

weekday5 integer Vrijdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. 
Geldige waarden:
0: Dag wordt niet gedeclareerd
1: Dag wordt gedeclareerd

weekday6 integer Zaterdag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. 
Geldige waarden:
0: Dag wordt niet gedeclareerd
1: Dag wordt gedeclareerd

weekday7 integer Zondag. Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft. 
Geldige waarden:
0: Dag wordt niet gedeclareerd
1: Dag wordt gedeclareerd

declareOnResidence boolean Declareer deze regel alleen wanneer de cliënt daadwerkelijk in de 
instelling verblijft.
Vanaf .4106

zzpType integer Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft, waardes

careOrderProductObjectId long Wordt alleen gevuld als het een ZzpDeclarationRule betreft

amount integer Wordt alleen gevuld als het een articleDeclarationRule betreft

costClusterObjectId long Kostenplaats ObjectID van team

costUnitObjectId long Kostenplaats ObjectID van locatie

verifiedAt datetime Fiatteerdatum
Vervallen sinds .4101

verifiedUntil date Gefiatteerd tot datum
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naam type beschrijving

Vanaf .4101

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

declaration_rule_finance_logs

Koppeling tussen financelogs en declaraties (ZZP Declaraties, aanvullende diensten en extramurale declaraties).

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

financeLogObjectId long ObjectID van de financelog

declarationRuleObjectId long ObjectID van de declarationrule

createdAt datetime Moment van aanmaken

declaration_rule_verify_actions

DeclarationRuleVerifyAction

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

timestamp datetime Moment waarop gefiatteerd is.

username string Gebruikersnaam van fiatteur.

verifying_employee_object_id long ObjectID van de . Deze is niet altijd gevuld.fiatteur

verified_declaration_rule_object_id long ObjectID van de .gefiatteerde declaratieregel

verify_period_start datetime Begin van de fiatteerperiode.

verify_period_end datetime Eind van de fiatteerperiode.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

declaration_tariffs

Bevat de tarieven.

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

tariffValue integer Waarde van het tarief

productObjectId long ObjectID van de product

careProviderCode string Code van de zorgaanbieder

debtorObjectId long ObjectID van de debiteur

beginDate datetime Begindatum geldigheid van het tarief

endDate datetime Einddatum geldigheid van het tarief

unitObjectId long ObjectID van de locatie

careOrderProductObjectId long Wordt gevuld wanneer het huidige tarief een ‘custom tarief’ is.

clientTariff integer Eigen bijdrage cliënt, eenheden zoals in tariffUnit

clientTariffUnit integer Tarief eenheid eigen bijdrage cliënt, eenheden zoals in tariffUnit

tariffUnit integer Tarief eenheid zoals beschreven in lst_export_unit

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

declarationcontracts

Declaratie afspraken

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Beschrijving van de afspraak

beginDate datetime Begindatum

endDate datetime Einddatum

financeTypeObjectId long ObjectId van het bijbehorende financieringstype

debtorType integer Debiteur categorie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

declarationcontract_activities

Koppeling tussen declaratie afspraken en activiteiten
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

declarationContractObjectId long Verwijzing naar een declaratie afspraak

activityObjectId long Verwijzing naar een activiteit

declarationcontract_debtors

Koppeling tussen declaratie afspraken en debiteuren

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

declarationContractObjectId long Verwijzing naar een declaratie afspraak

debtorObjectId long Verwijzing naar een debiteur

declarationcontract_producten

Koppeling tussen declaratie afspraken en zorgproducten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

declarationContractObjectId long Verwijzing naar een declaratie afspraak

productObjectId long Verwijzing naar een zorgproduct

declarationmethodstrategies

De tabel bevat de declaratie methode strategieen van een product.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

productObjectId string Det product waar deze strategie bij hoort

declarationMethod string de  waarop het product in de declaratie wordt aangeleverd bij deze methode
strategie

beginDate string de begindatum van deze strategie. Null is sinds het begin der tijden. Verder 
dient deze datum als een vanaf-datum voor een eventuele nieuwe strategie 
van een product.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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diszorginstellingen

DIS instellingen per AGB-code

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

agbCodeObjectId long Verwijzing naar AGB-code behorende bij deze DIS instelling

disType integer DIS type , deze geeft aan tot welke DIS aanlevering deze DIS types
instelling toebehoren

instellingsVolgnummer string Het volgnummer van de DIS instelling, zoals opgegeven door de NZA

disUsername string De gebruikersnaam waaronder de DIS aanlevering moeten worden gaan 
voor de AGB-code

automaticallySend boolean Geeft aan of de DIS aanlevering automatisch naar een desbetreffende 
export wordt uitgevoerd

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

documents

Tabel met documentinformatie die gekoppeld zijn aan cliënten. Documenten zelf zijn niet beschikbaar.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de medewerker

description text Omschrijving van het document

filename string Bestandsnaam

status integer Status van het document

clientObjectId long Koppeling tussen document en cliënt

message text Melding als document niet goed opgeslagen kon worden

confidential boolean Is het document zichtbaar voor iedereen (false) of voor een beperkte groep 
(true). Zie ook  en documentrechten documentdeskundigheidsgroepen

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

document_expertise_groups
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Tabel met deskundigheidsgroepen die gekoppeld zijn aan een document. Welke deskundigheden in welke 
deskundigheidsgroepen (en subgroepen) mogen dit document bekijken.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

documentObjectId long ObjectID van het document

expertiseGroupObjectId long ObjectID van de deskundigheidsgroep

document_rights

Tabel met rechten die gekoppeld zijn aan een document. Welke deskundigheden mogen dit document bekijken.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

documentObjectId long ObjectID van het document

educationObjectId long ObjectID van het deskundigheidsprofiel

document_tags

Tabel met koppeling van tags en documenten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

documentObjectId long ObjectID van het document

tagObjectId long ObjectID van de tag

dossier_action_entry_deliveries
Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

careplanObjectId long Object Id van gekoppeld careplan

careplanActionObjectId long Object Id van gekoppeld [careplan_entries_action]
(#careplan_entries_action

careOrderProductObjectId long Object Id van gekoppeld care_order_product
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naam type beschrijving

estimatedDuration long Verwachte duur

executor integer Uitvoerder

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_alerts

Waarschuwingen van een cliënt

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4101

naam type beschrijving

objectId long Object Id

clientObjectId long Object Id van de client

beginDate datetime Begindatum van de waarschuwing

endDate datetime Einddatum van de waarschuwing

description text Beschrijving van de waarschuwing

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die de waarschuwing aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die de waarschuwing het laatste gewijzigd heeft

uuid string Universal Unique ID

dossier_care_plan_agreements

De tabel bevat informatie over welke zorgplannen door wie geaccordeerd zijn.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

carePlanObjectId long Object Id van gekoppeld careplan

employeeObjectId long Object Id van gekoppelde employee

clientObjectId long Object Id van gekoppelde client

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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dossier_care_plan_quantifications

De tabel bevat informatie over gekwantificeerde zorgplannen.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

clientObjectId long Object Id van gekoppeld client

careplanObjectId long Object Id van gekoppeld careplan

careOrderObjectId long Object Id van gekoppeld care_order

agbCode long AGB code

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_care_plan_restrictive_measure_care_plan_entries

De tabel bevat informatie over vrijheidsbeperkende maatregel zorgplannen

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

situation string Omschrijving van de situatie op het moment van 
opstellen van het plan

typeCompetent boolean Client wel/niet wilsbekwaam ten behoeve van de 
maatregelen

typeAgreement boolean Vertegenwoordiger van de client of client stemt wel
/niet in met vrijheidsbeperkende maatregelen

typeResistant boolean Client verzet zich wel/niet tegen de maatregelen

decisionNarrative string Optionele toelichting voor instemming/akkoord
Vervallen sinds .4061

decisionNarrative text Optionele toelichting voor instemming/akkoord
Vanaf .4061

inspectionReportDate datetime Datum van melding aan IGZ

status string De huidige status
Vervallen sinds .4061

status text De huidige status
Vanaf .4061
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naam type beschrijving

problemNarrative string Beschrijving van het probleem
Vervallen sinds .4061

problemNarrative text Beschrijving van het probleem
Vanaf .4061

goalNarrative string Beschrijving van het doel
Vervallen sinds .4061

goalNarrative text Beschrijving van het doel
Vanaf .4061

beginDate datetime Begin datum

endDate datetime Eind datum

nextEvaluationDate datetime Datum van de eerst volgende evaluatie

risksNarrative string Beschrijving van de risico’s
Vervallen sinds .4061

risksNarrative text Beschrijving van de risico’s
Vanaf .4061

guaranteeNarrative string Beschrijving van de waarborging van de maatregelen
Vervallen sinds .4061

guaranteeNarrative text Beschrijving van de waarborging van de maatregelen
Vanaf .4061

reductionNarrative string Beschrijving van manier waarop toepassing van de 
maatregelen verminderd gaat worden
Vervallen sinds .4061

reductionNarrative text Beschrijving van manier waarop toepassing van de 
maatregelen verminderd gaat worden
Vanaf .4061

proportionality string Beschrijving van de verhouding van de maatregelen 
tot de toepassing
Vervallen sinds .4061

proportionality text Beschrijving van de verhouding van de maatregelen 
tot de toepassing
Vanaf .4061

subsidiarity string Beschrijving van de argumenten voor het inzetten van 
de minst ingrijpende maatregelen
Vervallen sinds .4061

subsidiarity text Beschrijving van de argumenten voor het inzetten van 
de minst ingrijpende maatregelen
Vanaf .4061

effectiveness string Beschrijving van de effectiviteit van de maatregelen
Vervallen sinds .4061
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naam type beschrijving

effectiveness text Beschrijving van de effectiviteit van de maatregelen
Vanaf .4061

secondOpinion string Beschrijving van de second opinion
Vervallen sinds .4061

secondOpinion text Beschrijving van de second opinion
Vanaf .4061

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die het plan aangemaakt 
heeft

updatedById long Object Id van de persoon die het plan het laatst 
gewijzigd heeft

clientObjectId long Object Id van de client

uuid string Universal Unique ID

immutable boolean Maatregel zorgplan is wel/niet aanpasbaar

law text De wet die van toepassing is op deze maatregelen
Vanaf .4087

causeNarrative text Beschrijving van de oorzaak
Vanaf .4087

oversightNarrative text Beschrijving van hoe toezicht gehouden wordt op 
maatregelen
Vanaf .4087

ambulatory boolean Of de maatregelen in een ambulante situatie worden 
toegepast
Vanaf .4087

step integer De stap in het stappenplan waar deze maatregelen in 
zitten
Vanaf .4087

restrictiveMeasureCarePlanEntryHistoryId long Tot welke reeks deze maatrelen behoren
Vanaf .4087

manualStep integer De handmatig overschreven stap die een gebruiker 
heeft ingevoerd voor deze maatregelen
Vanaf .4087

dossier_care_plan_restrictive_measure_entries

De tabel bevat informatie over individuele vrijheidsbeperkende maatregelen

Tijdzone .+00:00



Pagina  van 84 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

objectId long Object Id

expertiseProfileObjectId long Object Id van het deskundigheidsprofiel dat de maatregel 
mag uitvoeren

frequency string Frequentie van toepassing

frequencyNarrative string Beschrijving van de frequentie van toepassing

narrative string Beschrijving van de maatregel

snomedExpressionValue string Snomed code van de maatregel

restrictiveMeasureCarePlanEntryId long Object id van het bijbehorende vrijheidsbeperkende 
maatregel zorgplan

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die de maatregel aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die de maatregel het laatst 
gewijzigd heeft

clientObjectId long Object Id van de client

uuid string Universal Unique ID

typeAgreement boolean Vertegenwoordiger van de client of client stemt wel/niet in met 
vrijheidsbeperkende maatregelen
Vanaf .4087

typeResistant boolean Client verzet zich wel/niet tegen de maatregelen
Vanaf .4087

ordinal integer De volgorde van de maatregelen binnen de groep 
maatregelen
Vanaf .4087

ambulatoryCaregivers integer De hoeveelheid medewerkers die nodig zijn om de 
maatregelen toe te mogen passen
Vanaf .4087

fixedBeginTime datetime Het vaste tijdstip waarop de toepassing van deze maatregel 
begint
Vanaf .4087

fixedEndTime datetime Het vaste tijdstip waarop de toepassing van deze maatregel 
eindigt
Vanaf .4087

dossier_care_plan_restrictive_measure_evaluations

De tabel bevat informatie over vrijheidsbeperkende maatregel evaluaties
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Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

evaluationText string Inhoud van de evaluatie

restrictiveMeasureCarePlanEntryId long Object id van het bijbehorende vrijheids beperkende 
maatregel zorgplan

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die de evaluatie aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die de evaluatie het laatst gewijzigd 
heeft

clientObjectId long Object Id van de client

uuid string Universal Unique ID

dossier_care_plan_signatures

De tabel bevat informatie over zorgplan handtekeningen.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

carePlanObjectId long Object Id van gekoppeld careplan

documentObjectId long Object Id van gekoppeld document

employeeObjectId long Object Id van gekoppelde employee

clientObjectId long Object Id van gekoppelde client

signerName string Naam van de persoon die de handtekening zet

signerRole string Rol van de persoon die de handtekening zet

signatureSource string Applicatie waarin de handtekening is gezet

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

signedAt datetime Moment van ondertekenen

immutable boolean Handtekening niet te wijzigen

dossier_care_plan_signature_metadata
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De tabel bevat informatie over of een zorgplan besproken of ondertekend moet worden

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4068

naam type beschrijving

objectId long Object Id

carePlanObjectId long Object Id van gekoppeld careplan

signatureRequired boolean Handtekening wel/niet verplicht

noSignatureReason text Reden voor niet verplichten van handtekening

employeeObjectId long Object Id van gekoppelde employee

clientAgreementType long Hoe de overeenkomst met de client wordt gedaan:
0: wordt ondertekend
1: wordt besproken

discussionType long Status van de bespreking:
0: is besproken met cliënt en deze is akkoord
1: wordt later besproken met cliënt
2: wordt niet besproken met cliënt
3: is niet akkoord bevonden door cliënt

noDiscussionReason text Reden dat het zorgplan niet besproken wordt
Vervallen sinds .4070

noAgreementReason text Reden dat er geen akkoord is op het zorgplan
Vanaf .4070

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_care_plan_signature_requirements

De tabel bevat informatie over het wel of niet verplicht zijn van handtekeningen op zorgplannen

Tijdzone . Vervallen sinds .+00:00 4068

naam type beschrijving

objectId long Object Id

carePlanObjectId long Object Id van gekoppeld careplan

required boolean Handtekening wel/niet verplicht

comment text Reden voor niet verplichten van handtekening

employeeObjectId long Object Id van gekoppelde employee

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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dossier_clinical_findings

De tabel bevat informatie over medische bevindingen.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

type string Type bevinding

snomedExpressionValue text SNOMED expressie

narrative text Vertelling

onsetApproximateDate string Opkomst datum (bij benadering)

resolvedApproximateDate string Opgeloste datum (bij benadering

starred boolean Gemarkeerd

immutable boolean Niet te wijzigen

clientObjectId long ObjectId van gekoppeld client

episodeId long ObjectId van gekoppelde episode
Vanaf .4061

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_dsm_classifications

De tabel bevat informatie over DSM classificaties

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

classificationSeriesId long Object id van de  waar deze classificatie bij hoortseries

beginDate datetime Begindatum van de classificatie

endDate datetime Einddatum van de classificatie

status string Huidige status van de classificatie

diagnosisDescription string Beschrijvende diagnose

parentId long Object Id van vorige  in de geschiedenisclassificatie

immutable boolean Classificatie is wel/niet aanpasbaar

axis3Weight integer As 3 zwaarte



Pagina  van 88 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

gafStart integer Begin GAF score

gafCurrent integer Huidige GAF score

gafMax integer Maximum GAF score

gafEnd integer Eind GAF score

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die classificatie aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die classificatie het laatste gewijzigd heeft

clientExternalId long Object Id van de client

classificationDate datetime Datum dat classificatie is vastgelegd

dossier_dsm_classification_series

De tabel bevat informatie over DSM classificaties en hun geschiedenis

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

dsmType string DSM type

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die de series heeft aangemaakt

updatedById long Object Id van de persoon die de series het laatst gewijzigt heeft

clientExternalId long Object Id van de client

financeId long Object Id van de gekoppelde financiering

financeType string Type van de gekoppelde financiering

psychiatricCareType integer GGZ type (BGGZ of SGGZ)

dossier_dsm_evaluations

De tabel bevat informatie over evaluaties voor een DSM classificatie

Tijdzone .+00:00
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naam type beschrijving

objectId long Object Id

classificationId long Object id van de  waar deze evaluatie bij hoortclassificatie

evaluationText string De evaluatietekst

newDraft boolean Wel/niet geleid tot een nieuw concept classificatie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die evaluatie aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die evaluatie het laatste gewijzigd heeft

clientExternalId long Object Id van de client

dossier_dsm_findings

De tabel bevat informatie over bevindingen in een DSM classificatie

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

axis integer DSM-IV as van de bevinding

mainDiagnosis boolean Wel/niet hoofdiagnose

signsOf boolean Wel/niet trekken van deze bevinding

dsmType string Type DSM van bevinding

classificationId long Object id van de  waar deze bevinding bij hoortclassificatie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die bevinding aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die bevinding het laatste gewijzigd heeft

clientExternalId long Object Id van de client

dossier_episodes

De tabel bevat informatie over episodes.

Tijdzone .+00:00
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naam type beschrijving

objectId long Object Id

clientObjectId long Object Id van gekoppelde client

title string Titel van de episode

startDate datetime Startdatum van de episode

endDate datetime Einddatum van de episode

evaluationDate datetime Evaluatiedatum van de episode

goal text Doel van de episode

marked boolean Relevant

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_episode_actions

De tabel bevat informatie over episode acties.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

subGoalObjectId long Object Id van gekoppelde episode_sub_goal

title text Titel van de episode actie

showInCarePlan boolean Laat actie zien in zorgplan

archived boolean Gearchiveerd

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_episode_documents

De tabel bevat informatie over episode bijlagen.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

episodeObjectId long Object Id van gekoppelde episode

documentObjectId long Object Id van de gekoppelde bijlage
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naam type beschrijving

documentName string Naam van de gekoppelde bijlage

dossier_episode_sub_goals

De tabel bevat informatie over episode subdoelen.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

episodeObjectId long Object Id van gekoppelde episode

title text Titel van het episode subdoel

archived boolean Gearchiveerd

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_episode_survey_results

De tabel bevat informatie over vragenlijsten gekoppeld aan episodes.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

episodeObjectId long Object Id van gekoppelde episode

surveyObjectId long Object Id van gekoppelde survey

surveyResultObjectId long Object Id van gekoppeld survey_result

clientObjectId long Object Id van gekoppelde client

dossier_expertise_authorizations

De tabel bevat informatie over welke deskundigheden geautoriseerd zijn voor welke objecten

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

expertiseProfileId long Object Id van de deskundigheid

expertiseAuthorizableId long Object Id van het te autoriseren object
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naam type beschrijving

expertiseAuthorizableType string Type van het te autoriseren object

dossier_expertise_group_authorizations

De tabel bevat informatie over welke deskundigheidsgroepen geautoriseerd zijn voor welke objecten

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4075

naam type beschrijving

objectId long Object Id

expertiseGroupId long Object Id van de deskundigheidsgroep

expertiseGroupAuthorizableId long Object Id van het te authoriseren object

expertiseGroupAuthorizableType string Type van het te authoriseren object

dossier_expertise_group_links

De tabel bevat informatie over welke deskundigheidsgroepen gelinkd zijn aan welke objecten

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4075

naam type beschrijving

objectId long Object Id

expertiseGroupId long Object Id van de deskundigheidsgroep

expertiseGroupLinkableId long Object Id van het te linken object

expertiseGroupLinkableType string Type van het te linken object

dossier_expertise_links

De tabel bevat informatie over welke deskundigheden gelinkd zijn aan welke objecten

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4075

naam type beschrijving

objectId long Object Id

expertiseProfileId long Object Id van de deskundigheid

expertiseLinkableId long Object Id van het te linken object

expertiseLinkableType string Type van het te linken object

dossier_involuntary_care_incompetences

De tabel bevat informatie over de wilsonbekwaamheden van een client.
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Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

clientObjectId long Object Id van gekoppelde client

snomedExpressionValue text SNOMED expressie

narrative string Het verhaal van de wilsonbekwaamheid

startDate datetime De startdatum van de juridische status

endDate datetime De einddatum van de juridische status

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_involuntary_care_legal_grounds

De tabel bevat informatie over de juridische groundslagen behorende bij de juridische status van een client.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4100

naam type beschrijving

objectId long Object Id

legalStatusObjectId long Object id van de juridische status

categoryId string Category id

beginDate datetime De begindatum van de juridische status

endDate datetime De einddatum van de juridische status

comments string Extra commentaar bij de juridische status

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Moment van aanmaken

updatedById long Moment van laatste wijziging

uuid uuid UUID

dossier_involuntary_care_legal_statuses

De tabel bevat informatie over de juridische status van een client.

Tijdzone .+00:00
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naam type beschrijving

objectId long Object Id

clientObjectId long Object Id van gekoppelde client

statusTypeObjectId long Object id van het type van deze legale status

beginDate datetime De begindatum van de juridische status

endDate datetime De einddatum van de juridische status

documentObjectId long Object Id van de gekoppelde bijlage
Vervallen sinds .4100

documentName string Naam van de gekoppelde bijlage
Vervallen sinds .4100

Comments string Extra commentaar bij de juridische status

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

archived boolean The archived status
Vanaf .4104

request boolean The request status
Vanaf .4104

dossier_involuntary_care_legal_status_documents

De tabel bevat informatie over de documenten behorende bij de juridische status van een client.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4100

naam type beschrijving

objectId long Object Id

legalStatusObjectId long Object id van de juridische status

documentObjectId long Object Id van de gekoppelde bijlage

documentName string Naam van de gekoppelde bijlage

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_involuntary_care_legal_status_suspensions

De tabel bevat informatie over de opschortingen behorende bij de juridische status van een client.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4105
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naam type beschrijving

objectId long Object Id

legalStatusObjectId long Object id van de juridische status

beginDate date De begindatum van de opschorting

endDate date De einddatum van de opschorting

comments string Extra commentaar bij de opschorting

type string Type van de opschorting

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Moment van aanmaken

updatedById long Moment van laatste wijziging

uuid uuid UUID

dossier_involuntary_care_legal_status_suspension_types

De tabel bevat alle types voor juridische status opschortingen

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4105

naam type beschrijving

objectId long Object id

definition string Definitie van dit type opschorting

code string Code van dit type opschorting

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

active boolean Type opschorting is wel/niet actief

dossier_involuntary_care_legal_status_types

De tabel bevat alle types voor legale statusen

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

definition string Definitie van dit type legale status

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

active boolean Type legale status is wel/niet actief

dossier_medical_policies

De tabel bevat informatie over medisch beleid.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

employeeObjectId long Object Id van gekoppelde employee

clientObjectId long Object Id van gekoppelde client

snomedExpressionValue text SNOMED expressie

documentObjectId long Object Id van gekoppelde document

documentName string Naam van de gekoppelde bijlage

narrative text Verhaal van het medisch beleid

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

date datetime Datum van medisch beleid

immutable boolean Medisch beleid niet te wijzigen

dossier_restrictive_measure_care_plan_entry_registrations

De tabel bevat informatie over de toepassing van maatregelen

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4089

naam type beschrijving

objectId long Object Id

restrictiveMeasureEntryId long De individuele maatregel die is toegepast

narrative text Enige extra informatie die bij de toepassing relevant was

startTime datetime Het moment waarop de registratie is gestart

endTime datetime Het moment waarop de registratie is geindigd als er sprate is van duur-
registratie

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

dossier_restrictive_measure_categories

De tabel bevat categoriën maatregelen uit Wzd en Wvggz

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4088

naam type beschrijving

id long Object Id

name string De naam van de categorie

law integer Tot welke wet de categorie behoort. 0: Wzd, 1: Wvggz

heavy boolean Of een maatregel ‘zwaar’ is wat Wzd betreft

registration_type integer Of er frequentie- (0) of duurregistratie(1) gedaan moet worden

dossier_restrictive_measure_category_assignments

De tabel bevat de categorisering van gecodeerde onderwerpen: maatregelen.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4088

naam type beschrijving

id long Object Id

topic_id long Het gecodeerde onderwerp die de maatregel bevat

wzd_category_id long Optioneel: de Wzd categorie van de maatregel

wvggz_category_id long Optioneel: de Wvggz categorie van de maatregel

emisexportentries

Emis Tms export entry

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

bedrijfsnummer integer Het bedrijfsnummer

personeelsnummer integer Het personeelsnummer van de medewerker

looncomponent string Het looncomponent

urenDag1 integer De uren op dag 1
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naam type beschrijving

urenDag2 integer De uren op dag 2

urenDag3 integer De uren op dag 3

urenDag4 integer De uren op dag 4

urenDag5 integer De uren op dag 5

urenDag6 integer De uren op dag 6

urenDag7 integer De uren op dag 7

formatieplaats integer De formatieplaats

volgnummer integer Het volgnummer

dagnummerweek integer Het dagnummer van de week

unit integer Het team

emispayrollexportentries

Emis Payroll export entry

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

personeelsnummer string Het personeelsnummer van de medewerker

dienstverbandnummer string Het dienstverbandnummer van de medewerker

looncomponent string Het looncomponent

kostenplaats string De kostenplaats

unit integer Het team

employees

Medewerkers. Let op: In elk systeem zijn twee standaardmedewerkers: de onbekende medewerker en de 
administrator. Op de onbekende medewerker wordt zorg geboekt geregistreerd met een niet gekoppelde io of 
touchkey/medewerkerspas. De ‘administrator’ kan genegeerd worden en is voor adminstratieve toepassingen.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

firstName string De voornaam van de medewerker.

identificationNo string Het identificatienummer van de nummer.
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naam type beschrijving

dateOfBirth datetime De geboortedatum van de medewerker.

preferredNameType integer De  van de medewerkernaam.schrijfwijze

lastName string De achternaam van de medewerker, in de schrijfwijze zoals in de 
preferredNameType.

birthName string De geboortenaam van de medewerker.

partnerName string De partnernaam van de medewerker.

initials string De initialen van de medewerker.

prefix string Voorvoegsel.

birthNamePrefix string Voorvoegsel van geboortenaam.

partnerNamePrefix string Voorvoegsel van partnernaam.

name string Voorvoegsel en achternaam in de schrijfwijze aangegeven in 
preferredNameType.

gender integer Geslacht

contractId string Contractnummer

mobilePhone string Mobiele telefoonnummer

authenticationMobilePhone string

workMobilePhone string

privateMobilePhone string

homePhone string

emailAddress string Emailadres

homeEmailAddress string Privé emailadres

bankAccountObjectId long Koppeling naar de tabel bankaccount

unknownEmployee boolean Wel of geen onbekende medewerker

verifiedUntilDate datetime De datum tot en met wanneer de zorgregels van deze medewerker 
gefiatteerd zijn. Let op: Als er achteraf nieuwe ongefiatteerde 
zorgregels worden aangemaakt wordt deze datum  bijgewerkt!niet

profileObjectId long Koppeling naar de tabel weekkaartprofiel

isSubContractor boolean Geeft aan of de medewerker een onderaannemer is
Vanaf .4061

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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employee_agb_codes

Deze tabel bevat de AGB-codes van een medewerker.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employee_objectid long Medewerker behorende bij deze AGB-code

agb_code string AGB-code van deze medewerker

is_primary boolean Wel of niet de primaire agb-code van de medewerker

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

employee_big_numbers

Deze tabel bevat de BIG-nummers van een medewerker.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employee_objectid long Medewerker behorende bij dit BIG-nummer

big_number string BIG-nummer van deze medewerker

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

employee_hourly_wage

Het uurloon dat door medewerkers wordt verdient gedurende een periode.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employee_objectid long ObjectID van de employee

hourlyWageInCents long Het uurloon in centen van de medewerker

startOfWage datetime Datum waarop dit uurloon is ingegaan

endOfWage datetime Datum waarop dit uurloon niet langer valide is
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employee_professions

Deze tabel bevat de beroepen van een medewerker. Het kan voorkomen dat de code van het beroep van de 
medewerker niet in de lijst van Beroep zorgverleners staat.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employee_objectid long Medewerker behorende bij deze codes

profession_code string De code van het beroep van deze medewerker

profession_type integer Het type beroep;  (0) of BeroepZorgverlener
 (1)ZorgverlenersspecificatieSubberoepsgroep

begin_date datetime De begindatum van deze toekenning; vanaf deze dag heeft deze medewerker 
deze toekenning

end_date datetime De einddatum dan deze toekenning; tot en met deze dag heeft deze 
medewerker deze toekenning

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

employee_workflows

Informatie betreffende medewerkers en workflow handelingen, zoals datum waarop er voor het laatst gefiatteerd 
is, vakantie informatie, etc.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

employeeObjectId long ObjectID van de employee

verifyDate datetime Datum tot wanneer de uren gefiatteerd zijn voor deze 
medewerker

timesheetSubmit datetime Datum tot wanneer de uren ingevuld zijn voor deze 
medewerker

clientVisitStart datetime Startdatum bezoek client

clientVisitEnd datetime Einddatum bezoek client

clientObjectId long ObjectID van de cliënt

compensationCalculatedUntil datetime De datum wanneer voor het laatst het compensatie saldo is 
berekend voor deze medewerker

productivityStatisticsValidBeginDate datetime Begindatum wanneer de productiviteit statistieken voor deze 
medewerker zijn berekend

productivityStatisticsValidEndDate datetime Einddatum wanneer de productiviteit statistieken voor deze 
medewerker zijn berekend



Pagina  van 102 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

vacationCalculatedUntil datetime De datum wanneer voor het laatst het vakantie saldo is 
berekend voor deze medewerker

compensationVerifiedUntil datetime De datum wanneer voor het laatst het compensatie saldo is 
goedgekeurd voor deze medewerker

vacationVerifiedUntil datetime De datum wanneer voor het laatst het vakantie saldo is 
goedgekeurd voor deze medewerker

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

employees_addresses

Koppeling tussen medewerkers en addressen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

addressObjectId long ObjectID van het .adres

employeeObjectId long ObjectID van de .medewerker

escalations

Escalaties

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4095

naam type beschrijving

id uuid Escalatie id

user_id uuid User id

reason string Reason for the escalation

escalation_target_type string Escalation target type (‘Cupido::Client’ or ‘Cupido::Location’

escalation_target_id integer Escalation target id

created_at datetime Escalation created at

valid_from datetime Escalation activated at

valid_to datetime Escalation stopped at

evs_messages

De tabel bevat informatie met betrekking tot berichten verkeer met Electronisch Voorschrijf Systeem.

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

tag string Unieke identificatie van het bericht

message text Bericht in XML-formaat

status integer Status van het bericht

type integer Type van het bericht

clientObjectId long Verwijzing naar ObjectID van de cliënt

employeeObjectId long Verwijzing naar ObjectID van de medewerker

sentAt datetime Datum van verzenden

returnedAt datetime Datum van ontvangst retourbericht

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

expenses

Deze tabel bevat alle reiskostenvergoedingen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clusterObjectId long Kostenplaats waarop geboekt wordt team

employeeObjectId long Verwijzing naar een medewerker

amount double Hoeveelheid

description string Beschrijving

expenseDate datetime Datum van de vergoeding

verifyDate datetime Fiatteerdatum

expenseTypeObjectId long ObjectID van expensetype

sourceType integer bron van de vergoeding

calculatedAmount double Het berekende aantal kilometers voor deze vergoeding

deviation double De afwijking in kilometers van deze vergoeding

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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expense_distances

Deze tabel bevat alle berekende afstanden van een route.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

expenseObjectId long Reiskostenvergoeding waartoe deze afstand hoort expense

bookingObjectId long Verwijzing naar de finance log finance_log

positionObjectId long Verwijzing naar de positie, behorende bij dit punt position

orderNr integer Volgorde nummer binnen de route

distance double De afgelegde afstand om bij dit punt te komen

commute boolean Geeft aan of dit deel van de route afgelegd werd in het kader van woon-
werkverkeer

manuallyEdited boolean Geeft aan of dit punt handmatig aangepast is

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

expense_types

Deze tabel bevat alle soorten vergoedingen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam

unit string Eenheid

inputType integer Type invoer

format integer Formaat

removed boolean verwijderd

beginDate datetime Begindatum

endDate datetime Einddatum

icon integer Plaatje dat gebruikt wordt

exportCode string Code gebruikt voor exporteren
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naam type beschrijving

exportCodeGreaterThanTen string Code gebruikt voor exporteren van meer dan 10 kilometers

compensationincents long Compensatie uitgedrukt in centen

compensationincentsGreaterThanTen long Compensatie bij meer dan 10 kilometers uitgedrukt in 
centen

travel_calculation_enabled boolean Is automatische kilometerberekening ingeschakeld voor 
deze vergoeding?

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

expertise_groups

Deskundigheidsgroep, bevat deskundigheden en subdeskundigheidsgroepen.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

parentObjectId long ObjectID van deskundigheidsgroep waar deze deskundigheidsgroep toe behoort

materializedPath string Beschrijving van het pad vanaf de ‘root’ tot aan deze deskundigheidsgroep

name string Naam van deskundigheidsgroep

beginDate datetime Begindatum van geldigheid deskundigheidsgroep

endDate datetime Einddatum van geldigheid deskundigheidsgroep

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

expertise_profiles

Deskundigheidsprofiel, gekoppeld aan activiteiten en medewerkers. Geeft aan wat een medewerker mag doen, 
bijvoorbeeld een verpleegster die verpleging mag leveren.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Beschrijving van het profiel

visible boolean Is het profiel zichtbaar

allowConfidentialMessages boolean Is het toegestaan om vertrouwelijke notities toe te voegen aan dossier
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naam type beschrijving

allowManualDivision boolean Is het toegestaan om handmatig uren te verdelen voor Touchpro

allowActions boolean Is het toegestaan om acties toe te voegen aan dossier notities

allowPrescribeDrugs boolean Is het toegestaan om medicatie voor te schrijven

allowViewDrugs boolean Is het toegestaan om medicatiedeellijsten in te zien

evsEducationExportCode string EVS-deskundigeheid exportcode

pluralName string De naam van de groep mensen die dit profiel doorgaans zullen 
gebruiken

code string De importcode in die overeenkomt met een ander softwarepakket

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

expertise_profile_assignments

Koppeling tussen een medewerker en een deskundigheidsprofiel

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de medewerker

expertiseProfileObjectId long ObjectID van deskundigheidsprofiel

startTime datetime Ingangsdatum van koppeling

endTime datetime Einddatum van koppeling

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

expertise_profiles_activities

Koppeling tussen deskundigheidsprofiel en activiteiten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

educationObjectId long ObjectID van expertise_profile

activityObjectId long ObjectID van activiteit

export_entry_sources
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Koppeling tussen export entries en zorgregels

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

presenceLogObjectId long ObjectID van de zorgregel

exportEntryObjectId long ObjectID van de export entry

amount integer Aantal minuten dat de zorgregel bijgedragen heeft aan de export 
entry

collectiveAgreementObjectId long ObjectID van de  die op het moment van aanmaken van CAO
toepassing was

activityType integer Uursoorttype van de uursoort van de zorgregel op het moment van 
aanmaken

createdAt datetime Moment van aanmaken

export_profiles

Export profiel

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam van het export profiel

type string Type export profiel

codexProfileObjectId long ObjectID van filters

beginDate datetime Begindatum van export profiel

exportProfileType integer [Type export profiel](#lst_export_profile_type

invoiceProfileObjectId long ObjectID van factuur profiel

exportJournaling boolean Geeft aan of dit een export waarin ook gejournaliseerd wordt

properties text De eigenschappen van deze export
Vanaf . Vervallen sinds .4060 4061

active boolean Geeft aan of dit een exportprofiel actief is
Vanaf .4061

exportRetourJournaling boolean Geeft aan of retourberichten gejournaliseerd moeten worden, en of het 
exportprofiel een factuur (false) of declaratie (true) is binnen de iWmo en 
iJw.
Vanaf .4074

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

exportentries

Export entry table, which is the base of all other export entries (joined on the objectIds)

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

amount integer The amount of this freezeaction

periodstartdate datetime The start date (with time) of the period of this freezeaction

freezeactionobjectid long The corresponding Freezeaction

exporthours

De geldende ort percentages die bestaan bij verschillende CAO’s.

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4060

naam type beschrijving

objectId long Object id

periodstartdate datetime Begindatum geldigheid van de ORT-regel

periodenddate datetime Einddatum geldigheid van de ORT-regel

begintime integer Begintijd in minuten van dagdeel waarop ORT-regel van toepassing is

endtime integer Eindtijd in minuten van dagdeel waarop ORT-regel van toepassing is

changecode string Code van ORT-regel

changepercentage integer Percentage van de ORT-regel

changepercentagedecimal double Percentage in decimalen van de ORT-regel

agreementRuleObjectId long Bijbehorende regel

cron_pattern string Dagen waarop de ORT-regel van toepassing is

priority integer Prioriteit van de ORT-regel

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

exportlogs
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The log of a performed export

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4088

naam type beschrijving

objectId long Object id

exportprofileobjectid long Het  van de exportexportprofiel

timestamp datetime Het moment dat de exportlog aangemaakt is

username string De username van degene die de export gestart heeft

name string De naam van het exportprofiel

begindate datetime De begindatum van de export

enddate datetime De einddatum van de export

begindateundefined boolean Of de begindatum ongedefineerd is

test integer Of het een test (1) of productie (2) export is

status integer De  van de exportstatus

startedAt datetime The moment the export was staterd

stoppedAt datetime The moment the export was finished

scheduledat datetime The moment the export was scheduled

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

filters

Deze tabel bevat alle filters (codexprofiles)

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

id string Naam

description string Beschrijving

status boolean Is dit filter goed geconfigureerd of niet

roundupEnabled boolean Staat de opronding aan voor dit filter

productBased boolean Prestatiegebaseerd filter

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

filter_activities

Deze tabel bevat alle activiteiten per filter

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

codexProfileObjectId long Verwijzing naar een filter

activityObjectId long Verwijzing naar een  (bij niet prestatiegebaseerde fiters)uursoort

productObjectId long Verwijzing naar een  (bij prestatiegebaseerde filter)product

deliveryCondition string Leveringsvoorwaarde

code string Code die wordt geëxporteerd

enabled boolean Is deze activity enabled/geëxporteerd

exportUnit integer Eenheid

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

finance_logs

Finance logs

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van cliënt

employeeObjectId long ObjectID van . Kan ook niet gevuld zijn als medewerker medewerker
niet bekend.

clusterObjectId long ObjectID van het  van de medewerker. Via de team-tabel is deze team
objectid te koppelen aan de naam van het team.

careOrderProductObjectId long Zorglegitimatieproduct waarop geboekt wordt, is een verwijzing naar 
 of care_order_products dbc_care_order_products

clientUnitObjectId long ObjectID van de hoofdlocatie van de cliënt. Via de lacations-tabel is 
deze objectid te koppelen aan de naam van de hoofdlocatie.

date datetime Datum waarop geboekt is
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naam type beschrijving

productObjectId long Koppeling met prestatie

unit integer Eenheid

tarief integer Tarief per eenheid in centen

provider string AGB-code van de leverende instelling

debtorObjectId long ObjectID van debiteur

amount integer Hoeveelheid geleverde eenheden

source integer Bron van de regel

issue boolean Als true, dan heeft deze finance_log een probleem waardoor deze niet 
gedeclareerd kan worden. Kan zijn:
- product niet bekend
- debiteur niet bekend
- tarief niet bekend
- aanbieder niet bekend

vat integer BTW tarief

tariefUnit integer Eenheid van het tarief

costCenter string Kostenplaats. Deze zal alleen worden gevuld indien een productie 
journaliserings export run gedaan is. Als dat niet is gedaan, zal deze 
waarde dus leeg of niet gevuld zijn. Voor het bepalen van ‘delta’-
finance_logs worden geen kostenplaatsen gevuld.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

finance_types

Financieringstype

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

id string Korte weergave van het financieringstype

description string Beschrijving van het financieringstype

beginDate datetime Begindatum van het financieringstype

endDate datetime Einddatum van het financieringstype

systemDefined boolean true: dit financieringstype is gedefinieerd door iO Server 
false: dit financieringstype is gedefinieerd door de gebruiker

timeRange boolean
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naam type beschrijving

true: Dit financieringstype werkt met klassen\n* false: Dit 
financieringstype werkt met een tijdsduur

viewOrder string Weergavevolgorde

category integer Categorie

color integer Kleur

accountId string Grootboekrekening

financeTypeGroup integer Type van de groep

articleBased boolean Is dit een artikel gebaseerd financieringstype

usesWmoNumbering boolean Geeft aan of deze legitimatie gebruikt kan gebruikt worden in iWMO en 
iJW.

debtorType integer Debiteur categorie

clientDebtorType integer Naar wie moet de rekening verstuurd worden. Client debtor type

debtorObjectId long ObjectID van de debtor

exportcode string Deze code wordt gebruikt in facturatie-exports in plaats van de 
beschrijvende naam

externalcode string De importcode dat gebruikt kan worden voor het importeren van 
zorglegitimaties uit een ander softwarepakket.

covrequired boolean wel of geen verplichting van de COV-controle van VECOZO

agbselectionenabled boolean AGB-selectie ingeschakeld of niet

isZzpAllowed boolean Geeft aan of zzp’s toegestaan zijn

multiple_debtors_enabled boolean Geeft aan of het mogelijk is om een eigen bijdrage bij tarieven op te 
geven.

cakDelivery boolean Geeft aan of er automatisch ‘nog te bepalen producten’ toegevoegd 
worden aan de CAK-productregels voor deze legitimatie.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

forensic_care_orders

Forensisch zorgtraject

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

clientObjectId long Verwijzing naar een cliënt

plaatsingsbesluitnummer string Plaatsingsbesluitnummer

forensischeZorgtitel string Forensische zorgtitel

beginDate datetime Begindatum

endDate datetime Einddatum

strafrechtketennummer string Strafrechtketennummer

careOrderObjectId long Verwijzing naar een traject

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

free_field_assignments

Tabel met ingevulde waardes van de gekoppelde vrije velden voor bijvoorbeeld cliënten, medewerkers.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

carrierObjectId long ObjectID van tabel die gekoppeld is aan de waarde van dit vrije veld 
(vb. employee of client)

freeFieldDefinitionObjectId long ObjectID van vrije veld definitie

value string Ingevulde waarde van het vrije veld

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

free_field_categories

Tabel van de categorieën (clienten, medewerkers) die vrije velden gebruiken.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam van de categorie

carrierType long Koppeling naar carriertype

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

free_field_definitions

Tabel van de mogelijk vrije velden per categorie (clienten, medewerkers).

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

categoryObjectId long ObjectID van categorie

name string Naam van het vrije veld, vb. Vrij veld 1

freefieldtype integer Type van het veld

sequencenumber integer Volgorde van het tonen van de velden

readonly boolean Is het mogelijk om het veld te wijzigen

required boolean Is het veld verplicht

length integer Lengte van de waarde van het veld

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

freezeactions

Bevriesactie

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

exportProfileObjectId integer Het  die deze actie heeft aangemaaktexport profiel

timestamp datetime De datum waarop deze actie is aangemaakt

periodbegindate datetime De begindatum van de periode waar de actie over gaat

periodenddate datetime De einddatum van de periode waar de actie over gaat

gemeenteproduct_debtors

Dit zijn koppelingen tussen gemeenteproducten en debiteuren

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

gemeenteProduct long ObjectID van het  van het bijbehorende gemeenteproductproduct

debtor long ObjectID van de bijbehorende  waarvoor deze koppeling moet geldendebiteur

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

generateactions

Genereeractie

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

exportProfileObjectId long Het  die deze actie heeft aangemaaktexport profiel

timestamp datetime De datum waarop deze actie is aangemaakt

periodbegindate datetime De begindatum van de periode waar de actie over gaat

periodenddate datetime De einddatum van de periode waar de actie over gaat

freezeactionobjectid long De bijbehorende bevriesactie

ggz_activities

GGZ-uursoorten, voor gebruik binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

activityObjectId long Uursoort bij deze GGZ-uursoort

ggzActivityInfoObjectId long GGZ-uursoort meta-informatie bij deze GGZ-uursoort

beginDate datetime Begindatum voor deze GGZ-uursoort

endDate datetime Einddatum voor deze GGZ-uursoort

branchIndication integer Branch indicatie voor bepaling onder welke financieringsstromen de 
uursoort gebruikt kan worden
Vanaf .4091

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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ggz_activity_infos

GGZ-uursoort meta-informatie.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

directAllowed boolean Is registreren van directe tijd toegestaan voor dit ?GGZ-uursoort

indirectAllowed boolean Is registreren van indirecte tijd toegestaan voor dit ?GGZ-uursoort

travelAllowed boolean Is registreren van reistijd toegestaan voor dit ?GGZ-uursoort

groupAllowed boolean Is registreren van groepbehandeling toegestaan voor dit GGZ-uursoort
?

treatmentComponentCode string Behandelcomponent

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

ggz_treatments

GGZ Behandeling

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

treatmentObjectId long Verwijzing naar de behandeling behandeling

activityHourType integer Type

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

groupcares

Registraties van de oude, niet langer actieve groepszorg-module. Informatie uit de huidige Ons Groepszorg-
module wordt in een toekomstige schema-versie toegevoegd.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beginDate datetime Startdatum
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naam type beschrijving

endDate datetime Einddatum

activityObjectId long Koppeling naar activiteit

name string Naam

externalId string Externe id

externalTimelineId string Externe id van Timeline in Ons Planning

clusterObjectId long Koppeling naar team

verifiedAt datetime Datum gefiatteerd

verifierObjectId long Koppeling naar  die gefiatteerd heeftmedewerker

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

groupcare_activities

Activiteiten

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

external_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

groupcare_activity_groups

Activiteiten-groep koppeling

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

activity_id long Groupcare activity id van de activiteit

group_id long Groupcare group id van de groep

created_at datetime Moment van aanmaken van activiteit op een groep

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_activity_registrations

Activiteiten-registratie koppeling
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Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

activity_id long Groupcare activity id van de activity

registration_id long Groupcare registration id van de registratie

declared boolean Uursoort declarabel volgens eenmalige toeslag instelling

created_at datetime Moment van aanmaken / wijzigen van registratie

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_activity_surcharge_settings

Deze toeslagen kunnen eenmaal per dag geregistreerd worden

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

activity_id long Groupcare activity id van activity

setting_id long Groupcare setting id van setting

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_activity_timelines

Activiteiten-afspraak koppeling

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

activity_id long Groupcare activity id van de activity

timeline_id long Groupcare timeline id van de afspraak

groupcare_clients

Cliënten

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID
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naam type beschrijving

external_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

groupcare_client_care_allocations

In zorg momenten van een client

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4067

naam type beschrijving

id long Object ID

external_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

client_id long Groupcare client id van de client

begin_date datetime Begindatum in zorg opname

end_date datetime Einddatum in zorg opname

sync_updated_at datetime Moment van synchroniseren

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_employees

Medewerkers

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

external_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

groupcare_employees_groups

Medewerker-groep koppeling

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

employee_id long Groupcare employee Id van de employee

group_id long Groupcare group Id van de groep

groupcare_employee_group_reports

Medewerker-groepsrapportage koppeling
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Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

employee_id long Groupcare employee id van de employee

group_report_id long Groupcare group_report id van de groepsrapportage

verifier boolean Medewerker heeft deze groepsrapportage gepubliseerd

groupcare_employee_registrations

Medewerker-registratie koppeling

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

employee_id long Groupcare employee id van de employee

registration_id long Groupcare registration id van de registratie

verifier boolean Medewerker heeft registratie gefiatteerd

created_at datetime Moment van aanmaken / wijzigen van registratie

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_groups

Groepen

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

name string Groepsnaam

location_id long Verwijzing naar locaties

team_id long Verwijzing naar ClusterObjectId in Ons Administratie

archived boolean Gearchiveerd

expires_after datetime Groep gearchiveerd na

start_time time Standaard starttijd

end_time time Standaard eindtijd

minimum_capacity long Minimale capaciteit
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naam type beschrijving

maximum_capacity long Maximale capaciteit

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_group_reports

Groepsrapportage

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

group_id long Groupcare group id van de groep

date datetime Datum van groepsrapportage

report text Inhoud groepsrapportage

locked boolean Groepsrapportage kan niet meer aangepast worden

verified_at datetime Moment van publiseren naar cliëntdossiers

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_locations

Locaties

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

external_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

groupcare_registrations

Registraties

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

client_id long Groupcare client id van de client
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naam type beschrijving

client_external_id long ObjectId van de client vanuit Ons Administratie

external_id long Booking ObjectID van registratie in Ons Administratie

group_id long Groupcare group id van de groep

timeline_id long Groupcare timeline id van de afspraak als deze registratie vanuit een afspraak 
gemaakt is

team_cost_center long ClusterObjectId van het team waar Ons Administratie naar gaat kijken bij 
bepalen van kostenplaats

date datetime Registratie datum

starts_at datetime Starttijd

ends_at datetime Eindtijd

status long Status van registratie, dit kan zijn: 0: Aanwezig, 1: Afwezig, 2: Aangemaakt, 3: 
No-show, 4: Verwijderd

locked boolean Gefiatteerde registratie (onafhankelijk van status)

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_settings

Instellingen

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_timelines

Afspraken

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

group_id long Groupcare group id van de groep

client_id long Groupcare client id van de client
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naam type beschrijving

day long Afspraak vindt plaats op (0: Zondag, 1: Maandag, 2: Dinsdag, 3: Woensdag, 4: 
Donderdag, 5: Vrijdag, 6: Zaterdag)

repeating_type long Herhalende afspraak: 0: Nee, 2: Wekelijks herhalend

week_pattern long Herhaald iedere (x) weken

start_date datetime Begindatum afspraak

end_date datetime Einddatum afspraak

start_time datetime Starttijd (alleen tijd element wordt meegenomen)

end_time datetime Eindtijd (alleen tijd element wordt meegenomen)

archived boolean Gearchiveerd

kilometers long Kilometers
Vanaf .4096

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_timeline_occurrences

Berekend afspraakmoment. Let op: Dit is een momentopname en wordt automatisch door Ons Groepszorg 
bijgewerkt of verwijderd. Wanneer je deze gegevens wilt gebruiken, zorg er dan voor dat je altijd opnieuw deze 
data ophaalt.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4067

naam type beschrijving

id long Object ID

date datetime Datum van afspraak

timeline_id long Groupcare timeline id van de timeline

client_id long Groupcare client id van de client

group_id long Groupcare group id van de groep

registration_id long Groupcare registration id van de registratie

absent_by_client boolean Afwezig door client

absent_by_group boolean Afwezig door groep

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging
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groupcare_unavailabilities

Groepsafwezigheid

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

start_date datetime Begindatum groepsafwezigheid

end_date datetime Einddatum groepsafwezigheid

group_id long Groupcare group id van de groep

archived boolean Groepsafwezigheid gearchiveerd

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

groupcare_unplanned_segments

Cliëntafwezigheid

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

start_date datetime Begindatum cliëntafwezigheid

end_date datetime Einddatum cliëntafwezigheid

client_id long Groupcare client id van de cliënt

group_id long Groupcare group id van de groep waarvoor cliëntafwezigheid geldt

archived boolean Cliëntafwezigheid gearchiveerd

created_at datetime Moment van aanmaken

updated_at datetime Laatste wijziging

harmonyexportentries

Harmony export entry

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

rubriekcode string De rubriekcode
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naam type beschrijving

harmonyobjectid string het objectId in harmony

unit integer Het team

hermes_client_details

Aanvullende informatie over een cliënt.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4109

naam type beschrijving

id long Object ID.

client_id long Verwijzing naar een Recipient object.

identification_no string Identificatienummer van de cliënt

gender string Geslacht van de cliënt

date_of_birth date Geboortedatum van de cliënt

hometown string Woonplaats van de cliënt

initials string Initialen van de cliënt

given_name string Roepnaam van de cliënt

first_name string Voornaam van de cliënt

birth_name_prefix string Voorvoegsel van geboortenaam

birth_name string Geboortenaam van de cliënt

partner_name_prefix string Voorvoegsel van partnernaam

partner_name string Partnernaam van de cliënt

preferred_name_type string De schrijfwijze van de naam

template_set_id integer ID die verwijst naar de set met templates

notification_active boolean Of notificaties actief zijn voor de cliënt

sync_timestamp datetime Laatste keer dat de cliënt gesynct is met Ons Administratie

created_at datetime Moment van aanmaken.

updated_at datetime Moment van laatste wijziging.

deleted_at datetime Moment van verwijderen.

uuid uuid Object UUID
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hermes_contact_methods

Een contact_method is een contact methode voor een medewerker of cliënt.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4109

naam type beschrijving

id long Object ID

recipient_id long ID van de persoon tot wie deze contact method behoort.

type string Type contact methode.

key string Sleutel van de soort contact methode, bijvoorbeeld: ‘email_werk’ of ‘mobiel_prive’.

value string Waarde van de contact methode zoals telefoonnummer of email adres.

failures integer Het aantal keer dat een notificatie niet goed is afgeleverd over deze contact methode

order_index integer De index in de volgorde van contact methodes voor een persoon.

created_at datetime Moment van aanmaken.

updated_at datetime Moment van laatste wijziging.

status integer Huidige status van de contact methode:
0: Bevestigd
1: Geretourneerd
2: Niet toegestaan
3: Onbevestigd

deleted_at datetime Moment van verwijderen.

hermes_recipients

De recipient is de ontvanger van een notificatie.

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4109

naam type beschrijving

id long Object ID.

external_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie.

type string Type ontvanger; Client of Employee

subscribed boolean Instelling om te bepalen of de ontvanger is ingeschreven om notificaties te 
ontvangen

unsubscribe_uuid uuid Uuid om de ontvanger uit te kunnen schrijven voor het ontvangen van 
notificaties

created_at datetime Moment van aanmaken.

updated_at datetime Moment van laatste wijziging.

deleted_at datetime Moment van verwijderen.
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holidays

Feestdagen die in Ons Administratie vastgelegd zijn voor de ORT berekening

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

date datetime De datum van de feestdag

name string De naam van de feestdag

annualHourCompensationInMinutes integer De tijd in minuten die in de jaarurenadministratie geboekt 
moet worden bij een 100% contract

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

import_logs

Deze tabel bevat de logs van imports

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4060

naam type beschrijving

objectId long Object id

timestamp datetime Moment waarop de import gedaan is.

begindate datetime De begindatum van de import.

enddate datetime De einddatum van de import

identificatie_aanlevering string De identificatie van de import

dagtekening_verzending datetime De dagtekening van de import

status_verwerking integer De  van de verwerking van de importstatus

rapport text Het rapport van de import
Vervallen sinds .4092

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

indication_functions
Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatieBesluitObjectId long Koppeling naar indicatiebesluit

functieObjectId long Koppeling naar indicatiebesluit

klasseObjectId long Koppeling naar awbz_klasse

leveringsVoorwaardeObjectId long Koppeling naar leveringsvoorwaarde

aantalOmvangOpslagKlasse string Omvang van de opslag op de klasse van de functie

bemiddelingZorgkantoor boolean

comment text Commentaar bij de ZZP of functie

datumGeldigheid datetime Einddatum ZZP of functie

datumIngang datetime Begindatum ZZP of functie

verwachteEindDatum datetime

verwachteDuur string

tijdsEenheidZorgPeriode integer De tijdseenheid waarin de zorg wordt uitgedrukt, zie ook 
lst_tijds_eenheid_zorg_periodes

indicatieVervoer integer Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer. 
lst_indicatie_vervoer

leveringsvorm integer Aanduiding van de vorm waarin de client de zorg wenst te 
ontvangen of ontvangt. lst_leveringsvorm_zorg

zzp boolean Wel of geen ZZP

soortFunctie integer Soort functie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

indication_functions_awbzActiviteiten
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

code long Code

description text Beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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insurances

Deze tabel bevat verzekeringsgegevens

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

registrationNumber string Verzekeringsnummer / polisnr

beginDate datetime Start datum

endDate datetime Eind datum

clientObjectId long ObjectID van cliënt

debtorObjectId long ObjectID van debiteur

sourceType string Aangemaakt door

insuranceType string Type verzekering

comments text Extra commentaar

insuranceInfoObjectId long ObjectID van Insurance Info

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

insuranceInfos

Gegevens verkregen via VECOZO en ZorgWeb

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

CovPackageCode string COV pakketcode

CovPackageName string COV pakketnaam

CovLabelCode string COV labelcode

CovLabelName string COV labelnaam

CovIsClientDead string COV cliënt is overleden

CovRequestedDate datetime COV opgevraagd op

ZorgwebDiscipline string ZorgWeb discipline

ZorgwebInsurerCode string ZorgWeb verzekeraarscode
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naam type beschrijving

ZorgwebInsurerName string ZorgWeb verzekeraarsnaam

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

invoices

Bevat gegevens van een aangemaakte factuur.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

date datetime Aanmaakdatum en tijd van deze factuur

beginDate datetime Begindatum van de factuurperiode

endDate datetime Einddatum van de factuurperiode

provider string AGB- of WZAcode van de zorgaanbieder

debtorObjectId long Verwijzing naar de debiteur van deze factuur

invoiceType integer Type van de factuur

exportProfileObjectId long Verwijzing naar het exportprofiel waar deze factuur bij hoort

invoiceNumber string Factuurnummer

completed boolean Geeft aan of de factuur succesvol is geëxporteerd

returnProcessedAt datetime Datum van verwerking retourbericht van zorgkantoor / verzekeraar

rejected boolean Geeft aan of de hele factuur is afgekeurd

returnMessage string Retour bericht van het zorgkantoor / verzekeraar bij afkeur

bookdate datetime Datum die gebruikt wordt bij de journalisering van de factuur

numericInvoiceNumber long Factuurnummer gestript van (eventueel) alfanumeriek deel

retourEntryNumber long Factuurnummer uitgegeven t.b.v. verwerking retourberichten vanuit de 
verschillende standaarden

description string Factuur beschrijving (max. 30 characters)

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

invoice_journaleds
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

invoiceObjectId long Koppeling naar factuur

exportProfileObjectId long Koppeling naar exportprofiel

journaledAt datetime Tijdstip waarop de factuur gejournaliseerd is

returnJournaledAt datetime Tijdstip waarop de retourfactuur gejournaliseerd is

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

invoice_profiles
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam

exportProfileObjectId long Koppeling naar exportprofiel

outputFormat integer Type outputformaat

period integer periode

accumulation integer Type optelling

allDebtors boolean True, worden alle debiteuren geexporteerd, anders de debiteuren die van 
de facturen

taglist text Taglijst definitie voor Excelbestand

paymentTerms integer Betalingstermijn in aantal dagen

invoice_declaration integer Geeft aan of het profiel is ingericht als factuur of declaratie
Vanaf .4072

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

invoice_profile_debtors
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

invoiceProfileObjectId long ObjectID van invoice_profile
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naam type beschrijving

debtorObjectId long ObjectId van debtors

invoice_rows

Deze tabel bevat regels in een factuur. Deze regels zijn afgeleid van de regels in de finance_logs tabel, met als 
verschil dat deze regel een daadwerkelijk aangemaakte factuurregel voorstelt.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

invoiceObjectId long ObjectID van de factuur

clientObjectId long ObjectID van de cliënt

previousInvoiceRowObjectId long ObjectID van de voorgaande factuurregel

productObjectId long Verwijzing naar het  dat gefactureerd isproduct

beginDate datetime Begindatum van de factuurregel

endDate datetime Einddatum van de factuurregel

careOrderProductType integer Zorglegitimatie type

careOrderProductObjectId long Verwijzing naar het careorderproduct waar deze factuur bij hoort. 
Kan in sommige configuraties bij sommige facturen de waarde ‘null’ 
hebben, als ongelegitimeerde zorg toch gedeclareerd kan worden.

amount integer De hoeveelheid eenheden van deze regel

tarief integer Tarief in centen per eenheid

unit integer Eenheid van de factuurregel.

provider string Agbcode van leverancier van de zorg in deze factuurregel

debtorObjectId long Verwijzing naar debiteur

vat integer BTW tarief

vatAmount long BTW in centen

tariefUnit integer Eenheid van het tarief

accepted boolean De waarde geeft aan of de regel al dan niet is goedgekeurd door het 
zorgkantoor (true / false).

acceptedAmount integer Het toegekende bedrag vanuit debiteur.

calculatedAmount integer Het berekende bedrag vanuit debiteur.

reasonRejected string Retourcodes vanuit zorgkantoor.
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naam type beschrijving

totalCostAmount long Totaal berekend bedrag inclusief BTW

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

invoice_row_finance_logs
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

invoiceRowObjectId long ObjectID van factuurregel

financeLogObjectId long ObjectID van financelog

invoice_templates
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

name string Naam

filename string Bestandsnaam

description string Beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

invoice_template_types
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

invoiceTemplateObjectId long ObjectID van invoice_template

invoiceProfileObjectId long ObjectID van invoice_profile

type integer Type

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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jw317_clienten

JW verzoek om wijziging JW317 client

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

headerObjectId long ObjectID van de .header

clientObjectId long ObjectID van de .cliënt

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw317_headers

JW verzoek om wijziging JW317 header

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

ontvanger double Ontvanger van het bericht.

afzender string Afzender van het bericht.

berichtObjectId long ObjectID van het .bericht

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw317_nieuw_producten

JW verzoek om wijziging JW317 nieuwe product

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

verzoekObjectId long ObjectID van het .verzoek

productCategorie string De categorie van het product.

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader 
van de Jeugd Wet (Jw).
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naam type beschrijving

gewensteIngangsdatum datetime Datum die aangeeft vanaf welke datum het nieuwe 
product gewenst is.

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum het 
nieuwe product geldig is.

omvangVolume double Aanduiding van de mate van ondersteuning 
betreffende een product, onderdeel van de Omvang.

omvangEenheid string Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van 
een ondersteuningsproduct is beschreven [JW756].

omvangFrequentie string Aanduiding van de frequentie waarmee een 
ondersteuningsproduct geleverd wordt [JW757].

budget integer Aanduiding van het budget.

careOrderRequestFunctionGroupObjectId long ObjectID van de .aanvraag

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-
retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw317_ongewijzigd_producten

JW verzoek om wijziging ongewijzigd JW317 product

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

verzoekObjectId long ObjectID van het .verzoek

toegewezenProductObjectId long ObjectID van het .toegewezen product

careOrderRequestFunctionGroupObjectId long ObjectID van de .aanvraag

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-
retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw317_te_wijzigen_producten

JW verzoek om wijziging te wijzigen JW317 product

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111
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naam type beschrijving

objectId long Object id

verzoekObjectId long ObjectID van het .verzoek

toegewezenProductObjectId long ObjectID van het .toegewezen product

gewensteIngangsdatum datetime Datum die aangeeft vanaf welke datum het nieuwe 
product gewenst is.

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum het te 
wijzigen product geldig is.

omvangVolume double Aanduiding van de mate van ondersteuning 
betreffende een product, onderdeel van de Omvang.

omvangEenheid string Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van 
een ondersteuningsproduct is beschreven [JW756].

omvangFrequentie string Aanduiding van de frequentie waarmee een 
ondersteuningsproduct geleverd wordt [JW757].

budget integer Aanduiding van het budget

careOrderRequestFunctionGroupObjectId long ObjectID van de .aanvraag

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-
retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw317_verzoeken

JW verzoek om wijziging JW317 verzoek

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

reden string Reden van het verzoek.

referentieAanbieder string Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.

vowClientObjectId long ObjectID van het bijbehorende .aanvraag cliënt

antwoordHeaderObjectId long ObjectID van het bijbehorende .header

careOrderRequestObjectId long ObjectID van het bijbehorende .herindicatie

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw319_antwoorden

JW antwoordbericht JW319 antwoord

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

headerObjectId long ObjectID van het bijbehorende .header

referentieAanbieder string Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.

antwoord boolean Geeft aan of er antwoord ontvangen is.

redenAfwijzingVerzoek string Beschrijft de reden waarom het verzoek is afgewezen.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw319_headers

JW antwoordbericht JW319 header

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

ontvanger string Ontvanger van het bericht.

afzender string Afzender van het bericht.

xml text Beschrijft de bijbehorden XML.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_aanvraag_aangepast_producten

JW aanvraag aangepast producten

Tijdzone .+02:00



Pagina  van 138 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

objectId long Object id

mutatieZorgzwaartepakketObjectId long ObjectID van de bijbehorende Mutatie Zorgzwaartepakket

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende product

aanbieder string Identificerende code van een Jw aanbieder

soort string Indicatie van het soort toewijzing

ingangsdatum datetime De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de eerste 
keer geleverd dient te worden

einddatum datetime De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de 
laatste keer geleverd dient te worden

volume integer Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product

eenheid string Aanduiding van de  waarin het volume is uitgedrukteenheid

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_aanvraag_aangepast_zzp

JW aanvraag aangepast zorgzwaartepakket

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

mutatieZorgzwaartepakketObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Mutatie Zorgzwaartepakket

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende .product

aanbieder string Identificerende code van een Jw aanbieder.

soort string Indicatie van het .soort toewijzing

ingangsdatum datetime De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de eerste 
keer geleverd dient te worden.

einddatum datetime De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de 
laatste keer geleverd dient te worden.

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende 
een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een .klasse

leveringsvorm string
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naam type beschrijving

Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg 
wenst te ontvangen/ontvangt.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_aanvraag_clienten

JW aanvraag client

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4087

naam type beschrijving

objectId long Object id

headerObjectId long ObjectID van de .header
Vanaf .4111

cizCode integer Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft 
verricht.
Vanaf .4111

clientnummer string Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of 
indicatieorgaan.
Vanaf .4111

gezagsdragerBekend string Geeft aan of de gezagsdrager bekend is.
Vanaf .4111

clientObjectId long ObjectID van het bijbehorende .client

careOrderRequestObjectId long ObjectID van het bijbehorende .herindicatie

notitie string Notitie.

commentaar string Commentaar.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_aanvraag_headers

JW aanvraag header

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111
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naam type beschrijving

objectId long Object id

identificatie string Uniek kenmerk van het bericht.

ontvanger double Ontvanger van het bericht.

afzender string Afzender van het bericht.

bericht text Bericht.

rapport text Rapport.

retourBericht text Retourbericht.

retourRapport text Retourrapportage.

status string Status.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_aanvraag_producten

JW aanvraag producten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

headerObjectId long ObjectID van de bijbehorende .header
Vanaf .4111

aanvraagnummer double Aanvraagnummer.

beschikkingnummer double Beschikkingsnummer.

ingangsdatum datetime De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de 
eerste keer geleverd dient te worden.

begindatum datetime Begindatum.

omvangVolume double Aanduiding van de mate van zorg betreffende een 
product.

omvangEenheid string Aanduiding van de  waarin het volume is eenheid
uitgedrukt.

omvangFrequentie string Aanduiding van de .frequentie

statusAanlevering string Aanduiding van de .status aanlevering
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naam type beschrijving

verwijzerType string Aanduiding van de .verwijzer

verwijzerNaam string Verwijzernaam.

verwijzerZorgverlenerCode string De AGB-code (van het Zorgpartijtype Zorgverlener) 
van de verwijzer.
Vanaf .4083

raamcontract boolean Raamcontract.

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende .product

aanvraagClientObjectId long ObjectID van het bijbehorende .aanvraagClient
Vanaf .4087

careOrderRequestFunctionGroupObjectId long ObjectID van de .aanvraag
Vanaf .4111

intrekkingVan long Referentie naar een andere aanvraagproduct waarvan 
dit een intrekking is.
Vanaf .4111

gemeente string Gemeentecode waar de aanvraag naar toe gestuurd is.
Vanaf .4111

aanbieder string Aanbieder.
Vanaf .4111

referentieAanbieder string Naam of nummer die als referentie kan worden 
meegegeven.
Vanaf .4111

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum het 
nieuwe product geldig is.
Vanaf .4111

antwoordHeaderObjectId long ObjectID van het bijbehorende antwoord.
Vanaf .4111

commentaar text Commentaar behorende bij deze aanvraag.
Vanaf .4111

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-
retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_beperkingen

JW beperkingen

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

beschikkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Beschikking

beperking string Aanduiding over de  van de beperking.categorie

duur string Code die aangeeft wat de verwachte duur is van de categorie beperking.

commentaar text Commentaar bij deze beperking.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_berichten

JW berichten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de .employee

gemeentecode string Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van de 
Jeugd Wet (Jw).

aanbieder string Identificerende code van een Jw aanbieder.

identificatie_aanlevering string Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan 
worden meegegeven.

dagtekening_heenbericht datetime De datum van verzending van het bericht.

bericht text Inhoud van het bericht.

report text Inhoud van de inleesrapportage.

retourbericht text Inhoud van het retourbericht.

retour_report text Inhoud van de inleesrapportage van het retourbericht.

type string Het type van het bericht: toewijzing (TW), melding aanvang (MAZ) of 
mutatie (MUT).

retour_ingelezen_op datetime Datum/tijd waarop het retourbericht ingelezen is.

status string Downloadstatus van het bericht.

berichtVersie string Versie van het bericht.
Vanaf .4111

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_beschikkingen

JW beschikkingen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van de .cliënt

financeTypeObjectId long ObjectID van de .zorglegitimatie
Vervallen sinds .4065

debtorObjectId long ObjectID van de .debiteur

berichtObjectId long ObjectID van het .bericht

careOrderObjectId long ObjectID van de .zorglegitimatie

indicatieorgaan string Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft 
verricht.

clientnummer string Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of 
indicatieorgaan.

aanvraagnummer integer Identificerend nummer van een beschikkings-aanvraag van een 
cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.

beschikkingsnummer integer Identificerend nummer van de opdracht om ondersteuning te 
leveren zoals vastgesteld door de gemeente. Dit is niet 
noodzakelijkerwijs een officiële beschikking.

soort string Code voor de soort beschikking.

grondslag01 string Gecodeerde aanduiding wat als eerste ten  ligt aan het grondslag
beschikking met betrekking tot de ondersteuning voor een cliënt.

grondslag02 string Gecodeerde aanduiding wat als tweede ten  ligt aan het grondslag
beschikking met betrekking tot de ondersteuning voor een cliënt.

afgiftedatum datetime De datum waarop de beschikking genomen is.

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum het beschikking 
rechtsgeldig is.

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum het beschikking 
rechtsgeldig is.

bopz string Een artikel 60-verklaring geeft aan of de gevraagde opneming 
noodzakelijk is.

datum_bopz datetime De datum waarop de artikel 60-verklaring is afgegeven.
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naam type beschrijving

juridische_status string Juridische situatie die voor de cliënt van toepassing is op het 
moment van indicatiestelling.

commentaar text Commentaar behorende bij dit indicatiebesluit.

leefeenheid string Gecodeerde aanduiding van de leefsituatie van een cliënt.

source string Bron van de beschikking.

disableSendingMazMut boolean Indicatie of het verzenden van berichten voor deze beschikking 
ingeschakeld is.

wettelijkeVertegenwoordiging string Aanduiding van de .wettelijke vertegenwoordiging

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_melding_aanvang_producten

JW melding aanvang producten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

productToegewezenObjectId long ObjectID van het bijbehorende .Product Toegewezen

berichtObjectId long ObjectID van het .bericht

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.

aanbieder string Identificerende code van een instelling.

volume integer Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.

eenheid string Aanduiding van de ijw1.0 , ijw2.0  waarin het eenheid eenheid
volume is uitgedrukt.

frequentie string Aanduiding van de .frequentie

leveringsstatus string De  waarmee wordt aangegeven wat de status van leveringsstatus
de geleverde zorg is.

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere 
melding aanvang betreft.

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende .product
Vanaf .4111

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.
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naam type beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_melding_aanvang_zorgzwaartepakket

JW melding aanvang zorgzwaartepakket

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

zorgzwaartepakketToegewezenObjectId long ObjectID van het bijbehorende Zorgzwaartepakket 
.Toegewezen

berichtObjectId long ObjectID van het .bericht

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.

sleuteldatum datetime Datum vanaf wanneer het verblijf voor de cliënt 
beschikbaar is.

aanbieder string Identificerende code van een instelling.

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg 
betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een 

.klasse

leveringsstatus string De  waarmee wordt aangegeven wat de leveringsstatus
status van de geleverde zorg is.

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de  waarin de cliënt de vorm
zorg wenst te ontvangen/ontvangt.

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van 
een eerdere melding aanvang betreft.

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_mutatie_producten

JW mutatie producten

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

productToegewezenObjectId long ObjectID van het bijbehorende .Product Toegewezen

berichtObjectId long ObjectID van het .bericht

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.

aanbieder string Identificerende code van een instelling.

mutatiecode string De  van een mutatie/beëindiging van de Jw-zorg bij cliënt.reden

mutatiedatum datetime De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft 
plaatsgevonden.

leveringsstatus string De  waarmee wordt aangegeven wat de status van leveringsstatus
de geleverde zorg is.

aanbieder_bestemming string Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan 
ontvangen.

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere 
mutatie betreft.

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende .product
Vanaf .4111

automaticallyCreated boolean Aanduiding of het automatisch aangemaakt is.
Vanaf .4111

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_mutatie_zorgzwaartepakket

JW mutatie zorgzwaartepakket

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

zorgzwaartepakketToegewezenObjectId long ObjectID van het bijbehorende Zorgzwaartepakket 
.Toegewezen

berichtObjectId long ObjectID van het .bericht

aanbieder string Identificerende code van een instelling.

mutatiecode string
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naam type beschrijving

De  van een mutatie/beëindiging van de Jw-zorg reden
bij cliënt.

mutatiedatum datetime De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt 
heeft plaatsgevonden.

leveringsstatus string De  waarmee wordt aangegeven wat de leveringsstatus
status van de geleverde zorg is.

aanbieder_bestemming string Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg 
zal gaan ontvangen.

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van 
een eerdere mutatie betreft.

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd.

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie.

automaticallyCreated boolean Aanduiding of het automatisch aangemaakt is.
Vanaf .4111

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iJw-retourbericht.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_product_beschikt

JW product beschikt

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beschikkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Beschikking

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende .product

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum de beschikte zorgeenheid 
rechtsgeldig is.

einddatum datetime De datum die aangeeft tot en met welke datum de beschikte zorgeenheid 
rechtsgeldig is.

volume integer Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.

eenheid string Aanduiding van de ijw1.0 , ijw2.0  waarin het volume is eenheid eenheid
uitgedrukt.

frequentie string Aanduiding van de .frequentie

leveringsvoorwaarde string
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naam type beschrijving

Codering die aangeeft welke leveringsvoorwaarde van toepassing is voor 
de zorg.

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van .vervoer

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te 
ontvangen/ontvangt.

commentaar text Commentaar behorende bij deze beschikte zorgeenheid.

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugd Wet (Jw).
Vanaf .4111

productCategorie string De categorie van het product.
Vanaf .4111

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_product_toegewezen

JW product toegewezen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beschikkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Beschikking

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende .product

careOrderProductObjectId long ObjectID van het bijbehorende .zorglegitimatieproduct

aanbieder string Identificerende code van een instelling.

gemeente string Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van 
de Jeurd Wet (Jw).

soort string Indicatie van het .soort toewijzing

toewijzingsdatum datetime De datum waarop de gemeente de Jw-zorg aan cliënt toewijst.

toewijzingstijd time De tijd waarop de gemeente de Jw-zorg aan cliënt toewijst.

ingangsdatum datetime De datum waarop het toegewezen product voor de eerste keer 
geleverd dient te worden.

einddatum datetime De datum waarop het toegewezen product voor de laatste keer 
geleverd dient te worden.

reden_intrekking string De  waarom een toewijzing wordt gewijzigd.reden

volume integer Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.
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naam type beschrijving

eenheid string Aanduiding van de ijw1.0 , ijw2.0  waarin het volume is eenheid eenheid
uitgedrukt.

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van .vervoer

aanbieder_bestemming string Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan 
ontvangen.

for_this_institution boolean Indicatie over het aan deze instelling toegewezen zijn van deze 
toewijzing.

frequentie string Aanduiding van de .frequentie

berichtObjectId long ObjectID van het bijbehorende .bericht
Vanaf .4111

referentieAanbieder string Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.

toewijzingNummer integer Identificerend nummer van de opdracht om een specifiek product te 
leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Jeugd Wet 
(Jw).
Vanaf .4111

productCategorie string De categorie van het product.
Vanaf .4111

commentaar text Commentaar behorende bij deze toewijzing.
Vanaf .4111

budget integer Aanduiding van het budget.
Vanaf .4111

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_score_beperkingen

JW score beperkingen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beperkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Beschikking

vraag string Gecodeerde aanduiding van de  over een beperking.vraag

score string Gecodeerde aanduiding van de  op een vraag over een beperking.score

commentaar text Commentaar behorende bij deze score beperking.
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naam type beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_score_stoornis

JW score stoornis

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beschikkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Beschikking

vraag string Gecodeerde aanduiding van de  over stoornissen.vraag

score string Gecodeerde aanduiding van de  op een vraag over een stoornis.score

commentaar text Commentaar behorende bij deze score stoornis.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_ziektebeeld_en_stoornis

JW ziektebeeld en stoornis

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beschikkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Beschikking

grondslag string Codering die aangeeft wat ten  ligt aan de zorg.grondslag

diagnosecodelijst string Code die aangeeft welke  gebruikt is, met diagnosecodelijst
aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan.

subcode_diagnosecodelijst string Code die aangeeft welke  gebruikt subcode van een diagnosecodelijst
is.

ziektebeeld_stoornis string Code die het ziektebeeld of de stoornis van een cliënt identificeert.

prognose string Aanduiding welke  er is inzake het ziektebeeld of de stoornis.prognose

commentaar text Commentaar behorende bij dit ziektebeeld of deze stoornis.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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jw_zorgzwaartepakket_beschikt

JW zorgzwaartepakket beschikt

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beschikkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Beschikking

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende .product

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum de beschikte zorgeenheid 
rechtsgeldig is.

einddatum datetime De datum die aangeeft tot en met welke datum de beschikte zorgeenheid 
rechtsgeldig is.

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een 
zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een .klasse

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te 
ontvangen/ontvangt.

commentaar text Commentaar behorende bij deze beschikte zorgeenheid.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

jw_zorgzwaartepakket_toegewezen

JW zorgzwaartepakket toegewezen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beschikkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende .Beschikking

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende .product

careOrderProductObjectId long ObjectID van het bijbehorende .zorglegitimatieproduct

aanbieder string Identificerende code van een instelling

gemeente string Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van 
de Jeugd Wet (Jw).

soort string Indicatie van het .soort toewijzing

toewijzingsdatum datetime De datum waarop de gemeente de Jw-zorg aan cliënt toewijst.
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naam type beschrijving

toewijzingstijd time De tijd waarop de gemeente de Jw-zorg aan cliënt toewijst.

ingangsdatum datetime De datum waarop het toegewezen product voor de eerste keer 
geleverd dient te worden.

einddatum datetime De datum waarop het toegewezen product voor de laatste keer 
geleverd dient te worden.

reden_intrekking string De  waarom een toewijzing wordt ingetrokken.reden

klasse string Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.

aanbieder_bestemming string Aanduiding van de  waarin het volume is uitgedrukt.eenheid

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te 
ontvangen/ontvangt.

for_this_institution boolean Indicatie over het aan deze instelling toegewezen zijn van deze 
toewijzing.

berichtObjectId long ObjectID van het bijbehorende .bericht
Vanaf .4111

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

life_phase_burget_agreements

Dit zijn afspraken over het levensfasebudget

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de bijbehorende medewerker

year long Het jaar van de levensbudgetafspraak

leaveMinutes long Het aantal minuten dat is afgesproken om in dat jaar op te nemen

saveMinutes long Het aantal minuten dat is afgesproken om in dat jaar te sparen

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

locations

Deze tabel bevat informatie over locaties in het locatiegram. Het locatiegram is in een boomstructuur verdeeld. De 
verschillende locaties zijn gekoppeld met het veld parentobjectid.

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

beginDate datetime Begindatum van geldigheid locatie

endDate datetime Einddatum van geldigheid locatie

identificationNo string Identificatienummer locatie

name string Naam van locatie

agbCode string AGB code van de locatie, of van bovenliggende locatie als deze niet 
gevuld is

wzaCode string WZA code van de locatie, of van bovenliggende locatie als deze niet 
gevuld is

intramuralLocation boolean Geeft aan of het om een intramurale locatie gaat

type integer Type van de locatie

capacity integer De capaciteit van deze locatie (het aantal clienten dat gekoppeld kan 
worden aan deze locatie)

costCenter string De kostenplaats van deze locatie

roomTypeObjectId long ObjectID van het .kamertype

parentObjectId long ObjectID van locatie waar deze locatie toe behoort

medicineAllowed boolean Medicatie voorschrijven toegestaan

waitingListAllowed boolean Wachtlijsten toegestaan
Vanaf .4110

addressObjectId long ObjectID van .adres

agbCodeObjectId long ObjectID van agbcode

registeredLocationNumber string Vestigingsnummer voor Wzd en Wvggz
Vanaf .4086

materializedPath string Beschrijving van het pad vanaf de ‘root’ tot aan deze locatie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

location_assignments

Bevat koppelingen tussen locaties en clienten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

clientObjectId long ObjectID van .cliënt

locationObjectId long ObjectID van .locatie

beginDate datetime Begindatum van geldigheid toekenning. Tijdsaanduiding kan genegeerd worden.
Vervallen sinds .4084

beginDate date Begindatum van geldigheid toekenning.
Vanaf .4084

endDate datetime Einddatum geldigheid toekenning. Datum is tot en met, tijdsaanduiding kan 
genegeerd worden.
Vervallen sinds .4084

endDate date Einddatum geldigheid toekenning. Datum is tot en met.
Vanaf .4084

locationType string Geeft het type toekenning van de client aan (MAIN / MEDICINE / RESIDENCE / 
STANDARD / WAITING)

moveDate datetime Verhuisdatum

residence boolean Bepaling of de betreffende locatie de verblijfslocatie is van de client.
Vanaf .4107

beginTime time Starttijd wanneer de client arriveert bij de locatie.
Vanaf .4107

endTime time Eindtijd wanneer de client vertrekt van de locatie.
Vanaf .4107

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

loggers
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

type integer Type van de smart. Heeft altijd de waarde 11.

deviceNumber string Pasnummer

status integer Status van pas

statusFromDate datetime Ingangsdatum van de status van deze pas

batteryQuality integer Kwaliteit van de batterij. Heeft een waarde van 0 tot 100, waarbij 100 volledig vol 
is, en 0 volledig leeg.

createdAt datetime Moment van aanmaken



Pagina  van 155 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

lst_absence_reason_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Gebruikerspecifiek

1 DBC-specifiek

2 DBC-specifiek (ongefinancierd)

lst_account_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Compensatie

1 Vakantie

lst_activity_duration_types

Lijst met de typeringen van presence_logs_product

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Indirect (ongerelateerd aan cliënt)

2 Indirect (cliënt gerelateerd)

3 Reistijd (cliënt gerelateerd)

10 Direct (cliënt gerelateerd)
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lst_activity_hour_types
Vanaf .4016

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Indirect (zonder client)

2 Indirect (met client)

3 Indirect reistijd (met client)

10 Direct

lst_activity_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Payrolling (verloond)

1 Non payrolling (niet verloond)

2 Vakantie

3 Ziekte / afwezig

4 Bereikbaarheid

5 Aanwezigheid

6 PLB vakantie

7 Slaapdienst

8 Overdienst

9 Crisisdienst

10 LFB

11 Verschoven dienst

12 Verschoven dienst op vrije dag

13 Oproep tijdens bereikbaarheidsdienst
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code description

14 Oproep tijdens crisisdienst

15 Oproep tijdens crisisdienst op vrije dag

lst_address_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 GBA adres (woonadres)

2 Correspondentieadres

3 Verblijfadres

4 Tijdelijk verblijfadres

50 Sleuteladres (NEDAP)

100 Factuuradres

98 Anders

lst_agb_code_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Instelling

1 Praktijk

lst_answer_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving



Pagina  van 158 549Ons – Nedap healthcare

code description

0 Tekst

1 Multiplechoice (1 antwoord)

2 Multiplechoice (meerdere antwoorden)

3 Categorie overslaan

4 Groep overslaan

5 Datum

6 Tekst (een regel)

7 Tijd

8 Numeriek

lst_awbz_maz_mut_statuses

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 draft

2 outbox

3 sent

4 mut outbox

lst_beroepen_zorgverlener

naam type beschrijving

code integer

description string

beroepcode string

code description beroepcode

9911 GGZ-agoog AG.BG.agoog

9912 Maatschappelijk werkende AG.BI.mwd

9913 Sociaal Pedagogisch Hulpverlener AG.BI.sph
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code description beroepcode

9914 Agoog K&J psychiatrie AG.SF.kjpsych

9915 Overig Agogisch SF AG.SF.overig

9916 Agoog verstandelijk gehandicapten AG.SF.vrstgeh

9917 Arts (waaronder Agio/Agnio) MB.BG.basis

9918 Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) MB.SF.AVG

9919 Overig medisch SF MB.SF.overig

9920 Sociaal geriater MB.SF.sger

9921 Arts verslavingszorg MB.SF.vslarts

9922 Psychiater MB.SP.psych

9923 Dietist OV.BG.diet

9924 Ergotherapeut OV.BG.ergo

9925 Fysiotherapeut OV.BG.fysio

9926 Logopedist OV.BG.logo

9927 Arts maatschappij en gezondheid OV.SP.artsmg

9928 Huisarts OV.SP.harts

9929 Kinderarts OV.SP.karts

9930 Klinisch geriater OV.SP.kger

9931 Neuroloog OV.SP.neur

9932 GZ-psycholoog PB.BG.gzpsy

9933 GGZ gezondheidskundige PB.BI.gzkd

9934 Pedagoog (waaronder orthopedagoog) PB.BI.ped

9935 Psycholoog (geen verdere specialisatie) PB.BI.psy

9936 Gedragstherapeut PB.SF.gedrth

9937 K&J-therapeut PB.SF.kjth

9938 Overig psychologisch SF PB.SF.overig

9939 Klinisch neuropsycholoog PB.SP.klinneurops

9940 Klinisch psycholoog PB.SP.klinps

9941 Psychotherapeut PT.BG.psth
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code description beroepcode

9942 Verpleegkundige (art.3) VB.BG.vrplk

9943 Consultatief Psych. Verpleegkundige VB.SF.cpv

9944 Forensisch Psychiatrisch Verpleegkundige VB.SF.fpv

9945 Overig verpleegkundig SF VB.SF.overig

9946 Sociaal Psych. Verpleegkundige VB.SF.spv

9947 GGZ Verpleegkundige specialist VB.SP.vrplsp

9948 GZ- vaktherapeut VK.BG.vakth

9949 Vaktherapeut creatief VK.BI.ct

9950 Vaktherapeut psychomotorisch VK.BI.pmt

9951 Overig vaktherapeutisch SF VK.SF.overig

9952 GGZ-vaktherapeut VK.SF.vakth

9953 Specialist ouderengeneeskunde MB.SP.oud

9954 Kinder- en jeugdpsycholoog NIP OV.KJ.psych

9955 Orthopedagoog-generalist NVO OV.OR.gen

9956 Klinisch geriater MB.SP.kger

9957 Ervaringsdeskundige ggz HBO AG.BI.ev.hbo

9958 Ervaringsdeskundige ggz MBO AG.BI.ev.mbo

9959 HBO-pedagoog AG.BI.hped

9960 Activiteitenbegeleider AG.AO.actb

9961 Ambulant werkende AG.AO.amb

9962 Casemanager AG.AO.cam

9963 Counselor AG.AO.couns

9964 Ervaringsdeskundige AG.AO.ev

9965 Gezinsbegeleider AG.AO.gezbeg

9966 Gezinshulpverlener AG.AO.gezhlv

9967 Groepsbegeleider AG.AO.grb

9968 Geestelijk verzorger AG.AO.gverz

9969 Medewerker rehabilitatie AG.AO.mreh
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code description beroepcode

9970 Ondersteuner spec. forensische zorg AG.AO.spfz

9971 Trajectbegeleider AG.AO.trjb

9972 Maatschappelijk werkende zonder ggz-differentiatie (MWDZ) AG.BI.mwdz

9973 Overig AG.OB.overig

9974 Overig MB.OB.overig

9975 Sport(bege)leider OV.AO.spl

9976 Sport en speltherapeut OV.AO.spt

9977 Overig OV.OB.overig

9978 Gezinstherapeut PB.AO.geza

9979 Psychodiagnostisch werkende PB.AO.pdw

9980 Preventiemedewerker PB.AO.prevm

9981 Psychologisch assistent PB.AO.psa

9981 Psychologisch assistent PB.AO.psa

9982 Systeemtherapeut PB.AO.systh

9983 Testassistent PB.AO.testa

9984 Overig PB.OB.overig

9985 Overig PT.OB.overig

9986 Nurse Practitioner VB.AO.nupr

9987 Verpleger (verplegende, helper) VB.AO.verpl

9988 Verzorger VB.AO.verz

9989 Zorgassistent VB.AO.zass

9990 Overig VB.OB.overig

9991 Vaktherapeut psychomotorisch zonder ggz-differentiatie (PMTZ) VK.BI.pmtz

9992 Overig VK.OB.overig

lst_bsn_sources

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving



Pagina  van 162 549Ons – Nedap healthcare

code description

0 Eigen Administratie

1 SBV-Z

2 GBA

3 Andere BSN gebruiker

lst_card_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Cliëntenpas

1 Medewerkerspas

lst_care_arrangement_categories

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Geregistreerd met Ons Administratie

2 Volgens afspraak

lst_care_order_product_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Zorglegitimatie

1 AWBZ functie

lst_care_order_request_types
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naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Regulier

1 SIP

2 Spoedzorg

3 Taakmandaat

4 Bopz

5 80+

6 WZD

lst_care_order_sources

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Handmatig ingevoerd

2 Geïmporteerd

3 AW33

4 WMO

5 JW

lst_care_order_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Niet AWBZ legitimatie
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code description

2 AWBZ legitimatie

3 SGB V

4 SGB XI

9 TIS Care

10 DBC

lst_care_plan_report_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Commentaar

1 Decimale waarde

2 Bloeddrukmeting

3 Multiplechoice vraag

4 Voortgangsrapportage

5 Caren communicatie

6 BMI

7 Externe communicatie

lst_care_plan_statuses

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Concept

1 Actief

2 Oud

lst_careplan_report_action_right_types
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Lijst met types voor rapportage acties/rechten

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Zichtbaar voor

1 Actie voor

lst_civil_statuses

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest

2 Gehuwd

3 Gescheiden

4 Weduwe/weduwnaar

5 Geregistreerd partner

6 Gescheiden geregistreerd partner

7 Achtergebleven geregistreerd partner

8 Ongehuwd en geen geregistreerd partner

9 Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest

lst_client_debtor_types

Mogelijk type client debiteuren

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Geen debiteur geselecteerd
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code description

1 Cliënt is debiteur

2 Zorgkantoor van de cliënt

3 Verzekeraar van cliënt

4 Keuze voor elke zorglegitimatie

5 Vaste debiteur

lst_client_privacy_setting_items

Lijst met toestemmingen waarop de cliënt akkoord kan geven

Vanaf .4070

naam type beschrijving

code string

description string

code description

MQ_EMAIL_SURVEY Het ‘e-mailadres’ wordt (niet) gedeeld met ‘MediQuest’ ten behoeve 
van ‘patiëntervaringsonderzoek’

MQ_ADDRESS_SURVEY Het ‘postadres (straatnaam, postcode, woonplaats)’ wordt (niet) 
gedeeld met ‘MediQuest’ ten behoeve van ‘patiëntervaringsonderzoek’

QZ_EMAIL_SURVEY Het ‘e-mailadres’ wordt (niet) gedeeld met ‘QualiZorg’ ten behoeve van 
‘patiëntervaringsonderzoek’

QZ_ADDRESS_SURVEY Het ‘postadres (straatnaam, postcode, woonplaats)’ wordt (niet) 
gedeeld met ‘QualiZorg’ ten behoeve van ‘patiëntervaringsonderzoek’

HELDER De medische gegevens delen met huisartsen ten behoeve van de 
uitvoering van zorg

MQ_TREATMENT_EPISODES_LDF Behandelepisode delen met MediQuest ten behoeve van LDF

lst_client_privacy_setting_subsets

Lijst met afspraken waarop de cliënt akkoord kan geven

Vervallen sinds .4070

naam type beschrijving

code string

description string

code description

MQ_EMAIL_SURVEY Het ‘e-mailadres’ wordt (niet) gedeeld met ‘MediQuest’ ten behoeve van 
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code description

‘patiëntervaringsonderzoek’

MQ_ADDRESS_SURVEY Het ‘postadres (straatnaam, postcode, woonplaats)’ wordt (niet) gedeeld met 
‘MediQuest’ ten behoeve van ‘patiëntervaringsonderzoek’

QZ_EMAIL_SURVEY Het ‘e-mailadres’ wordt (niet) gedeeld met ‘QualiZorg’ ten behoeve van 
‘patiëntervaringsonderzoek’

QZ_ADDRESS_SURVEY Het ‘postadres (straatnaam, postcode, woonplaats)’ wordt (niet) gedeeld met 
‘QualiZorg’ ten behoeve van ‘patiëntervaringsonderzoek’

lst_cod016s

Zorgverlenersspecificatie

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd

0101 Huisartsen, niet apotheekhoudend

0102 Huisartsen, Medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik

0110 Huisartsen, apotheekhoudend

0111 Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling

0112 Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling

0200 Apothekers

0201 Apothekers, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik

0300 Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd

0301 Medisch specialisten, oogheelkunde

0302 Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde

0303 Medisch specialisten, chirurgie

0304 Medisch specialisten, plastische chirurgie

0305 Medisch specialisten, orthopedie

0306 Medisch specialisten, urologie

0307 Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie

0308 Medisch specialisten, neurochirurgie
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code description

0309 Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten

0310 Medisch specialisten, dermatologie

0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde

0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde

0318 Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)

0320 Medisch specialisten, cardiologie

0322 Medisch specialisten, longziekten

0324 Medisch specialisten, reumatologie

0326 Medisch specialisten, allergologie

0327 Medisch specialisten, revalidatie

0328 Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie

0329 Medisch specialisten, psychiatrie

0330 Medisch specialisten, neurologie

0335 Medisch specialisten, geriatrie

0361 Medisch specialisten, radiotherapie

0362 Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)

0363 Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde

0386 Medisch specialisten, klinische chemie

0387 Medisch specialisten, medische microbiologie

0388 Medisch specialisten, pathologische anatomie

0389 Medisch specialisten, anaesthesiologie

0390 Medisch specialisten, klinische genetica

0400 Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd

0401 Fysiotherapeuten, fysiotherapie

0402 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage

0403 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie

0404 Fysiotherapeuten, manuele therapie

0405 Fysiotherapeuten, oedeemtherapie
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code description

0406 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie

0407 Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie

0408 Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie

0409 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie

0410 Oro-faciale fysiotherapie

0411 Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut

0412 Fysiotherapeuten, Oncologie

0413 Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek

0414 Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie

0415 Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie

0416 Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie

0417 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie

0418 Fysiotherapeuten, kinderfysio- en oedeemtherapie

0419 Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie

0420 Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie

0421 Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie

0422 Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie

0423 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie

0424 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie

0425 Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie

0426 Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie

0427 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie

0428 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie

0429 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de 
geriatrie

0430 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie

0431 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie

0432 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie

0433 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie
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code description

0434 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie

0435 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie

0436 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie

0437 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, 
fysiotherapie in de geriatrie

0438 Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie

0439 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie

0440 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie

0441 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie

0442 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie

0443 Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie

0444 Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kinderfysio-, en oedeemtherapie

0445 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie

0446 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie

0447 Fysiotherapeuten, sport- en kinderfysiotherapie

0448 Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie

0449 Fysiotherapeuten, kinder- en sportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie

0450 Fysiotherapeuten, fysio- en kinderfysiotherapie

0451 Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie

0452 Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie

0453 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie

0454 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie

0455 Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie

0456 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie

0457 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie

0458 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie

0459 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie

0460 Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie

0461 Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage
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code description

0462 Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)

0463 Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie

0464 Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie

0465 Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie

0466 Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie

0467 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie

0468 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie

0469 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie

0470 Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie

0471 Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie

0472 Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie

0473 Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie

0474 Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie

0475 Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie

0476 Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie

0500 Logopedisten, niet nader gespecificeerd

0501 Logopedisten, logopedie

0502 Logopedisten, foniatrie

0503 Logopedisten, stottertherapie

0504 Logopedisten, preverbale therapie

0505 Logopedisten, direct toegankelijk

0506 Logopedisten, afasie

0507 Logopedisten, Hänen-ouderprogramma

0508 Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)

0510 Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk

0511 Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk

0512 Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk

0513 Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk
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code description

0514 Logopedisten, afasie, direct toegankelijk

0515 Logopedisten, Hänen-ouderenprogramma, direct toegankelijk

0516 Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk

0517 Preverbale therapie, Haenen-ouderen programma

0518 Stottertherapie, preverbale therapie

0519 Stottertherapie,Integraal Zorg Stotteren (IZS)

0520 Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma

0521 Preverbale therapie, Afasie

0522 Afasie, Haenen-ouderprogramma

0523 Stottertherapie, Afasie

0524 Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie

0525 Stottertherapie ,Haenen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie

0526 Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma,Preverbale therapie

0527 Haenen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk

0528 Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk

0529 Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk

0530 Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk

0531 Stottertherapie, Preverbale therapie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk

0532 Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk

0533 Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk

0534 Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk

0535 Afasie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk

0536 Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk

0600 Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd

0601 Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen

0602 Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen

0603 Ziekenhuizen, astmaklinieken

0604 Ziekenhuizen, beademingscentra
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code description

0606 Ziekenhuizen, epilepsiecentra

0607 Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen

0608 Ziekenhuizen, kankerklinieken

0610 Ziekenhuizen, kraamklinieken

0612 Ziekenhuizen, neurologische klinieken

0613 Ziekenhuizen, oogziekenhuizen

0614 Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken

0615 Ziekenhuizen, reumaklinieken

0616 Ziekenhuizen, revalidatie-centra

0617 Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken

0621 Ziekenhuizen, sanatoria

0628 Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen

0629 Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen

0630 Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen

0650 Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen

0700 Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd

0701 Oefentherapeuten, methode Cesar

0702 Oefentherapeuten, methode Mensendieck

0703 Oefentherapeuten, kinderoefentherapie

0704 Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie

0705 Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie

0706 Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie

0707 Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie

0708 Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie

0709 Oefentherapeuten, direct toegankelijk

0710 Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk

0711 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk

0712 Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk
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0713 Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk

0714 Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk

0715 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk

0716 Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk

0717 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk

0800 Verloskundigen, niet nader gespecificeerd

0801 Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie

0802 Verloskundigen, echoscopie NT

0803 Verloskundigen, echoscopie SEO

0804 Verloskundigen, echoscopie uitwendig

1100 Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie

1101 Tandartsspecialisten, implantoloog

1200 Tandartsen, algemeen practicus

1201 Tandartsen, implantoloog

1202 Tandartsen, pedodontoloog

1203 Tandartsen, Endododontoloog

1210 Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog

1211 Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog

1212 Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog

1213 Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog

1300 Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie

1301 Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie

1400 Arts arbeid en gezondheid

1401 Arts arbeid en gezondheid, arts arbeid en gezondheid

1402 Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

1403 Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

1410 Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

1700 Rechtspersonen
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1800 Dialysecentra

1900 Audiologische centra

2000 Radiotherapeutische centra

2100 Dienstenstructuren (ANW-diensten)

2200 Zelfstandige behandelcentra (ZBC)

2270 Zelfstandige behandelcentra (EMS)

2300 Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling

2400 Dietisten

2401 Dietisten, direct toegankelijk

2410 Dietisten, dietist, direct toegankelijk

2500 Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling

2600 Podotherapeuten

3000 Instelling voor verstandelijk gehandicapten

3100 Bloedbanken

3200 GGD’s (instellingen)

3300 Kraamcentra

3400 Trombosediensten

3500 Instellingen voor visueel gehandicapten

3600 Ambulancevervoerders

3700 Gezondheidscentra

3800 Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg

3801 Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief

3802 Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief

3803 Instelling voor Mondzorg

3900 Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging

4000 Instellingen voor auditief gehandicapten

4100 Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

4101 ZZP-ers in wijkverpleging
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4102 PGB aanbieders (zonder gekwalificeerde zorgverleners)

4200 Verzorgingstehuizen

4300 Beheerstichtingen verzorgingshuizen

4400 Optometrist

4402 Orthoptisten

4500 Verpleeginrichtingen somatische zieken

4600 Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten

4700 Gecombineerde verpleeginrichtingen

4800 Overige instellingen

4801 Gemeenten

4900 Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen

5000 Laboratoria

5100 Klinisch-genetisch centra

5200 Eurotransplant

5300 Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.

5301 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2

5302 Diverse samenwerkingsverbanden, CVR

5303 Diverse samenwerkingsverbanden, COPD

5310 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR

5311 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD

5312 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD

5313 Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD

5314 Integrale geboortezorg

5400 GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)

5600 Consultatiebureaus voor alcohol en drugs

5700 Physician Assistant

5800 Centrale posten ambulancediensten (CPA’s)

6000 Instellingen voor dagverpleging voor ouderen
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6100 Beheerstichtingen dagverblijven

6500 Gezinsvervangende tehuizen

6600 Beheerstichtingen gezinsvervangende tehuizen, dagverblijven en zwakzinnigeninstellingen

7000 Kinderdagverblijven

7200 Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)

7300 AWBZ gecombineerd

7400 ARBO-diensten

7500 Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging

7600 Leveranciers hulpmiddelen, niet nader gespecificeerd

7601 Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen

7602 Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen

7603 Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen

7604 Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak

7605 Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen

7607 Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel

7609 Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen

7611 Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen

7612 Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen

7613 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen

7614 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen

7615 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk

7617 Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)

7618 Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnetusmaskeerder)

7619 Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)

7620 Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur

7621 Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal

7623 Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp

7624 Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal
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7625 Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen

7626 Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur

7627 Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen

7628 Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen

7629 Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen

7630 Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen

7631 Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen

7632 Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen

7633 Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen

7634 Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden

7635 Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden

7636 Leveranciers hulpmiddelen, pruiken

7637 Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)

7638 Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur

7639 Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker

7640 Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby

7641 Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen

7642 Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen

7643 Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen

7644 Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie

7645 Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen

7646 Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen

7649 Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur

7650 Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden

7651 Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten

7656 Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen

7657 Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes

7661 Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators
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7662 Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)

7666 Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators

7671 Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars

7676 Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep

7677 Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur

7681 Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator

7682 Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators

7685 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding

7686 Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten

7687 Leveranciers hulpmiddelen, voeding

7688 Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten

7689 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamelijk gehandicapten

7691 Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen

7692 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie persoonlijke alarmering

7693 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie-, wek- en waarschuwing

7694 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie bij revalidatie

7696 Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten

7697 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen

7698 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur

7699 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen

7800 Sociaal pedagogische diensten

7900 RIAGG’s

8000 Niet erkende verpleeginrichtingen

8100 Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen

8200 Bejaardenoorden

8300 Overige niet erkende instellingen

8400 Overige artsen, niet nader gespecificeerd

8401 Overige artsen, chiropractie
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8402 Overige artsen, orthomanuele geneeskunde

8403 Overige artsen, acupunctuur

8404 Overige artsen, irisscopie

8405 Overige artsen, homeopathie

8406 Overige artsen, natuurgeneeskunde

8407 Overige artsen, anthroposofische geneeskunde

8408 Overige artsen, moermantherapie

8409 Overige artsen, enzymtherapie

8410 Overige artsen, manuele geneeskunde

8411 Overige artsen, haptotherapie

8412 Overige artsen, osteopathie

8413 Overige artsen, flebologie/proctologie

8414 Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde

8415 Overige artsen, neurale therapie

8416 Overige artsen, sportgeneeskunde

8417 Overige artsen, SEH-arts

8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde

8419 Overige artsen, schoolartsen

8420 Overige artsen, consultatiebureau-artsen

8421 Overige artsen, SCEN-arts

8422 Overige artsen, orthopedische geneeskunde

8423 Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)

8424 Overige artsen, verslavingsartsen

8425 Overige artsen, basisarts

8426 Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten

8427 Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde

8428 Overige artsen, jeugdarts

8429 Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog
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8430 Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding

8431 Medisch seksuoloog

8500 Taxivervoerders

8600 Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening

8700 Mondhygienisten

8800 Ergotherapeuten

8801 Ergotherapeuten, direct toegankelijk

8810 Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk

8900 Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd

8904 Schoonheidsspecialist(e), algemeen (geen specificatie), ANBOS geregistreerd

8905 Schoonheidsspecialist(e), acne, ANBOS geregistreerd

8906 Schoonheidsspecialist(e), camouflage, ANBOS geregistreerd

8907 Schoonheidsspecialist(e), elektrisch ontharen, ANBOS geregistreerd

8908 Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd

8909 Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd

8910 Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd

8911 Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd

8912 Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd

8913 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd

8914 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd

8915 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd

8916 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd

8919 Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd

8920 Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd

8921 Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd

8922 Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS 
geregistreerd

8923 Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS 
geregistreerd
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9000 Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

9001 Chiropractie

9002 Orthomanuele geneeskunde

9003 Acupunctuur

9004 Irisscopie

9005 Homeopathie

9006 Natuurgeneeskunde

9007 Antroposofische geneeskunde

9008 Moerman therapie

9009 Enzymtherapie

9010 Manuele geneeskunde

9011 Haptotherapie

9012 Osteopathie

9013 Huidtherapie

9014 Kunstzinnige therapie

9015 Podologie

9016 Orthomoleculaire geneeskunde

9017 Shiatsu therapie

9018 Echoscopie

9020 Seksuologen, Lid NVVS

9021 Overigen

9022 Cranio sacraal therapie

9023 Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn

9024 Kindertherapie VvvK

9025 Vaktherapie

9026 Echoscopie NT

9027 Echoscopie SEO

9028 Echoscopie uitwendig
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9029 Gewichtsconsulent

9030 Lactatiedeskundige

9031 Huidtherapie, direct toegankelijk

9032 Reflexzonetherapeut

9033 Doula

9034 Yogadocenten

9035 Sportmasseur

9036 Preventieve Voetzorg

9100 Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd

9101 Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes

9102 Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie

9103 Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk

9104 Gespecialiseerd verpleegkundige, wond

9105 Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma

9106 Gespecialiseerd verpleegkundige, long

9107 Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie

9108 Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer

9109 Verpleegkundigen niveau 4

9110 Verpleegkundigen niveau 5

9111 Verzorgenden

9112 Verpleegkundigen niveau 4 PGB

9113 Verpleegkundigen niveau 5 PGB

9114 Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB

9115 Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB

9130 Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen

9131 Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen

9132 Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen

9133 Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen
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9134 Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg

9140 Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)

9141 Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)

9142 Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9132)

9143 Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9133)

9144 Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg (9100 + 9134)

9150 Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes (9100 + 9101)

9151 Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie (9100 + 9102)

9152 Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk (9100 + 9103)

9153 Gespecialiseerd verpleegkundige, wond (9100 + 9104)

9154 Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma (9100 + 9105)

9155 Gespecialiseerd verpleegkundige, long (9100 + 9106)

9156 Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie (9100 + 9107)

9157 Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer (9100 + 9108)

9180 Verzorgende (ZZP)

9181 Verpleegkundige (ZZP)

9190 Administratieve eenheid (AE)

9300 Tandtechnici/tandprothetici, niet nader gespecificeerd

9301 Tandprotheticus

9302 Tandtechnicus

9400 Psychologische zorgverleners, niet nader gespecificeerd

9401 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie

9402 Psychologische zorgverleners, psychotherapie

9404 Psychologische zorgverleners, k&j-psychologie

9405 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie

9406 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie

9407 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie

9408 Psychologische zorgveleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, psychotherapie
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9409 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie 
en/of NVO Orthopedagogie-Generalist

9410 Psychologische zorgverleners, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO 
Orthopedagogie-Generalist

9411 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of 
NVO Orthopedagogie-Generalist

9412 Psycho. zorgverl., GZ-psychologie met eerstelijnskwal., psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie 
en/of NVO Orthopedagogie-Generalist

9413 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO 
Orthopedagogie-Generalist

9414 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie met eerstelijnskwalificatie

9415 Psycho. zorgverl., klinisch psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie en/of 
NVO Orthopedagogie-Generalist

9416 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP

9417 Psychologische zorgverleners, orthopedagoog (generalist, specialist)

9418 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie

9419 Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (overig)

9420 Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (basis)

9421 Psychologische zorgverleners, therapeut nap

9422 Psychologische zorgverleners, therapeut nvpa

9423 Psychologische zorgverleners, kinder en jeugdpsycholoog nip

9424 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie en psychotherapie

9425 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn en psychotherapie

9426 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J psychologie en/of 
orthopedagoog

9427 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, K&J psychologie en psychotherapie

9430 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en 1e lijn

9431 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en K&J psychologie en/of orthopedagoog

9432 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en klinische psychologie

9433 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en K&J psychologie en/of 
orthopedagoog

9434 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en klinische psychologie

9435 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en K&J 
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psychologie en/of orthopedagoog

9436 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en psychotherapie

9437 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en psychotherapie

9438 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, psychotherapie en K&J psychologie en/of 
orthopedagoog

9439 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie en psychotherapie

9440 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, psychotherapie en K&J psychologie 
en/of orthopedagoog

9441 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en 
psychotherapie

9442 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie, 
psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedag.

9443 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, K&J psychologie en
/of orthopedagoog.

9444 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, psychotherapie, K&J 
psychologie en/of orthopedagoog.

9445 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie

9446 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie

9447 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J 
psycholoog

9448 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie, K&J psycholoog

9449 Psychologische zorgverleners, gz-psychologie 1e lijn, K&J psycho e/o orthopedagoog, 
psychotherapeut

9450 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie

9451 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, psychotherapeut

9452 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, gz psychologie

9453 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, psychotherapie

9454 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie 1e lijn

9455 Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist)

9456 Psychologische zorgverleners, K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist)

9457 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psychologie, 1e lijn

9458 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, orthopedagoog (generalist, specialist)

9459 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, therapeut NVPA
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9460 Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog 
(generalist, specialist)

9461 Psychologische zorgverleners, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP

9462 Psychologische zorgverleners, psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP

9600 Pedicuren

9601 Pedicure

9602 Pedicure, specialisatie reumatische voet

9603 Pedicure, specialisatie diabetische voet

9604 Pedicure, specialisatie reumatische voet + diabetische voet

9605 Pedicure, specialisatie medische pedicure

9606 Pedicure, pedicure in de zorg

9607 Pedicure, registerpedicure

9608 Pedicure, paramedisch chiropodist

9609 Pedicure, specialisatie Risicovoet

9800 Declaranten

9801 Servicebureau

9802 Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning

9803 Zorgverzekeraar

lst_cod327s

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Zelfverwijzer SEH

2 Zelfverwijzer niet-SEH

3 Verwezen patiënt SEH

4 Verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijn

5 Verwezen patiënt niet-SEH vanuit ander specialisme binnen dezelfde instelling
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code description

6 Verwezen patiënt niet-SEH vanuit andere instelling

7 Eigen patiënt

8 Verwezen patiënt niet-SEH vanuit eerstelijn, maar verwijzer heeft geen AGB-code

9 Patiënt welke gebruik maakt van directe toegang tot paramedische hulp

lst_cod467s

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Eerste aanlevering

2 Gewijzigde aanlevering

3 Verwijderde aanlevering

4 N.v.t. (Ongewijzigd)

lst_dbc_care_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

11 Initieel subtraject

21 Aanvullend subtraject

lst_dbc_group_exports

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Grouper
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code description

2 Uitwijk grouper

3 OHW grouper

4 Vecozo Grouper

lst_dbc_grouper_export_environments

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Testomgeving DBC Onderhoud T

1 Acceptatie omgeving A

2 Productie omgeving P

lst_dbc_resignation_destination_reasons

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Niet van toepassing (patient is nog opgenomen) 00

1 Naar huis terug 01

2 Overleden 02

3 Kenmerk m-10 (=dagverpleging a007) 03

4 Voortaan voor rekening van AWBZ in zelfde ziekenhuis 04

5 Voortaan voor rekening van AWBZ in andere inrichting of terug naar AWBZ-inrichting 05

6 Overplaatsing naar ander ziekenhuis 06

7 Ziekenhuisopname korter dan 24 uur (tegen advies of onduidelijke reden) 07

8 Onbekend (vervallen) 08

9 Overig 09

99 Onbekend 99
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lst_debtor_types

Mogelijk type debiteuren

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Organisatie

1 Asielzoekercentra

2 Zorgkantoor

3 Zorgverzekeraar

4 Gemeente

5 Onderaannemerschap

6 Cliënt

7 Patiënt en informeer de verzekeraar

lst_declaration_method
Vanaf .4013

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Niet toepasbaar

1 Declaratie per zorgperiode

2 Eén declaratie per declaratieperiode, behoud start/einddatum zorg

3 Altijd één declaratie per declaratieperiode

4 Eén declaratie per declaratieperiode, behoud start/einddatum zorg (splits ook binnen eenheden van 
week, periode en maand)

5 Eén declaratie per dag

lst_declaration_rules_sources
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naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Automatisch

1 Handmatig

lst_declaration_rules_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 DeclarationRule

1 ZzpDeclarationRule

3 ProductDecisionDeclarationRule

5 ArticleDeclarationRule

lst_dis_types

DIS types

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 BGGZ

2 SGGZ

3 GRZ

lst_disciplines

Mogelijk type disciplines

naam type beschrijving

code integer Code
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naam type beschrijving

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Fysiotherapie

2 Logopedie

3 Oefentherapie (cesar, mensendieck)

4 Ergotherapie

5 Dieetadvisering/diëtist

6 Huidtherapie

7 Podologie

lst_document_statuses

Lijst met documentstatussen, zie ook .document

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Nieuw

1 Wordt geupload

2 Opgeslagen

3 Verwijderd

4 Purged

5 Fout

6 Gearchiveerd

lst_document_types

Lijst met documenttypes.

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving
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code description

0 Paspoort

1 ID kaart

2 Rijbewijs

3 Vreemdelingen document

lst_evs_message_statuses

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Aangemaakt

1 Verstuurd

2 Geaccepteerd

3 Niet geaccepteerd

lst_evs_type_statuses

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Opname client

1 Verhuizing client

2 Ontslag client

3 Registratie client

4 Bijwerken van clientgegevens

5 Registratie medewerker

6 Medewerker opnieuw toestaan

7 Medewerker ontslaan

8 Bijwerken van medewerkergegevens
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code description

9 Annuleren opname client

10 Annuleren ontslag client

11 Annuleren ontslag client

lst_executor_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Zorgaanbieder - ZVW

1 Zorgaanbieder - WMO

2 Zorgaanbieder - Particulier

3 De cliënt zelf

4 Een mantelzorger

lst_expense_format_types

Type formaat bij vergoedingen

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Decimale waarde

1 Kommagetal

lst_expense_type_icons

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Lopen
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code description

1 Auto

2 Bus

3 Bromfiets

4 Fiets

5 Trein

6 Taxi

7 Caravan

8 Paard

9 Helikopter

10 Vliegtuig

11 Segway

12 Raket

lst_export_profile_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Systeem export profiel

1 Zelf gedefinieerd export profiel

lst_export_status

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Gestart

1 Voltooid

2 Fout
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code description

3 Rapportage

4 Waarschuwing

5 Exportwachtrij

6 Voltooid en afgeleverd in de berichtenbox

7 Voltooid, maar afleveren in de berichtenbox is mislukt

8 Exports gepland

9 De declatatie-berichten worden naar de berichtenbox verplaats.

lst_export_units

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 minuut

1 dag

2 euro

3 dagdeel

4 vijf minuten

5 uur

6 kilometer

7 stuk

8 week

9 maand

10 periode

11 jaar

12 24 uren

13 12 uren

14 half jaar

15 kwartaal
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code description

16 geen

17 kwartier

18 tijdsonafhankelijk

19 stuks (inspanning)

lst_export_unit_billing_type
Vanaf .4013

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Per eenheid

1 Aan het begin van de periode

2 Aan het eind van de periode

lst_external_messaging_import_log_berichtenbox_verwerkings
Vanaf .4070

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Not Applicable

1 OK

2 Error

lst_external_messaging_import_log_statuss
Vanaf .4070

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving
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code description

0 Busy

1 OK

2 Warning

3 Error

4 Fatal

lst_external_messaging_import_log_types
Vanaf .4070

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 AW33

1 AW320

2 OS302

3 AW36

4 AW310

5 ZH309

6 ZH311

7 WMO301

8 JW301

9 WMO304

10 JW304

11 WMO306

12 WMO308

13 JW306

14 JW308

15 JW322

16 PM305
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code description

17 WMO316

18 JW316

19 FZ304

20 GZ322

lst_factuurdeclaraties

Factuur of Declaratie

Vanaf .4072

naam type beschrijving

code integer

description string

code description

1 Facturatie

2 Declaratie

lst_finance_log_sources

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Handmatig

1 Tijdsregistratie

2 ZZP-declaraties

3 AW319 extramuraal correctie

4 Artikeldeclaratie(stuks)

5 DBC Grouper

6 ZH310-declaratie

7 AW319-declaratie

8 Afronding voor journaliseringsexport

9 PEZ
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code description

10 SGGZ

11 BGGZ

12 Tegenboeking tijdsregistratie bij correctie

13 Tegenboeking ZZP-declaratie bij correctie

14 Tegenboeking artikeldeclaratie bij correctie

lst_finance_log_source_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Tijdsregistratie

2 Declaratieregel

lst_finance_type_categories

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Overig

1 AWBZ Extramuraal

2 AWBZ Intramuraal

3 WMO

4 PGB

5 Onderaannemerschap

7 Jeugdwet

9 Eigen risico

10 ZVW

11 GGZ
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lst_finance_type_colors

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Wit vierkant

1 Blauw vierkant

2 Donker blauw-grijs vierkant

3 Paars vierkant

4 Roze vierkant

5 Groen vierkant

6 Licht blauw-grijs vierkant

11 Blauwe cirkel

12 Donker blauw-grijze cirkel

13 Paarse cirkel

14 Roze cirkel

15 Groene cirkel

16 Licht blauw-grijze cirkel

21 Blauwe driehoek

22 Grijze driehoek

23 Paarse driehoek

24 Roze driehoek

25 Groene driehoek

lst_finance_type_groups

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Standaard
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code description

1 Traject

lst_finance_type_source

Bron van de financiële regel

naam type beschrijving

code integer

description string

value string

code description value

0 Handmatige invoer manual

1 Zorgregels presence_logs

2 ZZP-declaratie zzp_declaration

3 Handmatige correctie manual_correction

4 Declaratie declaratie

5 ZH308 zh308

6 ZH310 zh310

7 Dummie t.b.v. AW319 dummy_wlz

8 Splitsing t.b.v. journalisering journal_fix_amounts

9 PEZ pez

lst_free_field_definition_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Tekst

1 Nummer

2 Boolean

3 Datum
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code description

4 Tijd

5 Datum/tijd

lst_fz_cod706s

ForensischeZorgtitel

Vanaf .4070

naam type beschrijving

code string

description string

code description

121 Artikel 37 Sr (niet toerekeningsvatbaar)

122 TBS met dwangverpleging (art. 37a Sr)

123 Overplaatsing vanuit TBS-kliniek (art. 14 Bvt)

124 Plaatsing ter observatie (art. 13 Bvt)

125 TBS met proefverlof (art. 51 Bvt)

126 Voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38 g Sr)

127 TBS met voorwaarden (art. 38a Sr)

128 Voorwaardelijke veroordeling (art. 14a WvSr)

129 Sepot met voorwaarden (art. 167 / 244 lid 3 Sv)

130 Schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Sv)

131 Voorwaardelijke gratieverlening (art. 13 Gratiewet jo. 558 Sv)

132 Plaatsing t.b.v. pro-justitia rapportage (art. 196 / 317 WvSv)

133 Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis van een gedetineerde met toepassing van art. 15 lid 5 van 
de Pbw

134 Overbrenging van een gedetineerde op basis van artikel 43 lid 3 van de Pbw

135 ISD met voorwaarden (artikel 38p lid 5 Sr)

136 ISD (art. 38 m Sr)

137 Penitentiair programma met zorg (art. 5 Pm)

138 Interne overplaatsing op zorgafdeling in het gevangeniswezen

140 Poliklinische verrichtingen door GGZ in het gevangeniswezen
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code description

141 Voorwaardelijke Invrijheidsstelling met bijzondere voorwaarden (art. 15a Sr)

142 Strafbeschikking met aanwijzingen (art. 257 lid 3 Sv)

143 Voorgenomen indicatiebesluit

144 FPT Proefverlof

145 FPT Voorwaardelijke beëindiging

146 Verdiepingsdiagnostiek

148 Voorlopige verpleging (art 509i Sv)

149 Bevel aanhouding (art 509h Sv)

151 Zelfstandige gedragsbeinvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z SR jo. Art. 38ab Sr)

lst_genders

Lijst met soorten geslacht, volgens (vektis)[http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?
Co_Ge_Code=COD046&Co_Or_Code=NEN]

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Mannelijk

2 Vrouwelijk

9 Niet Gespecificeerd

lst_ggz_accident

Indicatie of er sprake is van een ongeval

Vanaf .4014

naam type beschrijving

code string

description string

code description

J Patiënt was betrokken bij een ongeval
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code description

N Patiënt was niet betrokken bij een ongeval

O Onbekend

lst_ggz_cod874s

Afsluitreden GGZ

Vanaf .4014

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Reden voor afsluiting bij patiënt/ niet bij behandelaar

02 Reden voor afsluiting bij behandelaar/ om inhoudelijke redenen

03 In onderling overleg beëindigd zorgtraject/ patiënt uitbehandeld

05 Afsluiting na alleen pré-intake/intake/diagnostiek/crisisopvang

09 Afsluiten vanwege openen vervolg-DBC

10 Afsluiten vanwege overgang naar andere bekostiging

11 Behandeltraject afgerond.

12 Vermoeden van DSM-stoornis niet bevestigd.

13 Patiëntprofiel te zwaar voor patiëntprofiel basis ggz.

14 No show door patient.

15 Overlijden van de patiënt.

16 Na 365 dagen.

17 Overig.

18 Overgang naar andere bekostiging.

19 Afsluiten vanwege overgang naar ZZP-systematiek.

20 Afsluiten vanwege overgang Jeugd-GGZ

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

lst_ggz_treatment_components

Behandelcomponent
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Vanaf .4020

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Intake

02 Diagnostiek

03 ROM

04 Verslaglegging

05 Aanvullende diagnostiek

06 Face-to-face behandeling

07 E-health behandeling

08 Gespecialiseerde behandeling

09 Consultatie

10 Overige

lst_identity_verified_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Geen

1 Vergewist

2 WID

lst_ijw_jz002s

Reden wijziging

naam type beschrijving

code string

description string
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code description

01 Administratieve correctie

02 Client overleden

03 Contractwijziging

04 Herbeoordeling: verlenging toewijzing

05 Herbeoordeling: verkorting toewijzing

06 Uitstroom naar ander domein

07 Verhuizing naar een andere gemeente

08 Wijziging leveringsvorm

09 Overstap naar andere aanbieder

10 Overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek

11 Gemeentelijke herindeling

lst_ijwmo_cod002s

Bericht

naam type beschrijving

code string

description string

code description

432 Declaratie Jeugd-AWBZ

433 Declaratie Jeugd-AWBZ retour

434 Declaratie Jeugd-GGZ

435 Declaratie Jeugd-GGZ retour

436 Toewijzing Jeugd

437 Toewijzing Jeugd retour

438 Aanvang Jeugdhulp

439 Aanvang Jeugdhulp Retour

440 Einde of Mutatie Jeugdhulp

441 Einde of Mutatie Jeugdhulp Retour
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lst_ijwmo_cod032s

Land

naam type beschrijving

code string

description string

code description

AD ANDORRA

AE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

AF AFGHANISTAN

AG ANTIGUA EN BARBUDA

AI ANGUILA

AL ALBANIË

AM ARMENIË

AO ANGOLA

AQ ANTARTICA

AR ARGENTINIË

AS AMERIKAANS-SAMOA

AT OOSTENRIJK

AU AUSTRALIË

AW ARUBA

AX ÅLANDSEILANDEN

AZ AZERBEIDZJAN

BA BOSNIË EN HERZEGOVINA

BB BARBADOS

BD BANGLADESH

BE BELGIË

BF BURKINA FASO

BG BULGARIJE

BH BAHREIN

BI BURUNDI
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code description

BJ BENIN

BL SAINT BARTHÉLEMY

BM BERMUDA

BN BRUNEI

BO BOLIVIA

BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS en SABA

BR BRAZILIË

BS BAHAMA'S

BT BHUTAN

BV BOUVET

BW BOTSWANA

BY WIT-RUSLAND

BZ BELIZE

CA CANADA

CC COCOSEILANDEN

CD CONGO-KINSHASA

CF CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

CG CONGO-BRAZZAVILLE

CH ZWITSERLAND

CI IVOORKUST

CK COOKEILANDEN

CL CHILI

CM KAMEROEN

CN CHINA

CO COLOMBIA

CR COSTA RICA

CU CUBA

CV KAAPVERDIË
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code description

CW CURAÇAO

CX CHRISTMASEILAND

CY CYPRUS

CZ TSJECHIË

DE DUITSLAND

DJ DJIBOUTI

DK DENEMARKEN

DM DOMINICA

DO DOMINICAANSE REPUBLIEK

DZ ALGERIJE

EC ECUADOR

EE ESTLAND

EG EGYPTE

EH WESTELIJKE SAHARA

ER ERITREA

ES SPANJE

ET ETHIOPIË

FI FINLAND

FJ FIJI

FK FALKLANDEILANDEN

FM MICRONESIA

FO FAERÖER

FR FRANKRIJK

GA GABON

GB VERENIGD KONINKRIJK

GD GRENADA

GE GEORGIË

GF FRANS-GUYANA
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code description

GG GUERNSEY

GH GHANA

GI GIBRALTAR

GL GROENLAND

GM GAMBIA

GN GUINEA

GP GUADELOUPE

GQ EQUATORIAAL-GUINEA

GR GRIEKENLAND

GS ZUID-GEORGIË EN DE ZUIDELIJKE SANDWICHEILANDEN

GT GUATEMALA

GU GUAM

GW GUINEE-BISSAU

GY GUYANA

HK HONGKONG

HM HEARD EN MCDONALDEILANDEN

HN HONDURAS

HR KROATIË

HT HAÏTI

HU HONGARIJE

ID INDONESIË

IE IERLAND

IL ISRAËL

IM ISLE OF MAN

IN INDIA

IO BRITS TERRITORIUM IN DE INDISCHE OCEAAN

IQ IRAK

IR IRAN
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code description

IS IJSLAND

IT ITALIË

JE JERSEY

JM JAMAICA

JO JORDANIË

JP JAPAN

KE KENIA

KG KIRGIZIË

KH CAMBODJA

KI KIRIBATI

KM COMOREN

KN SAINT KITTS EN NEVIS

KP NOORD-KOREA

KR ZUID-KOREA

KW KOEWEIT

KY CAYMANEILANDEN

KZ KAZACHSTAN

LA LAOS

LB LIBANON

LC SAINT LUCIA

LI LIECHTENSTEIN

LK SRI LANKA

LR LIBERIA

LS LESOTHO

LT LITOUWEN

LU LUXEMBURG

LV LETLAND

LY LIBIË
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code description

MA MAROKKO

MC MONACO

MD MOLDAVIË

ME MONTENEGRO

MF SAINT MARTIN

MG MADAGASKAR

MH MARSHALLEILANDEN

MK MACEDONIË

ML MALI

MM MYANMAR

MN MONGOLIË

MO MACAU

MP NOORDELIJKE MARIANEN

MQ MARTINIQUE

MR MAURITANIË

MS MONTSERRAT

MT MALTA

MU MAURITIUS

MV MALDIVEN

MW MALAWI

MX MEXICO

MY MALEISIË

MZ MOZAMBIQUE

NA NAMIBIË

NC NIEUW-CALEDONIË

NE NIGER

NF NORFOLK

NG NIGERIA
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code description

NI NICARAGUA

NL NEDERLAND

NO NOORWEGEN

NP NEPAL

NR NAURU

NU NIUE

NZ NIEUW-ZEELAND

OM OMAN

PA PANAMA

PE PERU

PF FRANS-POLYNESIË

PG PAPOEA-NIEUW-GUINEA

PH FILIPIJNEN

PK PAKISTAN

PL POLEN

PM SAINT-PIERRE EN MIQUELON

PN PITCAIRNEILANDEN

PR PUERTO RICO

PS PALESTIJNSE AUTORITEIT

PT PORTUGAL

PW PALAU

PY PARAGUAY

QA QATAR

RE RÉUNION

RO ROEMENIË

RS SERVIË

RU RUSLAND

RW RWANDA
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code description

SA SAOEDI-ARABIË

SB SALOMONSEILANDEN

SC SEYCHELLEN

SD SOEDAN

SE ZWEDEN

SG SINGAPORE

SH SINT-HELENA

SI SLOVENIË

SJ SPITSBERGEN EN JAN MAYEN

SK SLOWAKIJE

SL SIERRA LEONE

SM SAN MARINO

SN SENEGAL

SO SOMALIË

SR SURINAME

SS ZUID SOEDAN

ST SAO TOMÉ EN PRINCIPE

SV EL SALVADOR

SX SINT MAARTEN (Nederlands deel)

SY SYRIË

SZ SWAZILAND

TC TURKS- EN CAICOSEILANDEN

TD TSJAAD

TF FRANSE ZUIDELIJKE EN ANTARCTISCHE GEBIEDEN

TG TOGO

TH THAILAND

TJ TADZJIKISTAN

TK TOKELAU
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code description

TL OOST-TIMOR

TM TURKMENISTAN

TN TUNESIË

TO TONGA

TR TURKIJE

TT TRINIDAD EN TOBAGO

TV TUVALU

TW TAIWAN

TZ TANZANIA

UA OEKRAÏNE

UG OEGANDA

UM KLEINE PACIFISCHE EILANDEN VAN DE VERENIGDE STATEN

US VERENIGDE STATEN

UY URUGUAY

UZ OEZBEKISTAN

VA VATICAANSTAD

VC SAINT VINCENT EN DE GRENADINES

VE VENEZUELA

VG BRITSE MAAGDENEILANDEN

VI AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN

VN VIETNAM

VU VANUATU

WF WALLIS EN FUTUNA

WS SAMOA

YE JEMEN

YT MAYOTTE

ZA ZUID-AFRIKA

ZM ZAMBIA



Pagina  van 217 549Ons – Nedap healthcare

code description

ZW ZIMBABWE

lst_ijwmo_cod046s

Geslacht

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 MANNELIJK

2 VROUWELIJK

9 NIET GESPECIFICEERD

lst_ijwmo_cod163s

Zorgzwaartepakket

naam type beschrijving

code string

description string

code description

190 9VV A

191 9VV B

750 1VV

751 2VV

752 3VV

753 4VV

754 5VV

755 6VV

756 7VV

757 8VV

758 9VV

759 10VV
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760 1GGZ C

762 2GGZ C

764 3GGZ C

766 4GGZ B

768 5GGZ B

770 6GGZ B

772 7GGZ B

780 1LVG

781 2LVG

782 3LVG

783 4LVG

784 5LVG

790 1SGLVG

800 1VG

802 2VG

804 3VG

806 4VG

808 5VG

810 6VG

812 7VG

814 8VG

820 1LG

822 2LG

824 3LG

826 4LG

828 5LG

830 6LG

832 7LG
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840 1ZGvis

842 2ZGvis

844 3ZGvis

846 4ZGvis

848 5ZGvis

850 1ZGaud

852 2ZGaud

854 3ZGaud

856 4ZGaud

860 1GGZ B

862 2GGZ B

864 3GGZ B

866 4GGZ C

868 5GGZ C

870 6GGZ C

998 ZZPX

999 ZZP0

lst_ijwmo_cod165s

Soort toewijzing

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Regulier

2 Alternatief

3 Overbrugging

4 Transfer

5 Administratief
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lst_ijwmo_cod167s

Leveringsstatus

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Actief wachtend

2 Wens wachtend

3 Slapend wachtend

4 In zorg

5 Einde zorgvraag

lst_ijwmo_cod170s

Datumgebruik

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken

2 dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken

3 dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum

lst_ijwmo_cod232s

Juridische status

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging

02 RM op eigen verzoek

03 RM met voorwaardelijk ontslag
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04 Onder toezichtstelling (ots)

05 In bewaring stelling (ibs)

06 Voogdij

07 Bewindvoering

08 Mentorschap

09 Onder curatele stelling

10 Zaakwaarneming

11 Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs

12 Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

lst_ijwmo_cod260s

Ja of nee

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Ja

2 Nee

lst_ijwmo_cod327s

Code verwijzer

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Gemeente

02 Huisarts

03 Jeugdarts

04 Medisch specialist

05 Zelfverwijzer
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06 Gecertificeerde instelling

lst_ijwmo_cod366s

Burgelijke staat

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest

2 Gehuwd

3 Gescheiden

4 Weduwe/weduwnaar

5 Geregistreerd partner

6 Gescheiden geregistreerd partner

7 Achtergebleven geregistreerd partner

9 Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest

lst_ijwmo_cod392s

Diagnosecodelijst

naam type beschrijving

code string

description string

code description

014 Classificatie van ziekten (cvz/icd-10)

019 Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV).

021 Internationale classificatie van functioneren (ICF)

022 IQ

023 Visueel

024 Auditief
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lst_ijwmo_cod467s

Status aanlevering

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Eerste aanlevering

2 Gewijzigde aanlevering

3 Verwijderen aanlevering

9 Niet van toepassing (ongewijzigd)

lst_ijwmo_cod472s

Soort relatie

naam type beschrijving

code string

description string

code description

03 Curator (juridisch)

04 Financieel (gemachtigd)

05 Financieel (toetsing)

06 Leefeenheid

07 Hulpverlener

08 Specialist

09 Anders

10 Ouder

11 Voogd

12 Partner/echtgeno(o)t(e)

13 Pleegouder

14 Bewindvoerder

15 Mentor

16 Zoon/dochter
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17 Familielid

18 Gezinslid

19 Buur

20 Vriend(in)/kennis

21 Cliëntondersteuner

22 Huisarts

23 Erven van

24 Werkgever

25 Wijkcoach

lst_ijwmo_cod478s

Leefeenheid

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 WOONT ALLEEN EN ZELFSTANDIG (EENPERSOONSHUISHOUDEN)

2 WOONT ALS KIND SAMEN MET OUDER(S) IN OUDERLIJK HUIS

3 HEEFT EEN ZELFSTANDIG HUISHOUDEN MET UITSLUITEND PARTNER

4 HEEFT EEN HUISHOUDEN MET PARTNER EN THUISWONENDE KINDEREN

5 HEEFT EEN HUISHOUDEN VAN VOLWASSENE MET 1 OF MEER KINDEREN

6 EEN ANDER MEERPERSOONSHUISHOUDEN

7 WOONT IN EEN ZORGINSTELLING MET VERBLIJF

9 ONBEKEND

lst_ijwmo_cod539s

Beperking

naam type beschrijving

code string



Pagina  van 225 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

description string

code description

1 Sociale redzaamheid

2 Mobiliteit

3 Persoonlijke zorg

4 Huishoudelijk leven

5 Sociale relaties en maatschappelijk leven

6 Deelname aan leren, werken

9 Niet van toepassing

lst_ijwmo_cod578s

Leveringsvorm

naam type beschrijving

code string

description string

code description

2 Persoonsgebonden budget (PGB)

4 Zorg in natura (ZIN)

5 Volledig pakket thuis (VPT)

lst_ijwmo_cod700s

Naamcode

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Eigen naam

2 Naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam

3 Naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam

4 Eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner
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5 Pseudoniem

lst_ijwmo_cod736s

Grondslag

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 SOMATISCHE ZIEKTE/AANDOENING

02 PSYCHOGERIATRISCHE ZIEKTE/AANDOENING

03 PSYCHIATRISCHE AANDOENING, PSYCHISCHE STOORNIS

04 LICHAMELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

05 VERSTANDELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

06 ZINTUIGLIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

07 PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

lst_ijwmo_cod737s

Prognose

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Uitzicht op volledig herstel binnen 1 jaar

2 Uitzicht op gedeeltelijk herstel/verbetering binnen 1 jaar

3 De gezondheidstoestand blijft hetzelfde

4 Er wordt een verslechtering verwacht binnen 1 jaar

5 Onbekend; prognose niet beschikbaar of niet mogelijk

lst_ijwmo_cod740s

Leveringsvoorwaarde zorg
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Volgens afspraak op geplande tijden

2 Volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)

3 Voortdurend in de nabijheid (toezicht in nabijheid)

4 24 uur per dag (toezicht steeds actief)

8 Onbekend

9 Niet van toepassing

lst_ijwmo_cod741s

Vervoer

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Vervoer nodig

2 Vervoer niet nodig

9 Onbekend

lst_ijwmo_cod747s

Communicatievorm

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Tolk taal

2 Doventolk

3 Doofblindentolk
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lst_ijwmo_cod749s

Duur

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Korter dan drie maanden

2 Drie tot zes maanden

3 Zes tot twaalf maanden

4 Langer dan een jaar

lst_ijwmo_cod756s

Klasse

naam type beschrijving

code string

description string

code description

99 niet van toepassing

K0 0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding)

K1 0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding)

K2 2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per 
week)

K3 4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, 
gemiddeld 5 uur/w)

K4 7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet 
verblijf)

K5 10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend 
klimaat)

K6 13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend 
klimaat met extra aandacht voor

K7 16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, 
permanent toezicht,

K8 20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uurs nabij, in therapeutisch 
leefklimaat,
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KD01 Een dagdeel per week

KD02 Twee dagdelen per week

KD03 Drie dagdelen per week

KD04 Vier dagdelen per week

KD05 Vijf dagdelen per week

KD06 Zes dagdelen per week

KD07 Zeven dagdelen per week

KD08 Acht dagdelen per week

KD09 Negen dagdelen per week

KD10 Tien dagdelen per week

KD11 Elf dagdelen per week

KD12 Twaalf dagdelen per week

KD13 Dertien dagdelen per week

KD14 Veertien dagdelen per week

KD15 Vijftien dagdelen per week

KE1 Gemiddeld een etmaal per week

KE2 Gemiddeld twee etmalen per week

KE3 Gemiddeld drie etmalen per week

KE4 Gemiddeld vier etmalen per week

KE5 Gemiddeld vijf etmalen per week

KE6 Gemiddeld zes etmalen per week

KE7 Zeven etmalen per week

lst_ijwmo_cod757s

Soort adres

naam type beschrijving

code string

description string
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01 GBA adres

02 Correspondentie-adres

03 Verblijfadres

04 Tijdelijk verblijfadres

lst_ijwmo_cod770s

Subcode diagnosecodelijst

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Mentaal

02 Zintuiglijk

03 Fysiek

04 1e aandoening

05 2e aandoening

06 3e aandoening

07 As I

08 As II

09 As III

10 As IV

11 As V

12 Visueel

13 Auditief

lst_ijwmo_cod824s

Vraag stoornis

naam type beschrijving

code string
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naam type beschrijving

description string

code description

0101 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in tijd: weten welke dag het is, etc.

0102 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie naar plaats: weten waar je bent

0103 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in ruimte: de weg vinden in huis, en omgeving

0104 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in persoon: weten wie je bent, wie anderen zijn

0201 Psychosociale functies - Concentratie

0202 Psychosociale functies - Geheugen en denken

0203 Psychosociale functies - Perceptie van omgeving (-vertekende)

0204 Psychosociale functies - Motivatie (lusteloos, geen initiatief)

0301 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterarm, linkerarm

0302 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterhand, linkerhand

0303 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterbeen, linkerbeen

0304 Motorisch functioneren - Gebruik van rechtervoet, linkervoet

0305 Motorisch functioneren - Handhaving hoofdbalans

0306 Motorisch functioneren - Handhaving rompbalans

0401 Probleemgedrag/veiligheid - Zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag

0402 Probleemgedrag/veiligheid - Verbaal agressief gedrag

0403 Probleemgedrag/veiligheid - Lichamelijk agressief gedrag

0404 Probleemgedrag/veiligheid - Destructief gedrag (vernielen, brandstichten, stelen)

0405 Probleemgedrag/veiligheid - Manipulatief gedrag (dwarsliggen, negeren, weglopen)

0406 Probleemgedrag/veiligheid - Dwangmatig gedrag (niet willen spreken, eten, bewegen)

0407 Probleemgedrag/veiligheid - Grensoverschrijdend seksueel gedrag

0501 Verslavingsproblemen - Gebruik van softdrugs

0502 Verslavingsproblemen - Gebruik van harddrugs

0503 Verslavingsproblemen - Gebruik van alcohol

0504 Verslavingsproblemen - Verslavingsproblemen anders

0601 Psychosociaal welbevinden - Angstig zijn

0602 Psychosociaal welbevinden - Moedeloos zijn ("depressief")
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0603 Psychosociaal welbevinden - Belangstelling en betrokkenheid

0604 Psychosociaal welbevinden - Gemis van persoonlijke relaties

0605 Psychosociaal welbevinden - Gemis van gewaardeerde sociale rollen

lst_ijwmo_cod825s

Vraag beperking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0101 Sociale redzaamheid - Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten

0102 Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen)

0103 Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van complexere taken (bv. werkritme)

0104 Sociale redzaamheid - Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling

0105 Sociale redzaamheid - Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren

0106 Sociale redzaamheid - Kunnen lezen, schrijven en rekenen

0107 Sociale redzaamheid - Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt

0108 Sociale redzaamheid - Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen

0109 Sociale redzaamheid - Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer

0110 Sociale redzaamheid - Zich redden in winkels, postkantoor, bank, etc.

0111 Sociale redzaamheid - Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen

0112 Sociale redzaamheid - Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen

0113 Sociale redzaamheid - Communicatie: een gesprek voeren

0114 Sociale redzaamheid - Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (telefoon, computer, etc.)

0201 Mobiliteit - Lichaamspositie veranderen (opstaan uit stoel, knielen en opstaan)

0202 Mobiliteit - Lichaamspositie handhaven (rechtop staan; in stoel zitten)

0203 Mobiliteit - Lichtere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kopje oppakken)

0204 Mobiliteit - Zwaardere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kind in bed leggen)

0205 Mobiliteit - Gecoördinerede bewegingen met benen/voeten maken (bijv. fietsen)
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0206 Mobiliteit - Fijne handbewegingen maken (bijv. geld tellen, toetsen indrukken)

0207 Mobiliteit - Grove hand- en armbewegingen maken (duwen, trekken, vangen)

0208 Mobiliteit - Zich voortbewegen binnenshuis, zonder hulp of hulpmiddelen

0209 Mobiliteit - Trap op en af gaan, zonder hulp of hulpmiddelen

0210 Mobiliteit - Korte afstanden lopen: ten hoogste kilometer

0211 Mobiliteit - Zich verplaatsen buitenshuis (> kilometer) zonder hulp/hulpmiddelen

0212 Mobiliteit - Zich verplaatsen met gebruik van hulpmiddelen (rollator, rolstoel, etc.)

0213 Mobiliteit - Een eigen vervoermiddel gebruiken (fiets, auto)

0214 Mobiliteit - Gebruik maken van openbaar vervoer (trein, bus)

0301 Persoonlijke zorg - Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam

0302 Persoonlijke zorg - Zich kleden: aankleden en uitkelden

0303 Persoonlijke zorg - In en uit bed gaan

0304 Persoonlijke zorg - Zich verplaatsen in zit- of lighouding

0305 Persoonlijke zorg - Naar toilet gaan en zich reinigen

0306 Persoonlijke zorg - Eten en drinken

0307 Persoonlijke zorg - Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid

0308 Persoonlijke zorg - Zelf aanbrengen van een prothese

0309 Persoonlijke zorg - Voor eigen gezondheid zorgen (gezonde voeding etc.)

0401 Huishoudelijk leven - Boodschappen voor het dagelijks leven doen

0402 Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: broodmaaltijd

0403 Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: warme maaltijd

0404 Huishoudelijk leven - Licht poetswerk in huis; kamers opruimen

0405 Huishoudelijk leven - Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen

0406 Huishoudelijk leven - Kleding/linnengoed wassen ("de was doen")

0407 Huishoudelijk leven - Huishoudelijke apparaten gebruiken (wasmachine, stofzuiger, strijkijzer)

0408 Huishoudelijk leven - Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, planten, apparaten)

0409 Huishoudelijk leven - Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging

0410 Huishoudelijk leven - Anderen helpen bij bereiden maaltijden, eten, etc.
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0411 Huishoudelijk leven - Dagelijkse organisatie van het huishouden

0501 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Relaties met familie onderhouden

0502 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen contacten opbouwen

0503 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen (vrienden) contacten onderhouden

0504 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen

0505 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Vrijetijdsbesteding buitenshuis: naar sport, theater, café, 
etc.

0506 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig naar algemene voorzieningen gaan (zoals 
winkels, bibliotheek)

0601 Deelname onderwijs, werk - Deelname aan gewone kinderopvang

0602 Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het gewoon onderwijs

0603 Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het speciaal onderwijs

0604 Deelname onderwijs, werk - Meedoen aan naschoolse of buitenschoolse opvang

0605 Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: opvoeden van kind (ontwikkelen van vaardigheden)

0606 Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: dagelijkse structuur bieden aan het opgroeiende 
kind

0607 Deelname onderwijs, werk - Een betaalde baan zoeken en krijgen

0608 Deelname onderwijs, werk - Een dagtaak uitvoeren, een vast werkritme aanhouden

0609 Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: voltijds

0610 Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: deeltijd

0611 Deelname onderwijs, werk - Niet-betaald werk doen in vrijwillige verbanden

lst_ijwmo_cod827s

Score vraag stoornis

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0 Geen probleem/geen hulp van anderen nodig

1 Wel probleem: af en toe hulp, toezicht of sturing nodig

2 Wel probleem: vaak hulp, toezicht of sturing nodig
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code description

3 Wel probleem: continu hulp, toezicht of sturing nodig

9 Niet beoordeeld

lst_ijwmo_cod828s

Score vraag beperking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0 Kan deze activiteit zelf, er is geen hulp van een ander nodig

1 Kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren

2 Kan dit slechts met veel moeite/iemand anders moet helpen

3 Kan dit niet zelfstandig/iemand anders moet dit overnemen

9 Niet beoordeeld

lst_ijwmo_cod923s

ICD10/DSMIV (subset)

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Bep. infectieziekten en parasitaire aandoeningen

02 Nieuwvormingen (= tumoren)

03 Ziekten van bloed en immuunsysteem

04 Endocriene ziekten en voedings/stofw.stoornissen

05 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen

06 Ziekten van zenuwstelsel

07 Ziekten van oog en adnexen

08 Ziekten van oor en processus mastoïdus

09 Ziekten van hart en vaatstelsel
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10 Ziekten van ademhalingsstelsel

11 Ziekten van spijsverteringsstelsel

12 Ziekten van huid en subcutis

13 Ziekten van botspierweefsel en bindweefsel

14 Ziekten van urogenitaal stelsel

15 Zwangerschap, bevalling en kraambed

16 Aandoeningen met oorsprong in perinatale periode

17 Congenitale afw, misvormingen en chromos. afw.

18 Overige symptomen, bevindingen, uitslagen

19 Letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken

20 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte

21 Gezondheidstoestand beïnvloedende factoren

lst_ijwmo_cod924s

IQ

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b117.0 Zwakbegaafdheid

b117.1 Lichte zwakzinnigheid

b117.2 Matige zwakzinnigheid

b117.3 Ernstige zwakzinnigheid

b117.4 Diepe zwakzinnigheid

b117.9 Niet gespecificeerd

lst_ijwmo_cod925s

ICF
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

b110 Bewustzijn

b114 Oriëntatie

b117 Intellectuele functies

b122 Globale psychosociale functies

b126 Temperament en persoonlijkheid

b130 Energie en driften

b134 Slaap

b139 Algemene mentale functies (niet gespecificeerd)

b140 Aandacht

b144 Geheugen

b147 Psychomotorische functies

b152 Stemming

b156 Perceptie

b160 Denken

b164 Hogere cognitieve functies

b199 Mentale functies (niet gespecificeerd)

b210 Visuele functies

b215 Functies van aan oog verwante structuren

b220 Gewaarwordingen van oog en aanverwanten

b229 Visuele en verwante functies (niet gespecificeerd)

b230 Hoorfuncties

b235 Vestibulaire functies

b270 Sensorische functies (pijn en andere stimuli)

b310 Stem

b320 Articulatie

b340 Alternatieve vormen van stemgebruik
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b410 Hartfuncties

b415 Functies van bloedvaten

b420 Bloeddruk

b430 Functies van hematologisch systeem

b435 Functies van afweersysteem

b440 Ademhaling

b455 Inspanningstolerantie

b469 Andere functies hart/ vaten/ ademhaling

b510 Opname van voedsel

b515 Vertering

b525 Defecatie

b535 Gewaarwordingen spijsverteringsstelsel

b539 Functies van spijsverteringstelsel (niet gespecificeerd)

b540 Algemene metabole functies

b545 Water-, mineraal- en elektrolytenbalans

b550 Thermoregulatoire functies

b555 Functies van endocriene klieren

b559 Functies metabool-/ hormoonstelsel (niet gespecificeerd)

b610 Productie en opslag van urine

b620 Functies gerelateerd aan urinelozing

b639 Functies gerelateerd aan urine (niet gespecificeerd)

b679 Genitale en reproductieve functies

b710 Mobiliteit van gewrichten

b715 Stabiliteit van gewrichten

b729 Functies van gewrichten en botten

b749 Spierfuncties

b750 Motorische reflexfuncties

b755 Onwillekeurige bewegingsreacties
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b760 Controle van willekeurige bewegingen

b765 Onwillekeurige bewegingen

b789 Bewegingsfuncties (niet gespecificeerd)

b849 Functies van huid

b869 Functies van haren en nagels

lst_ijwmo_cod926s

Visueel

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b210.1 Lichte visusbeperking

b210.2 Matige visusbeperking

b210.3 (Zeer) ernstige visusbeperking

b210.4 (Functionele) blindheid

b210.9 Niet gespecificeerd

lst_ijwmo_cod927s

Auditief

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b230.1 Lichte gehoorbeperking

b230.2 Matige gehoorbeperking

b230.3 (Zeer) ernstige gehoorbeperking

b230.4 (Volledige) doofheid

b230.9 Niet gespecificeerd
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lst_ijwmo_jw003

Wettelijke vertegenwoordiging

naam type beschrijving

code string

description string

code description

06 Voogdij

07 Bewindvoering

08 Mentorschap

09 Onder curatele stelling

10 Zaakwaarneming

lst_ijwmo_jz004s

Retourcode

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0001 Bericht is technisch fout.

0002 KENMERK RECORD ontbreekt of is onjuist.

0003 RESERVE ontbreekt of is onjuist.

0010 BERICHT ontbreekt of is onjuist.

0011 VERSIE ontbreekt of is onjuist.

0026 IDENTIFICATIE AANLEVERING ontbreekt of is onjuist.

0036 TEKENSET HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.

0153 AANTAL COMMENTAARRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0155 AANTAL CLIENTRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0156 TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0163 AANTAL RELATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0164 AANTAL ADRESRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0166 AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
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0167 AANTAL BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0168 AANTAL BESCHIKKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0179 AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN) ontbreekt of is onjuist.

0183 AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.

0185 AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.

0187 AANTAL SCORE STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0188 AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0189 AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0190 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.

0191 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN) ontbreekt of is onjuist.

0192 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.

0193 AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0194 AANTAL AANVRAAG PRODUCTRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0195 AANTAL AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0200 Geen opmerking over dit record.

0207 Records niet beoordeeld, VOORLOOPRECORD ontbreekt of is onjuist.

0208 Records niet beoordeeld, SLUITRECORD ontbreekt of is onjuist.

0233 Record is niet beoordeeld.

0309 GEHEIME CLIENT ontbreekt of is onjuist.

0310 VOORLETTERS ontbreekt of is onjuist.

0311 VOORVOEGSEL (01) ontbreekt of is onjuist.

0312 NAAM (01) ontbreekt of is onjuist..

0317 NAAMCODE (01) ontbreekt of is onjuist.

0350 GEBOORTEDATUM ontbreekt of is onjuist.

0351 GESLACHT ontbreekt of is onjuist.

0354 BURGERLIJKE STAAT cliënt ontbreekt of is onjuist.

0383 WMO-aanbieder ontbreekt of is onjuist.

0387 VOORVOEGSEL (02) ontbreekt of is onjuist.
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0388 NAAM (02) ontbreekt of is onjuist.

0389 NAAMCODE (02) ontbreekt of is onjuist.

0397 NAAMCODE (03) ontbreekt of is onjuist.

0398 DATUMGEBRUIK ontbreekt of is onjuist.

0399 BSN ontbreekt of is onjuist.

0402 COMMUNICATIEVORM ontbreekt of is onjuist.

0403 COMMUNICATIETAAL ontbreekt of is onjuist.

0404 JURIDISCHE STATUS ontbreekt of is onjuist.

0406 HUISNUMMER ontbreekt of is onjuist.

0407 HUISNUMMERTOEVOEGING ontbreekt of is onjuist.

0409 STRAATNAAM ontbreekt of is onjuist.

0410 PLAATSNAAM ontbreekt of is onjuist.

0411 ORGANISATIE ontbreekt of is onjuist.

0415 EMAILADRES ontbreekt of is onjuist.

0426 LANDCODE ontbreekt of is onjuist.

0427 TELEFOON (01) ontbreekt of is onjuist.

0428 LANDNUMMER (01) ontbreekt of is onjuist.

0429 TELEFOON (02) ontbreekt of is onjuist.

0430 LANDNUMMER (02) ontbreekt of is onjuist.

0431 POSTCODE ontbreekt of is onjuist.

0451 HUISLETTER ontbreekt of is onjuist.

0452 AANDUIDING WOONADRES ontbreekt of is onjuist.

0540 DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.

0546 SUBCODE DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.

0565 HUISARTS ontbreekt of is onjuist.

0659 SOORT relatie ontbreekt of is onjuist.

0677 RELATIENUMMER ontbreekt of is onjuist.

0682 SOORT adres ontbreekt of is onjuist.
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0699 BEGINDATUM levering ontbreekt of is onjuist.

0754 REGELNUMMER ontbreekt of is onjuist.

0755 REGEL ontbreekt.

0801 IDENTIFICATIE DETAILRECORD ontbreekt of is onjuist.

0802 Fysieke plaats record onjuist.

0803 Record is dubbel opgenomen.

0804 Lengte record onjuist.

0806 STATUS AANLEVERING RECORD ontbreekt of is onjuist.

1000 INDICATIEORGAAN ontbreekt of is onjuist.

1002 GEMEENTECODE ontbreekt of is onjuist.

1054 LEEFEENHEID ontbreekt of is onjuist.

1060 CLIENTNUMMER ontbreekt of is onjuist.

1061 AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ontbreekt of is onjuist.

1062 BESCHIKKINGNUMMER ontbreekt of is onjuist.

1064 BEGINDATUM adres ontbreekt of is onjuist.

1065 EINDDATUM adres ontbreekt of is onjuist.

1074 GRONDSLAG ontbreekt of is onjuist.

1075 ZIEKTEBEELD/STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1076 PROGNOSE ontbreekt of is onjuist.

1079 BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1081 DUUR ontbreekt of is onjuist.

1092 VOLGORDE ontbreekt of is onjuist.

1112 VOLUME ontbreekt of is onjuist.

1113 PRODUCTCATEGORIE of ZZPCODE ontbreekt of is onjuist.

1114 KLASSE ontbreekt of is onjuist.

1115 GRONDSLAG (01) ontbreekt of is onjuist.

1116 LEVERINGSVOORWAARDE ontbreekt of is onjuist.

1117 VERVOER ontbreekt of is onjuist.
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1119 INGANGSDATUM geïndiceerde zorgeenheid ontbreekt of is onjuist.

1120 EINDDATUM geïndiceerde zorgeenheid ontbreekt of is onjuist.

1121 DAGTEKENING HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.

1123 LEVERINGSVORM ontbreekt of is onjuist.

1142 PRODUCTCODE ontbreekt of is onjuist.

1143 GRONDSLAG (02) ontbreekt of is onjuist.

1145 EENHEID ontbreekt of is onjuist.

1154 MUTATIECODE ontbreekt of is onjuist.

1156 MUTATIEDATUM ontbreekt of is onjuist.

1158 INSTELLING BESTEMMING ontbreekt of is onjuist.

1173 TOEWIJZINGSDATUM ontbreekt of is onjuist.

1174 INGANGSDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.

1175 EINDDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.

1187 BOPZ ontbreekt of is onjuist.

1188 DATUM BOPZ ontbreekt of is onjuist.

1190 VRAAG STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1191 SCORE STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1192 VRAAG BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1193 SCORE BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1201 TOEWIJZINGSTIJD ontbreekt of onjuist.

1206 SOORT indicatie ontbreekt of is onjuist.

1207 SOORT toewijzing ontbreekt of is onjuist.

1208 REDEN INTREKKING ontbreekt of is onjuist.

1210 LEVERINGSSTATUS ontbreekt of is onjuist.

1211 SLEUTELDATUM ontbreekt of is onjuist.

4702 INGANGSDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.

4703 EINDDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.

4761 AFGIFTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
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8027 SUBVERSIE ontbreekt of is onjuist.

8234 Code (zelf)verwijzer ontbreekt of is onjuist.

8441 Dagtekening retourbericht ontbreekt of is onjuist.

8442 Retourcode (01) ontbreekt of is onjuist.

8452 Retourcode (02) ontbreekt of is onjuist.

8453 Retourcode (03) ontbreekt of is onjuist.

9001 Bericht voldoet niet aan technische regel 1

9002 Bericht voldoet niet aan technische regel 2

9006 Bericht voldoet niet aan technische regel 6

9014 Bericht voldoet niet aan technische regel 14

9015 Bericht voldoet niet aan technische regel 15

9016 Bericht voldoet niet aan technische regel 16

9017 Bericht voldoet niet aan technische regel 17

9018 Bericht voldoet niet aan technische regel 18

9020 Bericht voldoet niet aan technische regel 20

9021 Bericht voldoet niet aan technische regel 21

9037 Bericht voldoet niet aan technische regel 37

9040 Bericht voldoet niet aan technische regel 40

9041 Bericht voldoet niet aan technische regel 41

9042 Bericht voldoet niet aan technische regel 42

9046 Bericht voldoet niet aan technische regel 46

9056 Bericht voldoet niet aan technische regel 56

9061 Bericht voldoet niet aan technische regel 61

9062 Bericht voldoet niet aan technische regel 62

9063 Bericht voldoet niet aan technische regel 63

9064 Bericht voldoet niet aan technische regel 64

9066 Bericht voldoet niet aan technische regel 66

9069 Bericht voldoet niet aan technische regel 69
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9070 Bericht voldoet niet aan technische regel 70

9071 Bericht voldoet niet aan technische regel 71

9073 Bericht voldoet niet aan technische regel 73

9078 Bericht voldoet niet aan technische regel 78

9085 Bericht voldoet niet aan technische regel 85

9086 Bericht voldoet niet aan technische regel 86

9097 Bericht voldoet niet aan technische regel 97

lst_ijwmo_jz020s

Productiecategorie

naam type beschrijving

code string

description string

code description

31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam

32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder

33 Zonder verblijf: daghulp op locatie van de aanbieder

34 zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige

35 Met verblijf: pleegzorg

36 Met verblijf: gezinsgericht

37 Met verblijf: gesloten plaatsing

38 Met verblijf: overig residentieel

40 Persoonlijke verzorging

41 Dagbehandeling

42 Vervoerdiensten

43 Jeugdhulp verblijf (incl. behandeling)

44 Jeugdhulp verblijf (excl. behandeling)

45 Jeugdhulp ambulant

46 Jeugdhulp crisis
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47 Jeugdreclassering

48 Jeugdbescherming

49 Activiteiten in het preventief justitieel kader

50 Maatwerkarrangementen jeugd

51 Generalistische basis-ggz

52 Specialistische ggz

53 Kindergeneeskunde

54 Jeugd-ggz

55 Landelijk ingekochte zorg

lst_ijwmo_jz172s

Reden intrekking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Cliënt overleden

2 Negatief indicatiebesluit

3 Herindicatie

4 Overplaatsing

5 PGB

6 Uitstroom

lst_ijwmo_jz588s

Mutatiecode

naam type beschrijving

code string

description string

code description

02 Overlijden
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12 Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet

17 Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)

18 Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren

20 Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden

21 Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)

31 Jeugdhulp is volgens plan beëindigd - toewijzing sluiten

32 De cliënt heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing sluiten

33 De hulpaanbieder heeft de hulp eenzijdig beëindigd - toewijzing sluiten

34 Cliënt en hulpaanbieder hebben de hulp in overeenstemming beëindigd - toewijzing sluiten

35 De hulp is wegens externe omstandigheden beëindigd (bijv. verhuizing van de cliënt) - toewijzing 
sluiten

lst_ijwmo_jz756s

Eenheid

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Minuten per week

02 Uren per week

03 Dagdelen per week

04 Dagen per week

05 Etmalen per week

06 Minuten per maand

07 Uren per maand

08 Dagdelen per maand

09 Dagen per maand

10 Etmalen per maand

11 Minuten totaal binnen geldigheidsduur beschikking

12 Uren totaal binnen geldigheidsduur beschikking
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13 Dagdelen totaal binnen geldigheidsduur beschikking

14 Dagen totaal binnen geldigheidsduur beschikking

15 Etmalen totaal binnen geldigheidsduur beschikking

16 Stuks/aantal

17 Euro's

18 Interval (Klasse)

19 Stuks/aantal per week

20 Stuks/aantal per maand

21 Stuks/aantal totaal binnen geldigheidsduur beschikking

22 Euro's per week

23 Euro's per maand

24 Euro's totaal binnen geldigheidsduur beschikking

lst_ijwmo_jz756-2s

Eenheid

Vanaf .4005

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Minuut

04 Uur

14 Etmaal

16 Dagdeel (4 uur)

82 Stuks

83 Euro’s

lst_ijwmo_jz757s

Frequentie
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code string

description string

code description

1 Per dag

2 Per week

3 Per vier weken

4 Per maand

5 Per jaar

6 Totaal binnen geldigheidsduur beschikking

lst_ijwmo_num061s

Aanduiding woonadres

naam type beschrijving

code string

description string

code description

AB Aan boord

BY Bij

TO Tegenover

WW Woonwagen

lst_import_log_statussen_verwerking
Vanaf .4060

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Busy

1 OK

2 Warning
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3 Error

4 Fatal

lst_indicatie_codes

Code soort indicatie paramedische hulp (COD321)

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Eerste aandoening lijst met aandoeningen voor langdurige en intermitterende fysiotherapie, 
oefentherapie c/m (de ‘lijst’)

2 Tweede of vervolgaandoening die voor komt op de ‘lijst’

3 Eerste indicatie fysiotherapie, met uitzondering bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, van 
aandoening die niet voorkomt op de lijst

4 Eerste indicatie kinderfysiotherapie van aandoening die niet voor komt op de ‘lijst’

5 1e vervolgindicatie kinderfysiotherapie van een aandoening die niet voor komt op de ‘lijst’

6 Eerste indicatie oefentherapie c/m van aandoening die niet voor komt op de ‘lijst’

7 1e vervolgindicatie oefentherapie c/m van een aandoening die niet voor komt op de ‘lijst’

8 Eerste n behandelingen van een nieuwe chronische indicatie fysiotherapie/oefentherapie voor 
verzekerden van 18 jaar en ouder

9 Behandelingen vallend onder de regeling paramedische hulp die niet vergoed worden uit de 
basisverzekering

10 Eerste n behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie voor verzekerden van 18 jaar en 
ouder.

lst_indicatie_vervoer

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Vervoer nodig

2 Vervoer niet nodig
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9 Onbekend

lst_input_types

Type invoer bij vergoedingen

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Kilometers

1 Dagen

lst_insurance_sources

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Systeem

1 Handmatig

2 Outside

3 Vecozo

4 XML

lst_insurance_types

Soorten verzekeringen: basis-, aanvullend-, tand-, hoofdverzekering

Vanaf .4041

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 AV
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1 AVT

2 AWBZ

3 BV

4 HV

5 TV

lst_invoice_profile_accumulations

Lijst met type optelling voor factuurprofielen.

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Week

1 Dag

2 Periode

lst_invoice_template_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Standaard

1 Krediet

2 Debet

3 Incasso

4 AcceptGiro

lst_invoice_types

naam type beschrijving

code integer Code
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naam type beschrijving

description string Beschrijving

code description

0 Handmatig

1 AW319 Intramural

2 AW319 Extramural

3 OS301

4 ZH308

5 ZH310

6 AW319 Wet Langdurige Zorg

7 AW319 Zintuiglijke Gehandicapten

8 AW319 Wijk Verpleging

9 WMO303

10 JW303

11 JW321

12 PM304 eerstelijnszorg

13 FZ303

14 GZ321

15 AW319 Eerstelijnsverblijf

16 AW319 GZSP

17 FZ301

18 WMO323

19 JW323

lst_iwmo_cod002s

Bericht

naam type beschrijving

code string

description string
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187 Declaratie Wlz-zorg

188 Retourinformatie declaratie Wlz-zorg

352 Zorgtoewijzing Wlz-zorg

353 Retourinformatie zorgtoewijzing Wlz

354 Melding aanvang Wlz-zorg

355 Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg

358 Beeindiging/mutatie Wlz-zorg

359 Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg

388 Indicatiebesluit Wlz-zorg

389 Retourinformatie indicatiebesluit Wlz-zorg

393 Melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK

394 Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK

395 Beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK

396 Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK

397 Zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK

398 Retourinformatie zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK

404 Landelijke aanlevering uitvoeringsinformatie Wlz

405 Retourinformatie Landelijke aanlevering uitvoeringsinformatie Wlz

406 Melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK

407 Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK

410 Beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK

411 Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK

412 Aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg

413 Retourinformatie aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg

414 Wmo-Toewijzing

415 Wmo-Toewijzing-Retour

416 Wmo-Declaratie

417 Wmo-Declaratie-Retour
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418 Wmo-AanvangOndersteuning

419 Wmo-AanvangOndersteuning-Retour

420 Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning

421 Wmo-BeeindigingMutatieOndersteuning-Retour

422 Wmo-Wachtlijst

423 Wmo-Wachtlijst-Retour

424 Wmo-Indicatie

425 Wmo-Indicatie-Retour

426 Wmo-AanvraagIndicatie

427 Wmo-AanvraagIndicatie-Retour

lst_iwmo_cod003s

Bereikbaarheid

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 ochtend

2 middag

3 overdag

lst_iwmo_cod004s

Soort aanvraag

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 standaard indicatie protocol (voorvullen)

2 aanvragen indicatie

3 herindicatie via taakmandaat
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4 aanmelden registratieve indicatie

5 aanmelden indicatie

lst_iwmo_cod032s

Land

naam type beschrijving

code string

description string

code description

AD ANDORRA

AE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

AF AFGHANISTAN

AG ANTIGUA EN BARBUDA

AI ANGUILA

AL ALBANIË

AM ARMENIË

AO ANGOLA

AQ ANTARTICA

AR ARGENTINIË

AS AMERIKAANS-SAMOA

AT OOSTENRIJK

AU AUSTRALIË

AW ARUBA

AX ÅLANDSEILANDEN

AZ AZERBEIDZJAN

BA BOSNIË EN HERZEGOVINA

BB BARBADOS

BD BANGLADESH

BE BELGIË
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code description

BF BURKINA FASO

BG BULGARIJE

BH BAHREIN

BI BURUNDI

BJ BENIN

BL SAINT BARTHÉLEMY

BM BERMUDA

BN BRUNEI

BO BOLIVIA

BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS en SABA

BR BRAZILIË

BS BAHAMA'S

BT BHUTAN

BV BOUVET

BW BOTSWANA

BY WIT-RUSLAND

BZ BELIZE

CA CANADA

CC COCOSEILANDEN

CD CONGO-KINSHASA

CF CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

CG CONGO-BRAZZAVILLE

CH ZWITSERLAND

CI IVOORKUST

CK COOKEILANDEN

CL CHILI

CM KAMEROEN

CN CHINA
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CO COLOMBIA

CR COSTA RICA

CU CUBA

CV KAAPVERDIË

CW CURAÇAO

CX CHRISTMASEILAND

CY CYPRUS

CZ TSJECHIË

DE DUITSLAND

DJ DJIBOUTI

DK DENEMARKEN

DM DOMINICA

DO DOMINICAANSE REPUBLIEK

DZ ALGERIJE

EC ECUADOR

EE ESTLAND

EG EGYPTE

EH WESTELIJKE SAHARA

ER ERITREA

ES SPANJE

ET ETHIOPIË

FI FINLAND

FJ FIJI

FK FALKLANDEILANDEN

FM MICRONESIA

FO FAERÖER

FR FRANKRIJK

GA GABON
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GB VERENIGD KONINKRIJK

GD GRENADA

GE GEORGIË

GF FRANS-GUYANA

GG GUERNSEY

GH GHANA

GI GIBRALTAR

GL GROENLAND

GM GAMBIA

GN GUINEA

GP GUADELOUPE

GQ EQUATORIAAL-GUINEA

GR GRIEKENLAND

GS ZUID-GEORGIË EN DE ZUIDELIJKE SANDWICHEILANDEN

GT GUATEMALA

GU GUAM

GW GUINEE-BISSAU

GY GUYANA

HK HONGKONG

HM HEARD EN MCDONALDEILANDEN

HN HONDURAS

HR KROATIË

HT HAÏTI

HU HONGARIJE

ID INDONESIË

IE IERLAND

IL ISRAËL

IM ISLE OF MAN
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IN INDIA

IO BRITS TERRITORIUM IN DE INDISCHE OCEAAN

IQ IRAK

IR IRAN

IS IJSLAND

IT ITALIË

JE JERSEY

JM JAMAICA

JO JORDANIË

JP JAPAN

KE KENIA

KG KIRGIZIË

KH CAMBODJA

KI KIRIBATI

KM COMOREN

KN SAINT KITTS EN NEVIS

KP NOORD-KOREA

KR ZUID-KOREA

KW KOEWEIT

KY CAYMANEILANDEN

KZ KAZACHSTAN

LA LAOS

LB LIBANON

LC SAINT LUCIA

LI LIECHTENSTEIN

LK SRI LANKA

LR LIBERIA

LS LESOTHO
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LT LITOUWEN

LU LUXEMBURG

LV LETLAND

LY LIBIË

MA MAROKKO

MC MONACO

MD MOLDAVIË

ME MONTENEGRO

MF SAINT MARTIN

MG MADAGASKAR

MH MARSHALLEILANDEN

MK MACEDONIË

ML MALI

MM MYANMAR

MN MONGOLIË

MO MACAU

MP NOORDELIJKE MARIANEN

MQ MARTINIQUE

MR MAURITANIË

MS MONTSERRAT

MT MALTA

MU MAURITIUS

MV MALDIVEN

MW MALAWI

MX MEXICO

MY MALEISIË

MZ MOZAMBIQUE

NA NAMIBIË
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NC NIEUW-CALEDONIË

NE NIGER

NF NORFOLK

NG NIGERIA

NI NICARAGUA

NL NEDERLAND

NO NOORWEGEN

NP NEPAL

NR NAURU

NU NIUE

NZ NIEUW-ZEELAND

OM OMAN

PA PANAMA

PE PERU

PF FRANS-POLYNESIË

PG PAPOEA-NIEUW-GUINEA

PH FILIPIJNEN

PK PAKISTAN

PL POLEN

PM SAINT-PIERRE EN MIQUELON

PN PITCAIRNEILANDEN

PR PUERTO RICO

PS PALESTIJNSE AUTORITEIT

PT PORTUGAL

PW PALAU

PY PARAGUAY

QA QATAR

RE RÉUNION
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RO ROEMENIË

RS SERVIË

RU RUSLAND

RW RWANDA

SA SAOEDI-ARABIË

SB SALOMONSEILANDEN

SC SEYCHELLEN

SD SOEDAN

SE ZWEDEN

SG SINGAPORE

SH SINT-HELENA

SI SLOVENIË

SJ SPITSBERGEN EN JAN MAYEN

SK SLOWAKIJE

SL SIERRA LEONE

SM SAN MARINO

SN SENEGAL

SO SOMALIË

SR SURINAME

SS ZUID SOEDAN

ST SAO TOMÉ EN PRINCIPE

SV EL SALVADOR

SX SINT MAARTEN (Nederlands deel)

SY SYRIË

SZ SWAZILAND

TC TURKS- EN CAICOSEILANDEN

TD TSJAAD

TF FRANSE ZUIDELIJKE EN ANTARCTISCHE GEBIEDEN
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TG TOGO

TH THAILAND

TJ TADZJIKISTAN

TK TOKELAU

TL OOST-TIMOR

TM TURKMENISTAN

TN TUNESIË

TO TONGA

TR TURKIJE

TT TRINIDAD EN TOBAGO

TV TUVALU

TW TAIWAN

TZ TANZANIA

UA OEKRAÏNE

UG OEGANDA

UM KLEINE PACIFISCHE EILANDEN VAN DE VERENIGDE STATEN

US VERENIGDE STATEN

UY URUGUAY

UZ OEZBEKISTAN

VA VATICAANSTAD

VC SAINT VINCENT EN DE GRENADINES

VE VENEZUELA

VG BRITSE MAAGDENEILANDEN

VI AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN

VN VIETNAM

VU VANUATU

WF WALLIS EN FUTUNA

WS SAMOA
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YE JEMEN

YT MAYOTTE

ZA ZUID-AFRIKA

ZM ZAMBIA

ZW ZIMBABWE

lst_iwmo_cod046s

Geslacht

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 MANNELIJK

2 VROUWELIJK

9 NIET GESPECIFICEERD

lst_iwmo_cod163s

Zorgzwaartepakket

naam type beschrijving

code string

description string

code description

190 9VV A

191 9VV B

750 1VV

751 2VV

752 3VV

753 4VV

754 5VV

755 6VV
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code description

756 7VV

757 8VV

758 9VV

759 10VV

760 1GGZ C

762 2GGZ C

764 3GGZ C

766 4GGZ B

768 5GGZ B

770 6GGZ B

772 7GGZ B

780 1LVG

781 2LVG

782 3LVG

783 4LVG

784 5LVG

790 1SGLVG

800 1VG

802 2VG

804 3VG

806 4VG

808 5VG

810 6VG

812 7VG

814 8VG

820 1LG

822 2LG

824 3LG
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826 4LG

828 5LG

830 6LG

832 7LG

840 1ZGvis

842 2ZGvis

844 3ZGvis

846 4ZGvis

848 5ZGvis

850 1ZGaud

852 2ZGaud

854 3ZGaud

856 4ZGaud

860 1GGZ B

862 2GGZ B

864 3GGZ B

866 4GGZ C

868 5GGZ C

870 6GGZ C

998 ZZPX

999 ZZP0

lst_iwmo_cod165s

Soort toewijzing

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Regulier
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code description

2 Alternatief

3 Overbrugging

4 Transfer

5 Administratief

lst_iwmo_cod167s

Leveringsstatus

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Actief wachtend

2 Wens wachtend

3 Slapend wachtend

4 In zorg

5 Einde zorgvraag

lst_iwmo_cod170s

Datumgebruik

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken

2 dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken

3 dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum

lst_iwmo_cod172s

Reden intrekking
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Cliënt overleden

2 Negatief indicatiebesluit

3 Herindicatie

4 Overplaatsing

5 Wijziging leveringsvorm

6 Uitstroom

lst_iwmo_cod232s

Juridische status

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging

02 RM op eigen verzoek

03 RM met voorwaardelijk ontslag

04 Onder toezichtstelling (ots)

05 In bewaring stelling (ibs)

06 Voogdij

07 Bewindvoering

08 Mentorschap

09 Onder curatele stelling

10 Zaakwaarneming

11 Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs

12 Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

lst_iwmo_cod260s
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Ja of nee

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Ja

2 Nee

lst_iwmo_cod261s

Inzet

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Volledig

2 Gedeeltelijk

3 Geen

lst_iwmo_cod366s

Burgelijke staat

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest

2 Gehuwd

3 Gescheiden

4 Weduwe/weduwnaar

5 Geregistreerd partner

6 Gescheiden geregistreerd partner

7 Achtergebleven geregistreerd partner



Pagina  van 272 549Ons – Nedap healthcare

code description

9 Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest

lst_iwmo_cod392s

Diagnosecodelijst

naam type beschrijving

code string

description string

code description

014 Classificatie van ziekten (cvz/icd-10)

019 Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV).

021 Internationale classificatie van functioneren (ICF)

022 IQ

023 Visueel

024 Auditief

lst_iwmo_cod467s

Status aanlevering

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Eerste aanlevering

2 Gewijzigde aanlevering

3 Verwijderen aanlevering

9 Niet van toepassing (ongewijzigd)

lst_iwmo_cod472s

Soort relatie

naam type beschrijving

code string
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naam type beschrijving

description string

code description

03 Curator (juridisch)

04 Financieel (gemachtigd)

05 Financieel (toetsing)

06 Leefeenheid

07 Hulpverlener

08 Specialist

09 Anders

10 Ouder

11 Voogd

12 Partner/echtgeno(o)t(e)

13 Pleegouder

14 Bewindvoerder

15 Mentor

16 Zoon/dochter

17 Familielid

18 Gezinslid

19 Buur

20 Vriend(in)/kennis

21 Cliëntondersteuner

22 Huisarts

23 Erven van

24 Werkgever

25 Wijkcoach

lst_iwmo_cod478s

Leefeenheid
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 WOONT ALLEEN EN ZELFSTANDIG (EENPERSOONSHUISHOUDEN)

2 WOONT ALS KIND SAMEN MET OUDER(S) IN OUDERLIJK HUIS

3 HEEFT EEN ZELFSTANDIG HUISHOUDEN MET UITSLUITEND PARTNER

4 HEEFT EEN HUISHOUDEN MET PARTNER EN THUISWONENDE KINDEREN

5 HEEFT EEN HUISHOUDEN VAN VOLWASSENE MET 1 OF MEER KINDEREN

6 EEN ANDER MEERPERSOONSHUISHOUDEN

7 WOONT IN EEN ZORGINSTELLING MET VERBLIJF

9 ONBEKEND

lst_iwmo_cod539s

Beperking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Sociale redzaamheid

2 Mobiliteit

3 Persoonlijke zorg

4 Huishoudelijk leven

5 Sociale relaties en maatschappelijk leven

6 Deelname aan leren, werken

9 Niet van toepassing

lst_iwmo_cod578s

Leveringsvorm

naam type beschrijving

code string
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naam type beschrijving

description string

code description

2 Persoonsgebonden budget (PGB)

4 Zorg in natura (ZIN)

5 Volledig pakket thuis (VPT)

lst_iwmo_cod588s

Mutatiecode

naam type beschrijving

code string

description string

code description

02 Overlijden

12 Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet

17 Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)

18 Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren

19 Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten

20 Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden

21 Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)

22 Levering is eenzijdig door aanbieder beeindigd

23 Levering is in overeenstemming voortijdig beeindigd

31 Verhuizing naar een andere gemeente

lst_iwmo_cod700s

Naamcode

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Eigen naam
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code description

2 Naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam

3 Naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam

4 Eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner

5 Pseudoniem

lst_iwmo_cod736s

Grondslag zorg

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 SOMATISCHE ZIEKTE/AANDOENING

02 PSYCHOGERIATRISCHE ZIEKTE/AANDOENING

03 PSYCHIATRISCHE AANDOENING, PSYCHISCHE STOORNIS

04 LICHAMELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

05 VERSTANDELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

06 ZINTUIGLIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

07 PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

lst_iwmo_cod737s

Prognose

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Uitzicht op volledig herstel binnen 1 jaar

2 Uitzicht op gedeeltelijk herstel/verbetering binnen 1 jaar

3 De gezondheidstoestand blijft hetzelfde

4 Er wordt een verslechtering verwacht binnen 1 jaar

5 Onbekend; prognose niet beschikbaar of niet mogelijk
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lst_iwmo_cod740s

Leveringsvoorwaarde zorg

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Volgens afspraak op geplande tijden

2 Volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)

3 Voortdurend in de nabijheid (toezicht in nabijheid)

4 24 uur per dag (toezicht steeds actief)

8 Onbekend

9 Niet van toepassing

lst_iwmo_cod741s

Vervoer

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Vervoer nodig

2 Vervoer niet nodig

9 Onbekend

lst_iwmo_cod747s

Communicatievorm

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Tolk taal
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code description

2 Doventolk

3 Doofblindentolk

lst_iwmo_cod749s

Duur

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Korter dan drie maanden

2 Drie tot zes maanden

3 Zes tot twaalf maanden

4 Langer dan een jaar

lst_iwmo_cod756s

Klasse

naam type beschrijving

code string

description string

code description

99 niet van toepassing

K0 0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding)

K1 0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding)

K2 2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per 
week)

K3 4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, 
gemiddeld 5 uur/w)

K4 7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet 
verblijf)

K5 10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend 
klimaat)

K6 13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend 
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code description

klimaat met extra aandacht voor

K7 16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, 
permanent toezicht,

K8 20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uurs nabij, in therapeutisch 
leefklimaat,

KD01 Een dagdeel per week

KD02 Twee dagdelen per week

KD03 Drie dagdelen per week

KD04 Vier dagdelen per week

KD05 Vijf dagdelen per week

KD06 Zes dagdelen per week

KD07 Zeven dagdelen per week

KD08 Acht dagdelen per week

KD09 Negen dagdelen per week

KD10 Tien dagdelen per week

KD11 Elf dagdelen per week

KD12 Twaalf dagdelen per week

KD13 Dertien dagdelen per week

KD14 Veertien dagdelen per week

KD15 Vijftien dagdelen per week

KE1 Gemiddeld een etmaal per week

KE2 Gemiddeld twee etmalen per week

KE3 Gemiddeld drie etmalen per week

KE4 Gemiddeld vier etmalen per week

KE5 Gemiddeld vijf etmalen per week

KE6 Gemiddeld zes etmalen per week

KE7 Zeven etmalen per week

lst_iwmo_cod757s

Soort adres
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 GBA adres

02 Correspondentie-adres

03 Verblijfadres

04 Tijdelijk verblijfadres

lst_iwmo_cod770s

Subcode diagnosecodelijst

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Mentaal

02 Zintuiglijk

03 Fysiek

04 1e aandoening

05 2e aandoening

06 3e aandoening

07 As I

08 As II

09 As III

10 As IV

11 As V

12 Visueel

13 Auditief

lst_iwmo_cod824s

Vraag stoornis
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

0101 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in tijd: weten welke dag het is, etc.

0102 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie naar plaats: weten waar je bent

0103 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in ruimte: de weg vinden in huis, en omgeving

0104 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in persoon: weten wie je bent, wie anderen zijn

0201 Psychosociale functies - Concentratie

0202 Psychosociale functies - Geheugen en denken

0203 Psychosociale functies - Perceptie van omgeving (-vertekende)

0204 Psychosociale functies - Motivatie (lusteloos, geen initiatief)

0301 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterarm, linkerarm

0302 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterhand, linkerhand

0303 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterbeen, linkerbeen

0304 Motorisch functioneren - Gebruik van rechtervoet, linkervoet

0305 Motorisch functioneren - Handhaving hoofdbalans

0306 Motorisch functioneren - Handhaving rompbalans

0401 Probleemgedrag/veiligheid - Zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag

0402 Probleemgedrag/veiligheid - Verbaal agressief gedrag

0403 Probleemgedrag/veiligheid - Lichamelijk agressief gedrag

0404 Probleemgedrag/veiligheid - Destructief gedrag (vernielen, brandstichten, stelen)

0405 Probleemgedrag/veiligheid - Manipulatief gedrag (dwarsliggen, negeren, weglopen)

0406 Probleemgedrag/veiligheid - Dwangmatig gedrag (niet willen spreken, eten, bewegen)

0407 Probleemgedrag/veiligheid - Grensoverschrijdend seksueel gedrag

0501 Verslavingsproblemen - Gebruik van softdrugs

0502 Verslavingsproblemen - Gebruik van harddrugs

0503 Verslavingsproblemen - Gebruik van alcohol

0504 Verslavingsproblemen - Verslavingsproblemen anders

0601 Psychosociaal welbevinden - Angstig zijn
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code description

0602 Psychosociaal welbevinden - Moedeloos zijn ("depressief")

0603 Psychosociaal welbevinden - Belangstelling en betrokkenheid

0604 Psychosociaal welbevinden - Gemis van persoonlijke relaties

0605 Psychosociaal welbevinden - Gemis van gewaardeerde sociale rollen

lst_iwmo_cod825s

Vraag beperking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0101 Sociale redzaamheid - Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten

0102 Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen)

0103 Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van complexere taken (bv. werkritme)

0104 Sociale redzaamheid - Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling

0105 Sociale redzaamheid - Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren

0106 Sociale redzaamheid - Kunnen lezen, schrijven en rekenen

0107 Sociale redzaamheid - Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt

0108 Sociale redzaamheid - Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen

0109 Sociale redzaamheid - Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer

0110 Sociale redzaamheid - Zich redden in winkels, postkantoor, bank, etc.

0111 Sociale redzaamheid - Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen

0112 Sociale redzaamheid - Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen

0113 Sociale redzaamheid - Communicatie: een gesprek voeren

0114 Sociale redzaamheid - Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (telefoon, computer, etc.)

0201 Mobiliteit - Lichaamspositie veranderen (opstaan uit stoel, knielen en opstaan)

0202 Mobiliteit - Lichaamspositie handhaven (rechtop staan; in stoel zitten)

0203 Mobiliteit - Lichtere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kopje oppakken)

0204 Mobiliteit - Zwaardere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kind in bed leggen)
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code description

0205 Mobiliteit - Gecoördinerede bewegingen met benen/voeten maken (bijv. fietsen)

0206 Mobiliteit - Fijne handbewegingen maken (bijv. geld tellen, toetsen indrukken)

0207 Mobiliteit - Grove hand- en armbewegingen maken (duwen, trekken, vangen)

0208 Mobiliteit - Zich voortbewegen binnenshuis, zonder hulp of hulpmiddelen

0209 Mobiliteit - Trap op en af gaan, zonder hulp of hulpmiddelen

0210 Mobiliteit - Korte afstanden lopen: ten hoogste kilometer

0211 Mobiliteit - Zich verplaatsen buitenshuis (> kilometer) zonder hulp/hulpmiddelen

0212 Mobiliteit - Zich verplaatsen met gebruik van hulpmiddelen (rollator, rolstoel, etc.)

0213 Mobiliteit - Een eigen vervoermiddel gebruiken (fiets, auto)

0214 Mobiliteit - Gebruik maken van openbaar vervoer (trein, bus)

0301 Persoonlijke zorg - Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam

0302 Persoonlijke zorg - Zich kleden: aankleden en uitkelden

0303 Persoonlijke zorg - In en uit bed gaan

0304 Persoonlijke zorg - Zich verplaatsen in zit- of lighouding

0305 Persoonlijke zorg - Naar toilet gaan en zich reinigen

0306 Persoonlijke zorg - Eten en drinken

0307 Persoonlijke zorg - Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid

0308 Persoonlijke zorg - Zelf aanbrengen van een prothese

0309 Persoonlijke zorg - Voor eigen gezondheid zorgen (gezonde voeding etc.)

0401 Huishoudelijk leven - Boodschappen voor het dagelijks leven doen

0402 Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: broodmaaltijd

0403 Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: warme maaltijd

0404 Huishoudelijk leven - Licht poetswerk in huis; kamers opruimen

0405 Huishoudelijk leven - Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen

0406 Huishoudelijk leven - Kleding/linnengoed wassen ("de was doen")

0407 Huishoudelijk leven - Huishoudelijke apparaten gebruiken (wasmachine, stofzuiger, strijkijzer)

0408 Huishoudelijk leven - Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, planten, apparaten)

0409 Huishoudelijk leven - Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging
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0410 Huishoudelijk leven - Anderen helpen bij bereiden maaltijden, eten, etc.

0411 Huishoudelijk leven - Dagelijkse organisatie van het huishouden

0501 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Relaties met familie onderhouden

0502 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen contacten opbouwen

0503 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen (vrienden) contacten onderhouden

0504 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen

0505 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Vrijetijdsbesteding buitenshuis: naar sport, theater, café, 
etc.

0506 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig naar algemene voorzieningen gaan (zoals 
winkels, bibliotheek)

0601 Deelname onderwijs, werk - Deelname aan gewone kinderopvang

0602 Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het gewoon onderwijs

0603 Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het speciaal onderwijs

0604 Deelname onderwijs, werk - Meedoen aan naschoolse of buitenschoolse opvang

0605 Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: opvoeden van kind (ontwikkelen van vaardigheden)

0606 Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: dagelijkse structuur bieden aan het opgroeiende 
kind

0607 Deelname onderwijs, werk - Een betaalde baan zoeken en krijgen

0608 Deelname onderwijs, werk - Een dagtaak uitvoeren, een vast werkritme aanhouden

0609 Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: voltijds

0610 Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: deeltijd

0611 Deelname onderwijs, werk - Niet-betaald werk doen in vrijwillige verbanden

lst_iwmo_cod827s

Score vraag stoornis

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0 Geen probleem/geen hulp van anderen nodig

1 Wel probleem: af en toe hulp, toezicht of sturing nodig
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2 Wel probleem: vaak hulp, toezicht of sturing nodig

3 Wel probleem: continu hulp, toezicht of sturing nodig

9 Niet beoordeeld

lst_iwmo_cod828s

Score vraag beperking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0 Kan deze activiteit zelf, er is geen hulp van een ander nodig

1 Kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren

2 Kan dit slechts met veel moeite/iemand anders moet helpen

3 Kan dit niet zelfstandig/iemand anders moet dit overnemen

9 Niet beoordeeld

lst_iwmo_cod923s

ICD10/DSMIV (subset)

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Bep. infectieziekten en parasitaire aandoeningen

02 Nieuwvormingen (= tumoren)

03 Ziekten van bloed en immuunsysteem

04 Endocriene ziekten en voedings/stofw.stoornissen

05 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen

06 Ziekten van zenuwstelsel

07 Ziekten van oog en adnexen

08 Ziekten van oor en processus mastoïdus
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09 Ziekten van hart en vaatstelsel

10 Ziekten van ademhalingsstelsel

11 Ziekten van spijsverteringsstelsel

12 Ziekten van huid en subcutis

13 Ziekten van botspierweefsel en bindweefsel

14 Ziekten van urogenitaal stelsel

15 Zwangerschap, bevalling en kraambed

16 Aandoeningen met oorsprong in perinatale periode

17 Congenitale afw, misvormingen en chromos. afw.

18 Overige symptomen, bevindingen, uitslagen

19 Letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken

20 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte

21 Gezondheidstoestand beïnvloedende factoren

lst_iwmo_cod924s

IQ

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b117.0 Zwakbegaafdheid

b117.1 Lichte zwakzinnigheid

b117.2 Matige zwakzinnigheid

b117.3 Ernstige zwakzinnigheid

b117.4 Diepe zwakzinnigheid

b117.9 Niet gespecificeerd

lst_iwmo_cod925s

ICF
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

b110 Bewustzijn

b114 Oriëntatie

b117 Intellectuele functies

b122 Globale psychosociale functies

b126 Temperament en persoonlijkheid

b130 Energie en driften

b134 Slaap

b139 Algemene mentale functies (niet gespecificeerd)

b140 Aandacht

b144 Geheugen

b147 Psychomotorische functies

b152 Stemming

b156 Perceptie

b160 Denken

b164 Hogere cognitieve functies

b199 Mentale functies (niet gespecificeerd)

b210 Visuele functies

b215 Functies van aan oog verwante structuren

b220 Gewaarwordingen van oog en aanverwanten

b229 Visuele en verwante functies (niet gespecificeerd)

b230 Hoorfuncties

b235 Vestibulaire functies

b270 Sensorische functies (pijn en andere stimuli)

b310 Stem

b320 Articulatie

b340 Alternatieve vormen van stemgebruik
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b410 Hartfuncties

b415 Functies van bloedvaten

b420 Bloeddruk

b430 Functies van hematologisch systeem

b435 Functies van afweersysteem

b440 Ademhaling

b455 Inspanningstolerantie

b469 Andere functies hart/ vaten/ ademhaling

b510 Opname van voedsel

b515 Vertering

b525 Defecatie

b535 Gewaarwordingen spijsverteringsstelsel

b539 Functies van spijsverteringstelsel (niet gespecificeerd)

b540 Algemene metabole functies

b545 Water-, mineraal- en elektrolytenbalans

b550 Thermoregulatoire functies

b555 Functies van endocriene klieren

b559 Functies metabool-/ hormoonstelsel (niet gespecificeerd)

b610 Productie en opslag van urine

b620 Functies gerelateerd aan urinelozing

b639 Functies gerelateerd aan urine (niet gespecificeerd)

b679 Genitale en reproductieve functies

b710 Mobiliteit van gewrichten

b715 Stabiliteit van gewrichten

b729 Functies van gewrichten en botten

b749 Spierfuncties

b750 Motorische reflexfuncties

b755 Onwillekeurige bewegingsreacties
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b760 Controle van willekeurige bewegingen

b765 Onwillekeurige bewegingen

b789 Bewegingsfuncties (niet gespecificeerd)

b849 Functies van huid

b869 Functies van haren en nagels

lst_iwmo_cod926s

Visueel

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b210.1 Lichte visusbeperking

b210.2 Matige visusbeperking

b210.3 (Zeer) ernstige visusbeperking

b210.4 (Functionele) blindheid

b210.9 Niet gespecificeerd

lst_iwmo_cod927s

Auditief

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b230.1 Lichte gehoorbeperking

b230.2 Matige gehoorbeperking

b230.3 (Zeer) ernstige gehoorbeperking

b230.4 (Volledige) doofheid

b230.9 Niet gespecificeerd
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lst_iwmo_num061s

Aanduiding woonadres

naam type beschrijving

code string

description string

code description

AB Aan boord

BY Bij

TO Tegenover

WW Woonwagen

lst_iwmo_wmo002s

Reden wijziging

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Administratieve correctie

02 Client overleden

03 Contractwijziging

04 Herbeoordeling: verlenging toewijzing

05 Herbeoordeling: verkorting toewijzing

06 Uitstroom naar ander domein

07 Verhuizing naar een andere gemeente

08 Wijziging leveringsvorm

09 Overstap naar andere aanbieder

10 Overgang naar nieuwe bekostigingssystematiek

11 Gemeentelijke herindeling

lst_iwmo_wmo004s

Retourcode IWmo
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

0001 Bericht is technisch fout.

0002 KENMERK RECORD ontbreekt of is onjuist.

0003 RESERVE ontbreekt of is onjuist.

0010 BERICHT ontbreekt of is onjuist.

0011 VERSIE ontbreekt of is onjuist.

0026 IDENTIFICATIE AANLEVERING ontbreekt of is onjuist.

0036 TEKENSET HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.

0148 AANTAL DESKUNDIGERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0149 AANTAL AANVRAAGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0153 AANTAL COMMENTAARRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0155 AANTAL CLIENTRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0156 TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0163 AANTAL RELATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0164 AANTAL ADRESRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0166 AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0167 AANTAL BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0168 AANTAL BESCHIKKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0179 AANTAL PRODUCTRECORDS (TOEGEWEZEN) ontbreekt of is onjuist.

0183 AANTAL PRODUCTRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.

0185 AANTAL PRODUCTRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.

0187 AANTAL SCORE STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0188 AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0189 AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0190 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (BESCHIKT) ontbreekt of is onjuist.

0191 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN) ontbreekt of is onjuist.
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0192 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.

0193 AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0194 AANTAL AANVRAAG PRODUCTRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0195 AANTAL AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0196 AANTAL PRODUCTRECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.

0197 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.

0198 AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0200 Geen opmerking over dit record.

0207 Records niet beoordeeld, VOORLOOPRECORD ontbreekt of is onjuist.

0208 Records niet beoordeeld, SLUITRECORD ontbreekt of is onjuist.

0233 Record is niet beoordeeld.

0309 GEHEIME CLIENT ontbreekt of is onjuist.

0310 VOORLETTERS ontbreekt of is onjuist.

0311 VOORVOEGSEL (01) ontbreekt of is onjuist.

0312 NAAM (01) ontbreekt of is onjuist..

0317 NAAMCODE (01) ontbreekt of is onjuist.

0350 GEBOORTEDATUM ontbreekt of is onjuist.

0351 GESLACHT ontbreekt of is onjuist.

0354 BURGERLIJKE STAAT cliënt ontbreekt of is onjuist.

0383 WMO-aanbieder ontbreekt of is onjuist.

0387 VOORVOEGSEL (02) ontbreekt of is onjuist.

0388 NAAM (02) ontbreekt of is onjuist.

0389 NAAMCODE (02) ontbreekt of is onjuist.

0397 NAAMCODE (03) ontbreekt of is onjuist.

0398 DATUMGEBRUIK ontbreekt of is onjuist.

0399 BSN ontbreekt of is onjuist.

0402 COMMUNICATIEVORM ontbreekt of is onjuist.

0403 COMMUNICATIETAAL ontbreekt of is onjuist.
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0404 JURIDISCHE STATUS ontbreekt of is onjuist.

0406 HUISNUMMER ontbreekt of is onjuist.

0407 HUISNUMMERTOEVOEGING ontbreekt of is onjuist.

0409 STRAATNAAM ontbreekt of is onjuist.

0410 PLAATSNAAM ontbreekt of is onjuist.

0411 ORGANISATIE ontbreekt of is onjuist.

0415 EMAILADRES ontbreekt of is onjuist.

0426 LANDCODE ontbreekt of is onjuist.

0427 TELEFOON (01) ontbreekt of is onjuist.

0428 LANDNUMMER (01) ontbreekt of is onjuist.

0429 TELEFOON (02) ontbreekt of is onjuist.

0430 LANDNUMMER (02) ontbreekt of is onjuist.

0431 POSTCODE ontbreekt of is onjuist.

0451 HUISLETTER ontbreekt of is onjuist.

0452 AANDUIDING WOONADRES ontbreekt of is onjuist.

0540 DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.

0546 SUBCODE DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.

0565 HUISARTS ontbreekt of is onjuist.

0659 SOORT relatie ontbreekt of is onjuist.

0677 RELATIENUMMER ontbreekt of is onjuist.

0682 SOORT adres ontbreekt of is onjuist.

0699 BEGINDATUM levering ontbreekt of is onjuist.

0754 REGELNUMMER ontbreekt of is onjuist.

0755 REGEL ontbreekt.

0801 IDENTIFICATIE DETAILRECORD ontbreekt of is onjuist.

0802 Fysieke plaats record onjuist.

0803 Record is dubbel opgenomen.

0804 Lengte record onjuist.
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0806 STATUS AANLEVERING RECORD ontbreekt of is onjuist.

1000 INDICATIEORGAAN ontbreekt of is onjuist.

1001 KVKNUMMER ontbreekt of is onjuist.

1002 GEMEENTECODE ontbreekt of is onjuist.

1040 SOORT aanvraag ontbreekt of is onjuist.

1041 AANVRAAGDATUM ontbreekt of is onjuist.

1042 BENADEREN_HUISARTS ontbreekt of is onjuist.

1043 BENADEREN_BEHANDELAAR ontbreekt of is onjuist.

1044 BEREIKBAAR_MA ontbreekt of is onjuist.

1045 BEREIKBAAR_DI ontbreekt of is onjuist.

1046 BEREIKBAAR_WO ontbreekt of is onjuist.

1047 BEREIKBAAR_DO ontbreekt of is onjuist.

1048 BEREIKBAAR_VR ontbreekt of is onjuist.

1054 LEEFEENHEID ontbreekt of is onjuist.

1060 CLIENTNUMMER ontbreekt of is onjuist.

1061 AANVRAAGNUMMER BESCHIKKING ontbreekt of is onjuist.

1062 BESCHIKKINGNUMMER ontbreekt of is onjuist.

1064 BEGINDATUM adres ontbreekt of is onjuist.

1065 EINDDATUM adres ontbreekt of is onjuist.

1074 GRONDSLAG ontbreekt of is onjuist.

1075 ZIEKTEBEELD/STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1076 PROGNOSE ontbreekt of is onjuist.

1079 BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1081 DUUR ontbreekt of is onjuist.

1092 VOLGORDE ontbreekt of is onjuist.

1110 Waarde gemeentecode moet gelijk zijn aan waarde gemeentecode voorlooprecord.

1111 Waarde productcategorie moet gelijk zijn aan waarde op positie 1 en 2 productcode.

1112 PRODUCTCATEGORIE ontbreekt of is onjuist.
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1113 PRODUCTCATEGORIE of ZZPCODE ontbreekt of is onjuist.

1114 KLASSE ontbreekt of is onjuist.

1115 GRONDSLAG (01) ontbreekt of is onjuist.

1116 LEVERINGSVOORWAARDE ontbreekt of is onjuist.

1117 VERVOER ontbreekt of is onjuist.

1119 INGANGSDATUM geïndiceerde zorgeenheid ontbreekt of is onjuist.

1120 EINDDATUM geïndiceerde zorgeenheid ontbreekt of is onjuist.

1121 DAGTEKENING HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.

1122 AANTAL MANTELZORGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

1123 LEVERINGSVORM ontbreekt of is onjuist.

1124 INSTELLING VOORKEUR ontbreekt of is onjuist.

1125 VOLUME ontbreekt of is onjuist.

1142 PRODUCTCODE ontbreekt of is onjuist.

1143 GRONDSLAG (02) ontbreekt of is onjuist.

1145 EENHEID ontbreekt of is onjuist.

1154 MUTATIECODE ontbreekt of is onjuist.

1156 MUTATIEDATUM ontbreekt of is onjuist.

1158 INSTELLING BESTEMMING ontbreekt of is onjuist.

1173 TOEWIJZINGSDATUM ontbreekt of is onjuist.

1174 INGANGSDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.

1175 EINDDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.

1187 BOPZ ontbreekt of is onjuist.

1188 DATUM BOPZ ontbreekt of is onjuist.

1190 VRAAG STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1191 SCORE STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1192 VRAAG BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1193 SCORE BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1201 TOEWIJZINGSTIJD ontbreekt of onjuist.
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1206 SOORT indicatie ontbreekt of is onjuist.

1207 SOORT toewijzing ontbreekt of is onjuist.

1208 REDEN INTREKKING ontbreekt of is onjuist.

1209 REGELZORG ontbreekt of is onjuist.

1210 LEVERINGSSTATUS ontbreekt of is onjuist.

1211 SLEUTELDATUM ontbreekt of is onjuist.

1213 GEBOORTEJAAR ontbreekt of is onjuist

1214 VOLGNUMMER CLIENT ontbreekt of is onjuist

1215 VOLGNUMMER INDICATIE ontbreekt of is onjuist

1216 INGANGSDATUM STATUS ontbreekt of is onjuist

13 Code servicebureau ontbreekt, is onbekend of onjuist.

14 Zorgverlenerscode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord).

1401 GEBRUIKELIJKE ZORG ontbreekt of is onjuist.

1402 VERZORGING (G) ontbreekt of is onjuist.

1403 VERPLEGING (G) ontbreekt of is onjuist.

1404 BEGELEIDING (G) ontbreekt of is onjuist.

1405 LEEFKLIMAAT (G) ontbreekt of is onjuist.

1406 OVERBELASTING (G) ontbreekt of is onjuist.

1407 MANTELZORG ontbreekt of is onjuist.

1408 AANDEEL (M) ontbreekt of is onjuist.

1409 VERZORGING (M) ontbreekt of is onjuist.

1410 VERPLEGING (M) ontbreekt of is onjuist.

1411 BEGELEIDING (M) ontbreekt of is onjuist.

1412 LEEFKLIMAAT (M) ontbreekt of is onjuist.

1413 OVERIG (M) ontbreekt of is onjuist.

1414 OVERBELASTING (M) ontbreekt of is onjuist.

150 Totaal declaratiebedrag ontbreekt of is onjuist.

151 AANTAL VERZEKERDENRECORDS ontbreekt of is onjuist.
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157 AANTAL DEBITEURRECORDS ontbreekt of is onjuist.

158 AANTAL PRESTATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

16 Praktijkcode ontbreekt, is onbekend of onjuist (voorlooprecord).

170 AANTAL ACTIVITEITRECORDS ontbreekt of is onjuist.

18 Gemeentcode ontbreekt of is onjuist (voorlooprecord).

20 Begindatum declaratieperiode ontbreekt of is onjuist.

21 Einddatum declaratieperiode ontbreekt of is onjuist.

25 Dagtekening factuur ontbreekt of is niet bestaand.

30 Factuurnummer declarant ontbreekt, is onjuist of is niet uniek (nummer is reeds gebruikt in een 
voorgaande factuur).

31 Valutacode ontbreekt of is onjuist.

316 Code land verzekerde ontbreekt of is onjuist.

35 Versieaanduiding informatiesysteem softwareleverancier ontbreek of is onjuist.

408 Postcode ontbreekt of onjuist

423 Gemeentecode ontbreekt of is onjuist (detailrecord).

435 Burgerservicenummer (BSN) verzekerde ontbreekt of is onjuist.

4702 INGANGSDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.

4703 EINDDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.

4761 AFGIFTEDATUM ontbreekt of is onjuist.

550 Machtigingsnummer / meldingsnummer zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist.

5803 Verrekenpercentage/factor ontbreekt of is onjuist.

581 Aanduiding productcodelijst ontbreekt of is onjuist.

582 Productcode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code).

584 Productcode (of artikel [AP] GPH-/DBC-declaratiecode) ontbreekt of is onjuist (niet bestaande code).

611 Tarief product ontbreekt of is niet in overeenstemming met landelijke of contractafspraken.

630 Debiteurnummer ontbreekt of is onjuist.

631 Indicatie debet/credit ontbreekt of is onjuist.

638 Aantal uitgevoerde producten of hoeveelheid afgeleverd ontbreekt of is onjuist.

643 Tijdseenheid zorgperiode ontbreekt of is onjuist.
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651 Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord / verblijfrecord ontbreekt of is onjuist.

8007 (Begin-/eind)datum product ontbreekt of is onjuist.

8011 Zorgverlenerscode behandelaar/uitvoerder of specialisme behandelaar/uitvoerder ontbreekt of is 
onjuist.

8014 Zorgverlenerscode voorschrijver/verwijzer of specialisme voorschrijver/verwijzer ontbreekt of is onjuist.

8016 BTW-percentage declaratiebedrag is onjuist.

8021 Referentienummer dit prestatierecord / verblijfrecord ontbreekt of is niet uniek (reeds aangeleverd).

8026 Volgorde recordtypen is niet correct.

8027 SUBVERSIE ontbreekt of is onjuist.

8028 Soort bericht ontbreekt of is onjuist.

8029 Identificatiecode betaling aan ontbreekt of is onjuist.

8030 Indicatie cliënt overleden ontbreekt of is onjuist.

8031 Doorsturen toegestaan ontbreekt of is onjuist.

8032 Berekend bedrag ontbreekt of voldoet niet aan format.

8033 Declaratiebedrag ontbreekt of voldoet niet aan format.

8061 De zorgverzekeraar ondersteunt het ontvangen van het declaratiebestand via VECOZO volgens de 
gebruikte standaard (soort EI-standaard of (sub)versienummer) niet.

8062 Debetregel en identieke creditregel in hetzelfde bestand is niet toegestaan.

8064 Indicaties debet/credit mogen niet verschillend zijn binnen 1 record.

8075 Recordtype 03 (Debiteurrecord) niet toegestaan bij bestandsuitwisseling naar zorgverzekeraar.

8095 CR/LF zonder voorafgaand record of record zonder aansluitend CR/LF is niet toegestaan.

8101 Verzekerdennummer ontbreekt of is onjuist.

8151 Geboortedatum verzekerde ontbreekt of is onjuist.

8153 Naamcode/naamgebruik (02) ontbreekt of is onjuist.

8165 De combinatie van bericht, versienr en subversienr is onjuist.

8166 Code informatiesysteem softwareleverancier en versienummer informatiesysteem softwareleverancier 
moeten beide gevuld zijn of niet gevuld zijn.

8171 Code servicebureau moet gevuld zijn als Identificatiebetaling aan gelijk is aan 1.

8174 Instellingscode moet gevuld zijn als Identificatiebetaling aan gelijk is aan 4.

8175 Einddatum declaratieperiode moet groter dan of gelijk aan de begindatum declaratieperiode zijn.
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8177 Begindatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.

8178 Einddatum prestatie moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.

8181 Naam verzekerde (02) moet worden gevuld als naamcode/naamgebruik gevuld is.

8182 Postcode buitenland moet leeg zijn als postcode Nederland gevuld is.

8183 Postcode Nederland moet leeg zijn als postcode buitenland gevuld is.

8184 Code land verzekerde moet worden gevuld als postcode buitenland is gevuld.

8185 Postcode buitenland moet leeg zijn, als code land is Nederland en andersom.

8186 Postcode Nederland moet leeg zijn, als code land is buitenland en andersom.

8187 De prestatie hoort niet bij deze verzekerde.

8188 Einddatum product moet groter of gelijk zijn dan Begindatum product.

8193 Referentienummer voorgaande gerelateerd prestatierecord moet gevuld zijn i.g.v. creditregel.

8194 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal declaratiebedrag met "nullen" gevuld 
is.

8198 Het bestand kan niet worden doorgestuurd. De zorgverzekeraar is niet aangesloten op het 
electronisch declaratieportaal van VECOZO.

8199 Voorlooprecord komt ten onrechte meerdere keren voor.

8200 Sluitrecord komt ten onrechte meerdere keren voor.

8201 Code informatiesysteem ontbreekt of is onjuist.

8202 Patiënt(identificatie)nummer is onjuist.

8206 BTW-identificatienummer ontbreekt of is onjuist.

8207 Referentienummer dit prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand.

8215 Waarde Berekend bedrag is ongelijk aan waarde Aantal uitgevoerde prestaties maal Tarief prestatie 
(incl. BTW).

8222 Begindatum product ligt voor toegestane datum.

8223 Naam verzekerde (02) mag niet gevuld zijn indien naamcode/naamgebruik (02) gelijk is aan 0.

8227 Identificatie commentaarecord heeft geen bijbehorende identificatie detailrecord in dit bestand.

8228 Voorvoegsel verzekerde (01) ontbreekt of is onjuist.

8269 Referentienummer voorgaande gerelateerde prestatierecord moet uniek zijn binnen het bestand.

8282 Voorvoegsel verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist.

8283 Naam verzekerde (02) ontbreekt of is onjuist.
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8314 Eén of meer recordtypen zijn niet toegestaan.

836 Huisnummertoevoeging (huisadres) verzekerde ontbreekt of is onjuist.

8376 Verzekerdenrecord is niet uniek in bestand.

8440 Referentienummer gemeente ontbreekt of is onjuist.

8441 Dagtekening retourbericht ontbreekt of is onjuist.

8442 Retourcode (01) ontbreekt of is onjuist.

8443 Berekend bedrag zorgverzekeraar ontbreekt of is onjuist.

8444 Toegekend bedrag ontbreekt of is onjuist.

8445 Aantal verzekerdenrecords retour ontbreekt of is onjuist.

8450 Totaal ingediend declaratiebedrag ontbreekt of is onjuist.

8451 Totaal toegekend bedrag ontbreekt of is onjuist.

8452 Retourcode (02) ontbreekt of is onjuist.

8453 Retourcode (03) ontbreekt of is onjuist.

8454 Dagtekening retourbericht moet groter zijn dan of gelijk zijn aan factuurdatum.

8455 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben, indien het totaal ingediend declaratiebedrag niet 
gevuld is.

8456 Indicatie debet/credit moet de waarde D hebben indien het totaal toegekend bedrag niet gevuld is.

8901 BEGINDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist

8902 EINDDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist

9001 Bericht voldoet niet aan technische regel 1

9002 Bericht voldoet niet aan technische regel 2

9006 Bericht voldoet niet aan technische regel 6

9014 Bericht voldoet niet aan technische regel 14

9015 Bericht voldoet niet aan technische regel 15

9016 Bericht voldoet niet aan technische regel 16

9017 Bericht voldoet niet aan technische regel 17

9018 Bericht voldoet niet aan technische regel 18

9019 Bericht voldoet niet aan technische regel 19

9020 Bericht voldoet niet aan technische regel 20
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9021 Bericht voldoet niet aan technische regel 21

9037 Bericht voldoet niet aan technische regel 37

9039 Bericht voldoet niet aan technische regel 39

9040 Bericht voldoet niet aan technische regel 40

9041 Bericht voldoet niet aan technische regel 41

9042 Bericht voldoet niet aan technische regel 42

9046 Bericht voldoet niet aan technische regel 46

9056 Bericht voldoet niet aan technische regel 56

9061 Bericht voldoet niet aan technische regel 61

9063 Bericht voldoet niet aan technische regel 63

9064 Bericht voldoet niet aan technische regel 64

9066 Bericht voldoet niet aan technische regel 66

9069 Bericht voldoet niet aan technische regel 69

9070 Bericht voldoet niet aan technische regel 70

9071 Bericht voldoet niet aan technische regel 71

9073 Bericht voldoet niet aan technische regel 73

9074 Bericht voldoet niet aan technische regel 74

9078 Bericht voldoet niet aan technische regel 78

9085 Bericht voldoet niet aan technische regel 85

9086 Bericht voldoet niet aan technische regel 86

9091 Bericht voldoet niet aan technische regel 91

9097 Bericht voldoet niet aan technische regel 97

lst_iwmo_wmo020s

Productcategorie

naam type beschrijving

code string

description string
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01 Hulp bij het huishouden

02 Begeleiding

03 Persoonlijke verzorging

04 Kortdurend verblijf

05 Woondiensten

06 Overige ondersteuning gericht op het individu of huishouden/gezin

07 Dagbesteding

08 Vervoerdiensten

09 Overige groepsgerichte ondersteuning

10 Overige maatwerk arrangementen

11 Rolstoelen

12 Vervoervoorzieningen

13 Woonvoorzieningen

14 Overige hulpmiddelen

15 Beschermd wonen

16 Opvang

17 Spoedopvang

18 Overige beschermd wonen en opvang

lst_iwmo_wmo756s

Eenheid

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Minuten per week

02 Uren per week

03 Dagdelen per week

04 Dagen per week
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05 Etmalen per week

06 Minuten per maand

07 Uren per maand

08 Dagdelen per maand

09 Dagen per maand

10 Etmalen per maand

11 Minuten totaal binnen geldigheidsduur beschikking

12 Uren totaal binnen geldigheidsduur beschikking

13 Dagdelen totaal binnen geldigheidsduur beschikking

14 Dagen totaal binnen geldigheidsduur beschikking

15 Etmalen totaal binnen geldigheidsduur beschikking

16 Stuks/aantal

17 Euro's

18 Interval (Klasse)

19 Stuks/aantal per week

20 Stuks/aantal per maand

21 Stuks/aantal totaal binnen geldigheidsduur beschikking

22 Euro's per week

23 Euro's per maand

24 Euro's totaal binnen geldigheidsduur beschikking

lst_iwmo_wmo756-2s

Eenheid

Vanaf .4005

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Minuut
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04 Uur

14 Etmaal

16 Dagdeel (4 uur)

21 Week

81 Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk

82 Stuks (output)

83 Euro’s

84 Stuks (inspanning)

lst_iwmo_wmo757s

Frequentie van de te leveren of geleverde ondersteuning.

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Per dag

2 Per week

3 Per vier weken

4 Per maand

5 Per jaar

6 Totaal binnen geldigheidsduur beschikking

lst_levels_of_education

Opleidingsniveau

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

10 Onderwijs aan kleuters

20 Primair Onderwijs (omvat codes 10 en 20)
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30 VMBO (omvat codes 31, 32 en 33)

31 Secundair onderwijs, eerste fase, Laag

32 Secundair onderwijs, eerste fase, Midden

33 Secundair onderwijs, eerste fase, Hoog

40 HAVO, VWO, MBO (omvat codes 41, 42 en 43)

41 Secundair onderwijs, tweede fase, Laag

42 Secundair onderwijs, tweede fase, Midden

43 Secundair onderwijs, tweede fase, Hoog

50 Bachelor (omvat codes 51, 52 en 53)

51 Hoger onderwijs, eerste fase, Laag

52 Hoger onderwijs, eerste fase, Midden

53 Hoger onderwijs, eerste fase, Hoog

60 Master (omvat codes 60 en 70)

70 Hoger onderwijs, derde fase

99 Onbekend

lst_leveringsvorm_zorg

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Persoonsvolgend budget PVB

2 Persoonsgebonden budget PBG

3 PVB PGB

4 Zorg in natura zin

9 Niet van toepassing

lst_living_situations
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naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

10 Alleenstaand

20 Zonder partner, met kinderen

30 Met partner, zonder kinderen

40 Met partner, met kinderen

70 Optioneel: Niet-ggz-institutie

80 Optioneel: Ggz-institutie

90 Optioneel: Zwervend, dakloos

97 Anders

99 Onbekend

lst_location_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Locatie

1 Kamer

lst_magnitude_frequencies

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 dag

2 week

3 vier weken
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4 maand

5 jaar

6 traject

lst_magnitude_unit_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 euros

2 stuks

3 minuten

4 uren

lst_maz_mut_leverings_statuses

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Actief wachtend

2 Wens wachtend

3 Slapend wachtend

4 In zorg

5 Einde zorgvraag

lst_maz_mut_mutation_reasons

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving
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1 Ontslag (intramuraal)

2 Overlijden cliënt

3 Tijdelijke afwezigheid

11 Zorgaanbieder weigert functie/zzp

12 Cliënt wil nu de zorg (nog) niet

15 Onderbroken functie/zzp hervat

16 Functie/zzp is beëindigd

17 Overplaatsing (er is een MAZ)

18 Aanbieder kan nu de zorg nog niet leveren

19 Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing sluiten

20 Levering zorg is beëindigd - zorgtoewijzing aanhouden

21 Overdracht ZTW (er is geen MAZ)

22 Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing

23 Beëindiging zorg na intake

24 Overlijden door suïcide

lst_maz_mut_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Functie

1 ZZP

lst_maz_mut_workflow_statuses

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving
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1 Eerste aanlevering

2 Aangevangen

3 Zorg beëindigd

4 Tijdelijk afwezig

5 Cliënt overleden

6 Geweigerd

7 Tweede aanlevering

8 Uitgesteld

9 Zorg beëindigd, maar functie niet afgesloten

10 Mut ingetrokken

lst_note_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Systeem

1 Cliënt

2 Medisch

lst_notification_id_types

Lijst met typeringen waarvoor een signalering categorie bedoeld is.

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Cliënt

2 Medewerker

3 Indicatiebesluit
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4 Deskundigheid

5 WMO

6 WLZ

7 Cliënt_trigger

8 Medewerker_trigger

9 Zorglegitimatie_trigger

10 Zorglegitimatie

11 Zorglegitimatie_product

lst_notification_statuses

Lijst met statussen van een signalering.

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Aangemaakt

2 Uitgevoerd

lst_out_of_care_destinations
Vanaf .4000

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 N.v.t

1 Eigen omgeving

2 Eigen omgeving met dagbehandeling

3 Instelling (AWBZ) of ziekenhuis

4 Instelling (niet-AWBZ)
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5 Huisarts

lst_out_of_care_in_connection_with
Vanaf .4060

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 N.v.t

1 Vakantieverlof

2 Ziekenhuisopname

3 Korte verblijfplaatsing in AWBZ-erkende instelling

4 Tijdelijk thuis

5 Pandemie

lst_out_of_care_reasons

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 N.v.t.

1 Ontslag

2 Overlijden

3 Tijdelijke afwezigheid

11 Zorgaanbieder weigert functie

12 Cliënt wil nu de zorg (nog) niet

15 Onderbroken functie hervat

16 Beeindiging zorg

17 Overplaatsing
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18 Functie wordt uitgesteld

19 Einde zorg (functies intrekken)

20 Einde zorg (functies openlaten)

21 Overplaatsing (er is geen Maz)

22 Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing

23 Beëindiging zorg na intake

24 Overlijden door suïcide

lst_output_formats

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Excel

lst_payment_types

Mogelijk betaalwijzes bij debiteuren

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Contant

1 Bank

2 Giro

3 Incasso

4 Acceptgiro

5 Cheque

6 BACS

7 Overmaken
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8 Wisselbrief

9 Wisselbrief bank

lst_person_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Cliënt

2 Medewerker

3 Relatie

4 Verzorger

5 Locatie

lst_pool_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Kostenplaats is team van medewerker

1 Poolteam

2 Handmatige keuze kostenplaats

3 Kostenplaats op basis van client locatie

lst_preferred_name_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Geboortenaam
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1 Partnernaam

2 Geboortenaam - Partnernaam

3 Partnernaam - Geboortenaam

lst_presence_log_sources

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 iO

2 iO TouchPro (telefoon)

3 Handmatig ingevoerd

4 Weekkaart

5 Volgens afspraak

6 Planning is realisatie

7 Ingevoerd met iO Me

8 Oude Groepszorg

9 Rooster van planning

10 Ons Administratie import

11 Import met overlap

12 Ons Agenda

13 Nieuwe Groepszorg

14 YSIS connector

15 Ons DBC

16 Ons Vandaag

lst_prestatie_groep
Vanaf .4013
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code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Intramuraal inclusief dagbesteding

2 VPT inclusief dagbesteding

3 Intramuraal exclusief dagbesteding

4 VPT exclusief dagbesteding

5 Kortdurend verblijf

6 Extramuraal

7 Dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

8 Dagbesteding extramuraal

9 Kapitaallasten dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder

10 Kapitaallasten dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

11 Vervallen

12 Kapitaallasten dagbesteding VPT

13 Vervoerkosten dagbesteding intamuraal bij dezelfde aanbieder

14 Vervoerskosten GZ dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

15 Vervoerkosten dagbesteding VPT

16 Vervoerkosten dagbesteding extramuraal

17 Toeslag Dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder

18 Toeslag Dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

19 Toeslag Dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder

20 Toeslag intramuraal

21 Toeslag VPT

22 Inventaris dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder

23 Inventaris dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

24 Inventaris dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder

25 NHC dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder

26 NHC dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder
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27 NHC dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder

28 Extramuraal BORG

29 Mutatiedagen

30 Vervoerskosten GGZ dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder en extramuraal

31 Toeslag Meerzorg

34 Intramuraal inclusief dagbesteding inclusief dagbehandeling

35 Intramuraal exclusief dagbesteding inclusief dagbehandeling

36 Intramuraal inclusief dagbesteding exclusief dagbehandeling

37 Intramuraal exclusief dagbesteding exclusief dagbehandeling

99 Overig

lst_prestatie_type
Vanaf .4013

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 ZZP VV

1 ZZP GGZ

2 ZZP VG

3 ZZP LVG

4 ZZP LG

5 ZZP ZG

6 Toeslag

7 Mutatie

8 Opslag

9 Vervoer

10 Niet Geïndiceerd

11 VPT VV
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12 VPT GGZ

13 VPT VG

14 VPT LVG

15 VPT LG

16 VPT ZG

17 Verblijf

lst_product_toegewezen_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 WMO

2 JW

lst_product_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 AWBZ Product (geïndiceerd of gedeclareerd)

1 ZZP Prestatie

2 ZZP Functie

3 ZZP Definitie

4 AWBZ Prestatie

5 Artikel

6 DBC

7 Regelarmezorg

8 Gemeente
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lst_profile_activity_assignment_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Timesheet

1 Indirect

2 Expense

3 Direct

lst_proportional_declaration_method

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Naar rato per dag

1 Naar rato per week

lst_reason_end_cares

Reden einde zorg (COD217)

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Behandeling nog niet beëindigd

2 Cliënt uitbehandeld (behandeldoel bereikt)

3 (nog) geen machtiging voor verlenging van de behandeling

4 Cliënt is opgenomen in een instelling

5 Niet-chronische aandoening is chronische aandoening geworden

6 Chronische aandoening is niet-chronische aandoening geworden
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10 Cliënt is op eigen initiatief gestopt

11 Cliënt is verhuisd

12 Cliënt is overleden

20 Cliënt is niet meer verzekerd voor deze zorg

21 Cliënt is overgegaan naar een andere zorgverzekeraar

30 Verwijzer stopte de behandeling

40 Paramedicus (behandelaar) stopte de behandeling

41 Patiënt is overgegaan naar een andere behandelaar

50 Eenmalig onderzoek

51 Screening zonder behandelvervolg

99 Behandeling wegens onbekende reden beëindigd

lst_reason_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Berekend

1 Handmatige correctie

2 Handmatige uitbetaling

3 Overgebleven vakantiesaldo

4 Geïmporteerd

5 Overgebleven vakantiesaldo vorige jaren

6 Automatische uitbetaling

7 Balans actie voor jaar

8 Vervallen

lst_reden_intrekkingen
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code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Client overleden

2 Negatief indicatiebesluit

3 Herindicatie

4 Overplaatsing

5 PGB

lst_relation_social_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 geen

2 zoon

3 dochter

4 broer

5 zus

6 schoonzoon

7 schoondochter

8 zwager

9 schoonzus

10 echtgenoot

11 echtgenote

12 ex-echtgenoot

13 ex-echtgenote

14 kleinzoon

15 kleindochter
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16 vader

17 moeder

18 neef

19 nicht

20 pleegzoon

21 pleegdochter

22 stiefzoon

23 stiefdochter

24 vriend

25 vriendin

26 partner

27 buurman

28 buurvrouw

29 begeleider

30 begeleidster

31 oom

32 tante

33 ouders

34 vader

35 moeder

36 grootouders

37 opa

38 oma

39 schoonouders

40 schoonvader

41 schoonmoeder

42 pleegouders

43 pleegvader
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44 pleegmoeder

45 pleegzus

46 pleegbroer

lst_relation_types

Let op; Deze tabel wordt niet meer gebruikt indien er gebruikt gemaakt wordt van de cliënt-medewerker relatie 
slice. De relaties zijn verplaatst naar de nexus tabellen.

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Eerste relatie/contactpersoon

2 Tweede relatie/contactpersoon

3 Curator (juridisch)

4 Financieel (gemachtigd)

5 Financieel (toetsing)

6 Leefeenheid

7 Hulpverlener

8 Specialist

9 Anders

10 Ouder

11 Voogd

12 Partner / echtgeno(o)t(e)

13 Pleegouder

14 Bewindvoerder

15 Mentor

16 Zoon / dochter

17 Familielid

18 Gezinslid
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19 Buur

20 Vriend(in) / kennis

21 Clientondersteuner

22 Huisarts

23 Erven van

24 Werkgever

99 Niet van toepassing

101 Wettelijke vertegenwoordiger

102 Gezinsvoogd

103 Persoonlijk begeleider (EVV/CV)

104 Vrijwilliger

105 Geestelijk verzorgende

106 Tandarts

107 Derde relatie/contactpersoon

108 Vierde relatie/contactpersoon

109 Vijfde relatie/contactpersoon

110 Zesde relatie/contactpersoon

lst_resident_types

Type verblijfplaatsen wordt gebruikt in adressen

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Onbekend

1 Eengezinswoning

2 Eengezinswoning bovenwoning

3 Eengezinswoning benedenwoning

4 Appartement of flatwoning, zonder lift tussen etages
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5 Appartement of flatwoning, met lift tussen etages

6 Woonboot

7 Woonwagen

8 Instelling AWBZ (voorziening met verblijf)

9 Zwervend, dakloos

99 Overig

lst_round_setting
Vanaf .4013

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Geen

1 Algemene oprond instellingen

2 Specifieke oprondinstellingen voor een product

lst_soort_functies

Indicatie van het soort functie COD166-CVZ

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Geïndiceerd

2 Onderdeel ZZP

3 Vertaald

lst_soort_toewijzingen

naam type beschrijving

code integer Code
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description string Beschrijving

code description

1 Regulier

2 Alternatief

3 Overbrugging

4 Transfer

5 Administratief

lst_subberoepsgroep_zorgverleners

ZorgverlenersspecificatieSubberoepsgroep

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0100 Huisartsen, niet nader gespecificeerd

0101 Huisartsen, niet apotheekhoudend

0102 Huisarts, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik

0110 Huisartsen, apotheekhoudend

0111 Huisartsen, niet apotheekhoudend, medicatiebeoordeling

0112 Huisartsen, Apotheekhoudend, medicatiebeoordeling

0120 Alternatieve huisartsen

0200 Apothekers

0201 Apotheker, medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelgebruik

0300 Medisch specialisten, niet nader gespecificeerd

0301 Medisch specialisten, oogheelkunde

0302 Medisch specialisten, keel-, neus- en oorheelkunde

0303 Medisch specialisten, chirurgie

0304 Medisch specialisten, plastische chirurgie

0305 Medisch specialisten, orthopedie
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0306 Medisch specialisten, urologie

0307 Medisch specialisten, obstetrie en gynaecologie

0308 Medisch specialisten, neurochirurgie

0309 Medisch specialisten, zenuw - en zielsziekten

0310 Medisch specialisten, dermatologie

0313 Medisch specialisten, inwendige geneeskunde

0316 Medisch specialisten, kindergeneeskunde

0318 Medisch specialisten, gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)

0320 Medisch specialisten, cardiologie

0322 Medisch specialisten, longziekten

0324 Medisch specialisten, reumatologie

0326 Medisch specialisten, allergologie

0327 Medisch specialisten, revalidatie

0328 Medisch specialisten, cardio thoracale chirurgie

0329 Medisch specialisten, psychiatrie

0330 Medisch specialisten, neurologie

0335 Medisch specialisten, geriatrie

0360 Medisch specialisten, radiologie

0361 Medisch specialisten, radiotherapie

0362 Medisch specialisten, radiologie (voorheen radiodiagnostiek)

0363 Medisch specialisten, nucleaire geneeskunde

0386 Medisch specialisten, klinische chemie

0387 Medisch specialisten, medische microbiologie

0388 Medisch specialisten, pathologische anatomie

0389 Medisch specialisten, anaesthesiologie

0390 Medisch specialisten, klinische genetica

0400 Fysiotherapeuten, niet nader gespecificeerd

0401 Fysiotherapeuten, fysiotherapie
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0402 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage

0403 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie

0404 Fysiotherapeuten, manuele therapie

0405 Fysiotherapeuten, oedeemtherapie

0406 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie

0407 Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie

0408 Fysiotherapeuten, sportfysiotherapie

0409 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie

0410 Oro-faciale fysiotherapie

0411 Arbeids- en/of bedrijfsfysiotherapeut

0412 Fysiotherapeuten, Oncologie

0413 Fysiotherapeuten, manuele therapie en heilgymnastiek

0414 Fysiotherapeuten, manuele therapie en sportfysiotherapie

0415 Fysiotherapeuten, manuele therapie en kinderfysiotherapie

0416 Fysiotherapeuten, manuele therapie en oedeemtherapie

0417 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie en manuele therapie

0418 Fysiotherapeuten, kinderfysio- en oedeemtherapie

0419 Fysiotherapeuten, kinder- en bekkenfysiotherapie

0420 Fysiotherapeuten, bekkenfysio- en oedeemtherapie

0421 Fysiotherapeuten, fysiotherapie in de geriatrie en oedeemtherapie

0422 Fysiotherapeuten, sportfysio- en oedeemtherapie

0423 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio- en oedeemtherapie

0424 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio- en oedeemtherapie

0425 Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysiotherapie, en manuele therapie

0426 Fysiotherapeuten, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie

0427 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, bekkenfysio- en oedeemtherapie

0428 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie

0429 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio-, oedeemtherapie, fysiotherapie in de 
geriatrie
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0430 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysio-, sportfysio- en oedeemtherapie

0431 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en fysiotherapie in de geriatrie

0432 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage en sportfysiotherapie

0433 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie

0434 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, fysiotherapie in de geriatrie

0435 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinder- en sportfysiotherapie

0436 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie

0437 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekken- en sportfysiotherapie, 
fysiotherapie in de geriatrie

0438 Fysiotherapeuten, manuele therapie en fysiotherapie in de geriatrie

0439 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekken- en sportfysiotherapie

0440 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en fysiotherapie in de geriatrie

0441 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysio- en oedeemtherapie

0442 Fysiotherapeuten, psychosomatische fysiotherapie en manuele therapie

0443 Fysiotherapeuten, Psychosomatische fysio- en bekkentherapie

0444 Fysiotherapeuten, Sportfysio-, kinderfysio-, en oedeemtherapie

0445 Fysiotherapeuten, bekkenfysiotherapie, oedeemtherapie en fysiotherapie in de geriatrie

0446 Fysiotherapeuten, kinderfysiotherapie en psychosomatische fysiotherapie

0447 Fysiotherapeuten, sport- en kinderfysiotherapie

0448 Fysiotherapeuten, fysiotherapie en manuele therapie

0449 Fysiotherapeuten, kinder- en sportfysiotherapie, oedeemtherapie en psychosomatische fysiotherapie

0450 Fysiotherapeuten, fysio- en kinderfysiotherapie

0451 Fysiotherapeuten, psychosomatische-, oedeem-, bekkenfysiotherapie

0452 Fysiotherapeuten, psychosomatische- en sportfysiotherapie

0453 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek/massage, oedeemtherapie

0454 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage en bekkenfysiotherapie

0455 Fysiotherapeuten, psychosomatische, sportfysio- en manuele therapie

0456 Fysiotherapeuten, heilgymnastiek, massage, geriatrie en psychosomatische fysiotherapie

0457 Fysiotherapeuten, manuele therapie, oedeemtherapie, kinder-, bekkenfysiotherapie en geriatrie
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0458 Fysiotherapeuten, manuele therapie, kinderfysiotherapie, oedeemtherapie en geriatrie

0459 Fysiotherapeuten, manuele therapie, bekkenfysiotherapie en geriatrie

0460 Fysiotherapeuten, fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie en geriatrie

0461 Fysiotherapeuten, fysiotherapie en heilgymnastiek/massage

0462 Fysiotherapeuten, fysio- en oedeemtherapie (lympfedrainage)

0463 Fysiotherapeuten, fysio- en bekkenfysiotherapie

0464 Fysiotherapeuten, fysio- en fysiotherapie in de geriatrie

0465 Fysiotherapeuten, fysio- en sportfysiotherapie

0466 Fysiotherapeuten, fysio- en psychosomatische fysiotherapie

0467 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en kinderfysiotherapie

0468 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en oedeemtherapie

0469 Fysiotherapeuten, fysio-, manuele- en bekkenfysiotherapie

0470 Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en oedeemtherapie

0471 Fysiotherapeuten, fysio-, kinderfysio- en bekkenfysiotherapie

0472 Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en bekkentherapie

0473 Fysiotherapeuten, fysio-, oedeem- en geriatrische fysiotherapie

0474 Fysiotherapeuten, fysio- en ora-faciaal therapie

0475 Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en ora-faciaal therapie

0476 Fysiotherapeuten, fysio-, manueel en arbeidsfysiotherapie

0500 Logopedisten, niet nader gespecificeerd

0501 Logopedisten, logopedie

0502 Logopedisten, foniatrie

0503 Logopedisten, stottertherapie

0504 Logopedisten, preverbale therapie

0505 Logopedie, direct toegankelijk / 1e lijn

0506 Logopedisten, afasie

0507 Logopedisten, Hanen-ouderprogramma

0508 Logopedisten, Integraal Zorg Stotteren (IZS)
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0510 Logopedisten, logopedie, direct toegankelijk

0511 Logopedisten, foniatrie, direct toegankelijk

0512 Logopedisten, stottertherapie, direct toegankelijk

0513 Logopedisten, preverbale therapie, direct toegankelijk

0514 Logopedisten, afasie, direct toegankelijk

0515 Logopedisten, Hanen-ouderenprogramma, direct toegankelijk

0516 Logopedisten, Integraal Stotteren IZS, direct toegankelijk

0517 Preverbale therapie, Haenen-ouderen programma

0518 Stottertherapie, preverbale therapie

0519 Stottertherapie,Integraal Zorg Stotteren (IZS)

0520 Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma

0521 Preverbale therapie, Afasie

0522 Afasie, Haenen-ouderprogramma

0523 Stottertherapie, Afasie

0524 Stottertherapie, Afasie, Preverbale therapie

0525 Stottertherapie ,Haenen-ouderprogramma, Afasie, Preverbale therapie

0526 Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma,Preverbale therapie

0527 Haenen-ouderprogramma, Preverbale therapie, Direct toegankelijk

0528 Stottertherapie, Preverbale therapie, Direct toegankelijk

0529 Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk

0530 Stottertherapie, Preverbale therapie, Afasie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk

0531 Stottertherapie, Preverbale therapie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk

0532 Stottertherapie, Integraal Zorg Stotteren (IZS), Direct toegankelijk

0533 Stottertherapie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk

0534 Preverbale therapie, Afasie, Direct toegankelijk

0535 Afasie, Haenen-ouderprogramma, Direct toegankelijk

0536 Stottertherapie, Afasie, Direct toegankelijk

0600 Ziekenhuizen, niet nader gespecificeerd
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0601 Ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen

0602 Ziekenhuizen, academische ziekenhuizen

0603 Ziekenhuizen, astmaklinieken

0604 Ziekenhuizen, beademingscentra

0606 Ziekenhuizen, epilepsiecentra

0607 Ziekenhuizen, kinderziekenhuizen

0608 Ziekenhuizen, kankerklinieken

0610 Ziekenhuizen, kraamklinieken

0612 Ziekenhuizen, neurologische klinieken

0613 Ziekenhuizen, oogziekenhuizen

0614 Ziekenhuizen, orthopaedische klinieken

0615 Ziekenhuizen, reumaklinieken

0616 Ziekenhuizen, revalidatie-centra

0617 Ziekenhuizen, sanatoria met longklinieken

0621 Ziekenhuizen, sanatoria

0628 Ziekenhuizen, multi-categorale ziekenhuizen

0629 Ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen

0630 Ziekenhuizen, militaire ziekenhuizen

0650 Ziekenhuizen, buitenlandse ziekenhuizen

0700 Oefentherapeuten, niet nader gespecificeerd

0701 Oefentherapeuten, methode Cesar

0702 Oefentherapeuten, methode Mensendieck

0703 Oefentherapeuten, kinderoefentherapie

0704 Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie

0705 Oefentherapeuten, methode cesar, kinderoefentherapie

0706 Oefentherapeuten, methode mensendieck, kinderoefentherapie

0707 Oefentherapeuten, methode cesar, psychosomatische oefentherapie

0708 Oefentherapeuten, methode mensendieck, psychosomatische oefentherapie
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0709 Oefentherapeuten, direct toegankelijk

0710 Oefentherapeuten, Methode Cesar, direct toegankelijk

0711 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, direct toegankelijk

0712 Oefentherapeuten, kinderoefentherapie, direct toegankelijk

0713 Oefentherapeuten, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk

0714 Oefentherapeuten, Methode Cesar, kinderoefentherapie, direct toegankelijk

0715 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, kinderoefentherapie, direct toegankelijk

0716 Oefentherapeuten, Methode Cesar, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk

0717 Oefentherapeuten, Methode Mensendieck, psychosomatische oefentherapie, direct toegankelijk

0800 Verloskundigen, niet nader gespecificeerd

0801 Verloskundigen, met bevoegdheid echoscopie

0802 Verloskundigen, echoscopie NT

0803 Verloskundigen, echoscopie SEO

0804 Verloskundigen, echoscopie uitwendig

1100 Tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie

1101 Mondzorg en kaakchirurgie, implantoloog

1200 Tandartsen, algemeen practicus

1201 Tandarts, implantoloog

1202 Tandartsen, pedodontoloog

1203 Tandartsen, endododontoloog

1210 Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog

1211 Tandarts algemeen practicus, Endodontoloog

1212 Tandarts, Endodontoloog, Pedodontoloog

1213 Tandarts algemeen practicus, Pedodontoloog, Endodontoloog

1300 Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie

1301 Tandartsspecialisten dentomaxillaire orthopaedie, Implantologie

1400 Arts arbeid en gezondheid

1401 Arts arbeid en gezondheid, arts arbeid en gezondheid
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1402 Arts arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde

1403 Arts arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde

1410 Arts arbeid en gezondheid, bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde

1700 Rechtspersonen

1800 Dialysecentra

1900 Audiologische centra

2000 Radiotherapeutische centra

2100 Dienstenstructuren (ANW-diensten)

2200 Zelfstandige behandelcentra (ZBC)

2270 Zelfstandige behandelcentra (EMS)

2300 Inrichtingen voor revalidatiedagbehandeling

2400 Dietisten

2401 Dietisten, direct toegankelijk / 1e lijn

2410 Dietisten, dietist, direct toegankelijk

2500 Inrichtingen voor psychiatrische deeltijdbehandeling

2600 Podotherapeuten

3000 Instelling voor verstandelijk gehandicapten

3100 Bloedbanken

3200 GGD’s (instellingen)

3300 Kraamcentra

3400 Trombosediensten

3500 Instellingen voor visueel gehandicapten

3600 Ambulancevervoerders

3700 Gezondheidscentra

3800 Instellingen voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg

3801 Instelling voor bijzondere tandheelkunde, collectief tijdstarief

3802 Instelling voor bijzondere tandheelkunde, individueel tijdstarief

3803 Instelling voor Mondzorg
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3900 Regionale instellingen voor jeugdtandverzorging

4000 Instellingen voor auditief gehandicapten

4100 Beheerstichtingen verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorg

4101 ZZP-ers in wijkverpleging

4102 PGB aanbieders (zonder gekwalificeerde zorgverleners)

4200 Verzorgingstehuizen

4300 Beheerstichtingen verzorgingshuizen

4400 Optometrist

4401 Optometristen, direct toegankelijk

4402 Orthoptisten

4500 Verpleeginrichtingen somatische zieken

4600 Verpleeginrichtingen psycho-geriatrische patienten

4700 Gecombineerde verpleeginrichtingen

4800 Overige instellingen

4801 Gemeenten

4900 Abortusklinieken, beheerstichtingen verpleeghuizen

5000 Laboratoria

5100 Klinisch-genetisch centra

5200 Eurotransplant

5300 Diverse samenwerkingsverbanden, niet nader gespecificeerd.

5301 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2

5302 Diverse samenwerkingsverbanden, CVR

5303 Diverse samenwerkingsverbanden, COPD

5310 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en CVR

5311 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2, CVR en COPD

5312 Diverse samenwerkingsverbanden, DM type 2 en COPD

5313 Diverse samenwerkingsverbanden, CVR en COPD

5314 Integrale geboortezorg
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5400 GGZ Instellingen (PUK/PAAZ)

5600 Consultatiebureaus voor alcohol en drugs

5700 Physician Assistant

5800 Centrale posten ambulancediensten (CPA’s)

6000 Instellingen voor dagverpleging voor ouderen

6100 Beheerstichtingen dagverblijven

6500 Gezinsvervangende tehuizen

6600 Koepels en beheerstichtingen WLZ

7000 Kinderdagverblijven

7200 Regionale instellingen beschermd wonen (RIBW)

7300 WLZ-gecombineerd

7400 ARBO-diensten

7500 Thuiszorg, kruiswerk en gezinsverzorging

7600 Hulpmiddelen leverancier, niet nader gespecificeerd

7601 Leveranciers hulpmiddelen, ledemaatprothesen

7602 Leveranciers hulpmiddelen, mammaprothesen

7603 Leveranciers hulpmiddelen, oogprothesen

7604 Leveranciers hulpmiddelen, prothetische voorzieningen voor onder- en bovenkaak

7605 Leveranciers hulpmiddelen, gelaatsprothesen

7606 Leveranciers hulpmiddelen, corsetten

7607 Leveranciers hulpmiddelen, orthopedisch schoeisel

7608 Leveranciers hulpmiddelen, overige orthesen

7609 Leveranciers hulpmiddelen, verbandschoenen

7611 Leveranciers hulpmiddelen, brillenglazen

7612 Leveranciers hulpmiddelen, contactlenzen

7613 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen

7614 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen algemeen

7615 Leveranciers hulpmiddelen, bijzondere gezichtshulpmiddelen maatwerk
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7616 Leveranciers hulpmiddelen, hoortoestellen

7617 Leveranciers hulpmiddelen, extern hoortoestel in combinatie met implantaat (BAHA)

7618 Leveranciers hulpmiddelen, maskeerder ter behandeling van oorsuizen (Tinnetusmaskeerder)

7619 Leveranciers hulpmiddelen, gehoorhulpmiddelen (inclusief maskeerder)

7620 Leveranciers hulpmiddelen, solo apparatuur

7621 Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie-absorptiemateriaal

7622 Leveranciers hulpmiddelen, overige verzorgingsmiddelen

7623 Leveranciers hulpmiddelen, draagbare uitwendige infuuspomp

7624 Leveranciers hulpmiddelen, incontinentie afvoerend materiaal

7625 Leveranciers hulpmiddelen, stoma materialen

7626 Leveranciers hulpmiddelen, slijmuitzuigapparatuur

7627 Leveranciers hulpmiddelen, confectie orthesen

7628 Leveranciers hulpmiddelen, maatwerk orthesen

7629 Leveranciers hulpmiddelen, tracheacanule en stemprothesen

7630 Leveranciers hulpmiddelen, steunzolen

7631 Leveranciers hulpmiddelen, loophulpmiddelen

7632 Leveranciers hulpmiddelen, eenvoudige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen

7633 Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen voor mobiliteit van personen

7634 Leveranciers hulpmiddelen, blindegeleidehonden

7635 Leveranciers hulpmiddelen, hulphonden

7636 Leveranciers hulpmiddelen, pruiken

7637 Leveranciers hulpmiddelen, arm-, hand-, vingerfunctievervullers (robotarm)

7638 Leveranciers hulpmiddelen, anaalspoelapparatuur

7639 Leveranciers hulpmiddelen, plaswekker

7640 Leveranciers hulpmiddelen, bewakingsmonitor voor baby

7641 Leveranciers hulpmiddelen, elastische kousen

7642 Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije hoezen

7643 Leveranciers hulpmiddelen, verbandmiddelen
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7644 Leveranciers hulpmiddelen, UV-B lichttherapie

7645 Leveranciers hulpmiddelen, allergeenvrije schoenen

7646 Leveranciers hulpmiddelen, anti-conceptionele hulpmiddelen

7649 Leveranciers hulpmiddelen, thuisdialyse apparatuur

7650 Leveranciers hulpmiddelen, zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden

7651 Leveranciers hulpmiddelen, injectiespuiten

7656 Leveranciers hulpmiddelen, insuline-infuuspompen

7657 Leveranciers hulpmiddelen, overige hulpmiddelen bij diabetes

7661 Leveranciers hulpmiddelen, zuurstofapparaten en -concentrators

7662 Leveranciers hulpmiddelen, apparatuur voor verzekerden met ademhalingsstoornissen (CPAP)

7666 Leveranciers hulpmiddelen, longvibrators

7671 Leveranciers hulpmiddelen, vernevelaars

7676 Leveranciers hulpmiddelen, beeldschermloep

7677 Leveranciers hulpmiddelen, tactiel leesapparatuur

7681 Leveranciers hulpmiddelen, elektrastimulator

7682 Leveranciers hulpmiddelen, botgroei-stimulators

7685 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor het toedienen van voeding

7686 Leveranciers hulpmiddelen, dieetpreparaten

7687 Leveranciers hulpmiddelen, voeding

7688 Leveranciers hulpmiddelen, eetapparaten

7689 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie voor lichamelijk gehandicapten

7690 Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen

7691 Leveranciers hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen

7692 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie persoonlijke alarmering

7693 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie-, wek- en waarschuwing

7694 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communiatie bij revalidatie

7695 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie, informatie en signalering

7696 Leveranciers hulpmiddelen, fax-apparatuur voor auditief gehandicapten
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7697 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie grootlettersystemen

7698 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, opname- en voorleesapparatuur

7699 Leveranciers hulpmiddelen, hulpmiddelen voor communicatie-, telefoons en telefoneerhulpmiddelen

7800 Sociaal pedagogische diensten

7900 RIAGG’s

8000 Niet erkende verpleeginrichtingen

8100 Niet erkende zwakzinnigeninrichtingen

8200 Bejaardenoorden

8300 Overige niet erkende instellingen

8400 Overige artsen, niet nader gespecificeerd

8401 Arts, chiropractie

8402 Arts, orthomanuele geneeskunde

8403 Arts, acupunctuur

8404 Arts, irisscopie

8405 Arts, homeopathie

8406 Arts, natuurgeneeskunde

8407 Overige artsen, anthroposofische geneeskunde

8408 Overige artsen, moermantherapie

8409 Arts, enzymtherapie

8410 Arts, manuele geneeskunde

8411 Arts, haptotherapie

8412 Arts, osteopathie

8413 Overige artsen, flebologie/proctologie

8414 Overige artsen, orthomoleculaire geneeskunde

8415 Overige artsen, neurale therapie

8416 Overige artsen, sportgeneeskunde

8417 Overige artsen, SEH-arts

8418 Overige artsen, specialist ouderengeneeskunde
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8419 Overige artsen, schoolartsen

8420 Overige artsen, consultatiebureau-artsen

8421 Overige artsen, SCEN-arts

8422 Overige artsen, orthopedische geneeskunde

8423 Overige artsen, GGD artsen (TBC artsen)

8424 Overige artsen, verslavingsartsen

8425 Overige artsen, basisarts

8426 Overige artsen, arts voor verstandelijk gehandicapten

8427 Overige artsen, arts palliatieve geneeskunde

8428 Overige artsen, jeugdarts

8429 Overige artsen, Klinisch Fysicus audioloog

8430 Arts maatschappij en gezondheid / Infectieziektebestrijding

8431 Medisch seksuoloog

8500 Taxivervoerders

8600 Instellingen voor maatschappelijke dienstverlening

8700 Mondhygienisten

8800 Ergotherapeuten

8801 Ergotherapie, direct toegankelijk / 1e lijn

8810 Ergotherapeuten, ergotherapie, direct toegankelijk

8900 Schoonheidsspecialisten, niet nader gespecificeerd

8901 Schoonheidsspecialisten, acne

8902 Schoonheidsspecialisten, camouflage

8903 Schoonheidsspecialisten, elektrisch epileren

8904 Schoonheidsspecialist(e), algemeen (geen specificatie), ANBOS geregistreerd

8905 Schoonheidsspecialist(e), acne, ANBOS geregistreerd

8906 Schoonheidsspecialist(e), camouflage, ANBOS geregistreerd

8907 Schoonheidsspecialist(e), elektrisch ontharen, ANBOS geregistreerd

8908 Schoonheidsspecialist(e), acne en camouflage, ANBOS geregistreerd
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8909 Schoonheidsspecialist(e), acne en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd

8910 Schoonheidsspecialist(e), camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd

8911 Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage en elektrisch epileren, ANBOS geregistreerd

8912 Schoonheidsspecialist(e), niet ANBOS geregistreerd

8913 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd

8914 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en acne, ANBOS geregistreerd

8915 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken en camouflage, ANBOS geregistreerd

8916 Schoonheidsspecialist(e), ontharingstechnieken, acne en camouflage, ANBOS geregistreerd

8919 Schoonheidsspecialist(e), elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd

8920 Schoonheidsspecialist(e), Acne, camouflage en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd

8921 Schoonheidsspecialist(e), acne, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS geregistreerd

8922 Schoonheidsspecialist(e), camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS 
geregistreerd

8923 Schoonheidsspecialist(e), acne, camouflage, elektrisch epileren en ontharingstechnieken, ANBOS 
geregistreerd

9000 Overige therapeuten en Complementair en Aanvullende zorg

9001 Chiropractie

9002 Orthomanuele geneeskunde

9003 Acupunctuur

9004 Irisscopie

9005 Homeopathie

9006 Natuurgeneeskunde

9007 Antroposofische geneeskunde

9008 Moerman therapie

9009 Enzymtherapie

9010 Manuele geneeskunde

9011 Haptotherapie

9012 Osteopathie

9013 Huidtherapie
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9014 Kunstzinnige therapie

9015 Podologie

9016 Orthomoleculaire geneeskunde

9017 Shiatsu therapie

9018 Echoscopie

9020 Seksuologen, Lid NVVS

9021 Overigen

9022 Cranio sacraal therapie

9023 Adem- en ontspanningstherapie methode van Dixhoorn

9024 Kindertherapie VvvK

9025 Vaktherapie

9026 Echoscopie NT

9027 Echoscopie SEO

9028 Echoscopie uitwendig

9029 Gewichtsconsulent

9030 Lactatiedeskundige

9031 Huidtherapie, direct toegankelijk

9032 Reflexzonetherapeut

9033 Doula

9034 Yogadocenten

9035 Sportmasseur

9036 Preventieve voetzorg

9037 Psychosociaal zorgverlener

9100 Verpleegkundigen, niet nader gespecificeerd

9101 Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes

9102 Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie

9103 Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk

9104 Gespecialiseerd verpleegkundige, wond
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9105 Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma

9106 Gespecialiseerd verpleegkundige, long

9107 Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie

9108 Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer

9109 Verpleegkundigen niveau 4

9110 Verpleegkundigen niveau 5

9111 Verzorgenden

9112 Verpleegkundigen niveau 4 PGB

9113 Verpleegkundigen niveau 5 PGB

9114 Verpleegkundigen niveau 4 en Verpleegkundigen niveau 4 PGB

9115 Verpleegkundigen niveau 5 en Verpleegkundigen niveau 5 PGB

9130 Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen

9131 Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen

9132 Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen

9133 Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen

9134 Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg

9140 Verpleegkundig specialist, preventieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9130)

9141 Verpleegkundig specialist, acute zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9131)

9142 Verpleegkundig specialist, intensieve zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9132)

9143 Verpleegkundig specialist, chronische zorg bij somatische aandoeningen (9100 + 9133)

9144 Verpleegkundig specialist, geestelijke gezondheidszorg (9100 + 9134)

9150 Gespecialiseerd verpleegkundige, diabetes (9100 + 9101)

9151 Gespecialiseerd verpleegkundige, incontinentie (9100 + 9102)

9152 Gespecialiseerd verpleegkundige, wijk (9100 + 9103)

9153 Gespecialiseerd verpleegkundige, wond (9100 + 9104)

9154 Gespecialiseerd verpleegkundige, stoma (9100 + 9105)

9155 Gespecialiseerd verpleegkundige, long (9100 + 9106)

9156 Gespecialiseerd verpleegkundige, oncologie (9100 + 9107)
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9157 Gespecialiseerd verpleegkundige, transfer (9100 + 9108)

9180 Verzorgende (ZZP)

9181 Verpleegkundige (ZZP)

9190 Administratieve eenheid (AE)

9200 Ziekenhuisvervangende thuiszorg (financiering 2e compartiment)

9300 Tandtechnici/tandprothetici, niet nader gespecificeerd

9301 Tandprotheticus

9302 Tandtechnicus

9400 Psychologische zorgverleners, niet nader gespecificeerd

9401 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie

9402 Psychologische zorgverleners, psychotherapie

9403 Psychologische zorgverleners, sexuologie

9404 Psychologische zorgverleners, k&j-psychologie

9405 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie

9406 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie

9407 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie

9408 Psychologische zorgveleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, psychotherapie

9409 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie 
en/of NVO Orthopedagogie-Generalist

9410 Psychologische zorgverleners, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO 
Orthopedagogie-Generalist

9411 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie, psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie en/of 
NVO Orthopedagogie-Generalist

9412 Psycho. zorgverl., GZ-psychologie met eerstelijnskwal., psychotherapie, kinder- en jeugdpsychologie 
en/of NVO Orthopedagogie-Generalist

9413 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, kinder- en jeugdpsychologie en/of NVO 
Orthopedagogie-Generalist

9414 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie met eerstelijnskwalificatie

9415 Psycho. zorgverl., klinisch psychologie met eerstelijnskwalificatie, kinder- en jeugdpsychologie en/of 
NVO Orthopedagogie-Generalist

9416 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP/ master-psycholoog SJK

9417 Psychologische zorgverleners, orthopedagoog (generalist, specialist)
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9418 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie

9419 Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (overig)

9420 Psychologische zorgverleners, orthopedagogen (basis)

9421 Psychologische zorgverleners, therapeut nap

9422 Psychologische zorgverleners, therapeut nvpa

9423 Psychologische zorgverleners, kinder en jeugdpsycholoog nip

9424 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie en psychotherapie

9425 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn en psychotherapie

9426 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J psychologie en/of 
orthopedagoog

9427 Psychologische zorgverleners, klinische psychologie, K&J psychologie en psychotherapie

9430 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en 1e lijn

9431 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en K&J psychologie en/of orthopedagoog

9432 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en klinische psychologie

9433 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en K&J psychologie en/of 
orthopedagoog

9434 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en klinische psychologie

9435 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en K&J 
psychologie en/of orthopedagoog

9436 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie en psychotherapie

9437 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn en psychotherapie

9438 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, psychotherapie en K&J psychologie en/of 
orthopedagoog

9439 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie en psychotherapie

9440 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, psychotherapie en K&J psychologie 
en/of orthopedagoog

9441 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie en 
psychotherapie

9442 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, 1e lijn, klinische psychologie, 
psychotherapie, K&J psychologie en/of orthopedag.

9443 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, K&J psychologie en
/of orthopedagoog.

9444 Psychologische zorgverleners, klinische neuropsychologie, klinische psychologie, psychotherapie, K&J 
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psychologie en/of orthopedagoog.

9445 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie

9446 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie

9447 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, 1e lijn, psychotherapie, K&J 
psycholoog

9448 Psychologische zorgverleners, klinisch psychologie, gz-psychologie, psychotherapie, K&J psycholoog

9449 Psychologische zorgverleners, gz-psychologie 1e lijn, K&J psycho e/o orthopedagoog, 
psychotherapeut

9450 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie

9451 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, psychotherapeut

9452 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, gz psychologie

9453 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, psychotherapie

9454 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, gz psychologie 1e lijn

9455 Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist)

9456 Psychologische zorgverleners, K&J-psycholoog, GZ-psycholoog, orthopedagoog (generalist, specialist)

9457 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, GZ-psychologie, 1e lijn

9458 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, orthopedagoog (generalist, specialist)

9459 Psychologische zorgverleners, psycholoog NIP, therapeut NVPA

9460 Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP, orthopedagoog 
(generalist, specialist)

9461 Psychologische zorgverleners, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP

9462 Psychologische zorgverleners, psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP

9463 Psychologische zorgverleners, master pedagoog

9464 Psychologische zorgverleners, jeugdzorgwerker

9465 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog

9466 Psychologische zorgverleners, postmaster orthopedagoog

9467 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie 1e lijn, master pedagoog

9468 Psychologische zorgverleners, GZ-psychologie 1e lijn, jeugdzorgwerker

9469 Psychologische zorgverleners, kinder- en jeugdpsycholoog, postmaster orthopedagoog

9470 Psychologische zorgverleners, GZ-psycholoog 1e lijn, kinder- en jeugdpsycholoog, postmaster 
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orthopedagoog

9500 Orthopedagogen

9600 Pedicuren

9601 Pedicure

9602 Pedicure, specialisatie reumatische voet

9603 Pedicure, specialisatie diabetische voet

9604 Pedicure, specialisatie reumatische voet + diabetische voet

9605 Pedicure, specialisatie medische pedicure

9606 Pedicure, pedicure in de zorg

9607 Pedicure, registerpedicure

9608 Pedicure, paramedisch chiropodist

9609 Pedicure, specialisatie Risicovoet

9800 Declaranten

9801 Servicebureau

9802 Aanbieder van maatschappelijke ondersteuning

9803 Zorgverzekeraar

9900 Overigen

9901 Verpleeghuisartsen

9902 Bedrijfsarts

9903 Schoolarts

9904 Sportarts

lst_survey_result_statuses

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Nieuw

1 Concept
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2 Bespreken

3 Actueel

4 Gearchiveerd

lst_task_priorities

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Laag

1 Medium

2 Hoog

lst_tijds_eenheid_zorg_periodes

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Minuut

2 Kwartier

3 Halfuur

4 Uur

6 Uren en minuten (UUUMM)

7 Vijf minuten

11 Overdag

12 Nacht

13 Halve dag

14 Etmaal (24 uur)

15 Dagdeel (3 uur)
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16 Dagdeel (4 uur)

21 Week

24 Vier weken

31 Maand

33 Drie maanden

36 Zes maanden

41 Jaar

49 Langer dan een jaar

81 Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk

99 Onbekend

lst_time_window_units

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 week

1 dag

lst_token_carriertypes

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Uursoort

1 Medewerker

2 Client

lst_token_statuses
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naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

-1 Onbekend

0 Vrij

1 In gebruik

2 Geblokkeerd

3 Defect

4 Verloren

lst_token_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Cliëntenpas

1 Medewerkerspas of touchkey

11 iO Smart

12 iO Open Coordinator

lst_trigger_action_types

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

0 Signalering

lst_trigger_types

naam type beschrijving

code integer Code



Pagina  van 350 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

description string Beschrijving

code description

0 Client

1 Medewerker

2 Zorgtraject met een vooraf ingestelde zorglegitimatie

3 Zorgtraject met een handmatig aangemaakte zorglegitimatie

lst_unit_accesses

naam type beschrijving

code integer

description string

value string

code description value

0 Eigen Own

1 Selectie Selection

2 Alle All

lst_uzovi_discriminator_types

Mogelijk type uzovi organisaties

naam type beschrijving

code integer Code

description string Beschrijving

code description

1 Register

2 Label

3 Concern

lst_vats

BTW tarieven



Pagina  van 351 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

code integer

description string

percentage double

code description percentage

0 Geen BTW 0.0

1 6% 6.0

4 9% 9.0

2 19% 19.0

3 21% 21.0

lst_wlz_cod001s

Zorgkantoor

naam type beschrijving

code string

description string

code description

5501 Zorgkantoor Groningen

5502 Zorgkantoor Friesland

5503 Zorgkantoor Drenthe

5504 Zorgkantoor Zwolle

5505 Zorgkantoor Twente

5506 Zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen en omstreken

5507 Zorgkantoor Arnhem

5508 Zorgkantoor Nijmegen

5509 Zorgkantoor Utrecht

5510 Zorgkantoor Flevoland

5511 Zorgkantoor 't Gooi

5512 Zorgkantoor Noord Holland Noord

5513 Zorgkantoor Kennemerland
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5514 Zorgkantoor Zaanstreek/Waterland

5515 Zorgkantoor Amsterdam

5516 Zorgkantoor Amstelland en De Meerlanden

5517 Zorgkantoor Zuid-Holland Noord

5518 Zorgkantoor Haaglanden

5519 Zorgkantoor Delft Westland Oostland

5520 Zorgkantoor Midden-Holland

5521 Zorgkantoor Rotterdam

5522 Zorgkantoor Nieuwe Waterweg-Noord

5523 Zorgkantoor Zuid-Hollandse Eilanden

5524 Zorgkantoor Waardenland

5525 Zorgkantoor Zeeland

5526 Zorgkantoor West-Brabant

5527 Zorgkantoor Midden-Brabant

5528 Zorgkantoor Noordoost Brabant

5529 Zorgkantoor Zuidoost-Brabant

5530 Zorgkantoor Noord- en Midden Limburg

5531 Zorgkantoor Zuid-Limburg

5532 Zorgkantoor Midden-IJssel

lst_wlz_cod002s

Bericht

naam type beschrijving

code string

description string

code description

187 Declaratie Wlz-zorg

188 Retourinformatie declaratie Wlz-zorg

352 Zorgtoewijzing Wlz-zorg
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353 Retourinformatie zorgtoewijzing Wlz

354 Melding aanvang Wlz-zorg

355 Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg

358 Beeindiging/mutatie Wlz-zorg

359 Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg

388 Indicatiebesluit Wlz-zorg

389 Retourinformatie indicatiebesluit Wlz-zorg

393 Melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK

394 Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-ZK

395 Beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK

396 Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-ZK

397 Zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK

398 Retourinformatie zorgtoewijzing Wlz ZK-ZK

404 Landelijke aanlevering uitvoeringsinformatie Wlz

405 Retourinformatie Landelijke aanlevering uitvoeringsinformatie Wlz

406 Melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK

407 Retourinformatie melding aanvang Wlz-zorg ZK-CAK

410 Beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK

411 Retourinformatie beëindiging/mutatie Wlz-zorg ZK-CAK

412 Aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg

413 Retourinformatie aanvraag indicatiebesluit Wlz-zorg

lst_wlz_cod003s

Bereikbaarheid

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 ochtend
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2 middag

3 overdag

lst_wlz_cod004s

Soort aanvraag

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 standaard indicatie protocol (voorvullen)

2 aanvragen indicatie

3 herindicatie via taakmandaat

4 aanmelden registratieve indicatie

5 aanmelden indicatie

lst_wlz_cod032s

Land

naam type beschrijving

code string

description string

code description

AD ANDORRA

AE VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

AF AFGHANISTAN

AG ANTIGUA EN BARBUDA

AI ANGUILA

AL ALBANIË

AM ARMENIË

AO ANGOLA

AQ ANTARTICA
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AR ARGENTINIË

AS AMERIKAANS-SAMOA

AT OOSTENRIJK

AU AUSTRALIË

AW ARUBA

AX ÅLANDSEILANDEN

AZ AZERBEIDZJAN

BA BOSNIË EN HERZEGOVINA

BB BARBADOS

BD BANGLADESH

BE BELGIË

BF BURKINA FASO

BG BULGARIJE

BH BAHREIN

BI BURUNDI

BJ BENIN

BL SAINT BARTHÉLEMY

BM BERMUDA

BN BRUNEI

BO BOLIVIA

BQ BONAIRE, SINT EUSTATIUS en SABA

BR BRAZILIË

BS BAHAMA'S

BT BHUTAN

BV BOUVET

BW BOTSWANA

BY WIT-RUSLAND

BZ BELIZE
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CA CANADA

CC COCOSEILANDEN

CD CONGO-KINSHASA

CF CENTRAAL-AFRIKAANSE REPUBLIEK

CG CONGO-BRAZZAVILLE

CH ZWITSERLAND

CI IVOORKUST

CK COOKEILANDEN

CL CHILI

CM KAMEROEN

CN CHINA

CO COLOMBIA

CR COSTA RICA

CU CUBA

CV KAAPVERDIË

CW CURAÇAO

CX CHRISTMASEILAND

CY CYPRUS

CZ TSJECHIË

DE DUITSLAND

DJ DJIBOUTI

DK DENEMARKEN

DM DOMINICA

DO DOMINICAANSE REPUBLIEK

DZ ALGERIJE

EC ECUADOR

EE ESTLAND

EG EGYPTE
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EH WESTELIJKE SAHARA

ER ERITREA

ES SPANJE

ET ETHIOPIË

FI FINLAND

FJ FIJI

FK FALKLANDEILANDEN

FM MICRONESIA

FO FAERÖER

FR FRANKRIJK

GA GABON

GB VERENIGD KONINKRIJK

GD GRENADA

GE GEORGIË

GF FRANS-GUYANA

GG GUERNSEY

GH GHANA

GI GIBRALTAR

GL GROENLAND

GM GAMBIA

GN GUINEA

GP GUADELOUPE

GQ EQUATORIAAL-GUINEA

GR GRIEKENLAND

GS ZUID-GEORGIË EN DE ZUIDELIJKE SANDWICHEILANDEN

GT GUATEMALA

GU GUAM

GW GUINEE-BISSAU
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GY GUYANA

HK HONGKONG

HM HEARD EN MCDONALDEILANDEN

HN HONDURAS

HR KROATIË

HT HAÏTI

HU HONGARIJE

ID INDONESIË

IE IERLAND

IL ISRAËL

IM ISLE OF MAN

IN INDIA

IO BRITS TERRITORIUM IN DE INDISCHE OCEAAN

IQ IRAK

IR IRAN

IS IJSLAND

IT ITALIË

JE JERSEY

JM JAMAICA

JO JORDANIË

JP JAPAN

KE KENIA

KG KIRGIZIË

KH CAMBODJA

KI KIRIBATI

KM COMOREN

KN SAINT KITTS EN NEVIS

KP NOORD-KOREA
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KR ZUID-KOREA

KW KOEWEIT

KY CAYMANEILANDEN

KZ KAZACHSTAN

LA LAOS

LB LIBANON

LC SAINT LUCIA

LI LIECHTENSTEIN

LK SRI LANKA

LR LIBERIA

LS LESOTHO

LT LITOUWEN

LU LUXEMBURG

LV LETLAND

LY LIBIË

MA MAROKKO

MC MONACO

MD MOLDAVIË

ME MONTENEGRO

MF SAINT MARTIN

MG MADAGASKAR

MH MARSHALLEILANDEN

MK MACEDONIË

ML MALI

MM MYANMAR

MN MONGOLIË

MO MACAU

MP NOORDELIJKE MARIANEN
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MQ MARTINIQUE

MR MAURITANIË

MS MONTSERRAT

MT MALTA

MU MAURITIUS

MV MALDIVEN

MW MALAWI

MX MEXICO

MY MALEISIË

MZ MOZAMBIQUE

NA NAMIBIË

NC NIEUW-CALEDONIË

NE NIGER

NF NORFOLK

NG NIGERIA

NI NICARAGUA

NL NEDERLAND

NO NOORWEGEN

NP NEPAL

NR NAURU

NU NIUE

NZ NIEUW-ZEELAND

OM OMAN

PA PANAMA

PE PERU

PF FRANS-POLYNESIË

PG PAPOEA-NIEUW-GUINEA

PH FILIPIJNEN
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PK PAKISTAN

PL POLEN

PM SAINT-PIERRE EN MIQUELON

PN PITCAIRNEILANDEN

PR PUERTO RICO

PS PALESTIJNSE AUTORITEIT

PT PORTUGAL

PW PALAU

PY PARAGUAY

QA QATAR

RE RÉUNION

RO ROEMENIË

RS SERVIË

RU RUSLAND

RW RWANDA

SA SAOEDI-ARABIË

SB SALOMONSEILANDEN

SC SEYCHELLEN

SD SOEDAN

SE ZWEDEN

SG SINGAPORE

SH SINT-HELENA

SI SLOVENIË

SJ SPITSBERGEN EN JAN MAYEN

SK SLOWAKIJE

SL SIERRA LEONE

SM SAN MARINO

SN SENEGAL
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SO SOMALIË

SR SURINAME

SS ZUID SOEDAN

ST SAO TOMÉ EN PRINCIPE

SV EL SALVADOR

SX SINT MAARTEN (Nederlands deel)

SY SYRIË

SZ SWAZILAND

TC TURKS- EN CAICOSEILANDEN

TD TSJAAD

TF FRANSE ZUIDELIJKE EN ANTARCTISCHE GEBIEDEN

TG TOGO

TH THAILAND

TJ TADZJIKISTAN

TK TOKELAU

TL OOST-TIMOR

TM TURKMENISTAN

TN TUNESIË

TO TONGA

TR TURKIJE

TT TRINIDAD EN TOBAGO

TV TUVALU

TW TAIWAN

TZ TANZANIA

UA OEKRAÏNE

UG OEGANDA

UM KLEINE PACIFISCHE EILANDEN VAN DE VERENIGDE STATEN

US VERENIGDE STATEN
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UY URUGUAY

UZ OEZBEKISTAN

VA VATICAANSTAD

VC SAINT VINCENT EN DE GRENADINES

VE VENEZUELA

VG BRITSE MAAGDENEILANDEN

VI AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN

VN VIETNAM

VU VANUATU

WF WALLIS EN FUTUNA

WS SAMOA

YE JEMEN

YT MAYOTTE

ZA ZUID-AFRIKA

ZM ZAMBIA

ZW ZIMBABWE

lst_wlz_cod043s

Debit/credit

naam type beschrijving

code string

description string

code description

C Creditbedrag en aantal

D Debetbedrag en aantal

lst_wlz_cod046s

Geslacht
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code string

description string

code description

1 MANNELIJK

2 VROUWELIJK

9 NIET GESPECIFICEERD

lst_wlz_cod050s

Prestatiegroep

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Intramuraal inclusief dagbesteding

02 VPT inclusief dagbesteding

03 Intramuraal exclusief dagbesteding

04 VPT exclusief dagbesteding

05 Kortdurend verblijf

06 Extramuraal

07 Dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

08 Dagbesteding extramuraal

09 Kapitaallasten dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder

10 Kapitaallasten dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

12 Kapitaallasten dagbesteding VPT

13 Vervoerkosten dagbesteding intamuraal bij dezelfde aanbieder

14 Vervoerkosten dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

15 Vervoerkosten dagbesteding VPT

16 Vervoerkosten dagbesteding extramuraal

17 Toeslag Dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder
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18 Toeslag Dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

19 Toeslag Dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder

20 Toeslag intramuraal

21 Toeslag VPT

22 Inventaris dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder

23 Inventaris dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

24 Inventaris dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder

25 NHC dagbesteding intramuraal bij dezelfde aanbieder

26 NHC dagbesteding intramuraal bij andere aanbieder

27 NHC dagbesteding VPT bij dezelfde aanbieder

28 Extramuraal BORG

29 Mutatiedagen

99 Overig

lst_wlz_cod055s

Prestatiecode

naam type beschrijving

code string

description string

code description

F125 Dagactiviteit -LZA

F129 Inloop functie GGZ

H100 ADL-assistentie

H104 Verpleging

H106 Gespecialiseerde verpleging

H107 Verpleging zorg oip afstand aanvullend

H114 Verpleging: AIV

H120 Persoonlijke verzorging speciaal

H126 Persoonlijke verzorging
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H127 Persoonlijke verzorging extra

H128 Verpleging extra

H132 Nachtverzorging

H136 Pesoonlijke verzorging op afstand aanvullend

H137 Persoonlijke verzorging farmaceutische telezorg

H150 Begeleiding extra

H152 Begeleiding speciaal 1 (nah)

H153 Gespecialiseerde begeleiding (psy)

H180 Nachtverpleging

H300 Begeleiding

H301 Begeleiding ZG visueel

H302 Begeleiding speciaal 2 (visueel)

H303 Begeleiding ZG auditief

H304 Begeleiding speciaal 2 (auditief)

H305 Begeleiding zorg op afstand aanvullend

H321 Reiskosten prestaties Behandeling (H325-H333)

H325 Behandeling basis (j)lvg

H326 Behandeling basis sgjlvg traject

H327 Behandeling basis sgjlvg

H328 Behandeling basis som, pg, vg, lg

H329 Behandeling gedragswetenschapper

H330 Behandeling paramedisch

H331 Behandeling Families First (j)lvg

H332 Behandeling ZG visueel

H333 Behandeling ZG auditief

H334 Behandeling IOG (j)lvg

H531 P/clt.p/dg.dl. dagactiviteit oud. basis

H533 P/clt.p/dg.dl. dagactiv. oud. spec.(pg)
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H800 P/dgdl. mod.cliëntk. (som-onderst.)

H802 Dagbehandeling ouderen som en pg

H803 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V

H811 P/dgdl. dagactiv. VG licht

H812 P/dgdl. dagactiv. VG midden

H813 P/dgdl. dagactiv. VG zwaar

H814 P/dgdl. dagactiv. VG kind licht

H815 P/dgdl. dagactiv. VG kind midden

H816 P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar

H817 P/dgdl. dagactiv. VG kind emg

H818 P/dgdl. dagactiv. VG kind gedrag

H819 Dagbehandeling VG EMG

H820 Dagbehandeling VG kind midden

H821 Dagbehandeling VG kind zwaar

H822 Dagbehandeling VG kind gedrag

H831 P/dgdl. dagactiv. LG licht

H832 P/dgdl. dagactiv. LG midden

H833 P/dgdl. dagactiv. LG zwaar

H834 P/dgdl. dagactiv. LG kind licht

H835 P/dgdl. dagactiv. LG kind midden

H836 P/dgdl. dagactiv. LG kind zwaar

H837 Dagbehandeling LG licht

H838 Dagbehandeling LG midden

H839 Dagbehandeling LG zwaar

H851 P/dgdl. dagactiv. ZG aud. licht

H852 P/dgdl. dagactiv. ZG aud. midden

H853 P/dgdl. dagactiv. ZG aud. zwaar

H854 P/dgdl. dagactiv. ZG kind aud.licht
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H855 P/dgdl. dagactiv. ZG kind aud.mid.

H856 P/dgdl. dagactiv. ZG kind aud.zwaar

H871 P/dgdl. dagactiv. ZG vis. licht

H872 P/dgdl. dagactiv. ZG vis. midden

H873 P/dgdl. dagactiv. ZG vis. zwaar

H874 P/dgdl. dagactiv. ZG kind vis.licht

H875 P/dgdl. dagactiv. ZG kind vis.mid.

H876 P/dgdl. dagactiv. ZG kind vis.zwaar

H880 Kapitaallasten dagbesteding kind GHZ

H891 P/dgdl. dagactiv. JLVG

H894 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal

H895 Vervoer dagbest/dagbeh GHZ rolstoel extramuraal

H896 Vervoer dagbest/dagbeh kind extramuraal

H900 P/dgdl. dagbest. VG-licht (VG1-VG4)

H901 P/dgdl. dagbest. VG-mid. (VG5,VG6)

H902 P/dgdl. dagbest. VG-zwaar (VG7)

H908 Kapitaallasten dagbesteding VG

H909 Inventaris dagbesteding VG

H910 P/dgdl. dagb. LG-licht (LG7)

H911 P/dgdl. dagb. LG-mid. (LG2,LG4,LG6)

H912 P/dgdl. dagb. LG-zw. (LG1,LG3,LG5)

H918 Kapitaallasten dagbesteding LG

H919 Inventaris dagbesteding LG

H920 P/dgdl. dagb. ZG aud.l. (aud1,aud4)

H921 P/dgdl. dagb. ZG aud.m. (ZG aud2)

H922 P/dgdl. dagb. ZG aud.z. (ZG aud3)

H928 Kapitaallasten dagbesteding ZG

H929 Inventaris dagbesteding ZG
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H930 P/dgdl. dagb. ZG vis.l. (vis2,vis3)

H931 P/dgdl. dagb. ZG vis.m. (vis1)

H932 P/dgdl. dagb. ZG vis.z. (vis4,vis5)

H940 P/dgdl. toesl. kind dagb.VG licht

H941 P/dgdl. toesl. kind dagb.VG midden

H942 P/dgdl. toesl.kind dagb.VG5 mid.emg

H943 P/dgdl. toesl. kind dagb.VG zwaar

H950 P/dgdl. toesl. kind dagb. LG licht

H951 P/dgdl. toesl. kind dagb. LG midden

H952 P/dgdl. toesl. kind dagb. LG zwaar

H960 P/dgdl. toesl. kind dagb. ZG aud.l.

H961 P/dgdl. toesl. kind dagb. ZG aud.m.

H962 P/dgdl. toesl. kind dagb. ZG aud.z.

H970 P/dgdl. toesl. kind dagb. ZG vis.l.

H971 P/dgdl. toesl. kind dagb. ZG vis.m.

H972 P/dgdl. toesl. kind dagb. ZG vis.z.

H974 Vervoer dagbesteding GHZ intramuraal

H975 Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel intramuraal

H976 Vervoer dagbesteding kind intramuraal

H981 P/dgdl. GGZ1b dagbesteding

H982 P/dgdl. GGZ2b dagbesteding

H983 P/dgdl. GGZ3b dagbesteding

H984 P/dgdl. GGZ4b dagbesteding

H985 P/dgdl. GGZ5b dagbesteding

H986 P/dgdl. GGZ6b dagbesteding

H987 P/dgdl. GGZ7b dagbesteding

H988 Kapitaallasten dagbesteding GGZ

H989 Inventaris dagbesteding GGZ
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H990 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ

H991 P/dgdl. GGZ1c dagbesteding

H992 P/dgdl. GGZ2c dagbesteding

H993 P/dgdl. GGZ3c dagbesteding

H994 P/dgdl. GGZ4c dagbesteding

H995 P/dgdl. GGZ5c dagbesteding

H996 P/dgdl. GGZ6c dagbesteding

H997 P/u. dagactiviteit GGZ-LZA

I001 Inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing éénpersoonswoning

I002 Inrichtingskosten bij gedwongen verhuizing

K.1.1 Beperkte tot volledige begeleiding

K.1.2 Continue tot zeer intensieve begeleiding

K.1.3 Stabilis met beperkte tot volledige begeleiding

K.1.4 Stabilis met continue tot zeer intensieve begeleiding

K.1.5 Zeer intensief met beperkte tot volledige begeleiding

K.1.6 Zeer intensief met continue tot zeer intensieve begeleiding

K001 Casemanagement dementie (zonder AWBZ indicatie)

M001 Extreme kosten van zorggebonden materiaal

M002 Extreme kosten van geneesmiddelen

NTFM NHC voor toeslag forensische zorg zonder strafrechterlijke titel

R002 Prestatie Buurtzorg

R003 Weekbudgert Zorg Thuis De Bilt

R004 Weekbudgert Zorg Thuis Wijk bij Duurstede

R005 Icare

R006 Icare ERAI

R007 Weektarief Activite

R008 De Zorgboog

R009 Careyn Voorzorg
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R010 Careyn Voorzorg zonder Eigen Bijdrage

R011 Careyn Multiproblematiek

R012 Careyn Multiproblematiek zonder Eigen Bijdrage

R013 Careyn wankel evenwicht

R014 Careyn wankel evenwicht zonder Eigen Bijdrage

R015 Careyn neurologische aandoening

R016 Careyn neurologische aandoening zonder eigen bijdrage

R017 Careyn senior plus

R018 Careyn senior plus zonder eigen bijdrage

R019 Careyn enkelvoudige aandoening

R020 Careyn enkelvoudige aandoening zonder eigen bijdrage

R021 Careyn palliatief

R022 Careyn palliatief zonder eigen bijdrage

R023 Careyn reserve

R024 Careyn reserve zonder eigen bijdrage

V015 VPT 1VV (excl.BH incl.DB)

V025 VPT 2VV (excl.BH incl.DB)

V031 Per dag VPT 3VV excl.BH incl.DB

V033 Per dag VPT 3VV incl.BH incl.DB

V041 Per dag VPT 4VV excl.BH incl.DB

V043 Per dag VPT 4VV incl.BH incl.DB

V051 Per dag VPT 5VV excl.BH incl.DB

V053 Per dag VPT 5VV incl.BH incl.DB

V061 Per dag VPT 6VV excl.BH incl.DB

V063 Per dag VPT 6VV incl.BH incl.DB

V071 Per dag VPT 7VV excl.BH incl.DB

V073 Per dag VPT 7VV incl.BH incl.DB

V081 Per dag VPT 8VV excl.BH incl.DB
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V083 Per dag VPT 8VV incl.BH incl.DB

V095 Per dag VPT 9VVb excl.BH incl.DB

V097 Per dag VPT 9VVb incl.BH incl.DB

V101 Per dag VPT 10VV excl.BH incl.DB

V103 Per dag VPT 10VV incl.BH incl.DB

V310 Per dag VPT 1GGZ-C excl.BH excl.DB

V311 Per dag VPT 1GGZ-C excl.BH incl.DB

V320 Per dag VPT 2GGZ-C excl.BH excl.DB

V321 Per dag VPT 2GGZ-C excl.BH incl.DB

V330 Per dag VPT 3GGZ-C excl.BH excl.DB

V331 Per dag VPT 3GGZ-C excl.BH incl.DB

V340 Per dag VPT 4GGZ-C excl.BH excl.DB

V341 Per dag VPT 4GGZ-C excl.BH incl.DB

V350 Per dag VPT 5GGZ-C excl.BH excl.DB

V351 Per dag VPT 5GGZ-C excl.BH incl.DB

V360 Per dag VPT 6GGZ-C excl.BH excl.DB

V361 Per dag VPT 6GGZ-C excl.BH incl.DB

V373 Per dag VPT GGZ K/J incl.BH incl.DB

V414 VPT 1VG (excl.DB)

V415 VPT 1VG (incl.DB)

V424 VPT 2VG (excl.DB)

V425 VPT 2VG (incl.DB)

V430 Per dag VPT 3VG excl.BH excl.DB

V431 Per dag VPT 3VG excl.BH incl.DB

V432 Per dag VPT 3VG incl.BH excl.DB

V433 Per dag VPT 3VG incl.BH incl.DB

V440 Per dag VPT 4VG excl.BH excl.DB

V441 Per dag VPT 4VG excl.BH incl.DB
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V442 Per dag VPT 4VG incl.BH excl.DB

V443 Per dag VPT 4VG incl.BH incl.DB

V454 VPT 5VG (excl.BH excl.DB)

V455 VPT 5VG (excl.BH incl.DB)

V456 VPT 5VG (incl.BH excl.DB)

V457 VPT 5VG (incl.BH incl.DB)

V460 Per dag VPT 6VG excl.BH excl.DB

V461 Per dag VPT 6VG excl.BH incl.DB

V462 Per dag VPT 6VG incl.BH excl.DB

V463 Per dag VPT 6VG incl.BH incl.DB

V470 Per dag VPT 7VG excl.BH excl.DB

V471 Per dag VPT 7VG excl.BH incl.DB

V472 Per dag VPT 7VG incl.BH excl.DB

V473 Per dag VPT 7VG incl.BH incl.DB

V480 VPT 8VG (excl.BH excl.DB)

V481 VPT 8VG (excl.BH incl.DB)

V482 VPT 8VG (incl.BH excl.DB)

V483 VPT 8VG (incl.BH incl.DB)

V513 Per dag VPT 1LVG incl.BH incl.DB

V523 Per dag VPT 2LVG incl.BH incl.DB

V533 Per dag VPT 3LVG incl.BH incl.DB

V543 Per dag VPT 4LVG incl.BH incl.DB

V553 Per dag VPT 5LVG incl.BH incl.DB

V573 Per dag VPT 1SGLVG incl.BH incl.DB

V614 VPT 1LG (excl.DB)

V615 VPT 1LG (incl.DB)

V624 VPT 2LG (excl.DB)

V625 VPT 2LG (incl.DB)
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V630 Per dag VPT 3LG excl.BH excl.DB

V631 Per dag VPT 3LG excl.BH incl.DB

V632 Per dag VPT 3LG incl.BH excl.DB

V633 Per dag VPT 3LG incl.BH incl.DB

V640 Per dag VPT 4LG excl.BH excl.DB

V641 Per dag VPT 4LG excl.BH incl.DB

V642 Per dag VPT 4LG incl.BH excl.DB

V643 Per dag VPT 4LG incl.BH incl.DB

V650 Per dag VPT 5LG excl.BH excl.DB

V651 Per dag VPT 5LG excl.BH incl.DB

V652 Per dag VPT 5LG incl.BH excl.DB

V653 Per dag VPT 5LG incl.BH incl.DB

V660 Per dag VPT 6LG excl.BH excl.DB

V661 Per dag VPT 6LG excl.BH incl.DB

V662 Per dag VPT 6LG incl.BH excl.DB

V663 Per dag VPT 6LG incl.BH incl.DB

V670 Per dag VPT 7LG excl.BH excl.DB

V671 Per dag VPT 7LG excl.BH incl.DB

V672 Per dag VPT 7LG incl.BH excl.DB

V673 Per dag VPT 7LG incl.BH incl.DB

V710 Per dag VPT 1ZG-aud. excl.BH excl.DB

V711 Per dag VPT 1ZG-aud. excl.BH incl.DB

V712 Per dag VPT 1ZG-aud. incl.BH excl.DB

V713 Per dag VPT 1ZG-aud. incl.BH incl.DB

V720 Per dag VPT 2ZG-aud. excl.BH excl.DB

V721 Per dag VPT 2ZG-aud. excl.BH incl.DB

V722 Per dag VPT 2ZG-aud. incl.BH excl.DB

V723 Per dag VPT 2ZG-aud. incl.BH incl.DB
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V730 Per dag VPT 3ZG-aud. excl.BH excl.DB

V731 Per dag VPT 3ZG-aud. excl.BH incl.DB

V732 Per dag VPT 3ZG-aud. incl.BH excl.DB

V733 Per dag VPT 3ZG-aud. incl.BH incl.DB

V740 Per dag VPT 4ZG-aud. excl.BH excl.DB

V741 Per dag VPT 4ZG-aud. excl.BH incl.DB

V742 Per dag VPT 4ZG-aud. incl.BH excl.DB

V743 Per dag  VPT 4ZG-aud. incl.BH incl.DB

V814 VPT 1ZG-visueel (excl.DB)

V815 VPT 1ZG-visueel (incl.DB)

V824 VPT 2ZG-visueel (excl.DB)

V825 VPT 2ZG-visueel (incl.DB)

V830 Per dag VPT 3ZG-visueel excl.BH excl.DB

V831 Per dag VPT 3ZG-visueel excl.BH incl.DB

V832 Per dag VPT 3ZG-visueel incl.BH excl.DB

V833 Per dag VPT 3ZG-visueel incl.BH incl.DB

V840 Per dag VPT 4ZG-visueel excl.BH excl.DB

V841 Per dag VPT 4ZG-visueel excl.BH incl.DB

V842 Per dag VPT 4ZG-visueel incl.BH excl.DB

V843 Per dag VPT 4ZG-visueel incl.BH incl.DB

V850 Per dag VPT 5ZG-visueel excl.BH excl.DB

V851 Per dag VPT 5ZG-visueel excl.BH incl.DB

V852 Per dag VPT 5ZG-visueel incl.BH excl.DB

V853 Per dag VPT 5ZG-visueel incl.BH incl.DB

V880 Opslag kapitaallasten VG (verblijf excl behandelking)

V881 Opslag kapitaallasten LG (verblijf excl behandelking)

V882 Opslag kapitaallasten ZG (verblijf excl behandelking)

V883 Opslag kapitaallasten 1 GGZ-C
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V884 Opslag kapitaallasten 2 GGZ-C

V885 Opslag kapitaallasten 3 GGZ-C

V886 Opslag kapitaallasten 4 GGZ-C

V887 Opslag kapitaallasten 5 GGZ-C

V888 Opslag kapitaallasten 6 GGZ-C

V890 Opslag inventaris VG (verblijf exclusief behandeling)

V891 Opslag inventaris LG (verblijf exclusief behandeling)

V892 Opslag inventaris ZG (verblijf exclusief behandeling)

V893 Opslag inventaris 1 GGZ-C

V894 Opslag inventaris 2 GGZ-C

V895 Opslag inventaris 3 GGZ-C

V896 Opslag inventaris 4 GGZ-C

V897 Opslag inventaris 5 GGZ-C

V898 Opslag inventaris 6 GGZ-C

V901 Vervoer dagbesteding V&V

V902 Vervoer dagbesteding GGZ

V903 Vervoer dagbesteding GHZ

V904 Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel intramuraal

V905 Vervoer dagbesteding kind intramuraal

V910 VPT Toeslag Cerebro Vasculair Accident (CVA)

V911 VPT Toeslag Multifunctioneel centrum (MFC)

V912 VPT Toeslag observatie

V913 VPT Toeslag dagbesteding GHZ kind - licht

V914 VPT Toeslag dagbesteding GHZ kind - midden

V915 VPT Toeslag dagbesteding GHZ kind - zwaar

V918 VPT Toeslag invasieve beademing

V919 VPT Toeslag dagbesteding GHZ kind – VG5/VG8 midden EMG

V920 VPT Toeslag Huntington



Pagina  van 377 549Ons – Nedap healthcare

code description

V921 Toeslag non-invasieve beademing

V975 VPT Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (GEZ) licht

V976 VPT Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ) midden

V977 VPT Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ) zwaar

V978 VPT Toeslag woonzorg GHZ kind

V979 VPT Toeslag woonzorg GHZ jeugd

V980 VPT Toeslag woonzorg GHZ jong volwassen

VZ2.5 Jeugdigen in Ribw's

X281 VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 1 GGZ-B

X282 VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 2 GGZ-B

X283 VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 3 GGZ-B

X284 VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 4 GGZ-B

X285 VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 5 GGZ-B

X286 VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 6 GGZ-B

X287 VPT kapitaallastenn NHC-dagbesteding 7 GGZ-B

X381 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 GGZ-C

X382 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 GGZ-C

X383 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 GGZ-C

X384 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 GGZ-C

X385 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 GGZ-C

X386 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 GGZ-C

X481 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 VG

X482 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 VG

X483 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 VG

X484 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 VG

X485 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 VG

X486 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 VG

X487 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 7 VG



Pagina  van 378 549Ons – Nedap healthcare

code description

X488 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 8 VG

X681 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 LG

X682 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 LG

X683 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 LG

X684 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 LG

X685 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 LG

X686 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 LG

X687 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 7 LG

X781 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 ZG-aud

X782 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 ZG-aud

X783 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 ZG-aud

X784 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 ZG-aud

X881 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 ZG-vis

X882 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 ZG-vis

X883 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 ZG-vis

X884 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 ZG-vis

X885 VPT kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 ZG-vis

X916 Toeslag NHC kinderdagcentra GHZ (KDC)

Y291 Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 1 GGZ-B

Y292 Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 2 GGZ-B

Y293 Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 3 GGZ-B

Y294 Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 4 GGZ-B

Y295 Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 5 GGZ-B

Y296 Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 6 GGZ-B

Y297 Kapitaallastenn NHC-dagbesteding 7 GGZ-B

Y391 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 GGZ-C

Y392 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 GGZ-C

Y393 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 GGZ-C
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Y394 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 GGZ-C

Y395 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 GGZ-C

Y396 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 GGZ-C

Y491 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 VG

Y492 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 VG

Y493 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 VG

Y494 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 VG

Y495 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 VG

Y496 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 VG

Y497 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 7 VG

Y498 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 8 VG

Y691 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 LG

Y692 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 LG

Y693 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 LG

Y694 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 LG

Y695 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 LG

Y696 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 6 LG

Y697 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 7 LG

Y791 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 ZG-aud

Y792 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 ZG-aud

Y793 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 ZG-aud

Y794 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 ZG-aud

Y891 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 1 ZG-vis

Y892 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 2 ZG-vis

Y893 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 3 ZG-vis

Y894 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 4 ZG-vis

Y895 Kapitaallasten NHC-dagbesteding 5 ZG-vis

Z015 ZZP 1VV (excl.BH incl.DB)
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Z025 ZZP 2VV (excl.BH incl.DB)

Z031 Per dag ZZP 3VV excl.BH incl.DB

Z033 Per dag ZZP 3VV incl.BH incl.DB

Z041 Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB

Z043 Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB

Z051 Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB

Z053 Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB

Z061 Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB

Z063 Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB

Z071 Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB

Z073 Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB

Z081 Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB

Z083 Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB

Z095 Per dag ZZP 9VVb excl.BH incl.DB

Z097 Per dag ZZP 9VVb incl.BH incl.DB

Z101 Per dag ZZP 10VV excl.BH incl.DB

Z103 Per dag ZZP 10VV incl.BH incl.DB

Z110 Per dag ZZP crisisopvang V&V met beh.

Z212 Per dag ZZP 1GGZ-B incl.BH excl.DB

Z213 Per dag ZZP 1GGZ-B incl.BH incl.DB

Z222 Per dag ZZP 2GGZ-B incl.BH excl.DB

Z223 Per dag ZZP 2GGZ-B incl.BH incl.DB

Z232 Per dag ZZP 3GGZ-B incl.BH excl.DB

Z233 Per dag ZZP 3GGZ-B incl.BH incl.DB

Z242 Per dag ZZP 4GGZ-B incl.BH excl.DB

Z243 Per dag ZZP 4GGZ-B incl.BH incl.DB

Z252 Per dag ZZP 5GGZ-B incl.BH excl.DB

Z253 Per dag ZZP 5GGZ-B incl.BH incl.DB
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Z262 Per dag ZZP 6GGZ-B incl.BH excl.DB

Z263 Per dag ZZP 6GGZ-B incl.BH incl.DB

Z272 Per dag ZZP 7GGZ-B incl.BH excl.DB

Z273 Per dag ZZP 7GGZ-B incl.BH incl.DB

Z280 Per dag ZZP klinisch intensieve beh.

Z310 Per dag ZZP 1GGZ-C excl.BH excl.DB

Z311 Per dag ZZP 1GGZ-C excl.BH incl.DB

Z320 Per dag ZZP 2GGZ-C excl.BH excl.DB

Z321 Per dag ZZP 2GGZ-C excl.BH incl.DB

Z330 Per dag ZZP 3GGZ-C excl.BH excl.DB

Z331 Per dag ZZP 3GGZ-C excl.BH incl.DB

Z340 Per dag ZZP 4GGZ-C excl.BH excl.DB

Z341 Per dag ZZP 4GGZ-C excl.BH incl.DB

Z350 Per dag ZZP 5GGZ-C excl.BH excl.DB

Z351 Per dag ZZP 5GGZ-C excl.BH incl.DB

Z360 Per dag ZZP 6GGZ-C excl.BH excl.DB

Z361 Per dag ZZP 6GGZ-C excl.BH incl.DB

Z414 ZZP 1VG (excl.DB)

Z415 ZZP 1VG (incl.DB)

Z424 ZZP 2VG (excl.DB)

Z425 ZZP 2VG (incl.DB)

Z430 Per dag ZZP 3VG excl.BH excl.DB

Z431 Per dag ZZP 3VG excl.BH incl.DB

Z432 Per dag ZZP 3VG incl.BH excl.DB

Z433 Per dag ZZP 3VG incl.BH incl.DB

Z440 Per dag ZZP 4VG excl.BH excl.DB

Z441 Per dag ZZP 4VG excl.BH incl.DB

Z442 Per dag ZZP 4VG incl.BH excl.DB
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Z443 Per dag ZZP 4VG incl.BH incl.DB

Z454 ZZP 5VG (excl.BH excl.DB)

Z455 ZZP 5VG (excl.BH incl.DB)

Z456 ZZP 5VG (incl.BH excl.DB)

Z457 ZZP 5VG (incl.BH incl.DB)

Z460 Per dag ZZP 6VG excl.BH excl.DB

Z461 Per dag ZZP 6VG excl.BH incl.DB

Z462 Per dag ZZP 6VG incl.BH excl.DB

Z463 Per dag ZZP 6VG incl.BH incl.DB

Z470 Per dag ZZP 7VG excl.BH excl.DB

Z471 Per dag ZZP 7VG excl.BH incl.DB

Z472 Per dag ZZP 7VG incl.BH excl.DB

Z473 Per dag ZZP 7VG incl.BH incl.DB

Z480 ZZP 8VG (excl.BH excl.DB)

Z481 ZZP 8VG (excl.BH incl.DB)

Z482 ZZP 8VG (incl.BH excl.DB)

Z483 ZZP 8VG (incl.BH incl.DB)

Z490 Per dag ZZP crisisopvang VG zonder beh.

Z491 Per dag ZZP crisisopvang VG met beh.

Z513 Per dag ZZP 1LVG incl.BH incl.DB

Z523 Per dag ZZP 2LVG incl.BH incl.DB

Z533 Per dag ZZP 3LVG incl.BH incl.DB

Z543 Per dag ZZP 4LVG incl.BH incl.DB

Z553 Per dag ZZP 5LVG incl.BH incl.DB

Z560 Per dag ZZP crisisopvang LVG (jeugd)

Z573 Per dag ZZP 1SGLVG incl.BH incl.DB

Z614 ZZP 1LG (excl.DB)

Z615 ZZP 1LG (incl.DB)
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Z624 ZZP 2LG (excl.DB)

Z625 ZZP 2LG (incl.DB)

Z630 Per dag ZZP 3LG excl.BH excl.DB

Z631 Per dag ZZP 3LG excl.BH incl.DB

Z632 Per dag ZZP 3LG incl.BH excl.DB

Z633 Per dag ZZP 3LG incl.BH incl.DB

Z640 Per dag ZZP 4LG excl.BH excl.DB

Z641 Per dag ZZP 4LG excl.BH incl.DB

Z642 Per dag ZZP 4LG incl.BH excl.DB

Z643 Per dag ZZP 4LG incl.BH incl.DB

Z650 Per dag ZZP 5LG excl.BH excl.DB

Z651 Per dag ZZP 5LG excl.BH incl.DB

Z652 Per dag ZZP 5LG incl.BH excl.DB

Z653 Per dag ZZP 5LG incl.BH incl.DB

Z660 Per dag ZZP 6LG excl.BH excl.DB

Z661 Per dag ZZP 6LG excl.BH incl.DB

Z662 Per dag ZZP 6LG incl.BH excl.DB

Z663 Per dag ZZP 6LG incl.BH incl.DB

Z670 Per dag ZZP 7LG excl.BH excl.DB

Z671 Per dag ZZP 7LG excl.BH incl.DB

Z672 Per dag ZZP 7LG incl.BH excl.DB

Z673 Per dag ZZP 7LG incl.BH incl.DB

Z710 Per dag ZZP 1ZG-auditief excl.BH excl.DB

Z711 Per dag ZZP 1ZG-auditief excl.BH incl.DB

Z712 Per dag ZZP 1ZG-auditief incl.BH excl.DB

Z713 Per dag ZZP 1ZG-auditief incl.BH incl.DB

Z720 Per dag ZZP 2ZG-auditief excl.BH excl.DB

Z721 Per dag ZZP 2ZG-auditief excl.BH incl.DB
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Z722 Per dag ZZP 2ZG-auditief incl.BH excl.DB

Z723 Per dag ZZP 2ZG-auditief incl.BH incl.DB

Z730 Per dag ZZP 3ZG-auditief excl.BH excl.DB

Z731 Per dag ZZP 3ZG-auditief excl.BH incl.DB

Z732 Per dag ZZP 3ZG-auditief incl.BH excl.DB

Z733 Per dag ZZP 3ZG-auditief incl.BH incl.DB

Z740 Per dag ZZP 4ZG-auditief excl.BH excl.DB

Z741 Per dag ZZP 4ZG-auditief excl.BH incl.DB

Z742 Per dag ZZP 4ZG-auditief incl.BH excl.DB

Z743 Per dag ZZP 4ZG-auditief incl.BH incl.DB

Z814 ZZP 1ZG-visueel (excl.DB)

Z815 ZZP 1ZG-visueel (incl.DB)

Z824 ZZP 2ZG-visueel (excl.DB)

Z825 ZZP 2ZG-visueel (incl.DB)

Z830 Per dag ZZP 3ZG-visueel excl.BH excl.DB

Z831 Per dag ZZP 3ZG-visueel excl.BH incl.DB

Z832 Per dag ZZP 3ZG-visueel incl.BH excl.DB

Z833 Per dag ZZP 3ZG-visueel incl.BH incl.DB

Z840 Per dag ZZP 4ZG-visueel excl.BH excl.DB

Z841 Per dag ZZP 4ZG-visueel excl.BH incl.DB

Z842 Per dag ZZP 4ZG-visueel incl.BH excl.DB

Z843 Per dag ZZP 4ZG-visueel incl.BH incl.DB

Z850 Per dag ZZP 5ZG-visueel excl.BH excl.DB

Z851 Per dag ZZP 5ZG-visueel excl.BH incl.DB

Z852 Per dag ZZP 5ZG-visueel incl.BH excl.DB

Z853 Per dag ZZP 5ZG-visueel incl.BH incl.DB

Z880 Opslag kapitaallasten VG

Z881 Opslag kapitaallasten LG
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Z882 Opslag kapitaallasten ZG

Z883 Opslag kapitaallasten 1 GGZ-B en C

Z884 Opslag kapitaallasten 2 GGZ-B en C

Z885 Opslag kapitaallasten 3 GGZ-B en C

Z886 Opslag kapitaallasten 4 GGZ-B en C

Z887 Opslag kapitaallasten 5 GGZ-B en C

Z888 Opslag kapitaallasten 6 GGZ-B en C

Z889 Opslag kapitaallasten7 GGZ-B

Z890 Opslag inventaris VG

Z891 Opslag inventaris LG

Z892 Opslag inventaris ZG

Z893 Opslag inventaris 1 GGZ-B en C

Z894 Opslag inventaris 2 GGZ-B en C

Z895 Opslag inventaris 3 GGZ-B en C

Z896 Opslag inventaris 4 GGZ-B en C

Z897 Opslag inventaris 5 GGZ-B en C

Z898 Opslag inventaris 6 GGZ-B en C

Z899 Opslag inventaris 7 GGZ-B

Z901 Vervoer dagbesteding V&V

Z902 Vervoer dagbesteding GGZ

Z903 Vervoer dagbesteding GHZ

Z904 Vervoer dagbesteding GHZ rolstoel intramuraal

Z905 Vervoer dagbesteding kind intramuraal

Z910 Per dag Toeslag ZZP CVA

Z911 Per dag Toeslag ZZP MFC

Z912 Per dag Toeslag ZZP Observatie

Z913 Per dagdeel Toeslag ZZP dagb. GHZ kind licht

Z914 Per dagdeel Toeslag ZZP dagb. GHZ kind middel
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Z915 Per dagdeel Toeslag ZZP dagb. GHZ kind zwaar

Z916 Per dag ZZP Mutatiedag V&V zonder beh.

Z917 Per dag ZZP Mutatiedag V&V toel. voor beh.

Z918 Per dag Toeslag ZZP tracheostomale bead.

Z919 Per dagdeel Toesl. ZZP dagb.GHZ kind VG5 EMG

Z920 Toeslag Huntington

Z921 Toeslag non-invasieve beademing

Z922 Toeslag Niet-strafrechtelijke forensische psychiatrie (NSFP)

Z975 Toeslag gespecialiseerde epilepsie zorg (GEZ) licht

Z976 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ) midden

Z977 Toeslag gespecialiseerde epilepsiezorg (GEZ) zwaar

Z978 Toeslag woonzorg GHZ kind

Z979 Toeslag woonzorg GHZ jeugd

Z980 Toeslag woonzorg GHZ jong volwassen

Z992 Per dag ZZP GGZ verblijfscomponent

Z993 Per dag ZZP VG&LG verblijfscomponent

Z994 Per dag ZZP ZG verblijfscomponent

Z995 Verblijfscomp. VV niet geïnd. partner

Z996 Verblijfscomp. kortdurend V&V

ZMZTK ZZP-Meerzorg kortdurend

ZMZTL ZZP-Meerzorg langdurend

lst_wlz_cod126s

Bopz

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Opname op basis van artikel 60 is aan de orde.
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2 Opname op basis van artikel 60 is niet aan de orde.

3 Opname op basis van artikel 60 is niet aan de orde. Er is bereidheid.

4 Opname op basis van artikel 60 is niet aan de orde. Er is verzet.

9 Onbekend

lst_wlz_cod127s

WzdVerklaring

Vanaf .4081

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Opname op basis van artikel 21 is aan de orde

2 Opname op basis van artikel 21 is niet aan de orde

3 Opname op basis van artikel 21 is niet aan de orde; er is sprake van bereidheid

4 Opname op basis van artikel 21 is niet aan de orde; er is sprake van verzet

9 Onbekend

lst_wlz_cod150s

Doorsturen toegestaan

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Doorsturen naar zorgverzekeraar is toegestaan

2 Op verzoek van verzekerde niet doorsturen naar zorgverzekeraar

3 Op verzoek van zorgverlener niet doorsturen naar zorgverzekeraar

4 Op verzoek van verzekerde én zorgverlener niet doorsturen naar zorgverzekeraar

lst_wlz_cod163s
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

190 9VV A

191 9VV B

750 1VV

751 2VV

752 3VV

753 4VV

754 5VV

755 6VV

756 7VV

757 8VV

758 9VV

759 10VV

760 1GGZ C

762 2GGZ C

764 3GGZ C

766 4GGZ B

768 5GGZ B

770 6GGZ B

772 7GGZ B

780 1LVG

781 2LVG

782 3LVG

783 4LVG

784 5LVG

790 1SGLVG
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800 1VG

802 2VG

804 3VG

806 4VG

808 5VG

810 6VG

812 7VG

814 8VG

820 1LG

822 2LG

824 3LG

826 4LG

828 5LG

830 6LG

832 7LG

840 1ZGvis

842 2ZGvis

844 3ZGvis

846 4ZGvis

848 5ZGvis

850 1ZGaud

852 2ZGaud

854 3ZGaud

856 4ZGaud

860 1GGZ B

862 2GGZ B

864 3GGZ B

866 4GGZ C
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868 5GGZ C

870 6GGZ C

998 ZZPX

999 ZZP0

lst_wlz_cod165s

Soort toewijzing

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Regulier

2 Alternatief

3 Overbrugging

4 Transfer

5 Administratief

lst_wlz_cod167s

Leveringsstatus

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Actief wachtend

2 Wacht op voorkeur

3 Wacht uit voorzorg

4 In zorg

5 Einde zorgvraag

6 Urgent plaatsen

7 Actief plaatsen
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LeveringsstatusClassificatie

Vanaf .4099

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Geen passend crisisbed beschikbaar

2 Doorstroom crisisbed

3 Doorstroom ziekenhuis (ZH)

4 Doorstroom eerstelijnsverblijf (ELV)

5 Doorstroom geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

6 Palliatief terminale zorg (PTZ)

7 Art. 28a (WZD)

8 Rechterlijke machtiging (RM)

9 Dreigende crisis (thuis)

10 Niet passende zorg

11 (Tijdelijk) andere aanbieder bespreekbaar

12 Voorkeuraanbieder leidend

13 Specifieke locatie/woonwens

14 Specifieke locatie/gespecialiseerde zorg

15 Partneropname

16 Logeren

17 Specifieke geografische redenen

18 Doorstroom naar geclusterd wonen VPT

19 Geen aanvullende wens(en)

lst_wlz_cod169s

Soort indicatie
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code string

description string

code description

1 CIZ indicatie

2 BJZ indicatie

3 CIZ/BJZ indicatie

4 Experimenten

lst_wlz_cod170s

Datumgebruik

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 dag onbekend; alleen maand en jaar gebruiken

2 dag en maand onbekend; alleen jaar gebruiken

3 dag, maand en jaar onbekend; onbekende datum

lst_wlz_cod172s

Reden intrekking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Cliënt overleden

2 Negatief indicatiebesluit

3 Herindicatie

4 Overplaatsing

5 Wijziging leveringsvorm

6 Uitstroom
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Tijdseenheid

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Minuut

02 Kwartier

03 Half uur

04 Uur

06 Uren en minuten "uuumm"

07 5 minuten

11 Overdag

12 Nacht

13 Halve dag

14 Etmaal (24 uur)

15 Dagdeel (3 uur)

16 Dagdeel (4 uur)

21 Week

24 4 weken

31 Maand

33 3 maanden

36 6 maanden

41 Jaar

49 Langer dan een jaar

81 Benodigde tijdsduur of tijdsonafhankelijk

99 Onbekend

lst_wlz_cod232s

Juridische status
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code string

description string

code description

01 Rechterlijke machtiging (rm) voorlopig / voortgezette machtiging

02 RM op eigen verzoek

03 RM met voorwaardelijk ontslag

04 Onder toezichtstelling (ots)

05 In bewaring stelling (ibs)

06 Voogdij

07 Bewindvoering

08 Mentorschap

09 Onder curatele stelling

10 Zaakwaarneming

11 Strafrechterlijke justitiële contacten: tbs

12 Strafrechterlijke justitiële contacten: overig

lst_wlz_cod260s

Ja of nee

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Ja

2 Nee

lst_wlz_cod261s

Inzet

naam type beschrijving

code string

description string
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1 Volledig

2 Gedeeltelijk

3 Geen

lst_wlz_cod366s

Burgelijke staat

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Ongehuwd en geen geregistreerd partner en nooit gehuwd of geregistreerd partner geweest

2 Gehuwd

3 Gescheiden

4 Weduwe/weduwnaar

5 Geregistreerd partner

6 Gescheiden geregistreerd partner

7 Achtergebleven geregistreerd partner

9 Ongehuwd en geen geregistreerd partner, eventueel wel gehuwd of geregistreerd partner geweest

lst_wlz_cod367s

Prestatiecodelijst

naam type beschrijving

code string

description string

code description

001 Zi-nummer (artikelnummer van G-standaard)

005 Verpleegafdelingen ziekenhuizen (tariefklasse) (tot 1-1-1999)

006 CTG-codelijst nevenverrichtingen (tot 1-1-1999)

007 NZa-codelijst tarieven voor medisch specialisten (exclusief psychiaters)
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008 Prestatiecodelijst huisartsenhulp (COD322-NZA)

009 Prestatiecodelijst thuiszorgprodukt (exclusief kraamzorg) (COD148-VEKT)

010 Prestatiecodelijst mondzorg (COD981-VEKT)

011 Prestatiecodelijst kraamzorg (COD267-NZA)

012 Prestatiecodelijst paramedische hulp voor vrijgevestigde paramedici (COD192-VEK1)

013 Hoofdsoort zorgverlening GGZ (COD408-ZN)

014 Soort zorgverlening GGZ (tot 1-1-1999)

015 CTG codelijst tarieven voor tandartsspecialisten mondziekten en kaakchirurgie

016 NZa Tarieflijst instellingen (vanaf 1-1-1999)

017 NZa codelijst intra- en semimurale zorg AWBZ (COD235-CTG)

018 NZa tarievenlijst psychiatrie

019 GGZ nederland codelijst overige soorten zorg GGZ (COD414-GGZ)

020 BIO landelijke functiedefinities

021 Productenboek (2000) LVT

022 Arcares productenlijst

023 NVAB-artikelcodering voor hoortoestellen

025 Aanvullende generieke productcode hulpmiddelen (A-GPH)

026 BIO landelijke voorzieningen (COD545)

027 Arcares dienstencatalogus

028 Zrs productcode

029 Verstrekkingencode

030 Code bekostigingscategorieen

031 BIO landelijke productdefinities

032 Prestatiecodelijst verloskundige hulp (COD702-Vekt).

034 Codelijst AWBZ functiecode, VWS (COD732-VEKT)

035 Codelijst AWBZ activiteitcode, VWS (COD743-VEKT)

036 Hulpmiddelendatabank artikelnummer

037 Codelijst AWBZ Zorgcode, NZA (COD806)
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038 NZa tarievenlijst ambulancevervoer

039 Prestatiecodelijst zittend ziekenvervoer (COD155-VEKT)

040 Prestatiecodelijst psychotherapie (COD822-VEKT)

041 NZa codelijst tarieven DBC, trajecten en O(V)P (vanaf 01-01-2005)

042 Prestatiecodelijst kraamzorg, aanvullende verzekering, Vektis

047 Generieke Productcode Hulpmiddelen (GPH)

048 Prestatiecodelijst eerstelijnspsychologische zorg

050 NZa codelijst tarieven GGZ-DBC's en GGZ-O(V)P's

051 Zorgverzekeraar Specifieke Prestatiecode farmaceutische hulp (ZSPC)

052 NZa codelijst tarieven DB(B)C's FZ (forensische zorg).

053 DBC-Onderhoud codelijst verblijf DB(B)C FZ (forensische zorg).

054 Prestatiecodelijst zorg overige sectoren

055 Prestatiecodelijst AWBZ

056 Ketenzorg integrale bekostiging

057 Zorgzwaartepakketcode

990 Lokaal/regionaal/bilateraal geldende code

999 (Onderdeel van een) prestatie waarvoor geen code bestaat

lst_wlz_cod392s

Diagnosecodelijst

naam type beschrijving

code string

description string

code description

014 Classificatie van ziekten (cvz/icd-10)

019 Diagnostic and statistical manual of mental disorders IV (DSM-IV).

021 Internationale classificatie van functioneren (ICF)

022 IQ

023 Visueel
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024 Auditief

lst_wlz_cod459s

Indicatieorgaan

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0100 CIZ Groningen

0110 CIZ locatie Sellingen

0120 CIZ locatie Nieuwe Pekela

0130 CIZ locatie Bedum

0140 CIZ locatie Groningen

0141 CIZ locatie Hoogezand

0142 CIZ locatie Leek

0200 CIZ Regiobureau Leeuwarden

0210 CIZ locatie Leeuwarden

0220 CIZ Locatie Sneek

0230 CIZ locatie Drachten

0300 CIZ Drenthe

0310 CIZ locatie Norg

0320 CIZ locatie Emmen

0330 CIZ locatie Dwingelo

0400 CIZ Zwolle

0410 CIZ locatie Zwolle

0420 CIZ locatie Harderwijk

0500 CIZ Twente

0510 CIZ locatie Almelo

0520 CIZ locatie Hengelo
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0530 CIZ locatie Enschede

0600 CIZ Deventer Apeldoorn

0610 Regionaal indicatieorgaan Zutphen e.o.

0620 Stichting Het Scharfshuis

0630 CIZ locatie Apeldoorn

0700 CIZ Gelderland

0710 CIZ locatie Doetinchem

0720 CIZ locatie Groenlo

0730 CIZ locatie Arnhem

0740 St. indicatieorgaan Renkum

0750 CIZ locatie Rheden

0760 CIZ locatie Duiven

0770 CIZ locatie Huissen

0780 RIO Gelderse Vallei

0790 CIZ locatie Ede

0800 CIZ Nijmegen Tiel

0810 CIZ locatie Nijmegen

0820 CIZ locatie Tiel

0900 CIZ Utrecht

0910 CIZ locatie Amersfoort

0920 RIO De Bilt Zeist

0930 RIO Zuidoost Utrecht oost

0940 RIO Zuidoost Utrecht

0950 CIZ locatie Utrecht

0960 Stichting RIO ZWU

0970 RIO West Utrecht

0980 CIZ locatie Heuvelrug

0981 CIZ locatie Zeist
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0982 CIZ locatie Maarn

0983 CIZ locatie Veenendaal

0990 CIZ locatie IJsselstein

1000 CIZ Flevoland Almere

1010 CIZ locatie Lelystad

1020 CIZ locatie Almere

1100 CIZ locatie Hilversum

1200 CIZ locatie Noord-Holland Noord

1210 CIZ locatie Hoorn

1220 CIZ locatie Alkmaar

1230 CIZ locatie Den Helder

1240 CIZ locatie Den Helder (Texel Wieringen)

1300 CIZ Haarlem Beverwijk

1310 CIZ locatie Beverwijk

1320 CIZ locatie Haarlem

1400 CIZ Purmerend Zaandam

1410 CIZ locatie Purmerend

1420 CIZ locatie Zaandam

1500 CIZ locatie Amsterdam

1600 CIZ locatie Amstelveen

1700 CIZ Zuid-Holland Zuid

1710 CIZ locatie Noordwijk

1720 CIZ locatie Alphen aan den Rijn

1730 CIZ locatie Leiderdorp

1800 CIZ regio Den Haag

1810 CIZ locatie Voorburg

1820 CIZ locatie Den Haag

1830 CIZ locatie Zoetermeer
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1840 CIZ locatie Holland West

1900 CIZ Delft

1910 CIZ locatie Delft

1920 CIZ locatie Bergschenhoek

2000 CIZ locatie Gouda

2100 CIZ regio Rotterdam

2110 CIZ locatie Rotterdam

2120 CIZ locatie Capelle aan den IJssel

2200 CIZ locatie Schiedam

2300 CIZ locatie Ridderkerk

2310 RIOBAR

2320 RIO Voorne, Putten en Rozenburg

2330 RIO Hoekse Waard

2340 RIO Goeree-Overflakkee

2400 CIZ Gorinchem Dordrecht

2410 CIZ locatie Gorinchem

2420 CIZ locatie Dordrecht

2500 CIZ Zeeland

2510 CIZ locatie Goes

2520 CIZ locatie Vlissingen

2530 CIZ locatie Terneuzen

2540 CIZ locatie Sint Maartensdijk

2600 CIZ Noord-Brabant West

2610 CIZ locatie Wouw

2620 CIZ locatie Breda

2630 CIZ locatie Almkerk

2700 CIZ locatie Tilburg

2800 CIZ Noord-Brabant Noord
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2810 CIZ locatie Den Bosch

2820 CIZ locatie Oss

2900 CIZ locatie Veldhoven

2910 RIO Eindhoven

2920 RIO Groot Kemperland

2930 RIO Helmond e.o.

3000 CIZ Limburg Midden Noord

3010 CIZ locatie Horst

3020 CIZ locatie Roermond

3100 CIZ Limburg Zuid

3110 CIZ locatie Geleen

3120 CIZ locatie Heerlen

3130 LIO Landgraaf

3140 CIZ locatie Maastricht

3200 CIZ locatie Deventer

lst_wlz_cod467s

Status aanlevering

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Eerste aanlevering

2 Gewijzigde aanlevering

3 Verwijderen aanlevering

9 Niet van toepassing (ongewijzigd)

lst_wlz_cod472s

Soort relatie
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

03 Curator (juridisch)

04 Financieel (gemachtigd)

05 Financieel (toetsing)

06 Leefeenheid

07 Hulpverlener

08 Specialist

09 Anders

10 Ouder

11 Voogd

12 Partner/echtgeno(o)t(e)

13 Pleegouder

14 Bewindvoerder

15 Mentor

16 Zoon/dochter

17 Familielid

18 Gezinslid

19 Buur

20 Vriend(in)/kennis

21 Cliëntondersteuner

22 Huisarts

23 Erven van

24 Werkgever

lst_wlz_cod478s

Leefeenheid
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 WOONT ALLEEN EN ZELFSTANDIG (EENPERSOONSHUISHOUDEN)

2 WOONT ALS KIND SAMEN MET OUDER(S) IN OUDERLIJK HUIS

3 HEEFT EEN ZELFSTANDIG HUISHOUDEN MET UITSLUITEND PARTNER

4 HEEFT EEN HUISHOUDEN MET PARTNER EN THUISWONENDE KINDEREN

5 HEEFT EEN HUISHOUDEN VAN VOLWASSENE MET 1 OF MEER KINDEREN

6 EEN ANDER MEERPERSOONSHUISHOUDEN

7 WOONT IN EEN ZORGINSTELLING MET VERBLIJF

9 ONBEKEND

lst_wlz_cod539s

Beperking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Sociale redzaamheid

2 Mobiliteit

3 Persoonlijke zorg

4 Huishoudelijk leven

5 Sociale relaties en maatschappelijk leven

6 Deelname aan leren, werken

lst_wlz_cod578s

Leveringsvorm

naam type beschrijving

code string

description string
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code description

2 Persoonsgebonden budget (PGB)

4 Verblijf

5 Volledig pakket thuis (VPT)

7 Modulair Pakket Thuis (MPT)

lst_wlz_cod588s

Mutatiecode

naam type beschrijving

code string

description string

code description

02 Overlijden

12 Cliënt wil nu de zorg of ondersteuning (nog) niet

17 Overplaatsing (er is een melding aanvang zorg of ondersteuning)

18 Aanbieder kan nu de zorg of ondersteuning nog niet leveren

19 Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing sluiten

20 Levering zorg of ondersteuning is beëindigd - toewijzing aanhouden

21 Overdracht toewijzing (er is geen melding aanvang zorg of ondersteuning)

lst_wlz_cod700s

Naamcode

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Eigen naam

2 Naam echtgenoot of geregistreerd partner of alternatieve naam

3 Naam echtgenoot of geregistreerd partner gevolgd door eigen naam

4 Eigen naam gevolgd door naam echtgenoot of geregistreerd partner
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5 Pseudoniem

lst_wlz_cod732s

Functie

naam type beschrijving

code string

description string

code description

21 HV: Huishoudelijke verzorging

31 PV: Persoonlijke verzorging

41 VP: Verpleging

61 BHALG: Behandeling algemeen (buiten verblijf in Wlz-instelling)

62 BHVBF: Behandeling met verblijf

63 BH-IND: Behandeling individueel

64 BH-GRP: Behandeling in groepsverband

71 VBTYD: Verblijf tijdelijk

81 BG-IND: Begeleiding individueel

82 BG-GRP: Begeleiding in groepsverband

91 ADL: ADL-assistentie

lst_wlz_cod736s

Grondslag zorg

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 SOMATISCHE ZIEKTE/AANDOENING

02 PSYCHOGERIATRISCHE ZIEKTE/AANDOENING

03 PSYCHIATRISCHE AANDOENING, PSYCHISCHE STOORNIS

04 LICHAMELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)
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code description

05 VERSTANDELIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

06 ZINTUIGLIJKE HANDICAP (FUNCTIESTOORNIS)

07 PSYCHOSOCIALE PROBLEMEN

lst_wlz_cod737s

Prognose

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Uitzicht op volledig herstel binnen 1 jaar

2 Uitzicht op gedeeltelijk herstel/verbetering binnen 1 jaar

3 De gezondheidstoestand blijft hetzelfde

4 Er wordt een verslechtering verwacht binnen 1 jaar

5 Onbekend; prognose niet beschikbaar of niet mogelijk

lst_wlz_cod740s

Leveringsvoorwaarde zorg

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Volgens afspraak op geplande tijden

2 Volgens afspraak + direct oproepbaar (toezicht op afstand)

3 Voortdurend in de nabijheid (toezicht in nabijheid)

4 24 uur per dag (toezicht steeds actief)

8 Onbekend

lst_wlz_cod741s

Vervoer
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Vervoer nodig

2 Vervoer niet nodig

9 Onbekend

lst_wlz_cod747s

Communicatievorm

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Tolk taal

2 Doventolk

3 Doofblindentolk

lst_wlz_cod749s

Duur

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Korter dan drie maanden

2 Drie tot zes maanden

3 Zes tot twaalf maanden

4 Langer dan een jaar

lst_wlz_cod755s

WzdEtmalen
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Vanaf .4081

naam type beschrijving

code string

description string

code description

3,5 3,5 Etmalen

4,0 4 Etmalen

4,5 4,5 Etmalen

lst_wlz_cod756s

Klasse

naam type beschrijving

code string

description string

code description

99 niet van toepassing

K0 0 tot 1 uur per week (intervalbegeleiding)

K1 0 tot 2 uur per week (intervalbegeleiding)

K2 2 tot 4 uur per week (intervalbegeleiding, doorgaans meerdere keren per week, gemiddeld 3 uur per 
week)

K3 4 tot 7 uur per week (min of meer dagelijkse begeleiding eventueel meerdere keren per dag, 
gemiddeld 5 uur/w)

K4 7 tot 10 uur per week (continue begeleiding, veelal in samenhang met geclusterd wonen, al dan niet 
verblijf)

K5 10 tot 13 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend 
klimaat)

K6 13 tot 16 uur per week (continue begeleiding plus toezicht, met geclusterd wonen, structuurbiedend 
klimaat met extra aandacht voor

K7 16 tot 20 uur per week (continue en intensieve begeleiding, individueel en structuurverlenend, 
permanent toezicht,

K8 20 tot 25 uur per week (continue begeleiding en bescherming, 24 uurs nabij, in therapeutisch 
leefklimaat,

KD01 Een dagdeel per week

KD02 Twee dagdelen per week
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code description

KD03 Drie dagdelen per week

KD04 Vier dagdelen per week

KD05 Vijf dagdelen per week

KD06 Zes dagdelen per week

KD07 Zeven dagdelen per week

KD08 Acht dagdelen per week

KD09 Negen dagdelen per week

KD10 Tien dagdelen per week

KD11 Elf dagdelen per week

KD12 Twaalf dagdelen per week

KD13 Dertien dagdelen per week

KD14 Veertien dagdelen per week

KD15 Vijftien dagdelen per week

KE1 Gemiddeld een etmaal per week

KE2 Gemiddeld twee etmalen per week

KE3 Gemiddeld drie etmalen per week

KE4 Gemiddeld vier etmalen per week

KE5 Gemiddeld vijf etmalen per week

KE6 Gemiddeld zes etmalen per week

KE7 Zeven etmalen per week

lst_wlz_cod757s

Soort adres

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 GBA adres

02 Correspondentie-adres
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code description

03 Verblijfadres

04 Tijdelijk verblijfadres

lst_wlz_cod770s

Subcode diagnosecodelijst

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Mentaal

02 Zintuiglijk

03 Fysiek

04 1e aandoening

05 2e aandoening

06 3e aandoening

07 As I

08 As II

09 As III

10 As IV

11 As V

12 Visueel

13 Auditief

lst_wlz_cod805s

Informatiesysteem softwareleverancier

naam type beschrijving

code string

description string

code description

000101 Caresoft bv
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code description

000201 Euroned systems

000202 Euroned systems

000301 Microbais Automatisering BV

000401 Promedico ICT BV

000402 Promedico ICT BV

000501 iSOFT

000502 iSOFT

000503 iSOFT

000504 iSOFT

000505 iSOFT

000601 Verenigde Apotheken Limburg

000701 Clearing House Apothekers

000801 Pharmapartners

000802 Pharmapartners

000803 Pharmapartners

000804 Pharmapartners

000901 Psystrong-IT

001001 ManageWare Pro

001101 Kroon Informatica

001201 Logic Data BV

001301 Fairware

001401 Chipsoft

001501 Robadent Softwarehouse B.V.

001601 Unit 4 Agresso Gezondheidszorg

001701 YourCare information systems b.v.

001801 Ensemble BV

001901 Prosoftware

001902 Prosoftware
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001903 Prosoftware

001904 Prosoftware

001905 Prosoftware

001906 Prosoftware

002001 Getronics PinkRoccade

002002 Getronics PinkRoccade

002003 Getronics PinkRoccade

002004 Getronics PinkRoccade

002101 McKesson Nederland B.V.

002102 McKesson Nederland B.V.

002201 VCD Healthcare

002202 VCD Healthcare

002203 VCD Healthcare

002204 VCD Healthcare

002205 VCD Healthcare

002301 Softwarebureau Dimasys

002401 Webvis IT

002501 Stichting Intermedicare

002601 Korton Internet b.v.

002602 Korton Internet b.v.

002603 Korton Internet b.v.

002604 Korton Internet b.v.

002701 Impulse Info Systems B.V.

002801 Bakker Software

002901 Mentaal beheer

003001 MicroWare Automatisering B.V.

003002 MicroWare Automatisering B.V.

003101 Promeetec Software & Declaratieservice
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003102 Promeetec Software & Declaratieservice

003103 Promeetec Software & Declaratieservice

003104 Promeetec Software & Declaratieservice

003105 Promeetec Software & Declaratieservice

003106 Promeetec Software & Declaratieservice

003107 Promeetec Software & Declaratieservice

003108 Promeetec Software & Declaratieservice

003201 Medicore BV

003301 NederCare BV

003401 Sovas BV

003501 Frans Tromp

003601 Intramed BV

003602 Intramed BV

003603 Intramed BV

003604 Intramed BV

003701 Vlot Solutions

003702 Vlot Solutions

003801 Corilus

003901 TabDents

004001 SAP

004101 Trits Professional Services B.V.

004102 Trits Professional Services B.V.

004103 Trits Professional Services B.V.

004104 Trits Professional Services B.V.

004201 WinBase Groep BV

004202 WinBase Groep BV

004203 WinBase Groep BV

004301 Orfeus BV
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004401 Allegro Sultum BV

004501 Dynadata BV

004601 Tetra BV

004701 World of Health

004801 BS Automatisering BV

004901 Robinion

005001 IGN Automatisering BV

005101 Vertimart Consultants BV

005201 Complan Valens BV

005301 Scazl

005401 12Care

005501 Emanon BV

005601 Netdata

005701 All Round Services

005801 Helder Software BV

005901 L.S.S.

006001 A12.it Software B.V.

006101 Flexdata

006201 GMT Systems bv

006301 Censys BV

006401 BaseClass

006501 Microdent v.o.f.

006601 JDS Automatisering

006701 Ranmore BV

006801 TSE

006901 Gé Systems Nederland bv

007001 Binario BV

007101 Synerga BV
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007201 AABW B.V.

007301 Automation Partners

007401 Dentio VOF

007501 De Netwerkadviseur BV

007601 Vrumun VOF

007701 Henry Schein B.V.

007801 Sesam Software

007901 FACET Informatisering BV

008001 Netpoint Systems B.V.

008101 G2 Zorgsoftware bv

008201 Qurius Nederland BV

008301 IGCN

008401 Open Source Medical Software

008501 Systicon consultancy

008502 Systicon consultancy

008503 Systicon consultancy

008504 Systicon consultancy

008601 Mechatronics Software Applications BV

008701 Motiv IT Masters

008801 BCIP b.v.

008901 Dyos

009001 Epic

009101 FIS Automatisering

009201 MadeWare

009301 De Heer Software BV

009302 De Heer Software BV

009401 Dataconcept IT B.V.

009501 Eljakim IT BV
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009601 Phobos Groep BV

009701 Peters Informatisering Tilburg bv

009801 Software of Excellence

009901 Cormel IT Services

010001 *WEGA Automatisering VOF
010101 | E.novation B.V.
010201 | Adapcare B.V.
010301 | Fastguide B.V.
010401 | Ecare Services
010501 | OctoQ B.V.
010601 | ZorgPlus Systemen BV
010602 | ZorgPlus Systemen BV
010603 | ZorgPlus Systemen BV
010701 | OmniHis B.V.
010702 | OmniHis B.V.
010801 | Altiplano
010901 | Nedap Healthcare
011001 | Systek
011101 | I'tension BV
011201 | I&DT B.V.
011301 | Technology To Serve
011401 | FACE
011402 | FACE
011501 | ALERT Life Sciences Computing bv
011601 | MI Consultancy BV
011701 | Mediparc B.V.
011801 | Nemesys ICT & Telecom
011901 | Dent-o-vision
011902 | Dent-o-vision
012001 | aVineas
012101 | Advanced Internet Services
012201 | RAM Mobile Data
012301 | Umbrella-group.nl
012302 | Umbrella-group.nl
012401 | VHI zakelijke software
012402 | VHI zakelijke software
012501 | Vodisys Medical Software
012601 | Call Care Nederland BV
012701 | VST Software B.V.
012801 | Novict BV
012901 | Dixis
012902 | Dixis
012903 | Dixis
013001 | Labelsoft Clinical IT BV
013002 | Labelsoft Clinical IT BV
013101 | NICE Software BV
013201 | Infomedics
013202 | Infomedics
013203 | Infomedics
013401 | Selexit
013501 | Calculus Software B.V.
013502 | Calculus Software B.V.
013601 | Topicus FinCare
013701 | ACF Software ( Branch Solutions)
013702 | ACF Software ( Branch Solutions)
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013801 | Centric Healthcare Solutions
013901 | PC Datasystems
014001 | Logic4 B.V.
014002 | Logic4 B.V.
014101 | Euphoria Software
014201 | Facet Novium
014202 | Facet Novium
014301 | HoCu Systems
999801 | Eigen organisatie of andere organisatie die software exclusief voor één of enkele partijen 
maakt

lst_wlz_cod824s

Vraag stoornis

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0101 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in tijd: weten welke dag het is, etc.

0102 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie naar plaats: weten waar je bent

0103 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in ruimte: de weg vinden in huis, en omgeving

0104 Oriëntatiestoornis - Oriëntatie in persoon: weten wie je bent, wie anderen zijn

0201 Psychosociale functies - Concentratie

0202 Psychosociale functies - Geheugen en denken

0203 Psychosociale functies - Perceptie van omgeving (-vertekende)

0204 Psychosociale functies - Motivatie (lusteloos, geen initiatief)

0301 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterarm, linkerarm

0302 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterhand, linkerhand

0303 Motorisch functioneren - Gebruik van rechterbeen, linkerbeen

0304 Motorisch functioneren - Gebruik van rechtervoet, linkervoet

0305 Motorisch functioneren - Handhaving hoofdbalans

0306 Motorisch functioneren - Handhaving rompbalans

0401 Probleemgedrag/veiligheid - Zelfverwondend of zelfbeschadigend gedrag

0402 Probleemgedrag/veiligheid - Verbaal agressief gedrag

0403 Probleemgedrag/veiligheid - Lichamelijk agressief gedrag
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0404 Probleemgedrag/veiligheid - Destructief gedrag (vernielen, brandstichten, stelen)

0405 Probleemgedrag/veiligheid - Manipulatief gedrag (dwarsliggen, negeren, weglopen)

0406 Probleemgedrag/veiligheid - Dwangmatig gedrag (niet willen spreken, eten, bewegen)

0407 Probleemgedrag/veiligheid - Grensoverschrijdend seksueel gedrag

0501 Verslavingsproblemen - Gebruik van softdrugs

0502 Verslavingsproblemen - Gebruik van harddrugs

0503 Verslavingsproblemen - Gebruik van alcohol

0504 Verslavingsproblemen - Verslavingsproblemen anders

0601 Psychosociaal welbevinden - Angstig zijn

0602 Psychosociaal welbevinden - Moedeloos zijn ("depressief")

0603 Psychosociaal welbevinden - Belangstelling en betrokkenheid

0604 Psychosociaal welbevinden - Gemis van persoonlijke relaties

0605 Psychosociaal welbevinden - Gemis van gewaardeerde sociale rollen

lst_wlz_cod825s

Vraag beperking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0101 Sociale redzaamheid - Problemen oplossen, besluiten nemen en gevolgen inschatten

0102 Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van eenvoudige taken (bv. eten maken, de was doen)

0103 Sociale redzaamheid - Initiëren + uitvoeren van complexere taken (bv. werkritme)

0104 Sociale redzaamheid - Dagelijkse routine regelen: structuur in dagindeling

0105 Sociale redzaamheid - Dagelijkse bezigheden: activiteiten plannen/uitvoeren

0106 Sociale redzaamheid - Kunnen lezen, schrijven en rekenen

0107 Sociale redzaamheid - Zelf geld beheren, weten hoe je iets koopt en betaalt

0108 Sociale redzaamheid - Zelf allerlei administratieve zaken afhandelen

0109 Sociale redzaamheid - Zich redden bij het gebruik van openbaar vervoer
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0110 Sociale redzaamheid - Zich redden in winkels, postkantoor, bank, etc.

0111 Sociale redzaamheid - Communicatie: begrijpen wat anderen zeggen

0112 Sociale redzaamheid - Communicatie: zich begrijpelijk maken naar anderen

0113 Sociale redzaamheid - Communicatie: een gesprek voeren

0114 Sociale redzaamheid - Hulpmiddelen voor communicatie gebruiken (telefoon, computer, etc.)

0201 Mobiliteit - Lichaamspositie veranderen (opstaan uit stoel, knielen en opstaan)

0202 Mobiliteit - Lichaamspositie handhaven (rechtop staan; in stoel zitten)

0203 Mobiliteit - Lichtere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kopje oppakken)

0204 Mobiliteit - Zwaardere voorwerpen tillen en dragen (bijv. kind in bed leggen)

0205 Mobiliteit - Gecoördinerede bewegingen met benen/voeten maken (bijv. fietsen)

0206 Mobiliteit - Fijne handbewegingen maken (bijv. geld tellen, toetsen indrukken)

0207 Mobiliteit - Grove hand- en armbewegingen maken (duwen, trekken, vangen)

0208 Mobiliteit - Zich voortbewegen binnenshuis, zonder hulp of hulpmiddelen

0209 Mobiliteit - Trap op en af gaan, zonder hulp of hulpmiddelen

0210 Mobiliteit - Korte afstanden lopen: ten hoogste kilometer

0211 Mobiliteit - Zich verplaatsen buitenshuis (> kilometer) zonder hulp/hulpmiddelen

0212 Mobiliteit - Zich verplaatsen met gebruik van hulpmiddelen (rollator, rolstoel, etc.)

0213 Mobiliteit - Een eigen vervoermiddel gebruiken (fiets, auto)

0214 Mobiliteit - Gebruik maken van openbaar vervoer (trein, bus)

0301 Persoonlijke zorg - Zich wassen: delen van lichaam of gehele lichaam

0302 Persoonlijke zorg - Zich kleden: aankleden en uitkelden

0303 Persoonlijke zorg - In en uit bed gaan

0304 Persoonlijke zorg - Zich verplaatsen in zit- of lighouding

0305 Persoonlijke zorg - Naar toilet gaan en zich reinigen

0306 Persoonlijke zorg - Eten en drinken

0307 Persoonlijke zorg - Persoonlijke zorg voor tanden, haren, nagels, huid

0308 Persoonlijke zorg - Zelf aanbrengen van een prothese

0309 Persoonlijke zorg - Voor eigen gezondheid zorgen (gezonde voeding etc.)
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0401 Huishoudelijk leven - Boodschappen voor het dagelijks leven doen

0402 Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: broodmaaltijd

0403 Huishoudelijk leven - Maaltijden bereiden: warme maaltijd

0404 Huishoudelijk leven - Licht poetswerk in huis; kamers opruimen

0405 Huishoudelijk leven - Huis schoonmaken, stofzuigen, wc/badkamer reinigen

0406 Huishoudelijk leven - Kleding/linnengoed wassen ("de was doen")

0407 Huishoudelijk leven - Huishoudelijke apparaten gebruiken (wasmachine, stofzuiger, strijkijzer)

0408 Huishoudelijk leven - Huishoudelijke spullen in orde houden (kleding, planten, apparaten)

0409 Huishoudelijk leven - Anderen in huishouden helpen met zelfverzorging

0410 Huishoudelijk leven - Anderen helpen bij bereiden maaltijden, eten, etc.

0411 Huishoudelijk leven - Dagelijkse organisatie van het huishouden

0501 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Relaties met familie onderhouden

0502 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen contacten opbouwen

0503 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig met anderen (vrienden) contacten onderhouden

0504 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig aan clubs en verenigingen deelnemen

0505 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Vrijetijdsbesteding buitenshuis: naar sport, theater, café, 
etc.

0506 Sociale relaties en maatschappelijk leven - Zelfstandig naar algemene voorzieningen gaan (zoals 
winkels, bibliotheek)

0601 Deelname onderwijs, werk - Deelname aan gewone kinderopvang

0602 Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het gewoon onderwijs

0603 Deelname onderwijs, werk - School volgen binnen het speciaal onderwijs

0604 Deelname onderwijs, werk - Meedoen aan naschoolse of buitenschoolse opvang

0605 Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: opvoeden van kind (ontwikkelen van vaardigheden)

0606 Deelname onderwijs, werk - OUDERS van vrager: dagelijkse structuur bieden aan het opgroeiende 
kind

0607 Deelname onderwijs, werk - Een betaalde baan zoeken en krijgen

0608 Deelname onderwijs, werk - Een dagtaak uitvoeren, een vast werkritme aanhouden

0609 Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: voltijds

0610 Deelname onderwijs, werk - Betaald werk doen: deeltijd
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0611 Deelname onderwijs, werk - Niet-betaald werk doen in vrijwillige verbanden

lst_wlz_cod827s

Score vraag stoornis

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0 Geen probleem/geen hulp van anderen nodig

1 Wel probleem: af en toe hulp, toezicht of sturing nodig

2 Wel probleem: vaak hulp, toezicht of sturing nodig

3 Wel probleem: continu hulp, toezicht of sturing nodig

9 Niet beoordeeld

lst_wlz_cod828s

Score vraag beperking

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0 Kan deze activiteit zelf, er is geen hulp van een ander nodig

1 Kan het zelf, maar iemand anders moet toezien of stimuleren

2 Kan dit slechts met veel moeite/iemand anders moet helpen

3 Kan dit niet zelfstandig/iemand anders moet dit overnemen

9 Niet beoordeeld

lst_wlz_cod833s

Betaling aan

naam type beschrijving

code string
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code description

01 Servicebureau

02 Zorgverlener

03 Praktijk

04 Instelling

lst_wlz_cod843s

Titulatuur

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Edelachtbare

02 Edelgrootachtbare

03 Edelgrootachtbare

04 Eerwaarde broeder (frater)

05 Eerwaarde zuster

06 Hoogedelgestrenge (ambtelijk)

07 Hoogedelgestrenge (militair)

08 Hoogeerwaarde

09 Hooggeboren

10 Hooggeleerde

11 Hoogwaardige heer monseigneur

12 Hoogwaardige pater

13 Hoogwelgeboren

14 RA (achter de naam)

15 Weledelgeleerde

16 Weledelgeleerde + MBA (achter de naam)
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17 Weledelgestrenge (academisch)

18 Weledelgestrenge (ambtelijk)

19 Weledelgestrenge (militair)

20 Weledelzeergeleerde

21 Weleerwaarde

22 Weleerwaarde pater

23 Weleerwaarde zeergeleerde

24 Zeereerwaarde

25 Zeereerwaarde hooggeleerde

26 Zeereerwaarde moeder

27 Zeereerwaarde zeergeleerde

28 Zijne eminentie

29 Zijne excellentie (ambtelijk)

30 Zijne excellentie (militair)

31 Zijne heiligheid

32 Zijne Hoogwaardige excellentie

33 Zijne hoogwaardige excellentie monseigneur

34 Zijne/hare excellentie (ambtelijk)

35 Zijne/hare excellentie (militair)

36 Zijne/hare hoogheid

37 Zijne/hare koninklijke hoogheid

38 Zijne/hare majesteit

lst_wlz_cod856s

Soort bericht

naam type beschrijving

code string

description string
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P Productiebericht

T Testbericht

lst_wlz_cod910s

Retourcode iWlz

naam type beschrijving

code string

description string

code description

0001 Bericht is technisch fout.

0002 KENMERK RECORD ontbreekt of is onjuist.

0003 RESERVE ontbreekt of is onjuist.

0010 BERICHT ontbreekt of is onjuist.

0011 VERSIE ontbreekt of is onjuist.

0025 DAGTEKENING HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.

0026 IDENTIFICATIE AANLEVERING ontbreekt of is onjuist.

0036 TEKENSET HEENBERICHT ontbreekt of is onjuist.

0148 AANTAL DESKUNDIGERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0149 AANTAL AANVRAAGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0150 AANTAL MANTELZORGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0151 AANTAL VERZEKERDENRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0153 AANTAL COMMENTAARRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0155 AANTAL CLIENTRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0156 TOTAAL AANTAL DETAILRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0157 AANTAL DEBITEURRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0158 AANTAL PRESTATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0163 AANTAL RELATIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0164 AANTAL ADRESRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0166 AANTAL ZIEKTEBEELD- EN STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.
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0167 AANTAL BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0168 AANTAL INDICATIEBESLUITRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0179 AANTAL FUNCTIERECORDS (TOEGEWEZEN) ontbreekt of is onjuist.

0183 AANTAL FUNCTIERECORDS (GEÏNDICEERD) ontbreekt of is onjuist.

0185 AANTAL FUNCTIERECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.

0187 AANTAL SCORE STOORNISRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0188 AANTAL SCORE BEPERKINGRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0189 AANTAL MUTATIE FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0190 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GEÏNDICEERD) ontbreekt of is onjuist.

0191 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (TOEGEWEZEN) ontbreekt of is onjuist.

0192 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (GELEVERD) ontbreekt of is onjuist.

0193 AANTAL MUTATIE ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0194 AANTAL AANVRAAG FUNCTIERECORDS ontbreekt of is onjuist.

0195 AANTAL AANVRAAG ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0196 AANTAL FUNCTIERECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.

0197 AANTAL ZORGZWAARTEPAKKETRECORDS (WACHTLIJST) ontbreekt of is onjuist.

0198 AANTAL LEVERINGSSTATUSRECORDS ontbreekt of is onjuist.

0200 Geen opmerking over dit record.

0207 Records niet beoordeeld, VOORLOOPRECORD ontbreekt of is onjuist.

0208 Records niet beoordeeld, SLUITRECORD ontbreekt of is onjuist.

0233 Record is niet beoordeeld.

0309 GEHEIME CLIENT ontbreekt of is onjuist.

0310 VOORLETTERS ontbreekt of is onjuist.

0311 VOORVOEGSEL (01) ontbreekt of is onjuist.

0312 NAAM (01) ontbreekt of is onjuist..

0317 NAAMCODE (01) ontbreekt of is onjuist.

0328 Cliënt is uitgeschreven wegens overlijden.

0350 GEBOORTEDATUM ontbreekt of is onjuist.
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0351 GESLACHT ontbreekt of is onjuist.

0354 BURGERLIJKE STAAT cliënt ontbreekt of is onjuist.

0383 INSTELLING ontbreekt of is onjuist.

0387 VOORVOEGSEL (02) ontbreekt of is onjuist.

0388 NAAM (02) ontbreekt of is onjuist.

0389 NAAMCODE (02) ontbreekt of is onjuist.

0397 NAAMCODE (03) ontbreekt of is onjuist.

0398 DATUMGEBRUIK ontbreekt of is onjuist.

0399 BSN ontbreekt of is onjuist.

0402 COMMUNICATIEVORM ontbreekt of is onjuist.

0403 COMMUNICATIETAAL ontbreekt of is onjuist.

0404 JURIDISCHE STATUS ontbreekt of is onjuist.

0406 HUISNUMMER ontbreekt of is onjuist.

0407 HUISNUMMERTOEVOEGING ontbreekt of is onjuist.

0409 STRAATNAAM ontbreekt of is onjuist.

0410 PLAATSNAAM ontbreekt of is onjuist.

0411 ORGANISATIE ontbreekt of is onjuist.

0415 EMAILADRES ontbreekt of is onjuist.

0426 LANDCODE ontbreekt of is onjuist.

0427 TELEFOON (01) ontbreekt of is onjuist.

0428 LANDNUMMER (01) ontbreekt of is onjuist.

0429 TELEFOON (02) ontbreekt of is onjuist.

0430 LANDNUMMER (02) ontbreekt of is onjuist.

0431 POSTCODE ontbreekt of is onjuist.

0448 Cliënt kan niet geïdentificeerd worden.

0451 HUISLETTER ontbreekt of is onjuist.

0452 AANDUIDING WOONADRES ontbreekt of is onjuist.

0540 DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.
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0546 SUBCODE DIAGNOSECODELIJST ontbreekt of is onjuist.

0565 HUISARTS ontbreekt of is onjuist.

0631 INDICATIE DEBET/CREDIT ontbreekt of is onjuist.

0659 SOORT relatie ontbreekt of is onjuist.

0677 RELATIENUMMER ontbreekt of is onjuist.

0682 SOORT adres ontbreekt of is onjuist.

0699 BEGINDATUM levering ontbreekt of is onjuist.

0754 REGELNUMMER ontbreekt of is onjuist.

0755 REGEL ontbreekt.

0801 IDENTIFICATIE DETAILRECORD ontbreekt of is onjuist.

0802 Fysieke plaats record onjuist.

0803 Record is dubbel opgenomen.

0804 Lengte record onjuist.

0806 STATUS AANLEVERING RECORD ontbreekt of is onjuist.

1000 INDICATIEORGAAN ontbreekt of is onjuist.

1001 KVKNUMMER ontbreekt of is onjuist.

1002 ZORGKANTOOR ontbreekt of is onjuist.

1040 SOORT aanvraag ontbreekt of is onjuist.

1041 AANVRAAGDATUM ontbreekt of is onjuist.

1042 BENADEREN_HUISARTS ontbreekt of is onjuist.

1043 BENADEREN_BEHANDELAAR ontbreekt of is onjuist.

1044 BEREIKBAAR_MA ontbreekt of is onjuist.

1045 BEREIKBAAR_DI ontbreekt of is onjuist.

1046 BEREIKBAAR_WO ontbreekt of is onjuist.

1047 BEREIKBAAR_DO ontbreekt of is onjuist.

1048 BEREIKBAAR_VR ontbreekt of is onjuist.

1054 LEEFEENHEID ontbreekt of is onjuist.

1060 CLIENTNUMMER ontbreekt of is onjuist.
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1061 AANVRAAGNUMMER ontbreekt of is onjuist.

1062 BESLUITNUMMER ontbreekt of is onjuist.

1064 BEGINDATUM adres ontbreekt of is onjuist.

1065 EINDDATUM adres ontbreekt of is onjuist.

1074 GRONDSLAG ontbreekt of is onjuist.

1075 ZIEKTEBEELD/STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1076 PROGNOSE ontbreekt of is onjuist.

1079 BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1081 DUUR ontbreekt of is onjuist.

1089 ZORGKANTOOR (02) ontbreekt of is onjuist.

1092 VOLGORDE ontbreekt of is onjuist.

1113 FUNCTIECODE of ZZPCODE ontbreekt of is onjuist.

1114 KLASSE ontbreekt of is onjuist.

1115 GRONDSLAG (01) ontbreekt of is onjuist.

1116 LEVERINGSVOORWAARDE ontbreekt of is onjuist.

1117 VERVOER ontbreekt of is onjuist.

1119 INGANGSDATUM geïndiceerde zorgeenheid ontbreekt of is onjuist.

1120 EINDDATUM geïndiceerde zorgeenheid ontbreekt of is onjuist.

1123 LEVERINGSVORM ontbreekt of is onjuist.

1124 INSTELLING VOORKEUR ontbreekt of is onjuist.

1143 GRONDSLAG (02) ontbreekt of is onjuist.

1145 OPSLAG ontbreekt of is onjuist.

1154 MUTATIECODE ontbreekt of is onjuist.

1156 MUTATIEDATUM ontbreekt of is onjuist.

1158 INSTELLING BESTEMMING ontbreekt of is onjuist.

1173 TOEWIJZINGSDATUM ontbreekt of is onjuist.

1174 INGANGSDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.

1175 EINDDATUM zorgtoewijzing ontbreekt of is onjuist.
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1187 BOPZ ontbreekt of is onjuist.

1188 DATUM BOPZ ontbreekt of is onjuist.

1190 VRAAG STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1191 SCORE STOORNIS ontbreekt of is onjuist.

1192 VRAAG BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1193 SCORE BEPERKING ontbreekt of is onjuist.

1201 TOEWIJZINGSTIJD ontbreekt of onjuist.

1206 SOORT indicatie ontbreekt of is onjuist.

1207 SOORT toewijzing ontbreekt of is onjuist.

1208 REDEN INTREKKING ontbreekt of is onjuist.

1210 LEVERINGSSTATUS ontbreekt of is onjuist.

1211 SLEUTELDATUM ontbreekt of is onjuist.

1213 GEBOORTEJAAR ontbreekt of is onjuist

1214 VOLGNUMMER CLIENT ontbreekt of is onjuist

1215 VOLGNUMMER INDICATIE ontbreekt of is onjuist

1216 INGANGSDATUM STATUS ontbreekt of is onjuist

1300 ZORGKANTOOR (01) ontbreekt of is onjuist.

1401 GEBRUIKELIJKE ZORG ontbreekt of is onjuist.

1402 VERZORGING (G) ontbreekt of is onjuist.

1403 VERPLEGING (G) ontbreekt of is onjuist.

1404 BEGELEIDING (G) ontbreekt of is onjuist.

1405 LEEFKLIMAAT (G) ontbreekt of is onjuist.

1406 OVERBELASTING (G) ontbreekt of is onjuist.

1407 MANTELZORG ontbreekt of is onjuist.

1408 AANDEEL (M) ontbreekt of is onjuist.

1409 VERZORGING (M) ontbreekt of is onjuist.

1410 VERPLEGING (M) ontbreekt of is onjuist.

1411 BEGELEIDING (M) ontbreekt of is onjuist.
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1412 LEEFKLIMAAT (M) ontbreekt of is onjuist.

1413 OVERIG (M) ontbreekt of is onjuist.

1414 OVERBELASTING (M) ontbreekt of is onjuist.

4702 INGANGSDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.

4703 EINDDATUM indicatiebesluit ontbreekt of is onjuist.

4761 AFGIFTEDATUM ontbreekt of is onjuist.

8027 SUBVERSIE ontbreekt of is onjuist.

8901 BEGINDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist

8902 EINDDATUM PERIODE ontbreekt of is onjuist

9001 Bericht voldoet niet aan technische regel 1

9002 Bericht voldoet niet aan technische regel 2

9004 Bericht voldoet niet aan technische regel 4

9005 Bericht voldoet niet aan technische regel 5

9006 Bericht voldoet niet aan technische regel 6

9008 Bericht voldoet niet aan technische regel 8

9010 Bericht voldoet niet aan technische regel 10

9011 Bericht voldoet niet aan technische regel 11

9014 Bericht voldoet niet aan technische regel 14

9015 Bericht voldoet niet aan technische regel 15

9016 Bericht voldoet niet aan technische regel 16

9017 Bericht voldoet niet aan technische regel 17

9018 Bericht voldoet niet aan technische regel 18

9019 Bericht voldoet niet aan technische regel 19

9020 Bericht voldoet niet aan technische regel 20

9021 Bericht voldoet niet aan technische regel 21

9034 Bericht voldoet niet aan technische regel 34

9035 Bericht voldoet niet aan technische regel 35

9037 Bericht voldoet niet aan technische regel 37
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9039 Bericht voldoet niet aan technische regel 39

9040 Bericht voldoet niet aan technische regel 40

9041 Bericht voldoet niet aan technische regel 41

9042 Bericht voldoet niet aan technische regel 42

9043 Bericht voldoet niet aan technische regel 43

9046 Bericht voldoet niet aan technische regel 46

9052 Bericht voldoet niet aan technische regel 52

9056 Bericht voldoet niet aan technische regel 56

9057 Bericht voldoet niet aan technische regel 57

9058 Bericht voldoet niet aan technische regel 58

9061 Bericht voldoet niet aan technische regel 61

9063 Bericht voldoet niet aan technische regel 63

9064 Bericht voldoet niet aan technische regel 64

9065 Bericht voldoet niet aan technische regel 65

9066 Bericht voldoet niet aan technische regel 66

9067 Bericht voldoet niet aan technische regel 67

9069 Bericht voldoet niet aan technische regel 69

9070 Bericht voldoet niet aan technische regel 70

9071 Bericht voldoet niet aan technische regel 71

9073 Bericht voldoet niet aan technische regel 73

9074 Bericht voldoet niet aan technische regel 74

9076 Bericht voldoet niet aan technische regel 76

9077 Bericht voldoet niet aan technische regel 77

9078 Bericht voldoet niet aan technische regel 78

9079 Bericht voldoet niet aan technische regel 79

9080 Bericht voldoet niet aan technische regel 80

9082 Bericht voldoet niet aan technische regel 82

9083 Bericht voldoet niet aan technische regel 83
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code description

9084 Bericht voldoet niet aan technische regel 84

9085 Bericht voldoet niet aan technische regel 85

9086 Bericht voldoet niet aan technische regel 86

9091 Bericht voldoet niet aan technische regel 91

9092 Bericht voldoet niet aan technische regel 92

9093 Bericht voldoet niet aan technische regel 93

9094 Bericht voldoet niet aan technische regel 94

9095 Bericht voldoet niet aan technische regel 95

9097 Bericht voldoet niet aan technische regel 97

9099 Bericht voldoet niet aan technische regel 99

lst_wlz_cod923s

ICD10/DSMIV (subset)

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Bep. infectieziekten en parasitaire aandoeningen

02 Nieuwvormingen (= tumoren)

03 Ziekten van bloed en immuunsysteem

04 Endocriene ziekten en voedings/stofw.stoornissen

05 Psychische stoornissen en gedragsstoornissen

06 Ziekten van zenuwstelsel

07 Ziekten van oog en adnexen

08 Ziekten van oor en processus mastoïdus

09 Ziekten van hart en vaatstelsel

10 Ziekten van ademhalingsstelsel

11 Ziekten van spijsverteringsstelsel

12 Ziekten van huid en subcutis
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code description

13 Ziekten van botspierweefsel en bindweefsel

14 Ziekten van urogenitaal stelsel

15 Zwangerschap, bevalling en kraambed

16 Aandoeningen met oorsprong in perinatale periode

17 Congenitale afw, misvormingen en chromos. afw.

18 Overige symptomen, bevindingen, uitslagen

19 Letsel en gevolgen van uitwendige oorzaken

20 Uitwendige oorzaken van ziekte en sterfte

21 Gezondheidstoestand beïnvloedende factoren

lst_wlz_cod924s

IQ

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b117.0 Zwakbegaafdheid

b117.1 Lichte zwakzinnigheid

b117.2 Matige zwakzinnigheid

b117.3 Ernstige zwakzinnigheid

b117.4 Diepe zwakzinnigheid

b117.9 Niet gespecificeerd

lst_wlz_cod925s

ICF

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b110 Bewustzijn
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code description

b114 Oriëntatie

b117 Intellectuele functies

b122 Globale psychosociale functies

b126 Temperament en persoonlijkheid

b130 Energie en driften

b134 Slaap

b139 Algemene mentale functies (niet gespecificeerd)

b140 Aandacht

b144 Geheugen

b147 Psychomotorische functies

b152 Stemming

b156 Perceptie

b160 Denken

b164 Hogere cognitieve functies

b199 Mentale functies (niet gespecificeerd)

b210 Visuele functies

b215 Functies van aan oog verwante structuren

b220 Gewaarwordingen van oog en aanverwanten

b229 Visuele en verwante functies (niet gespecificeerd)

b230 Hoorfuncties

b235 Vestibulaire functies

b270 Sensorische functies (pijn en andere stimuli)

b310 Stem

b320 Articulatie

b340 Alternatieve vormen van stemgebruik

b410 Hartfuncties

b415 Functies van bloedvaten

b420 Bloeddruk
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code description

b430 Functies van hematologisch systeem

b435 Functies van afweersysteem

b440 Ademhaling

b455 Inspanningstolerantie

b469 Andere functies hart/ vaten/ ademhaling

b510 Opname van voedsel

b515 Vertering

b525 Defecatie

b535 Gewaarwordingen spijsverteringsstelsel

b539 Functies van spijsverteringstelsel (niet gespecificeerd)

b540 Algemene metabole functies

b545 Water-, mineraal- en elektrolytenbalans

b550 Thermoregulatoire functies

b555 Functies van endocriene klieren

b559 Functies metabool-/ hormoonstelsel (niet gespecificeerd)

b610 Productie en opslag van urine

b620 Functies gerelateerd aan urinelozing

b639 Functies gerelateerd aan urine (niet gespecificeerd)

b679 Genitale en reproductieve functies

b710 Mobiliteit van gewrichten

b715 Stabiliteit van gewrichten

b729 Functies van gewrichten en botten

b749 Spierfuncties

b750 Motorische reflexfuncties

b755 Onwillekeurige bewegingsreacties

b760 Controle van willekeurige bewegingen

b765 Onwillekeurige bewegingen

b789 Bewegingsfuncties (niet gespecificeerd)
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b849 Functies van huid

b869 Functies van haren en nagels

lst_wlz_cod926s

Visueel

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b210.1 Lichte visusbeperking

b210.2 Matige visusbeperking

b210.3 (Zeer) ernstige visusbeperking

b210.4 (Functionele) blindheid

b210.9 Niet gespecificeerd

lst_wlz_cod927s

Auditief

naam type beschrijving

code string

description string

code description

b230.1 Lichte gehoorbeperking

b230.2 Matige gehoorbeperking

b230.3 (Zeer) ernstige gehoorbeperking

b230.4 (Volledige) doofheid

b230.9 Niet gespecificeerd

lst_wlz_cod981s

Extra Kosten Thuis

Vanaf .4013
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Opgroeiend, thuiswonend kind < 23 jaar

2 Ouder met thuiswonend kind < 18 jaar

3 Persoon met SOM, LG en/of ZG beperking met betaalde arbeid of die opleiding/studie volgt

4 Wlz-indiceerbaar

lst_wlz_cod982s

Toeslag Beademing

Vanaf .4013

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Non-invasieve beademing

2 Invasieve beademing

lst_wlz_cod983s

Toeslag Overig

Vanaf .4013

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Extra overbruggingszorg (Actief wachtend)

2 Palliatief terminale zorg (PTZ)

3 Meerzorg

4 Extra budget voor behandeling

5 Overig



Pagina  van 439 549Ons – Nedap healthcare

lst_wlz_cod998s

Financiering

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Wlz

2 Wlz-indiceerbaar

3 Subsidieregeling

4 Anders

lst_wlz_cod999s

Voorkeur Client

naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Functie in natura

2 Persoonsgebonden budget (PGB)

3 Zorg thuis (niet nader gespecificeerd)

4 Verblijf

5 Volledig pakket thuis (VPT)

6 Combinatie PGB/MPT

7 Modulair pakket thuis (MPT)

8 combinatie VPT/PGB

9 combinatie Verblijf/PGB

10 Deeltijdverblijf (DTV)

lst_wlz_downloadstatuses

Download status
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naam type beschrijving

code string

description string

code description

1 Bericht is nog niet gedownload

2 Bericht is gedownload

3 Bericht bevat geen afkeur

4 Bericht bevat afkeur

5 Bericht is verstuurd naar de berichtenbox

6 Bericht is correct aangemaakt, maar het versturen naar de berichtenbox is niet gelukt.

7 Er is mogelijk iets misgegaan met het bericht versturen. Controleer de berichtenbox en neem contact 
op met de Nedap helpdesk

lst_wlz_num061s

Aanduiding woonadres

naam type beschrijving

code string

description string

code description

AB Aan boord

BY Bij

TO Tegenover

WW Woonwagen

lst_zorgdomein

naam type beschrijving

code string

description string

code description

01 Volwassenen EPA

02 Volwassenen Cure
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code description

04 Kinderen en Jeugd

08 Forensische Psychiatrie

20 Verslaving Chronisch

21 Verslaving Cure

30 Psychogeriatrie

31 Gerontopsychiatrie

41 Dyslexie

mailmerge_templates

Deze tabel bevat metadata van sjablonen

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4070

naam type beschrijving

objectId long Object id

title string De titel van de sjabloon

description string De beschrijving van de sjabloon

filename string De bestandnaam van de sjabloon

createdby string De naam van de medewerker die de sjabloon heeft gemaakt

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

medical_encoded_concepts

De tabel bevat gecodeerde onderwerpen

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

name string Naam van het onderwerp

type string Type van het onderwerp

draft boolean Onderwerp is wel/niet een concept

sticky boolean Onderwerp is wel/niet favoriet

snomedExpressionValue string Snomed waarde van het onderwerp



Pagina  van 442 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

synonymForId long Onderwerp is een synoniem van het onderwerp met dit Object Id

parentId long Onderwerp is een subonderwerp van het onderwerp met dit Object Id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die het onderwerp aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die het onderwerp het laatst gewijzigd heeft

serializedDescriptors string Extra informatie voor het onderwerp

active boolean Onderwerp is wel/niet actief

medical_encodings

De tabel bevat coderingen van onderwerpen

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

encodableId long Object Id van het gecodeerde onderwerp

encodableType string Type van het gecodeerde onderwerp

codeId string Codering

codeType string Type van de codering

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die de codering aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die de codering het laatst gewijzigd heeft

medical_relationships

De tabel bevat relaties tussen onderwerpen. Iedere relatie heeft een oorpsprong en een doel. Zowel het doel als 
de oorpsprong hebben een type welke overeen komt met de tabel waarin deze te vinden is. Met het type van en id 
van de oorsprong en eventueel het type van de relatie kun je het type en id van het doel vinden. Bijvoorbeeld:
sourceType: CarePlan::RestrictiveMeasureEntry
sourceId: 1
en type: Medical::Relationships::RestrictiveMeasures::Device
Kun je het type en id vinden van de maatregel die hoort bij een  met CarePlan::RestrictiveMeasureEntry
id 1

Tijdzone .+00:00
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naam type beschrijving

objectId long Object Id

sourceId long Id van de oorsprong

sourceType string Type van de oorsprong

destinationId long Id van het doel

destinationType string Type van het doel

type string Type van de relatie

specification string Specificatie van de relatie

snomedExpressionValue string Snomed waarde van de relatie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die de relatie aangemaakt heeft

updatedById long Object Id van de persoon die de relatie het laatst gewijzigd heeft

meili_carepaths

De tabel bevat zorgpaden.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

id long Object Id

createdat datetime Gemaakt op

updatedat datetime Geupdated op

name string Naam

startdate datetime Start datum
Vervallen sinds .4110

carestartdate datetime Zorg start datum
Vervallen sinds .4110

referenceDate datetime Referentiedatum als (technische) startdatum van het zorgpad, ten 
opzichte waarvan modules een offset/verschuiving hebben
Vanaf .4110

firstModuleStart datetime Startdatum (inclusief) van eerste module (berekend)
Vanaf .4110

lastModuleEnd datetime Einddatum (inclusief) van laatste module (berekend)
Vanaf .4110
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naam type beschrijving

expecteddischargedate datetime Verwachte ontslagdatum
Vervallen sinds .4110

clientId long Client ID

uuid uuid UUID

synchronizationEnabled boolean Synchronisatie naar administratie geactiveerd

meili_comments

De tabel bevat commentaar dat is gemaakt bij het wijzigen van een zorgpad.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

id long Object Id

createdat datetime Gemaakt op

updatedat datetime Geupdated op

uuid uuid UUID

createdby string Gemaakt door gebruiker

text string Tekst

carepath_id long Zorgpad ID

meili_intentions

De tabel bevat de intenties van zorgpaden.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

id long Object Id

createdat datetime Gemaakt op

updatedat datetime Geupdated op

startdate datetime Startdatum (inclusief) van module (berekend)
Vanaf .4110

enddate datetime Einddatum (inclusief) van module (berekend)
Vanaf .4110

name string Naam

duration long Duur
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naam type beschrijving

frequency long Frequentie

module_id long Deel van module met ID

offsetdays long Afstand in dagen van begin module

uuid uuid UUID

externalId uuid Foreign key to Intent’s uuid
Vanaf .4110

quantityAmount long Aantal

quantityUnit string Aantal eenheid

recurrenceInterval long Herhaalinterval

recurrenceType string Herhalingstype

timelineId uuid Tijdlijn ID (chronologische intenties)

hourTypeId long Uursoort ID
Vervallen sinds .4076

hourTypeGroup long Uursoortgroep ID
Vanaf .4076

relativeToUuid uuid Indien gevuld: de intention’s startdatum is gekoppeld aan de intention met dit 
uuid
Vanaf .4110

relativeType string Indien gevuld: de koppeling is t.o.v. de (START / EIND) van de intention
Vanaf .4110

splittable boolean Is potje/budget)
Vanaf .4110

meili_intentiontemplates

De tabel bevat de intenties als onderdeel van modulesjablonen.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

id long Object Id

createdat datetime Gemaakt op

updatedat datetime Geupdated op

uuid uuid UUID

name string Naam

module_id long Deel van modulesjabloon met ID
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naam type beschrijving

duration long Duur

frequency long Frequentie

quantityAmount long Aantal

quantityUnit string Aantal eenheid

recurrenceInterval long Herhaalinterval

recurrenceType string Herhalingstype

offsetdays long Afstand in dagen van begin module

timelineId uuid Tijdlijn ID (chronologische intenties)

hourTypeGroup long Uursoortgroep ID

relativeToUuid uuid Indien gevuld: de intention_template’s startdatum is gekoppeld aan de 
intention_template met dit uuid
Vanaf .4110

relativeType string Indien gevuld: de koppeling is t.o.v. de (START / EIND) van de 
intention_template
Vanaf .4110

splittable boolean Is potje/budget)
Vanaf .4110

meili_modules

De tabel bevat de modules van zorgpaden.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

id long Object Id

createdat datetime Gemaakt op

updatedat datetime Geupdated op

startdate datetime Startdatum (inclusief) van module (berekend)
Vanaf .4110

enddate datetime Einddatum (inclusief) van module (berekend)
Vanaf .4110

name string Naam

carepath_id long Zorgpad ID

offsetdays long De verschuiving (offset) in dagen t.o.v. de technische startdatum 
(referenceDate) van het zorgpad (carepath)
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naam type beschrijving

uuid uuid UUID

duration long Duur module in dagen

template_id long Sjabloon ID

moduleTemplate_id long Modulesjabloon ID

color string Kleur
Vanaf .4110

relativeToUuid uuid Indien gevuld: de module’s startdatum is gekoppeld aan de intention met dit 
uuid
Vanaf .4110

relativeType string Indien gevuld: de koppeling is t.o.v. de (START / EIND) van de intention
Vanaf .4110

meili_moduletemplates

De tabel bevat modulesjablonen.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

id long Object Id

createdat datetime Gemaakt op

updatedat datetime Geupdated op

uuid uuid UUID

name string Naam

duration long Duur in dagen

template_id long Sjabloon ID
Vanaf .4061

offsetdays long Afstand in dagen tot sjabloon startdatum
Vanaf .4061

color string Kleur
Vanaf .4110

relativeToUuid uuid Indien gevuld: de module_template’s startdatum is gekoppeld aan de 
intention_template met dit uuid
Vanaf .4110

relativeType string Indien gevuld: de koppeling is t.o.v. de (START / EIND) van de intention_template
Vanaf .4110
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meili_moduletemplatelinks

De tabel bevat de links tussen zorgpad sjablonen en de modulesjablonen.

Tijdzone . Vervallen sinds .+02:00 4061

naam type beschrijving

id long Object Id

createdat datetime Gemaakt op

updatedat datetime Geupdated op

uuid uuid UUID

template_id long Sjabloon ID

module_id long Modulesjabloon ID

offsetdays long Afstand in dagen tot sjabloon startdatum

meili_templates

De tabel bevat sjablonen.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

id long Object Id

createdat datetime Gemaakt op

updatedat datetime Geupdated op

name string Naam

status string Status (concept, actief of gearchiveerd)
Vanaf .4066

description string Beschrijving
Vanaf .4066

previous_id long Vorige versie
Vanaf .4066

uuid uuid UUID

milo_apps

Apps

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4066

naam type beschrijving

id long Object ID
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naam type beschrijving

employee_object_id long Object ID van bijbehorende medewerker

device_id long Device ID

user_agent string User Agent

app_name string Naam van de app.

accessed_at datetime Laatste contact met ONS.

deleted_at datetime Moment dat de koppeling met de app verwijderd is uit ONS

milo_devices

Devices

Tijdzone . Vanaf .+00:00 4066

naam type beschrijving

id long Object ID

employee_object_id long Object ID van bijbehorende medewerker

device_description string Beschrijving van het toestel

deleted_at datetime Moment dat het toestel is verwijderd uit Ons

moves_addresses

Addressen, person_id kan verwijzen naar client of medewerker. De objectId’s van medewerker en client 
overlappen niet.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

address_type string Adrestype. Een van de volgende: living address, other address, 
postal address, residence address, temporary address, unknown 
address

city string Woonplaats

county string Gemeente

external_id long Verwijzing naar address

location_source string Bron van de geocoordinaten: , , , unknown zipcode table google
, manual cupido kadaster

location_x double Lengtegraad

location_y double Breedtegraad
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naam type beschrijving

location_z double Hoogte (is altijd 0.0)

number integer Huisnummer

number_postfix string Huisnummer toevoeging

person_id long Verwijzing naar  of moves_clients moves_employees

state string Provincie

street string Straat

telephone_number_1 string Primair telefoonnummer, vaste aansluiting

telephone_number_2 string Secundair telefoonnummer

telephone_number_prefix_1 string NL of +31/0031 voor nederlandse nummers

telephone_number_prefix_2 string Landnummer voor secundair telefoonnummer

zip_code string Postcode

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_assets

Medewerker-Vervoersmiddel koppelingen

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4090

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

employee_id long Verwijzing naar moves_employees

transportation_method_id long Verwijzing naar moves_tranportation_methods

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_availabilities

Beschikbaarheden bevat zowel beschikbaarheden als onbeschikbaarheden zoals ziekte en verlof. Het 
beschikbaarheidstype geeft dit aan.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId
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naam type beschrijving

availability_type_id long Verwijzing naar moves_availability_types

container_id long Verwijzing naar  of moves_clients moves_employees

container_type string ‘ ’ of ‘ ’Employee client

cycle_base datetime De uitgangsbasis van een terugkerende beschikbaarheid

cycle_interval integer Het interval van de terugkerende beschikbaarheid in dagen. Bijvoorbeeld 7 
voor een wekelijkse beschikbaarheid

cycle_offset integer Aantal dagen na de cycle_base

duration integer Lengte van beschikbaarheid in seconden

recurrence_type string Een van de volgende: ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’recurring whole_period incidental

start time Starttijd van de beschikbaarheid (middennacht voor afwezigheden voor hele 
dagen)

stop time Eindtijd van de beschikbaarheid (middennacht voor afwezigheden voor hele 
dagen)

unit_id long Team waarop deze beschikbaarheid/afwezigheid van toespassing is. 
Verwijzing naar moves_units

comment string Notitie

planning_filter string Effect van clientafwezigheden op de planning: ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’, ‘ ’all none only except

meaning string Reden van (on)beschikbaarheid, zoals aangegeven via medewerkerportaal

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_availability_types
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

abbreviation string Een- of twee letterige afkorting

in_sentence string De naam van het beschikbaarheidstype wanneer het in een zin gebruikt 
wordt

default_payrolling_type string Een van de volgende: , , , , Sick Vacation NonPayrolling SickLeave
, , , gebruikt voor Payrolling OnCallAvailability StandbyAvailability

compensatiesaldo berekening in het rooster.

for_employees boolean Of het beschikbaarheidstype bruikbaar is voor medewerkers
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naam type beschrijving

for_clients boolean Of het beschikbaarheidstype bruikbaar is voor clienten

multiplier long Bij 1 is dit een beschikbaarheidstype, bij -1 is dit een 
onbeschikbaarheidstype

hour_type_id long Het  gebruikt voor afwezighedenexportmoves_hour_types

name string Naam van het beschikbaarheidstype

moves_clients

Informatie over clienten. Let op: ook de onbekende client staat hier tussen. Deze is herkenbaar aan de naam 
‘onbekende client’, en het objectid 2.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

abbreviation string Voornaam

birth_date datetime Geboortedatum

birth_name string Geboortenaam

birth_name_prefix string Voorvoegsel van geboortenaam

code string Identificatienummer

dummy boolean Is dit een dummy client?

email string Email adres van de client

external_id long Verwijzing naar  of clients employees

first_name string Voornaam

gender string Geslacht: , , m f u

initials string Initialen

private_mobile_phone string Het mobiele nummer van de client

name_composition integer De schrijfwijze van de clientnaam

partner_name string Partnernaam

partner_name_prefix string Voorvoegsel van partnernaam

valid_from datetime In-zorg datum

valid_to datetime Einde in-zorg datum (exclusief)
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moves_contracts

De tabel bevat de contracten binnen Ons Planning (zowel overgenomen uit OA als de additioneel toegevoegde 
binnen OP).

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4098

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

employee_id long Verwijzing naar moves_employees

min long Minimum aantal contracturen

max long Maximum aantal contracturen

external_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_employees

Informatie over medewerkers.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

abbreviation string Voornaam

birth_date datetime Geboortedatum

birth_name string Geboortenaam

birth_name_prefix string Voorvoegsel van geboortenaam

code string Identificatienummer

dummy boolean Is dit een dummy client?

email string Email adres van de client

external_id long Verwijzing naar  of clients employees

first_name string Voornaam

gender string Geslacht: , , m f u

initials string Initialen

private_mobile_phone string Het mobiele nummer van de client

name_composition integer De schrijfwijze van de clientnaam



Pagina  van 454 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

partner_name string Partnernaam

partner_name_prefix string Voorvoegsel van partnernaam

valid_from datetime In-zorg datum

valid_to datetime Einde in-zorg datum (exclusief)

io_phone string Het mobiele nummer van de Ons Administratie telefoon

work_mobile_phone string Het werk mobiele nummer van de medewerker

moves_events

Een event is een representatie van ingeplande zorg. Dit geeft weer welk type zorg is geleverd aan wie door wie 
binnen welke dienst.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

client_id long Verwijzing naar moves_clients

container_id long Objectid van de dienst of medewerker

container_type string Is de zorg gepland op een dienst  of op een medewerker Shift Employee

day_part integer Dagdeel waar zorg ingepland is: 1 voor ochtend, 2 voor middag, 3 voor avond, 
0 voor nacht

day_part_index integer Volgnummer binnen dagdeel

deleted boolean Is dit zorgmoment eenmalig verwijderd?

duration long Duur van de geplande zorg in secondes

filtered boolean Is de geplande zorg onzichtbaar, vanwege bijvoorbeeld een client die tijdelijk uit 
zorg is

hour_type_id long Verwijzing naar moves_hour_types

instance_of_id long Koppeling naar  indien instance_of_type gelijk is aan moves_pattern_rules
PatternRule

instance_of_type string PatternRule voor reguliere zorg en  voor een eenmalig toegevoegde EventRule
actie

max_start time Laatst mogelijke starttijd, wordt gezet via de optie ‘zet vast op tijd’ in het 
planscherm

min_start time Eerst mogelijke starttijd

order integer Rangschikking binnen dienst. Plankaartjes worden oplopend gesorteerd
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naam type beschrijving

start time Vaste starttijd, wordt gezet via de optie ‘zet vast op tijd’ in het planscherm.

unit_id long Verwijzing naar moves_units

valid_from datetime Datum van geplande zorg

note string De notitie gekoppeld aan dit plankaartje

moves_expertise_profiles

Deskundigheden

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

external_id long Verwijzing naar expertise_profile

name string Naam van de deskundigheid

hidden boolean Verborgen

moves_flex_requests

Flex aanvragen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

cancelled boolean Verwijderde aanvragen die cancelled zijn waren geannuleerd door een 
gebruiker in het rooster

date datetime Datum van flex aanvraag

flex_unit_id long Verwijzing naar  van het flex team.moves_units

requested_at datetime Het moment wanneer een flexmedewerker was aangevraagd

requesting_unit_id long Verwijzing naar  van het team die de aanvraag heeft gedaanmoves_units

shift_timeline_id long Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor een 
dienst ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het eerste objectid 
van de dienst door de tijd heen

moves_flex_signups

Flex inschrijvingen gedaan via het medewerkerportaal

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long ObjectId

date datetime Datum van flex aanvraag

employee_id long Verwijzing naar  van het flex team.moves_employees

shift_timeline_id long Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor een dienst 
ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het eerste objectid van de 
dienst door de tijd heen

struck_out boolean Is deze inschrijving doorgestreept

suggested boolean Is deze inschrijving voorgesteld door het flex team

moves_hour_types

Uur soorten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

abbreviation string Afkorting van uurtype.

active boolean Is dit uurtype actief?

break boolean Is dit een pauze uurtype?

code string Export code voor Ons Administratie

direct boolean Is dit een direct uurtype?

external_id long Verwijzing naar Objectid binnen Ons Administratie

hour_type_category_id long Verwijzing naar hour_type_categories

name string Naam

payrolling boolean Moeten uren met dit uurtype uitbetaald worden?

payrolling_percentage double Percentage van betaling

payrolling_type string PayRolling of NonPayrolling

travel boolean Moet er reistijd worden berekend?

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)
Vervallen sinds .4068

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)
Vervallen sinds .4068
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moves_hour_type_categories
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

name string De naam van de categorie

external_id long Verwijzing naar ObjectId binnen Ons Administratie

moves_journal_entries

Logboek van cliënten en medewerkers

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4103

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

person_id long Verwijzing naar  OF moves_employees moves_clients

content text De inhoud van de logboekvermelding.

moves_location_authorizations

Koppeling tusssen teams en/of diensten met locaties tbv. roostergebaseerde autorisatie.

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4102

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

unit_id integer Verwijzing naar het team waar deze locatieautorisatie betrekking op heeft.

shift_timeline_id integer [optioneel] Verwijzing naar dienst waar deze locatieautorisatie betrekking op 
heeft. Indien leeg geldt deze voor alle diensten van het team.

external_location_id integer Verwijzing naar Locatie

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_memberships

Team lidmaatschappen van medewerkers.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId
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naam type beschrijving

employee_id long Verwijzing naar moves_employees

external_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

unit_id long Verwijzing naar moves_units

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_notes

Notities

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

content text De inhoud van de notitie

commentable_type string Het type object waar deze notitie bij hoort (Person, ShiftTimeline, Shift of 
Roster)

commentable_id integer Verwijzing naar Person, Shift of ShiftTimeline

unit_id integer Verwijzing naar het team waar deze notitie betrekking op heeft

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_pattern_rules

De momenten die per dag en dagdeel aangegeven staan geven het aantal minuten zorg aan. Dit kan ook een lijst 
zijn gescheiden door komma’s. In het geval van een lijst dan zijn er dus meerdere momenten per dagdeel voor 
een bepaald type zorg. Het zorgarrangement beschrijft een terugkerend patroon (per week).

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

client_id long Verwijzing naar moves_clients

cycle_base datetime Uitgangspunt van de terugkerende afspraak

cycle_interval integer Cyclus van terugkerende afspraak in dagen, altijd een veelvoud van 7

digital_time_registration boolean Wordt deze zorg geregistreerd?

friday_afternoon string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)
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naam type beschrijving

friday_evening string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)

friday_morning string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)

friday_night string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)

hour_type_id long Verwijzing naar moves_hour_types

monday_afternoon string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)

monday_evening string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)

monday_morning string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)

monday_night string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)

predecessor long De voorganger (in de tijd, dus na een wijziging) van deze pattern_rule

saturday_afternoon string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)

saturday_evening string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)

saturday_morning string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)

saturday_night string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)

sunday_afternoon string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)

sunday_evening string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)

sunday_morning string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)

sunday_night string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)

thursday_afternoon string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)

thursday_evening string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)

thursday_morning string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)

thursday_night string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)

tuesday_afternoon string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)

tuesday_evening string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)

tuesday_morning string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)

tuesday_night string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)

unit_id long Verwijzing naar moves_units

wednesday_afternoon string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (12:00- 18:00)

wednesday_evening string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (18:00- 00:00)
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naam type beschrijving

wednesday_morning string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (6:00- 12:00)

wednesday_night string Aantal minuten zorg voor dit tijdstip. (00:00- 6:00)

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_shifts

Diensten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

break integer Ingestelde pauze duur in minuten

code string Verkorte naam (in enkele karakters) van deze dienst

day_part integer Dagdeel voor deze dienst.  voor nacht,  voor ochtend,  voor 0 1 2
middag,  voor avond3

description string Beschrijving

description_numberless string Beschrijving zonder nummers

expertise_profile_id long Verwijzing naar deskundigheid

export_hour_type_id long Onder welk uurtype moeten de uren geexporteerd worden 
moves_hour_types

friday boolean Geldt deze dienst op deze dag

monday boolean Geldt deze dienst op deze dag

number long Nummer van de dienst

predecessor long Voorganger van deze dienst (ObjectId)

saturday boolean Geldt deze dienst op deze dag

sunday boolean Geldt deze dienst op deze dag

thursday boolean Geldt deze dienst op deze dag

timeline_id long Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor 
een dienst ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het 
eerste objectid van de dienst door de tijd heen

transportation_method_id long Verwijzing naar moves_tranportation_methods

tuesday boolean Geldt deze dienst op deze dag
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naam type beschrijving

unit_id long Verwijzing naar moves_units

wednesday boolean Geldt deze dienst op deze dag

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

start_times text Starttijden van de dienst (CSV)

stop_times text Stoptijden van de dienst (CSV)

start_break_times text Starttijden van de pauzes (CSV)

stop_break_times text Stoptijden van de pauzes (CSV)

break_type integer Type pauze (0: geen, 1: vaste pauze, 2: pauze per dag)

moves_shift_assignments

Diensttoewijzingen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

date datetime Datum van diensttoewijzing

employee_id long Verwijzing naar moves_employees

incidental boolean Is de starttijd/eindtijd van de dienst op deze dag aangepast?

on_call boolean Is het een bereikbaarheidsdienst?

start_time time Starttijd van de dienst

stop_time time Eindtijd van de dienst

timeline_shift_id long Diensten kunnen wijzigen door de tijd heen. Dit id blijft hetzelfde voor een dienst 
ongeacht het objectid. In de regel is dit id gelijk aan het eerste objectid van de 
dienst door de tijd heen.

unit_id long Verwijzing naar moves_units

created_at datetime Wanneer de diensttoewijzing is aangemaakt.
Vanaf .4110

updated_at datetime Wanneer de diensttoewijzing is gewijzigd.
Vanaf .4110

discarded_at datetime Wanneer de diensttoewijzing is vervangen of verwijderd.
Vanaf .4089
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moves_transportation_methods

Vervoersmiddelen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

default boolean Is dit het standaard vervoersmiddel

name string Naam van het vervoersmiddel

speed integer Km/h

travel_time_minimum integer Minimum berekende reistijd voor dit vervoersmiddel in secondes

travel_time_round_to integer Reistijd afronden op X secondes

moves_units

Teams

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

block boolean Dit team plant via het blokplanscherm

code string Team code

external_id long Verwijzing naar teams

name string Naam van het team

unit_id long Bovenliggende team  (komt te vervallen; gebruik moves_units
parent_unit_id)
Vervallen sinds .4099

parent_unit_id long Bovenliggende team moves_units
Vanaf .4099

flex_unit_id long Ingesteld flex team moves_units

allow_view_team_roster boolean Teamleden mogen het teamrooster inzien

allow_view_team_planning boolean Teamleden mogen de teamplanning inzien

allow_flex_signup boolean Teamleden mogen inschrijven op flexdiensten

allow_self_rostering boolean Teamleden mogen in- en uitschrijven op diensten via Zelfroosteren

self_availabilities boolean Teamleden mogen eigen beschikbaarheden aanpassen

self_rostering_start_date datetime Dit team gebruikt zelf roosteren vanaf
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naam type beschrijving

free_rostering_weeks integer Zelfroosteren: Aantal weken vrije fase

improvement_rostering_weeks integer Zelfroosteren: Aantal weken verbeterfase

review_rostering_weeks integer Zelfroosteren: Aantal weken reviewfase

finished_rostering_weeks integer Zelfroosteren: Aantal weken vaste fase

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

moves_unit_export_settings

Unit Export Settings

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

unit_id integer Verwijzing naar het team waar deze export settings betrekking op 
hebben

valid_from datetime Geldig vanaf datum (inclusief)

valid_to datetime Geldig tot datum (exclusief)

export_events boolean Exporteer planning

export_assignments boolean Exporteer rooster

export_unavailability boolean Exporteer onbeschikbaarheden

export_dummy_as_indirect boolean Exporteer indirecte uren bij dummy cliënten

export_travel_time boolean Exporteer automatisch berekende reistijd
Vanaf .4112

nexus_client_contact_relation_types

Contactpersoon client relatie types.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

name string Naam

categoryObjectId long ObjectId van de relatietype categorieën

active boolean True, dit relatietype kan gebruikt worden voor nieuwe relaties.
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naam type beschrijving

vektisCode integer Vektiscode

primary boolean Dit is de belangrijkste cliënt-medewerker relatie binnen de categorie. Relaties 
van dit type krijgen extra nadruk in de applicatie.

exclusive boolean Elke cliënt kan maar één cliënt-medewerker relatie tegelijkertijd hebben. Bij het 
toevoegen van een nieuwe relatie van dit type, wordt een bestaande relatie van 
dit type automatisch beëindigd.

negative boolean Deze cliënt-medewerker relatie is niet gewenst of negatief van aard. Dit kan 
komen door een familie connectie, allergie of conflicterende persoonlijkheden. 
Ongewenste relaties worden in Ons planning gebruikt om problemen in de 
planning te signaleren.

tag string Tag, wordt gebruikt voor het brieven functionaliteit, om dit type relatie op te 
nemen. Gebruik [client/relatie/tag/…]

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

nexus_client_employee_relation_types

Client medewerker relatietypes

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

name string Naam

categoryObjectId long ObjectId van de relatietype categorieën

active boolean True, dit relatietype kan gebruikt worden voor nieuwe relaties.

vektisCode integer Vektiscode

primary boolean Dit is de belangrijkste cliënt-medewerker relatie binnen de categorie. Relaties 
van dit type krijgen extra nadruk in de applicatie.

exclusive boolean Elke cliënt kan maar één cliënt-medewerker relatie tegelijkertijd hebben. Bij het 
toevoegen van een nieuwe relatie van dit type, wordt een bestaande relatie van 
dit type automatisch beëindigd.

negative boolean Deze cliënt-medewerker relatie is niet gewenst of negatief van aard. Dit kan 
komen door een familie connectie, allergie of conflicterende persoonlijkheden. 
Ongewenste relaties worden in Ons planning gebruikt om problemen in de 
planning te signaleren.

tag string Tag, wordt gebruikt voor het brieven functionaliteit, om dit type relatie op te 
nemen. Gebruik [client/relatie/tag/…]

createdAt datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

nexus_head_tail_relations

Beschrijft een relatie tussen twee entiteiten. Deze twee entiteiten worden head en tail genoemd en kunnen 
verwijzen naar:
- ;medewerker
- .cliënt

Op basis van het veld  en  kun je zien om welk type het gaat. Mogelijk waardes kunnen zijn:headType tailType
- Client;
- Employee.

Deprecated: Gebruik de client_employee_relation-table als vervanging voor deze resource.

Tijdzone . Vervallen sinds .+00:00 4102

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

relationName string Relatie naam

validFrom datetime Vanaf datum dat relatie geldig is.

validTo datetime Tot datum dat relatie geldig is.

tailObjectId long ObjectId van de tail kant van deze relatie.

tailType string Type van de tail kant van deze relatie (vb. , ).Client Employee

headObjectId long ObjectId van de head kant van deze relatie.

headType string Type van de head kant van deze relatie (vb. , ).Client Employee

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

nexus_organisation_categories

Externe zorgleverancier categorieën.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

name string Naam

azr boolean Deze categorie van zorgaanbieders kan zorgaanvragen en zorgverwijzingen 
afhandelen via de AZR

active boolean Actief
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naam type beschrijving

vektisCode integer Vektiscode

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

nexus_personal_relation_types

Persoonlijk relatie types.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

name string Naam

categoryObjectId long ObjectId van de relatietype categorieën

active boolean True, dit relatietype kan gebruikt worden voor nieuwe relaties.

vektisCode integer Vektiscode

primary boolean Dit is de belangrijkste cliënt-medewerker relatie binnen de categorie. Relaties 
van dit type krijgen extra nadruk in de applicatie.

exclusive boolean Elke cliënt kan maar één cliënt-medewerker relatie tegelijkertijd hebben. Bij het 
toevoegen van een nieuwe relatie van dit type, wordt een bestaande relatie van 
dit type automatisch beëindigd.

negative boolean Deze cliënt-medewerker relatie is niet gewenst of negatief van aard. Dit kan 
komen door een familie connectie, allergie of conflicterende persoonlijkheden. 
Ongewenste relaties worden in Ons planning gebruikt om problemen in de 
planning te signaleren.

tag string Tag, wordt gebruikt voor het brieven functionaliteit, om dit type relatie op te 
nemen. Gebruik [client/relatie/tag/…]

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

nexus_relation_type_categories

Relatietype categorieën

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

name string Naam
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naam type beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

notes

Geeft de tabel met notities weer.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

content text De inhoud van de notitie

externId string ExternId dat mee komt met de import

commentableObjectId long Het objectId waarover de notitie gaat (bijvoorbeeld een client objectid, zie 
ook commentableType)

showOnWorksheet boolean Geeft aan dat de notitie getoond wordt op de planning

deleted boolean Geeft aan dat de notitie verwijderd is

commentableType integer Type notitie zie ook commentableObjectId

start datetime De datum (vanaf) waarop deze notitie geldig is

end datetime De datum (tot en met) waarop deze notitie geldig is

externalUpdate datetime Datum waarop de notitie is bijgewerkt door een andere applicatie 
(bijvoorbeeld Ons Planning)

lastAuthor long De laatste  die de notitie gemaakt of bewerkt heeftmedewerker

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

notifications

Een signalering, behoort tot een signaleringscategorie en bevat bijvoorbeeld informatie: ‘1 uitstaande actie voor 
medewerker’. Een signalering kan gekoppeld zijn aan een cliënt, medewerker, deskundigheid of een 
indicatiebesluit.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van .cliënt

employeeObjectId long ObjectID van .medewerker
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naam type beschrijving

expertiseProfileObjectId long ObjectID van .deskundigheidsprofiel

indicationFunctionObjectId long ObjectID van .indicatiebesluit

id long objectid van het gegeven waar de signalering over gaat. Dit is 
afhankelijk van type in signalering categorie
Vanaf .4110

title string Titel van de signalering, bijvoorbeeld ‘3 openstaande acties’

subTitle string Subtitel, bijvoorbeeld ‘client: J. Jansen’

createDate datetime Moment van aanmaken van deze signalering

liveTimeDate datetime Moment waarop deze signalering geldig is, uitgevoerd moet worden

deadlineDate datetime Moment waarop deze signalering verloopt

priority integer Prioriteit

status integer status

hidden boolean Is deze signalering nog zichtbaar

notificationTypeObjectId long Koppeling met signalering categorie

parentObjectId long Optionele koppeling met een object waar de taak betrekking op heeft. 
Dit kan een client of medewerker zijn, maar bijvoorbeeld ook een 
toewijzing
Vanaf .4101

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

notification_types

Een signaleringscategorie is een categorie waaronder signaleringen vallen, bijvoorbeeld: ‘Verjaardagen van 
clienten’.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

id string Identificatie van het notificatie type, bijvoorbeeld ‘client.birthday’

type integer Voor wie is deze categorie bedoeld type

hideEmpty boolean Toon deze categorie niet als er geen notificaties zijn

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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onsagenda_clients

Representatie van clienten in Ons Agenda.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

externalObjectId long Het object id van het type genodigde in Ons Administratie [Invitee](#client, 
#employee, #team, #location)

onsagenda_employees

Representatie van medewerkers in Ons Agenda.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

externalObjectId long Het object id van het type genodigde in Ons Administratie [Invitee](#client, 
#employee, #team, #location)

onsagenda_locations

Representatie van lokaties in Ons Agenda.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

externalObjectId long Het object id van het type genodigde in Ons Administratie [Invitee](#client, 
#employee, #team, #location)

onsagenda_teams

Representatie van teams in Ons Agenda.

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long ObjectId

externalObjectId long Het object id van het type genodigde in Ons Administratie [Invitee](#client, 
#employee, #team, #location)

onsdbc_ggz_activiteiten

De tabel bevat ggz dbc activiteiten volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie 
 en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

einddatum datetime Einddatum geldigheid

code string Code

omschrijving string Omschrijving

groepcode string Groepcode

element string Element

aanspraakType string Aanspraaktype

hierarchieniveau integer Hierarchieniveau

selecteerbaar string Selecteerbaar. NIET_SELECTEERBAAR, 
SELECTEERBAAR_DIEPSTE_NIVEAU of 
SELECTEERBAAR_DIEPER_NIVEAU_MOGELIJK

sorteervolgorde string Sorteervolgorde

soort string De registratiesoort. TIJDSCHRIJVEN, VERBLIJFSDAG, DAGBESTEDING of 
VERRICHTING

magDirect boolean Indicatie of directe tijd geschreven mag worden

magIndirect boolean Indicatie of indirecte tijd geschreven mag worden

magReistijd boolean Indicatie of reistijd geschreven mag worden

magGroep boolean Indicatie of groepstijd mag worden

brancheIndicatie string Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_circuits

De tabel bevat ggz circuit stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie 
 en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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naam type beschrijving

einddatum datetime Einddatum geldigheid

omschrijving string Omschrijving

code string Code

sorteervolgorde string Sorteervolgorde

brancheIndicatie string Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_dagbesteding_registraties

De tabel bevat ggz dbc dagbesteding registraties. Voor meer informatie over dit model zie  en werkenmetdbcs.nl
download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

identificatienummer long Identificatienummer

datum datetime Registratiedatum

aantalUren long Aantal uren geregistreerd

activiteitObjectId long Object id van de activiteit

subtrajectObjectId long Object id van het subtraject

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_diagnosen

De tabel bevat ggz dbc diagnosecodes volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie 
 en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

einddatum datetime Einddatum geldigheid

code string Code

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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naam type beschrijving

omschrijving string Omschrijving

groepcode string Groepcode

element string Element

aanspraakType string Aanspraaktype

hierarchieniveau integer Hierarchieniveau

zvzSubscore integer Zorgvraagzwaarte subscore

selecteerbaar string Selecteerbaar. NIET_SELECTEERBAAR, 
SELECTEERBAAR_DIEPSTE_NIVEAU of 
SELECTEERBAAR_DIEPER_NIVEAU_MOGELIJK

sorteervolgorde integer Sorteervolgorde

diagnoseAs string Diagnose as

referentieCodeIcd9 string Referentiecode icd9

referentieCodeIcd10 string Referentiecode icd10

prestatieniveau string Prestatieniveau

prestatiecodeNaamgevingGGZ string Prestatiecode naamgeving GGZ

prestatiecodeNaamgevingFZ string Prestatiecode naamgeving FZ

prestatieCodedeelGGZ string Prestatieniveau codedeel GGZ

prestatieCodedeelFZ string Prestatieniveau codedeel FZ

parallelliteitscodeGGZ string Parallelliteitscode GGZ

parallelliteitscodeFZ string Parallelliteitscode FZ

brancheIndicatie string Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_grouperresultaten

De tabel bevat ggz dbc afgeleidde prestatiecodes. Deze afleiding gebeurt automatisch. Indien een afleiding wijzigt, 
dan wordt hiervan een nieuw record opgeslagen. Het record met de meest recente timestamp is de meest actuele.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

subtrajectObjectId long Object id van het subtraject
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naam type beschrijving

prestatiecode string Prestatiecode

declaratiecode string Declaratiecode

productgroep string Productgroep

timestamp datetime Moment van afleiden

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_neven_diagnose_toekenningen

De tabel bevat ggz neven diagnosetoekenningen (overige diagnose). Voor meer informatie over dit model zie 
 en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

subtrajectObjectId long Object Id van het subtraject

datum datetime Datum waarop de diagnose is vastgesteld

diagnoseAs string Datum waarop de diagnose is vastgesteld

diagnoseObjectId long Object id van de diagnose

trekkenVan boolean Indicator of er sprake is van trekken van

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_nza_tarieven

De tabel bevat ggz tarieven volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie 
 en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

einddatum datetime Einddatum geldigheid

productgroep string Productgroep

declaratiecode string Declaratiecode

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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naam type beschrijving

declaratiecodeKleur string Declaratiecode kleur

basisTarief integer Basistarief

maxTarief integer Max tarief

nhcTarief integer NHC tarief

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_primaire_diagnose_toekenningen

De tabel bevat ggz primaire diagnosetoekenningen (hoofddiagnose). Voor meer informatie over dit model zie 
 en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

datum datetime Datum waarop de diagnose is vastgesteld

diagnoseAs string Datum waarop de diagnose is vastgesteld

diagnoseObjectId long Object id van de diagnose

trekkenVan boolean Indicator of er sprake is van trekken van

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_productgroepen

De tabel bevat ggz productgroepen stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit 
model zie  en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

einddatum datetime Einddatum geldigheid

omschrijving string Omschrijving

omschrijvingBehandeling string Omschrijving behandeling

code string Code

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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naam type beschrijving

codeBehandeling string Code behandeling

brancheIndicatie string Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE

hierarchieniveau integer Hierarchieniveau

selecteerbaar string Selecteerbaar. NIET_SELECTEERBAAR, 
SELECTEERBAAR_DIEPSTE_NIVEAU of 
SELECTEERBAAR_DIEPER_NIVEAU_MOGELIJK

sorteervolgorde integer Sorteervolgorde

setting string Setting

categorie string Categorie

lekenvertaling string Lekenvertaling

diagnoseBlinderen boolean Indicatie diagnose blinderen

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_sluitredenen

De tabel bevat ggz sluitreden stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie 
 en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

einddatum datetime Einddatum geldigheid

omschrijving string Omschrijving

code string Code

sorteervolgorde integer Sorteervolgorde

brancheIndicatie string Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_soortverwijzers

De tabel bevat ggz soortverwijzer stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model 
zie  en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

einddatum datetime Einddatum geldigheid

omschrijving string Omschrijving

code string Code

categorie string Categorie. GGZ_VOLWASSEN of GGZ_JEUGD

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_subtrajecten

De tabel bevat informatie over GGZ DBCs. Voor meer informatie over dit model zie  en werkenmetdbcs.nl
download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

externalId long Object Id van gekoppelde . Dit wordt care_order_product
gebruikt voor de koppeling met het uiteindelijk te declareren 
product met Ons Administratie

externalProductToewijzingId long Object Id van de gekoppelde  van de gemeente. toewijzing
Wordt alleen gebruikt bij jeugd

identificatienummer long Identificatienummer van het subtraject
Vervallen sinds .4096

identificatienummer string Identificatienummer van het subtraject
Vanaf .4097

begindatum datetime Datum waarop de DBC geopend is

einddatum datetime Datum waarop de DBC gesloten is

redenSluitenObjectId long Object Id van de reden sluiten uit de NZA codelijst redensluiten

zorgtypeObjectId long Object Id van het zorgtype uit de NZA codelijst zorgtype

hoofdbehandelaar string AGB code van de eerste regiebehandelaar
Vervallen sinds .4067

eersteRegiebehandelaarObjectId long Object Id van de eerste regiebehandelaar

medebehandelaar string AGB code van de tweede regiebehandelaar

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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naam type beschrijving

Vervallen sinds .4067

tweedeRegiebehandelaarObjectId long Object Id van de tweede regiebehandelaar

zorgtrajectObjectId long Object Id van het zorgtraject

circuitObjectId long Object Id van het circuit uit de NZA codelijst circuit

soortVerwijzerObjectId long Object Id van de gekoppelde verwijzer uit de NZA codelijst 
soortverwijzer
Vanaf .4080

verwijzendeInstelling string De agbcode van de verwijzende instelling
Vanaf .4080

debiteurType string Type van de debiteur: ZORGVERZEKERAAR of CLIENT
Vanaf .4094

uitsluitenVanFacturatie boolean Indicatie of een dbc wel / niet mee moet komen in facturatie

uitsluitenVanFacturatieReden string Reden waarom een dbc niet mee moet komen in facturatie
Vanaf .4075

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_tijdschrijven_registraties

De tabel bevat ggz dbc tijdschrijven registraties. Voor meer informatie over dit model zie  en werkenmetdbcs.nl
download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

identificatienummer long Identificatienummer

datum datetime Registratiedatum

directeMinuten integer Aantal directe minuten geregistreerd

indirecteAlgemeneMinuten integer Aantal indirecte algemene minuten geregistreerd

indirecteReistijdMinuten integer Aantal indirecte reistijd minuten geregistreerd

activiteitObjectId long Object id van de activiteit

subtrajectObjectId long Object id van het subtraject

behandelaarObjectId long Object id van de behandelaar

afleidbaar boolean Aanduiding of het tijdschrijven record meegenomen wordt in het DBC 
afleidingsproces.

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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naam type beschrijving

Vanaf .4092

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_verblijfsdag_registraties

De tabel bevat ggz dbc verblijfsdag registraties. Voor meer informatie over dit model zie  en werkenmetdbcs.nl
download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

identificatienummer long Identificatienummer

datum datetime Registratiedatum

aantalDagen integer Aantal dagen geregistreerd

activiteitObjectId long Object id van de activiteit

subtrajectObjectId long Object id van het subtraject

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_verrichting_registraties

De tabel bevat ggz dbc verrichting registraties. Voor meer informatie over dit model zie  en werkenmetdbcs.nl
download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

identificatienummer long Identificatienummer

datum datetime Registratiedatum

aantalBehandelingen integer Aantal behandelingen

activiteitObjectId long Object id van de activiteit

subtrajectObjectId long Object id van het subtraject

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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onsdbc_ggz_zorgdomein

De tabel bevat ggz zorgdomein stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model 
zie  en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

einddatum datetime Einddatum geldigheid

omschrijving string Omschrijving

code string Code

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_zorgtrajecten

De tabel bevat informatie over GGZ Zorgtrajecten. Voor meer informatie over dit model zie  en werkenmetdbcs.nl
download het gebruikersdocument toelichting ICT.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

clientObjectId long Object Id van gekoppelde client

begindatum datetime Startdatum van het zorgtraject

einddatum datetime Einddatum van het zorgtraject

externalId long Object Id van gekoppelde careorder

identificatienummer string Identificatienummer van het zorgtraject

soortVerwijzerObjectId long Object Id van de gekoppelde verwijzer uit de NZA codelijst 
soortverwijzer
Vervallen sinds .4084

verwijzendeInstelling string De agbcode van de verwijzende instelling
Vervallen sinds .4084

primaireDiagnoseObjectId long Object Id van de primaire diagnosetoekenning

jeugd boolean Indicatie of het een jeugdtraject is

zorgdomeinObjectId long Object Id van het gekoppelde zorgdomein uit de NZA codelijst 
zorgdomein

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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naam type beschrijving

beschikkingCareorderObjectId long Object Id van de gekoppelde indicatie . Alleen van care_order
toepassing op jeugdtrajecten.

privacyverklaring boolean Indicatie of de client een privacyverklaring heeft ondertekend.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_ggz_zorgtype

De tabel bevat ggz zorgtype stamdata volgens de codelijst van de NZA. Voor meer informatie over dit model zie 
 en download het gebruikersdocument toelichting ICT.werkenmetdbcs.nl

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

begindatum datetime Begindatum geldigheid

einddatum datetime Einddatum geldigheid

omschrijving string Omschrijving

code string Code

groepcode string Groepcode

element string Element

hierarchieniveau integer Hierarchieniveau

selecteerbaar string Selecteerbaar. NIET_SELECTEERBAAR, 
SELECTEERBAAR_DIEPSTE_NIVEAU of 
SELECTEERBAAR_DIEPER_NIVEAU_MOGELIJK

sorteervolgorde integer Sorteervolgorde

prestatiecodedeel string Prestatiecodedeel

brancheIndicatie string Branche indicatie. GGZ, FZ of BEIDE

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

onsdbc_subtraject_validationerror

Bevat alle validatiefouten waar DBC’s automatisch op gecontroleerd worden. Dit zijn alleen actuele fouten. Fouten 
die niet meer van toepassing zijn worden verwijderd / overschreven

Tijdzone .+02:00

http://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz
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naam type beschrijving

objectId long Object Id

subtrajectObjectId long Object id van het subtraject

type string mogelijke waarden: DBC_SPELREGEL, SYNC_CAREORDERPRODUCT, 
SYNC_BEHANDELAAR

severity string mogelijke waarden: ERROR, WARNING

message string de validatiemelding

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

periods

Lijst met periodes inclusief begin en einddatum. Data wordt berekend op basis van huidige jaar

naam type beschrijving

year integer Jaar

period integer Periodenummer

beginDate datetime Begindatum

endDate datetime Einddatum

pez_treatments

Eerstelijns behandeling

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

treatmentObjectId long Verwijzing naar de behandeling behandeling

debtorType integer Debiteurtype dat gebruikt wordt

indicatieCode integer Indicatiecode dat gebruikt wordt

reasonEndCare integer Reden einde zorg

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

positions

Deze tabel bevat alle posities die gebruikt zijn in de automatische kilometerbereking
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

street string Straat

city string Stad

housenumber integer Huisnummer

housenumberext string Huisnummer toevoeging

zipcode string Postcode

longitude double Longitue

latitude double Latitude

country string Land

usedGoogleAddress string Adres dat gebruikt werd door Google tijdens de route berekening

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

preceding_admissions

Bevat informatie betreffende voorgaande zorgopnames

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van de bijbehorende cliënt

beginDate datetime Begindatum van deze zorgopname

endDate datetime Einddatum van deze zorgopname

careProviderObjectId long ObjectID van de instelling

clinicalcounter integer Aantal klinische dagen meegenomen van een voorgaande opname
Vanaf .4106

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

presence_logs
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Zorgregels, de feitelijke tijdsregistratie. Het veld  geeft de primaire sleutel aan van een tijdregistratie. Nu objectId
wordt ook de reistijd geëxporteerd en deze regels hebben een negatieve  waarde, dit omdat de waarde objectId
uniek moet zijn en niet aanwezig is in de brondatabase.

naam type beschrijving

objectId long ObjectID

activityObjectId long Activiteit bij deze zorgregel

removed boolean Geeft aan of deze zorgregel verwijderd is

hasDuration boolean Geeft aan of deze zorgregel een tijdsduur heeft, dat wil zeggen, een 
begin en eindtijd heeft.

verified boolean Geeft aan of deze zorgregel gefiatteerd is

verifiedDate datetime Geeft aan wanneer deze zorgregel gefiatteerd is

isAutomaticallyDivided boolean Geeft aan of de zorgregel automatisch of handmatig verdeeld is

sourceType integer Bron van zorgregel

employeeId long Medewerker bij deze zorgregel. Null betekent geen medewerker

clientId long Client bij deze zorgregel. Null betekent geen client (indirect)

startDate datetime Starttijd van zorgregel, na afronding

endDate datetime Eindtijd van zorgregel, na afronding

origStartDate datetime Oorspronkelijke starttijd van zorgregel, voor afronding

origEndDate datetime Oorspronkelijke eindtijd van zorgregel, voor afronding

loggedStartDate datetime Starttijd van zorgregel, voor afronding

loggedEndDate datetime Eindtijd van zorgregel, voor afronding

clientCardObjectId long ObjectID van de , indien sourceType gelijk is aan 1 of 2. Als cliëntenpas
niet gebruikt, 0.

employeeCardObjectId long ObjectID van de , indien sourceType gelijk is aan 1 of 2. medewerkerspas
Als niet gebruikt, 0.

loggerProduct long Wordt gebruikt als identifier voor kolom . Als de bron mobiel sourceType
is dan is de waarde de oorspronkelijke starttijd, uitgedrukt in 
milliseconden sinds 1 januari 1970.

costClusterObjectId long Kostenplaats ObjectID van team

registration boolean Is dit een urenregistratie? (true / false)

payment boolean Is dit voor verloning? (true / false)

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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presence_logs_activity_activity_types

Een presence_logs_activity_activity_type bevat de typering van een presence_logs_product. Dit is alleen relevant 
als er vanuit Agenda

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

bookingactivitydurationobjectid long ObjectID van de presence_logs_product

activitytype long Typering van de [presence_logs_product]
((#lst_activity_duration_type)

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

presence_logs_products

Een presence_log_product bevat de onderverdeling van zorgregels in verschillende uursoorten. Helaas is om 
historische redenen de tabelnaam onjuist, er is geen relatie met producten maar met uursoorten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

presenceLogObjectId long ObjectID van de zorgregel

activityObjectId long ObjectID van de [activiteit](#activity

duration integer Duur van geleverd product, in seconds

durationProportion integer Verhouding van dit product t.o.v. andere producten in zorgregel.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

presence_logs_product_quantities

Een presence_log_product_quantity bevat de onderverdeling van zorgregels in verschillende uursoorten, waarbij 
een vaste eenheid wordt gebruikt. Helaas is om historische redenen de tabelnaam onjuist, er is geen relatie met 
producten maar met uursoorten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

presenceLogObjectId long ObjectID van de zorgregel
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naam type beschrijving

activityObjectId long ObjectID van de activiteit

quantity integer Eenheid van het geleverde product

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

presence_verify_actions

Deze tabel bevat wie wanneer welke medewerker gefiatteerd heeft.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

timestamp datetime Moment waarop gefiatteerd is.

username string Gebruikersnaam van fiatteur.

verifying_employee_object_id long ObjectID van de . Deze is niet altijd gevuld.fiatteur

verified_employee_object_id long ObjectID van de .gefiatteerde medewerker

verify_period_start datetime Begin van de fiatteerperiode.

verify_period_end datetime Eind van de fiatteerperiode.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

primary_care_referrals

Eerstelijns verwijzing

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

primaryCareOrderObjectId long Verwijzing naar een eerstelijnstraject

name string Naam van verwijzer

diagnosis string Diagnose

agbCode string AGB-code van verwijzer

date datetime Moment waarop de verwijzing van toepassing is

expirationDate datetime Vervaldatum
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naam type beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

primary_careorders

Eerstelijnstraject

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

patientObjectId long Verwijzing naar een patient

careDemand string Zorgvraag

discipline integer Discipline dat gebruikt wordt

accident boolean Geeft aan of er sprake is van een ongeluk

beginDate datetime Begindatum

endDate datetime Einddatum

paramedicalDiagnosisCode string Paramedische diagnosecode

referringDiagnosisCode string Verwijzing diagnosecode

reasonEndCare integer Reden einde zorg

authorizationNumber string Machtigingsnummer

treatmentLocationObjectid long Verwijzing naar een behandellocatie

careOrderObjectId long Verwijzing naar een traject

surveyRequested boolean Patiëntervaringsonderzoek
Vanaf .4087

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

products
Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

id string Korte weergave van het product
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naam type beschrijving

code string Importcode van het product, of referentienummer 
als dit een aanvullende dienst is

description string Beschrijving van het product

beginDate datetime Begindatum van het product

endDate datetime Einddatum van het product

viewOrder integer Weergavevolgorde

financeTypeObjectId long ObjectId van het bijbehorende financieringstype

type integer Type product

parentObjectId long Geeft de relatie weer tussen het geindiceerde 
product (parentObjectId) en het te declareren 
product (deze product regel). Hoe is dit product 
geindiceerd.

extraProduct boolean Is dit product een default product (false) of een extra
/speciaal product (true). (AWBZ).

hasBasisExtra boolean is dit product een Default/Extra product (AWBZ)

defaultProduct boolean Option: False: geindiceerd product
True: declarabel product

standardZzp boolean is dit een standaard zzp

visible boolean Is dit product zichtbaar

gebruikLeveringsvoorwaardInIndicatieBesluit boolean Moet voor dit product de leveringsvoorwaarde uit 
het indicatiebesluit worden gebruikt om Basis/Extra 
te bepalen.

declarable boolean Is dit product declareerbaar.

usableInCareOrder boolean Kan dit product gebruikt worden in een careOrder

unit integer Eenheid hoe dit product wordt geregistreerd

vektiscode string Vektiscode

isCareOrderFree boolean Is dit een indicatievrij product, zie ook 
careorderfree_products

articleCategoryObjectId long ObjectID van het bijbehorende aanvullende 
diensten categorie

productcategory string WLZ

codelist string WLZ

usableInPeriodDeclaration boolean WLZ

isWmoZZPPrestatie boolean WLZ
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naam type beschrijving

proportionalDeclarationMethod integer Naar rato methode voor declaraties

cost integer De kosten van dit product in centen
Vervallen sinds .4096

automaticDeclarationStart datetime Automatische declaties vanaf

partiallyDeclareFrom datetime Vanaf deze datum kan dit product naar rato 
gedeclareerd worden.

allowedAsActivity boolean XXX

noCareOrderProductAllowed boolean XXX

behandeling boolean geeft aan of de zzp prestatie een behandeling is

dagbesteding boolean geeft aan of de zzp prestatie een dagbesteding is

minimumminutes long de minimum tijdsduur (in aantal minuten) van deze 
klasse

averageminutes long de norm tijdsduur (in aantal minuten) van deze 
klasse

maximumminutes long de maximum tijdsduur (in aantal minuten) van deze 
klasse.

roundsettingtype integer oprondinstelling van dit product

exportUnitBillingType integer determines the day on which to create the financelog

discipline integer een eerstelijns  waar dit product onder valtdiscipline

prestatietype integer Type prestatie van dit product
Vervallen sinds .4067

prestatiegroep integer Bijbehorende  van dit productprestatiegroep

declareOnePiecePerPeriod boolean Één stuk per periode declareren

ignoreBookingsStart datetime Negeer registraties vanaf een datum als het product 
declareerbaar is

dateCheckDeclarationDatesForExportStart datetime Vanaf de ingestelde datum zal de periode in de 
export ingekort worden wanneer er een 
corresponderende declaratie later start of eerder 
eindigt

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

product_activity_assignments

Dit zijn koppelingen tussen producten en activiteiten (met eventueel een debiteur)
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

activityObjectId long ObjectID van de bijbehorende activiteit

productObjectId long ObjectID van het  van het bijbehorende productproduct

debtorobjectid long ObjectID van de bijbehorende  waarvoor deze koppeling moet geldendebiteur

rank long Prioriteit. Er geldt: Als er een koppeling bestaat tussen één activiteit en 
meerdere producten, dan heeft de koppeling met de laagste rank voorrang 
boven de andere.

declarableProduct long ObjectID van het  dat wordt gedeclareerd (kan leeg zijn)product

beginDate datetime Geldig vanaf

endDate datetime Geldig tot en met

agbCode string AGB-code

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

profiles

Weekkaartprofiel

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Omschrijving

timeWindowUnit integer Eenheid van tijdvenster

timeWindowAmount integer Grootte van het tijdvenster uitgedrukt in opgegeven 
eenheid (dagen of weken)

profilePolicyIomeDirectObjectId long Koppeling met profile_policy_iomes

profilePolicyIomeIndirectObjectId long Koppeling met profile_policy_iomes

timeWindowDeadline integer Dag van het verstrijken van de deadline: geen (-1), 
maandag(1), dinsdag (2), woensdag(3), donderdag
(4), vrijdag(5), zaterdag(6), zondag(7)

timestampWindow integer Tijdstip van het verstrijken van de deadline uitgedrukt 
in minuten

deadline boolean Geeft aan of de deadline methode wordt gebruikt
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naam type beschrijving

deadlineAtStartOfWeek boolean Geeft aan of de start van het tijdsip van het 
verstrijken van de deadline (window) altijd het begin 
van de week moet zijn.

registrationActivities boolean Splits cliënten- en werktijdregistratie

registrationWithDossierReport boolean Verplicht dossierrapportage schrijven bij 
cliëntentijdregistratie

roundNonPaymentPresencelogs boolean Pas afronding toe op cliëntentijdregistraties

touchProWithoutPresenceLogs boolean Schakel het aanmaken van zorgregels met TouchPro 
uit

registrationIndirectActivitiesInFutureAllowed boolean Toestaan van registraties van indirecte uren in de 
toekomst

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

profile_activity_assignments

Weekkaartprofiel activiteit koppeling, welke activiteiten staan er op het weekkaart profiel

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

profileObjectId long Koppeling met Profiles

activityObjectId long Koppeling met Activities

expenseTypeObjectId long Koppeling met ExpenseType

type integer Type van de activiteit of declaratie zie lst_profile_activity_assignment_type

mobile boolean Kan deze activiteit gebruikt worden met de Touch Pro

sequencenumber integer Sorteervolgorde van de activiteiten, gebruikt bij het tonen van de activiteiten

iome boolean Kan deze activiteit gebruikt worden in het medewerkerportaal

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

profile_policies

Eigenschappen van het weekkaart profiel, met betrekkening tot het wel of niet kunnen toevoegen/wijzigen en 
verwijderen van zorgregels.

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

type integer Type van de activiteit

createPermanent boolean Kan zorgregels toevoegen

createBetween boolean Kan zorgregels toevoegen met reistijd kleiner dan zie createBetweenTime

createBetweenTime integer Reistijdwaarde (in minuten) voor het toevoegen van zorgregels tussen twee 
zorgregels

updateRegistration boolean Kan zorgregels bijwerken vanuit Ons Administratie

updateIome boolean Kan zorgregels bijwerken vanuit Medewerker Portaal

updateTouchPro boolean Kan zorgregels bijwerken met Touch Pro

updatePlanning boolean Kan zorgregels bijwerken vanuit Ons Planning

updateAgenda boolean Kan zorgregels bijwerken vanuit Ons Agenda

updateOnsVandaag boolean Kan zorgregels bijwerken vanuit Ons Vandaag
Vanaf .4070

deleteRegistration boolean Kan zorgregels verwijderen vanuit Ons Administratie

deleteIome boolean Kan zorgregels verwijderen vanuit Medewerker Portaal

deleteTouchPro boolean Kan zorgregels verwijderen met Touch Pro

deletePlanning boolean Kan zorgregels verwijderen vanuit Ons Planning

deleteAgenda boolean Kan zorgregels verwijderen vanuit Ons Agenda

deleteOnsVandaag boolean Kan zorgregels verwijderen vanuit Ons Vandaag
Vanaf .4070

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

referrals

Verwijzing

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

date datetime Moment waarop de verwijzing van toepassing is

clientObjectId long Koppeling tussen verwijzing en cliënt
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naam type beschrijving

documentObjectId long Koppeling tussen verwijzing en document

type string Type verwijzer

referrer string Naam van verwijzer

agbcode string AGB-code van verwijzer

specialism string Soort verwijzer

category string De categorie, heeft afhankelijk van het type een andere vektis-codelijst.
Vanaf .4108

careProviderObjectId long De externe zorgleverancier van deze verwijzing
Vanaf .4108

institution boolean Of de verwijzing voor een instelling/praktijk is
Vanaf .4108

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

relations

Deze tabel bevat client relaties

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

firstName string Voornaam

identificationNo string Id van de relatie

preferredNameType integer De  van de medewerkernaam.schrijfwijze

birthName string Geboortenaam

partnerName string Partnernaam

initials string Initialen

birthNamePrefix string Geboortenaam voorvoegsel

partnerNamePrefix string Partnernaam voorvoegsel

name string Voorvoegsel en achternaam in de schrijfwijze aangegeven in 
preferredNameType.

prefix string Voorvoegsel

gender integer Geslacht
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naam type beschrijving

type integer Type relatie

socialRelationType integer Type sociale relatie

comments text Commentaar

clientObjectId long ObjectID van de  (welke deze een relatie van is)cliënt

inCaseOfEmergency boolean Is dit een in case of emergency (ICE) relatie

organization string Organisatie

personalRelationTypeId long ObjectID van nexus_personal_relation_types

clientContactRelationTypeId long ObjectID van nexus_client_contact_relation_types

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

relations_addresses

Koppeling tussen relaties en adressen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

relationObjectId long Verwijzing naar een relatie

addressObjectId long Verwijzing naar een adres

responsibilities_locations

Koppeling tussen medewerker en locatie.

Tijdzone . Vervallen sinds .+02:00 4073

naam type beschrijving

responsibilityObjectId long ObjectId van employee

locationObjectId long ObjectId van locatie

responsibilities_teams

Koppeling tussen medewerker en teams

Tijdzone . Vervallen sinds .+02:00 4073

naam type beschrijving

responsibilityObjectId long ObjectId van employee
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naam type beschrijving

teamObjectId long ObjectId van het gekoppelde team

responsibilities

Tabel met informatie betreffende accountinformatie van medewerkers.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

username string Gebruikersnaam (alleen gevuld als er een wachtwoord 
toegewezen is)

userid string Gebruikersnaam (altijd zichtbaar)

lastLoginAttempt datetime Tijdstip wanneer deze gebruiker als laatste is ingelogd

employeeObjectId long ObjectID van employee

teamResponsibility integer lst_unit_access
Vervallen sinds .4073

locationResponsibility integer lst_unit_access
Vervallen sinds .4073

uuid string Uniek identificerend nummer voor een gebruiker

administratieEnabled boolean Ons Administratie is ingeschakeld voor deze gebruiker.
Vervallen sinds .4073

medewerkerPortaalEnabled boolean Ons Medewerkerportaal is ingeschakeld voor deze gebruiker.
Vervallen sinds .4073

onlyClientsFromSelectedLocations boolean Alleen cliënten van de geselecteerde locaties kunnen ingezien 
en aangepast worden
Vervallen sinds .4073

createdAt datetime Datum waarop deze gebruiker is aangemaakt in Ons 
Administratie

updatedAt datetime Datum waarop deze gebruiker voor het laatst is gewijzigd

restitutions

Bevat koppelgegevens betreffende restitutie-informatie behorende bij een factuurregel.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

financelogobjectid long Verwijzing naar een financiële boeking
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naam type beschrijving

invoicerowobjectid long Verwijzing naar een factuurregel

originalamount long Oorspronkelijke bedrag

originalamountunit integer Eenheid behorende bij het oorspronkelijke bedrag

originaltariff integer Oorspronkelijke tarief

originaltariffunit integer Eenheid behorende bij het oorspronkelijke tarief

restitutionamount integer Verschil tussen betaalde bedrag door verzekeraar en berekende bedrag in 
centen

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

roomtypes

Deze tabel bevat de informatie over de verschillende kamer types. Een kamer type kan gekoppeld worden aan 
een locatie.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

description text Omschrijving van het kamer type

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

sdbexportentries

SDB export entry

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeIdentificationNo string Het identificatienummer van de medewerker

rubriekcode string De rubriekcode

sim_cards

De tabel bevat informatie over simkaarten.

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

simCardNumber string Simkaartnummer

mobileNumber string Mobiele nummer

pukCode string Puk-code

remarks text Opmerkingen

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

sim_card_assignments

De tabel bevat informatie over de status en toewijzing van de simkaarten.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

simCardObjectId long ObjectID van de simkaart

employeeObjectId long ObjectID van de medewerker

assignmentBeginDate datetime Begindatum van de toewijzing

assignmentEndDate datetime Einddatum van de toewijzing

statusCode integer Status

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

simplified_propensities_to_adverse_reaction

Verpleegkundige notities

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

objectId long Object Id

clientObjectId long Object Id van de client

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

createdById long Object Id van de persoon die de verpleegkundige notities aangemaakt heeft
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naam type beschrijving

updatedById long Object Id van de persoon die de verpleegkundige notities het laatst gewijzigd heeft

immutable boolean Verpleegkundige notities zijn wel/niet aanpasbaar

uuid string Universal Unique ID

stacking_configs

De configuratie voor het stapelen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

begindate datetime Begindatum waarop de configuratie geld

enddate datetime Einddatum waarop de configuratie geld

name string De naam van de configuratie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

stacking_financetype_configs

De configuratie voor financieringstypes bij het stapelen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

stackingconfigobjectid long de  waar deze financieringstypeconfiguratie bij hoortstacking configuratie

financetypeobjectid long het  van deze configuratiefinancieringstype

priority integer de prio van deze conifguratie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

stacking_product_configs

De configuratie voor producten in een financieringsconfiguratie bij het stapelen

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

stackingfinancetypeconfigobjectid long de  waar deze configuratie bij hoortfinancieringsconfiguratie

productobjectid long het  van deze configuratieproduct

nextproductstackconfigobjectid integer de volgende productconfiguratie

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

surveys

Definitie van een vragenlijst

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

title string Titel van vragenlijst

description text Uitgebreidere beschrijving van vragenlijst

active boolean Als true: deze vragenlijst is in gebruik
Als false: deze vragenlijst is niet in gebruik, er kunnen geen nieuwe 
lijsten gemaakt worden

useStrictEditAuthorization boolean Gebruik striktere autorisatie. Duidt aan of deskundigheden gebruikt 
moeten worden voor autorisatie

useWorkflow boolean Gebruik uitgebreid proces. Wanneer dit aanstaat wordt er een extra 
stap ‘Bespreken’ toegevoegd tussen ‘Concept’ en ‘Actueel’

copyingAllowed boolean Duidt aan of de vragenlijst mag worden dupliceerd

classificationId text Classificatie ID van deze vragenlijst
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

survey_answers

Een antwoord op een vraag binnen in ingevulde vragenlijst

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

surveyResultObjectId long Koppeling met  waarbij dit antwoord hoort.ingevulde vragenlijst

questionObjectId long Koppeling met  waarbij dit antwoord hoortvraag

answerDefinitionObjectId long Koppeling met . Null als geen multiple choice multiple choice antwoord
antwoord

text text Textveld van antwoord

important boolean Geeft aan dat dit antwoord belangrijk is. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt 
worden om aan te geven dat hier iets mee gedaan moet worden in het 
zorgplan.

booleanAnswer boolean Antwoord op ja/nee vraag waarmee groep of categorie kan worden 
overgeslagen (type skipCategory of skipGroup)

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

survey_answer_definitions

Alle mogelijke antwoorden binnen een survey_answer_definition_groep (multiple choice antwoorden)

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

definition text Tekst van het antwoord

value integer Numerieke waarde

score integer Score

hasInput boolean Geeft aan of een textveld weergegeven wordt bij dit antwoord

answerDefinitionGroupObjectId long Koppeling met surveyAnswerDefinitionGroup

classificationId text Classificatie ID dit antwoord
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

survey_answer_definition_groups

multiple choice antwoordgroep

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

description string Naam van multiplechoice-antwoordgroep

readonly boolean Als true, dan is deze vraag een alleen lezen vraag

classificationId text Classificatie ID van deze antwoordgroep
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

survey_categories

Categorieen binnen vragenlijsten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

surveyObjectId long Koppeling met surveys

title string Titel van een categorie

sequenceNumber integer Volgnummer van categorie. Bepaalt volgorde – gebruik om te sorteren

classificationId text Classificatie ID van deze categorie
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

surveys_educations_create

Bevat de koppeling tussen een vragenlijst en de deskundigheden waarmee het mogelijk is om de vragenlijst aan 
te maken

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

surveyObjectId long Koppeling met vragenlijst (#survey)

educationObjectId long Koppeling met deskundigheid (#education)

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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surveys_educations_edit

Bevat de koppeling tussen een vragenlijst en de deskundigheden waarmee het mogelijk is om de vragenlijst te 
bewerken

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

surveyObjectId long Koppeling met vragenlijst (#survey)

educationObjectId long Koppeling met deskundigheid (#education)

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

surveys_educations_view

Bevat de koppeling tussen een vragenlijst en de deskundigheden waarmee het mogelijk is om de vragenlijst in te 
zien

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

surveyObjectId long Koppeling met vragenlijst (#survey)

educationObjectId long Koppeling met deskundigheid (#education)

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

survey_groups

groepen binnen vragenlijsten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

categoryObjectId long Koppeling met category

description text Beschrijving van een groep

sequenceNumber integer Volgnummer van Groep. Bepaalt volgorde binnen een categorie – gebruik om 
te kunnen sorteren

demandObjectId long Koppeling met aandachtspunt in zorgplan
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naam type beschrijving

thresholdScore integer Drempelwaarde, om automatisch aandachtspunt voor zorgplan te maken

maxScore integer Maximale score (Als de maximum score 0 is, is het invullen van de score niet 
mogelijk bij vragen)

classificationId text Classificatie ID van deze groep
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

survey_group_answers

Groep antwoord binnen vragenlijsten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

surveyResultObjectId long Koppeling met survey_result

groupObjectId text Koppeling met survey_group

important boolean Groep antwoord is wel/niet belangrijk

score long Score van dit groep antwoord

version integer Versie van dit groep antwoord

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

survey_questions

vragen binnen een vragenlijst

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

groupObjectId long Koppeling met groep

sequenceNumber integer Volgnummer van vraag binnen groep. Gebruik dit om op te 
sorteren.

answerType integer Type van antwoord

text text Text van deze vraag
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naam type beschrijving

additionalInfo text Aanvullende text bij deze vraag (kan leeg zijn)

defaultAnswer integer Standaardwaarde van een antwoord, bij een multiplechoice-
antwoord. Verwijst naar value in survey_answer_definitions

inactive boolean Inactief veld. Kan niet meer gebruikt worden, maar kan wel 
historie hebben

required boolean Geeft aan of dit een verplicht veld is. Voor toekomstig gebruik

answerDefinitionGroupObjectId long Null, tenzij multiplechoice vraag. Koppelen met answer definition 
group

classificationId text Classificatie ID van deze vraag
Vanaf .4077

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

survey_results

Een ingevulde vragenlijst

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

surveyObjectId long Koppeling met surveys

clientObjectId long ObjectID van de cliënt

employeeObjectId long ObjectID van de  die deze vragenlijst heeft aangemaaktmedewerker

completedAt datetime Datum waarop deze vragenlijst is voltooid

readOnly boolean Als readonly, dan mag deze vragenlijst niet meer aangepast worden

status integer Status van deze vragenlijst

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

tags

Tabel met tags. Koppeling met documenten is terug te vinden in document_tags

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

name string Naam van de tag

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

teams

Een team is een eenheid binnen een organisatie waaraan medewerkers gekoppeld kunnen worden.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beginDate datetime Begindatum van geldigheid van team

endDate datetime Einddatum van geldigheid van team

externCode string Externe code

identificationNo string Identificationnummer

name string Naam

poolTeam boolean Wel of geen poolteam

costCenterNumber string Kostenplaatsnummer

parentObjectId long ObjectID van team waar dit team toe behoort

poolcluster integer Pool type zoals beschreven in lst_pool_type

agbcodeobjectid long Objectid van een  van de praktijk van dit teamagbcode
Vanaf .4070

practitionerobjectid long Objectid van de  van dit teamhoofdbehandelaar
Vanaf .4070

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

team_assignments

Bevat de koppelingen tussen medewerkers en teams

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de medewerker
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naam type beschrijving

teamObjectId long ObjectID van het team

beginDate datetime Begindatum van geldigheid. Tijdsaanduiding kan genegeerd worden.
Vervallen sinds .4084

beginDate date Begindatum van geldigheid.
Vanaf .4084

endDate datetime Einddatum van geldigheid. Datum is tot en met, tijdsaanduiding kan genegeerd 
worden.
Vervallen sinds .4084

endDate date Einddatum van geldigheid. Datum is tot en met.
Vanaf .4084

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

theia_clients

Cliënten

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

remote_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

theia_employees

Medewerkers

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

remote_id long Verwijzing naar ObjectId Ons Administratie

theia_verification_requests

Dubbele medicatie controles

Tijdzone .+00:00

naam type beschrijving

id long Object ID

created_at datetime Moment van aanmaken
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naam type beschrijving

sender_employee_id long Theia Employee id van de medewerker die de controle aanvraagt, verwijst 
naar #theia_employees

client_id long Theia client id van de client waarvoor de controle is aanvraagt

checker_employee_id long Theia Employee id van de medewerker die de controle uitvoert

decision_at datetime Moment van beslissing

decision string Resultaat van het verzoek, mogelijke waardes zijn ‘rejected’, ‘stopped’, 
‘timeout’, ‘cancelled’, ‘verified’

decision_reason string Optionele reden indien afkeur

complex_medication boolean Controleverzoek voor complexe medicatie

service_center_id long Id van zorgcentrale als controle is uitgevoerd door zorgcentrale
Vanaf .4078

token_assignments

Koppeling van een kaart of iO Smart aan een medewerker, client of uursoort.Via de velden carrierType en 
tokenType wordt bepaald aan welk type er gekoppeld is.CarrierObjectId kan dus verwijzen naar een objectid van 
een medewerker, client of uursoort, tokenObjectId kan verwijzen naar een cliëntenpas, medewerkerpas/touchkey 
of iO Smart.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

carrierType long Type van de gekoppelde carrier.

tokenType long Type van de gekoppelde pas of smart.

carrierObjectId long ObjectID van de uursoort, medewerker of client

tokenObjectId long ObjectID van pas of iO Smart

beginDate datetime Begindatum van paskoppeling

endDate datetime Einddatum van paskoppeling

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

transport_settings

De vervoersinformatie van een client

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4061
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naam type beschrijving

objectId long Object id

clientobjectid long Client waar de vervoersinformatie over gaat.

individualTransportSince datetime Indicatie per wanneer de client individueel vervoer heeft, als niet gevuld 
dan heeft de client geen individueel vervoer

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

treatments

Behandelingen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

careOrderObjectId long Verwijzing naar een  waar een registratie op is gedaan.traject

bookingObjectId long De registratie die gedaan is voor een traject

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

treatment_financelogs

Koppeling tussen behandelingen en financiële regels

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

treatmentObjectId long Verwijzing naar een behandeling

financeLogObjectId long Verwijzing naar een financiële regel

treatment_locations

Behandellocatie

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

teamObjectId long Verwijzing naar een team

locationObjectId long Verwijzing naar een [locatie](#location
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naam type beschrijving

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

triggers

De triggerinstellingen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

type integer Type van de trigger

description string Omschrijving

value integer Waarde van de trigger

subject integer Onderwerp

days_before integer Aantal dagen voor de trigger

days_after integer Aantal dagen na de trigger

last_synchronized datetime Het laatste moment dat deze trigger gesynchroniseerd is

enabled boolean Actief

referenceObjectId long referentie van de trigger

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

trigger_actions

De actie van een triggerinstelling

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

trigger_objectid long de  waar deze actie bij hoorttrigger

description string de beschrijving van de actie

type integer het  actietype

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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trigger_actions_signaling

De signaleringsactie van een triggerinstelling

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

trigger_action_objectid long de  waar deze signaleringsactie bij hoorttrigger actie

taskfolder_objectid long de bijbehorende signaleringscategorie

taskfolder_description string de beschrijving van de signalering

task_message string het bericht van de signalering

task_priority integer de  van de signaleringprioriteit

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

users

Deze tabel bevat gebruikersgegevens

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van medewerker

userName string Gebruikersnaam

isOnsAdministatieAllowed boolean Heeft de gebruiker recht om in te loggen in Ons 
Administratie
Vervallen sinds .4073

isOnsMedewerkerportaalAllowed boolean Heeft de gebruiker recht om in te loggen in Ons 
Medewerkerportaal
Vervallen sinds .4073

onsAdministratieLastLoginDateTime datetime Wanneer is de gebruiker voor het laatst ingelogd in 
Ons Administratie?

onsMedewerkerportaalLastLoginDateTime datetime Wanneer is de gebruiker voor het laatst ingelogd in 
Ons Medewerkerportaal?

clusterAccessFilter integer Geeft aan of de gebruiker één, meerdere of alle teams 
mag inzien
Vervallen sinds .4073

unitAccessFilter integer
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naam type beschrijving

Geeft aan of de gebruiker één, meerdere of alle 
locaties mag inzien
Vervallen sinds .4073

isSearchForBeginningOnlyEnabled boolean Geeft aan of in het zoeken naar cliënten of 
medewerkers gezocht moet worden dat begint met het 
opgegeven zoekveld

isViewLimitedByUnitAccess boolean Alleen cliënten van de geselecteerde locaties kunnen 
ingezien en aangepast worden
Vervallen sinds .4073

dashboardProfileObjectId long ObjectID van dashboard profiel

uuid string Generated UUID

isOnsAdministrationTestEnabled boolean Toestaan om in te loggen op een testomgeving
Vervallen sinds .4073

ssoId string Wordt gebruikt om een koppeling te maken tussen de 
Nedap gebruiker en de SSO-gebruiker.

ssoProviderId string Wordt gebruikt om een koppeling te maken tussen de 
Nedap gebruiker en de SSO-aanbieder.

ssoEnabled boolean Geeft aan of de Nedap gebruiker de SSO-koppeling 
heeft aan staan.

contractRequiredLogin boolean Geeft aan of de Nedap gebruiker een geldig contract 
moet hebben tijdens het inloggen.
Vanaf .4063

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

uzovis

Gegevens van Vektis (UZOVI-register) die automatisch zijn geïmporteerd

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4075

naam type beschrijving

objectId long Object id

discriminator integer Groep van de organisatie

code string Uzovi code organisatie

type string Type organisatie

name string Naam organisatie

beginDate datetime Begindatum organistatie
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naam type beschrijving

endDate datetime Einddatum organisatie

mutationDate datetime Mutatiedatum gegevens

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

vatperiods

BTW-tarief van een product

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4087

naam type beschrijving

objectId long Object id

begindate string Begindatum

enddate string Einddatum

vat string BTW tarief

productobjectid string ObjectID van het product

debtorObjectId string ObjectID van de debiteur

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

versions

Datamodel versies

naam type beschrijving

version string Versienummer van datamodel

releasedAt datetime Tijdstip wanneer het datamodel is vrijgegeven (niet meer gebruikt)

waiting_list_location_assignments

Bevat wachtlijst-specifieke informatie voor locatiekoppelingen van het type wachtlijst.

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

locationAssignmentObjectId long ObjectID van .locatiekoppeling
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naam type beschrijving

waitingFor string Geeft aan waar de cliënt op wachtende is (TRIAGE / 
INTAKE_GESPREK / EERSTE_BEHANDELING / 
PLAATSING_KLINIEK)

status string Geeft de status / prioriteit aan (URGENT_PLAATSEN / 
ACTIEF_PLAATSEN / WACHT_OP_VOORKEUR / 
WACHT_UIT_VOORZORG)

closingReason string Geeft de reden sluiten aan (VERVULD, CLIENT_OVERLEDEN, 
DOORVERWEZEN_EXTERN, DOORVERWEZEN_INTERN, 
CLIENT_WEIGERT)

description string Beschrijving van de wachtlijstlocatietoekenning

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

weeks

Lijst met weeknummers en begin en einddatum. Dit is data die wordt berekend op basis van het huidige jaar.

naam type beschrijving

year integer Jaar

week integer Weeknummer

beginDate datetime Begindatum

endDate datetime Einddatum

wheelchair_assignments

De rolstoeltoekenningen van een client

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4061

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientobjectid long Client van de rolstoeltoekenning.

description string Omschrijving van de toekenning

begindate datetime Begindatum van de toekenning

enddate datetime Einddatum van de toekenning

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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wlz_aanvragen

WLZ aanvragen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

mutatieZorgzwaartepakketObjectId long ObjectID van de bijbehorende Mutatie Zorgzwaartepakket

doelmatig long Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de aanvraag binnen 
het toegestane budget past.

extraKostenThuis long Reden die aangeeft waarom er sprake is van extra kosten 
.thuis

toeslagBeademing long De  waarop de toeslag van toepassing is.soort beademing

toeslagOverig long Andere  - dan EKT en Beademingstoeslag - voor reden
ophoging van het basisbudget voor het geïndiceerde 
zorgprofiel.

verantwoord long Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de zorg verantwoord 
geleverd kan worden.

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_aanvraag_functies

WLZ aanvraag functies

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

aanvraagObjectId long ObjectID van de bijbehorende Aanvraag

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende product

instelling string Identificerende code van een instelling

soort string Indicatie van het soort toewijzing

ingangsdatum datetime De datum waarop de toegewezen functie voor het eerst geleverd dient te 
worden

einddatum datetime De datum waarop de toegewezen functie voor het laatst geleverd dient te 
worden

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een functie, 
uitgedrukt in een [klasse](#lst_wlz_cod756

opslag integer De omvang van de opslag op de klasse van de functie
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naam type beschrijving

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft  die codes
in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_aanvraag_zorgzwaartepakket

WLZ aanvraag zorgzwaartepakket

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

mutatieZorgzwaartepakketObjectId long ObjectID van de bijbehorende Mutatie Zorgzwaartepakket

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende product

instelling string Identificerende code van een instelling

soort string Indicatie van het soort toewijzing

ingangsdatum datetime De datum waarop het toegewezen zorgzwaartepakket voor 
de eerste keer geleverd dient te worden

einddatum datetime De datum waarop het toegewezen zorgzwaartepakket voor 
de laatste keer geleverd dient te worden

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende 
een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een klasse

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg 
wenst te ontvangen/ontvangt.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het 
betreft  die in een retourbericht het resultaat van de codes
beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht 
weergeeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_beperkingen

WLZ beperkingen

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het bijbehorende Indicatiebesluit

beperking string Aanduiding over de  van de beperkingcategorie

duur string Code die aangeeft wat de verwachte duur is van de categorie beperking

commentaar text Commentaar bij deze beperking

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_berichten

TODO: Description

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeObjectId long ObjectID van de employee

zorgkantoor string Identificatie van het , verantwoordelijk voor het uitvoeren Zorgkantoor
van de Wlz

instelling string Identificerende code van een instelling

identificatie_aanlevering string Naam of nummer, die ter identificatie aan een totale aanlevering kan 
worden meegegeven

dagtekening_heenbericht datetime De datum van verzending van het bericht

bericht text Inhoud van het bericht

report text Inhoud van de inleesrapportage

retourbericht text Inhoud van het retourbericht

retour_report text Inhoud van de inleesrapportage van het retourbericht

type string Het type van het bericht: toewijzing (TW), melding aanvang (MAZ) of 
mutatie (MUT)

retour_ingelezen_op datetime Datum/tijd waarop het retourbericht ingelezen is

status string Code geeft de downloadstatus weer van het bericht

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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wlz_functie_geindiceerd

WLZ functie geindiceerd

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het bijbehorende Indicatiebesluit

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende product

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum de geïndiceerde zorgeenheid 
rechtsgeldig is

einddatum datetime De datum die aangeeft tot en met welke datum de geïndiceerde 
zorgeenheid rechtsgeldig is

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een 
zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een klasse

opslag integer De omvang van de opslag op de klasse van de functie

leveringsvoorwaarde string Codering die aangeeft welke leveringsvoorwaarde van toepassing is voor 
de zorg

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te 
ontvangen/ontvangt

financiering string Gecodeerde aanduiding van de regeling op basis waarvan de zorg 
gefinancierd wordt

voorkeurClient string Gecodeerde aanduiding van de voorkeur van de cliënt ten aanzien van 
plaats en vorm van zorglevering

commentaar text Commentaar behorende bij deze geïndiceerde zorgeenheid

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_functie_toegewezen

WLZ functie toegewezen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het bijbehorende Indicatiebesluit

productObjectId long ObjectID van het bijbehorende product
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naam type beschrijving

careOrderProductObjectId long ObjectID van het bijbehorende zorglegitimatieproduct

instelling string Identificerende code van een instelling

zorgkantoor string Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de Wlz

soort string Indicatie van het soort toewijzing

toewijzingsdatum datetime De datum waarop het zorgkantoor de Wlz-zorg aan cliënt toewijst

toewijzingstijd time Het tijdstip waarop het zorgkantoor de Wlz-zorg aan cliënt toewijst

ingangsdatum datetime De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd 
dient te worden

einddatum datetime De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer 
geleverd dient te worden

reden_intrekking string De  waarom een toewijzing wordt ingetrokkenreden

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een 
zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een klasse

opslag integer De omvang van de opslag op de klasse van de functie

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer

instelling_bestemming string Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan 
ontvangen

for_this_institution boolean Indicatie over het aan deze instelling toegewezen zijn van deze 
toewijzing

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_indicatiebesluiten

WLZ indicatiebesluiten

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

clientObjectId long ObjectID van de cliënt

financeTypeObjectId long ObjectID van de zorglegitimatie

berichtObjectId long ObjectID van het bericht

careOrderObjectId long ObjectID van de zorglegitimatie
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naam type beschrijving

indicatieorgaan string Identificatie van het  dat de indicatieorgaan
indicatiestelling heeft verricht

clientnummer string Identificerend nummer van een cliënt bij een 
indicatieorgaan

aanvraagnummer integer Identificerend nummer van een indicatie-aanvraag 
van een cliënt bij een indicatieorgaan

besluitnummer integer Identificerend nummer van een indicatiebesluit bij een 
indicatie-aanvraag van een cliënt bij een 
indicatieorgaan

soort string Code voor de soort indicatie

grondslag01 string Gecodeerde aanduiding wat als eerste ten  grondslag
ligt aan het indicatiebesluit met betrekking tot de zorg 
voor een cliënt

grondslag02 string Gecodeerde aanduiding wat als tweede ten  grondslag
ligt aan het indicatiebesluit met betrekking tot de zorg 
voor een cliënt

afgiftedatum datetime De datum waarop het indicatiebesluit genomen is

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum het 
indicatiebesluit rechtsgeldig is

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum het 
indicatiebesluit rechtsgeldig is

bopz string Een  geeft aan of de gevraagde artikel 60-verklaring
opneming noodzakelijk is

datum_bopz datetime De datum waarop de artikel 60-verklaring is afgegeven

juridische_status string Juridische situatie die voor de cliënt van toepassing is 
op het moment van indicatiestelling

commentaar text Commentaar behorende bij dit indicatiebesluit

leefeenheid string Gecodeerde aanduiding van de leefsituatie van een 
cliënt

partnerOpname boolean Indicatie of er sprake is van een partner die mee 
verhuist

registratieNaarFinancieelMetZzpDeclaratie string Aanduiding of er financiele boekingen moeten worden 
gemaakt van registraties ook al is er een ZZP 
declaratie

wzdVerklaring string Gecodeerde aanduiding van artikel 21-verklaring van 
de Wet Zorg en Dwang, die aangeeft of de gevraagde 
opneming noodzakelijk is.
Vanaf .4081

wzdIngangsdatum datetime
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naam type beschrijving

De datum die aangeeft vanaf welke datum de artikel 
21-verklaring rechtsgeldig is
Vanaf .4081

wzdEinddatum datetime De datum die aangeeft tot en met welke datum de 
artikel 21-verklaring rechtsgeldig is
Vanaf .4081

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_melding_aanvang_functies

WLZ melding aanvang functies

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

functieToegewezenObjectId long ObjectID van de bijbehorende Functie Toegewezen

berichtObjectId long ObjectID van het bericht

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd

instelling string Identificerende code van een instelling

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een 
zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een klasse

opslag integer De omvang van de opslag op de klasse van de functie

leveringsstatus string De  waarmee wordt aangegeven wat de status van de leveringsstatus
geleverde zorg is

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere 
melding aanvang betreft

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft 
 die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van codes

een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie

wlz_melding_aanvang_zorgzwaartepakket

WLZ melding aanvang zorgzwaartepakket
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Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

zorgzwaartepakketToegewezenObjectId long ObjectID van het bijbehorende Zorgzwaartepakket 
Toegewezen

berichtObjectId long ObjectID van het bericht

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd

sleuteldatum datetime Datum vanaf wanneer het verblijf voor de cliënt 
beschikbaar is

instelling string Identificerende code van een instelling

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg 
betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een 
klasse

leveringsstatus string De  waarmee wordt aangegeven wat de leveringsstatus
status van de geleverde zorg is

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de  waarin de cliënt de vorm
zorg wenst te ontvangen/ontvangt

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van 
een eerdere melding aanvang betreft

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-
retourbericht. Het betreft  die in een retourbericht codes
het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie

etmalen string Gecodeerde aanduiding van het aantal etmalen verblijf 
per week.
Vanaf .4081

behandeling boolean Aanduiding of aanbieder bij wie client is opgenomen 
behandeling levert.
Vanaf .4101

wlz_modulairpakketthuis

WLZ modulair pakket thuis

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het bijbehorende Indicatiebesluit

valueInEurocents integer De waarde van het modulair pakket thuis in eurocenten

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_mutatie_aanvraag

WLZ mutatie aanvraag

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

zorgzwaartepakketToegewezenObjectId long ObjectID van de bijbehorende Zorgwaartepakket 
Toegewezen

productObjectId long ObjectID van de producten

berichtObjectId long ObjectID van de wlz_berichten

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg 
betreffende een zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een 
klasse

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de 
zorg wenst te ontvangen/ontvangt

dossierhouder string Voorkeuraanbieder van de cliënt voor het verblijf of de 
levering van het volledig pakket thuis.

coordinatorZorgThuis string Aanbieder die de zorg thuis coördineert. Deze aanbieder 
is het aanspreekpunt voor de cliënt en voor de andere 
aanbieders die bij de zorglevering van het modulair 
pakket thuis (MPT) aan de cliënt betrokken zijn.

doelmatig string Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de aanvraag 
binnen het toegestane budget past.

extraKostenThuis string Reden die aangeeft waarom er sprake is van extra 
kosten thuis.

toeslagBeademing string De  beademing waarop de toeslag van toepassing soort
is.

toeslagOverig string Andere  (dan EKT en Beademingstoeslag) voor reden
ophoging van het basisbudget voor het geïndiceerde 
zorgprofiel.

verantwoord string Gecodeerde aanduiding die aangeeft of de zorg 
verantwoord geleverd kan worden.
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naam type beschrijving

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-
retourbericht. Het betreft  die in een retourbericht codes
het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_mutatie_aanvraag_instelling

WLZ mutatie aanvraag instelling

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

mutatieAanvraagObjectId long ObjectID van de bijbehorende WLZ mutatie aanvraag

instelling string Identificerende code van een instelling

soort string Indicatie van het soort toewijzing

toewijzingIngangsdatum datetime De datum waarop het toegewezen zorgzwaartepakket voor de eerste 
keer geleverd dient te worden

toewijzingEinddatum datetime De datum waarop het toegewezen zorgzwaartepakket voor de laatste 
keer geleverd dient te worden

toewijzingPercentage integer Aangevraagde deel van het budget dat geldt voor het betreffende 
zorgprofiel uitgedrukt in een percentage

opname boolean Indicatie of de client bij deze aanbieder opgenomen wordt

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft 
 die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een codes

(deel van een) ontvangen bericht weergeeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_mutatie_functies

WLZ mutatie functies

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id
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naam type beschrijving

functieToegewezenObjectId long ObjectID van de bijbehorende Functie Toegewezen

berichtObjectId long ObjectID van het bericht

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd

instelling string Identificerende code van een instelling

mutatiecode string De  van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg bij cliëntreden

mutatiedatum datetime De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt heeft 
plaatsgevonden

leveringsstatus string De  waarmee wordt aangegeven wat de status van de leveringsstatus
geleverde zorg is

instelling_bestemming string Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan 
ontvangen

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere 
mutatie betreft

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-retourbericht. Het betreft 
 die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van codes

een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie

wlz_mutatie_zorgzwaartepakket

WLZ mutatie zorgzwaartepakket

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

zorgzwaartepakketToegewezenObjectId long ObjectID van de bijbehorende Zorgwaartepakket 
Toegewezen

berichtObjectId long ObjectID van de wlz_berichten

instelling string Identificerende code van een instelling

mutatiecode string De  van een mutatie/beëindiging van de Wlz-zorg reden
bij cliënt

mutatiedatum datetime De datum waarop een mutatie in de Wlz-zorg bij cliënt 
heeft plaatsgevonden

leveringsstatus string
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naam type beschrijving

De  waarmee wordt aangegeven wat de leveringsstatus
status van de geleverde zorg is

instelling_bestemming string Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg 
zal gaan ontvangen

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van 
een eerdere mutatie betreft

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWlz-
retourbericht. Het betreft  die in een retourbericht codes
het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een zorgeenheid wordt geleverd

aangemaakt_op datetime Moment van aanmaken in de applicatie

leveringsstatusClassificatie string Nadere  van de leveringsstatusclassificatie
Vanaf .4101

wlz_score_beperkingen

WLZ score beperkingen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

beperkingObjectId long ObjectID van de bijbehorende beperking

vraag string Gecodeerde aanduiding van de  over een beperkingvraag

score string Gecodeerde aanduiding van de  op een vraag over een beperkingscore

commentaar text Commentaar behorende bij deze score beperking

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_score_stoornis

WLZ score stoornis

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het bijbehorende Indicatiebesluit

vraag string Gecodeerde aanduiding van de  over stoornissenvraag

score string Gecodeerde aanduiding van de  op een vraag over een stoornisscore

commentaar text Commentaar behorende bij deze score stoornis

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_ziektebeeld_en_stoornis

WLZ ziektebeeld en stoornis

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het bijbehorende Indicatiebesluit

grondslag string Codering die aangeeft wat ten  ligt aan de zorggrondslag

diagnosecodelijst string Code die aangeeft welke  gebruikt is, met diagnosecodelijst
aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan

subcode_diagnosecodelijst string Code die aangeeft welke  gebruikt subcode van een diagnosecodelijst
is

ziektebeeld_stoornis string Code die het ziektebeeld of de stoornis van een cliënt identificeert

prognose string Aanduiding welke  er is inzake het ziektebeeld of de stoornisprognose

commentaar text Commentaar behorende bij dit ziektebeeld of deze stoornis

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_zorgzwaartepakket_geindiceerd

WLZ zorgzwaartepakket geindiceerd

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het bijbehorende Indicatiebesluit
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naam type beschrijving

productObjectId long ObjectID van het product

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum de geïndiceerde zorgeenheid 
rechtsgeldig is

einddatum datetime De datum die aangeeft tot en met welke datum de geïndiceerde 
zorgeenheid rechtsgeldig is

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een 
zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een klasse

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te 
ontvangen/ontvangt

financiering string Gecodeerde aanduiding van de regeling op basis waarvan de zorg 
gefinancierd wordt

voorkeurClient string Gecodeerde aanduiding van de voorkeur van de cliënt ten aanzien van 
plaats en vorm van zorglevering

commentaar text Commentaar behorende bij deze geïndiceerde zorgeenheid

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wlz_zorgzwaartepakket_toegewezen

WLZ zorgzwaartepakket toegewezen

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

indicatiebesluitObjectId long ObjectID van het bijbehorende Indicatiebesluit

productObjectId long ObjectID van de producten

careOrderProductObjectId long ObjectID van de zorglegitimatieproducten

instelling string Identificerende code van een instelling

zorgkantoor string Identificatie van het Zorgkantoor, verantwoordelijk voor het uitvoeren 
van de Wlz

soort string Indicatie van het soort toewijzing

toewijzingsdatum datetime De datum waarop het zorgkantoor de Wlz-zorg aan cliënt toewijst

toewijzingstijd time Het tijdstip waarop het zorgkantoor de Wlz-zorg aan cliënt toewijst

ingangsdatum datetime De datum waarop de toegewezen functie voor de eerste keer geleverd 
dient te worden



Pagina  van 527 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

einddatum datetime De datum waarop de toegewezen zorgeenheid voor de laatste keer 
geleverd dient te worden

reden_intrekking string De  waarom een toewijzing wordt ingetrokkenreden

klasse string Gecodeerde aanduiding van de mate van zorg betreffende een 
zorgzwaartepakket, uitgedrukt in een klasse

instelling_bestemming string Identificerende code van de instelling waar de cliënt zorg zal gaan 
ontvangen

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de zorg wenst te 
ontvangen/ontvangt

for_this_institution boolean Indicatie over het aan deze instelling toegewezen zijn van deze 
toewijzing

voorkeurClient string Gecodeerde aanduiding van de voorkeur van de cliënt ten aanzien 
van plaats en vorm van zorglevering

toewijzingPercentage integer Toegewezen deel van het budget dat geldt voor het betreffende 
zorgprofiel uitgedrukt in een percentage

dossierhouder string Voorkeuraanbieder van de client voor het verblijf of de levering van het 
volledig pakket thuis

coordinatorZorgThuis string Aanbieder die de zorg thuis coördineert. Deze aanbieder is het 
aanspreekpunt voor de client en voor de andere aanbieders die bij de 
zorglevering van het modulair pakket thuis (MPT) aan de client 
betrokken zijn

opname boolean Indicatie of de client bij deze aanbieder opgenomen wordt

etmalen string Gecodeerde aanduiding van het aantal etmalen verblijf per week.
Vanaf .4081

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wmo301_beperkingrecords

WMO301 beperking record

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)
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naam type beschrijving

beschikkingsrecordObjectId long De beschikking waar dit record bij hoort

commentaar text commentaar tekst bij dit record

beperking string Aanduiding over de categorie van de beperking. .COD539

duur string Code die aangeeft wat de verwachte duur is van de categorie 
beperking. .COD749

wmo301_berichten

Algemene identificerende gegevens van het bericht

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wmoAanbieder double WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is

identificatie string Uniek kenmerk van het bericht.

originalMessageLocation string Pad naar het originele bestand.

dagtekeningHeenbericht datetime Wanneer is het bericht verzonden.

gemeentecode string Afzender van het bericht.

bericht text Inhoud van het bericht.

berichtVersie string Versie van het bericht.

status string Status van het bericht.
Vanaf .4111

wmo301_beschikkingsrecords

Het beschikkingrecord bevat beschikkinggegevens van de cliënt

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long
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naam type beschrijving

Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)

grondslag01 string Gecodeerde aanduiding wat als eerste ten grondslag ligt aan het 
beschikking met betrekking tot de ondersteuning voor een cliënt. 
COD736

grondslag02 string Gecodeerde aanduiding wat als tweede ten grondslag ligt aan het 
beschikking met betrekking tot de ondersteuning voor een cliënt. 
COD736

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum het beschikking 
rechtsgeldig is.

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum het beschikking 
rechtsgeldig is.

commentaar text commentaar tekst bij dit record

aanvraagnummerBeschikking double Aanvraagnummer van de beschikking.

beschikkingnummer double Nummer van de beschikking.

afgiftedatum datetime De datum waarop de beschikking genomen is.

careorderObjectId long Referentie naar de bijbehorende zorglegitimatie.

source string Bron van de beschikking.

disableSendingMazMut boolean Moeten MAZ en MUT berichten niet meer verstuurd worden.

wettelijkeVertegenwoordiging string Aanduiding van de .wettelijke vertegenwoordiging

indicatieorgaan double Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft 
verricht.

clientnummer string Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of 
indicatieorgaan.

juridischeStatus string Juridische situatie die voor de cliënt van toepassing is op het 
moment van indicatiestelling .COD232

bopz integer Een artikel 60-verklaring geeft aan of de gevraagde opneming 
noodzakelijk is.

datumBopz datetime De datum waarop de artikel 60-verklaring is afgegeven.

clientObjectId long Referentie naar het client record in de algemene administratie.

leefeenheid string Woningtype.

wmo301_productrecordbeschikt

Het productrecord bevat gegevens over een beschikte product

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)

beschikkingsrecordObjectId long De beschikking waar dit record bij hoort

productcategorie string Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het 
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WMO020

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum de beschikte 
ondersteuningseenheid rechtsgeldig is.

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum de beschikte 
ondersteuningseenheid rechtsgeldig is.

volume double Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.

eenheid string Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. wmo1.0 
, wmo2.0 WMO756 WMO756

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer. COD741

commentaar text commentaar tekst bij dit record

leveringsvoorwaarde string Codering die aangeeft welke leveringsvoorwaarde van toepassing is 
voor de ondersteuning .COD740

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de 
ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt .COD578

frequentie string Frequentie zoals beschreven in .WMO757

wmo301_productrecordtoegewezen

Het productrecord (toewijzing) bevat gegevens over een toegewezen product

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)
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naam type beschrijving

beschikkingsrecordObjectId long De beschikking waar dit record bij hoort

productcategorie string Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van producten in het 
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). WMO020

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

wmoAanbieder double WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is

ingangsdatum datetime Ingangsdatum.

einddatum datetime Einddatum

volume double Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.

eenheid string Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. wmo1.0 
, wmo2.0 WMO756 WMO756

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer. COD741

commentaar text commentaar tekst bij dit record

gemeentecode double Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

soort string Indicatie van het soort toewijzing. .cod165

toewijzingsdatum datetime De datum waarop de gemeente de Wmo ondersteuning aan cliënt 
toewijst.

toewijzingstijd time Het tijdstip waarop de gemeente de Wmo ondersteuning aan cliënt 
toewijst.

redenIntrekking string De reden waarom een toewijzing wordt gewijzigd. .WMO002

wmoAanbiederBestemming double Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt 
ondersteuning zal gaan ontvangen.

productObjectId long Referentie naar het overeenkomstige product in de algemene 
administratie.

careorderproductObjectId long Referentie naar de overeenkomstige zorglegitimatie-product in de 
algemene administratie.

actief boolean Wel of niet actief zijn van deze toewijzing.

frequentie string Frequentie zoals beschreven in .WMO757

referentieAanbieder string Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.

toewijzingNummer long Identificerend nummer van de opdracht om een specifiek product te 
leveren, zoals vastgesteld door de gemeente.

budget integer Aanduiding van het budget.
Vanaf .4111
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wmo301_scorebeperkingrecords

Het score-beperkingrecord bevat scoregegevens over beperkingen van de cliënt

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij handmatige 
invoer)

commentaar text commentaar tekst bij dit record

beperkingrecordObjectId long Beperkingsrecord waar dit record bij hoort.

vraagBeperking string Gecodeerde aanduiding van de vraag over beperking .COD825

scoreBeperking string Gecodeerde aanduiding van de score op een vraag over een beperking 
.COD828

wmo301_scorestoornisrecords

Het score-stoornisrecord bevat scoregegevens over stoornissen van de cliënt

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)

beschikkingsrecordObjectId long De beschikking waar dit record bij hoort

commentaar text commentaar tekst bij dit record

vraagStoornis string Gecodeerde aanduiding van de vraag over stoornissen .COD824

scoreStoornis string Gecodeerde aanduiding van de score op een vraag over een 
stoornis .COD827

wmo301_ziektebeeldenstoornisrecords

Het ziektebeeld- en stoornisrecord bevat diagnostische gegevens m.b.t. ziektebeeld en/of stoornis van de cliënt

Tijdzone .+02:00
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naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)

beschikkingsrecordObjectId long De beschikking waar dit record bij hoort

commentaar text commentaar tekst bij dit record

grondslag string Codering die aangeeft wat ten grondslag ligt aan de ondersteuning. 
.COD736

diagnosecodelijst string Code die aangeeft welke diagnosecodelijst gebruikt is, met 
aanduiding van de oorsprong van de codes en/of de beheerder ervan 

.COD392

subcodeDiagnosecodelijst string Code die aangeeft welke subcode van een diagnosecodelijst gebruikt 
is .COD770

ziektebeeldStoornis string Code die het ziektebeeld of de stoornis van een cliënt identificeert.

prognose string Aanduiding welke prognose er is inzake het ziektebeeld of de 
stoornis .COD737

wmo301_zorgzwaartepakketrecordbeschikt

Het zorgzwaartepakket bevat gegevens over een beschikt zorgzwaartepakket

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)

beschikkingsrecordObjectId long De beschikking waar dit record bij hoort

zzpcode string Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket. (COD163)
[#lst_iwmo_cod163]

ingangsdatum datetime De datum die aangeeft vanaf welke datum de beschikte 
ondersteuningseenheid rechtsgeldig is.

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum de beschikte 
ondersteuningseenheid rechtsgeldig is.
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naam type beschrijving

commentaar text commentaar tekst bij dit record

klasse string COD756.

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de 
ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt .COD578

wmo301_zorgzwaartepakketrecordtoegewezen

Het zorgzwaartepakketrecord (toewijzing) bevat gegevens over een toegewezen zorgzwaartepakket

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)

beschikkingsrecordObjectId long De beschikking waar dit record bij hoort

zzpcode string Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket. (COD163)
[#lst_iwmo_cod163]

wmoAanbieder double WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is

ingangsdatum datetime Ingangsdatum.

einddatum datetime Einddatum

gemeentecode double Identificatie van een gemeente die betrokken is bij de uitvoering van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

soort string Indicatie van het soort toewijzing. .COD165

toewijzingsdatum datetime De datum waarop de gemeente de Wmo ondersteuning aan cliënt 
toewijst.

toewijzingstijd time Het tijdstip waarop de gemeente de Wmo ondersteuning aan cliënt 
toewijst.

redenIntrekking string De reden waarom een toewijzing wordt ingetrokken .COD172

klasse string COD756.

wmoAanbiederBestemming double Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt 
ondersteuning zal gaan ontvangen.

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt de 
ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt .COD578
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naam type beschrijving

productObjectId long Referentie naar het product in de algemene administratie.

careorderproductObjectId long Referentie naar de zorglegitimatie-product in de algemene 
administratie.

actief boolean Indicatie of deze ZZP toewijzing actief is.

wmo305_berichten

Algemene identificerende gegevens van het MAZ bericht

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wmoAanbieder double WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code 
die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

messageId string Uniek kenmerk van het bericht.

gemeentecode double Identificatie van een gemeente waar het bericht voor bestemd is.

bericht text Inhoud van het bericht.

rapport text Inhoudt van de rapportage van het aanmaken van het bericht.

retourBericht text Inhoud van het retourbericht (WMO306)

retourRapport text Inhoud van de rapportage bij het verwerken van het retourbericht.

status string Status van het bericht (gedownload, verstuurd, afgewezen, etc).

wmo305_productrecordgeleverd

Het productrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd product

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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naam type beschrijving

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)

volume double Aanduiding van de mate van zorg betreffende een product.

eenheid string Aanduiding van de eenheid waarin het volume is uitgedrukt. 
wmo1.0 , wmo2.0 WMO756 WMO756

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het 
betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de 
beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht 
weergeeft

productrecordtoegewezenObjectId long Referentie naar het toegewezen product.

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid wordt 
geleverd.

leveringsstatus string De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status 
van de geleverde ondersteuning is .COD167

intrekking boolean Is dit een intrekking van een voorgaand geleverd product.

frequentie string Frequentie zoals beschreven in .WMO757

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

productObjectId long Referentie naar het overeenkomstige product in de algemene 
administratie.

wmo305_zorgzwaartepakketrecordgeleverd

Het zorgzwaartepakketrecord (geleverd) bevat gegevens over een geleverd zorgzwaartepakket

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is 
(null bij handmatige invoer)

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-
retourbericht. Het betreft een code die in een 
retourbericht het resultaat van de beoordeling van 
een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft

zorgzwaartepakketrecordtoegewezenObjectId long Referentie naar het toegewezen ZZP.

begindatum datetime
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naam type beschrijving

Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid 
wordt geleverd.

sleuteldatum datetime Datum vanaf wanneer het verblijf voor de cliënt 
beschikbaar is.

klasse string COD756.

leveringsstatus string De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven 
wat de status van de geleverde ondersteuning is 

.COD167

leveringsvorm string Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de 
cliënt de ondersteuning wenst te ontvangen
/ontvangt .COD578

intrekking boolean Is dit een intrekking van een voorgaand geleverd 
ZZP.

wmo307_aanvraagproductrecords

Het aanvraagrecord bevat een voorstel voor een toewijzing als alternatief voor de toewijzing waar het record op 
van toepassing is

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null 
bij handmatige invoer)

volume double Aanduiding van de mate van zorg betreffende een 
product.

eenheid string Aanduiding van de eenheid waarin het volume is 
uitgedrukt. wmo1.0 , wmo2.0 WMO756 WMO756

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-
retourbericht. Het betreft een code die in een 
retourbericht het resultaat van de beoordeling van een 
(deel van een) ontvangen bericht weergeeft

mutatiezorgzwaartepakketrecordObjectId long Referentie naar het bijbehorende mutatie ZZP record.

productcategorie string Gecodeerde aanduiding van hoofdcategorieën van 
producten in het kader van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) .WMO020

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
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naam type beschrijving

wmoAanbieder double Identificerende code van een Wmo aanbieder.

soort string Indicatie van het soort toewijzing. .COD165

ingangsdatum datetime De datum waarop de toegewezen product voor de 
eerste keer geleverd dient te worden.

einddatum datetime De datum waarop de toegewezen product voor de 
laatste keer geleverd dient te worden.

vervoer string Indicatie over het van toepassing zijn van vervoer. 
.COD741

productObjectId long Referentie naar het bijbehorende product in de 
algemene administratie.

wmo307_aanvraagzorgzwaartepakketrecords

Het aanvraagrecord bevat een voorstel voor een toewijzing als alternatief voor de toewijzing waar het record op 
van toepassing is

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null 
bij handmatige invoer)

zzpcode string Gecodeerde aanduiding van een zorgzwaartepakket. 
(COD163)[#lst_iwmo_cod163]

wmoAanbieder double WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is

ingangsdatum datetime Ingangsdatum.

einddatum datetime Einddatum

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-
retourbericht. Het betreft een code die in een 
retourbericht het resultaat van de beoordeling van een 
(deel van een) ontvangen bericht weergeeft

mutatiezorgzwaartepakketrecordObjectId long Referentie naar het bijbehorende mutatie ZZP record.

soort string Indicatie van het soort toewijzing .COD165

klasse string COD756.

leveringsvorm string
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naam type beschrijving

Gecodeerde aanduiding van de vorm waarin de cliënt 
de ondersteuning wenst te ontvangen/ontvangt COD578
.

productObjectId long Referentie naar het bijbehorende product in de 
algemene administratie.

wmo307_berichten

Algemene identificerende gegevens van het MUT bericht

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

wmoAanbieder double WMO aanbieder waarvoor het bericht bedoeld is

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code 
die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

messageId string Uniek kenmerk van het bericht.

gemeentecode double Identificatie van een gemeente waar het bericht voor bestemd is.

bericht text Inhoud van het bericht.

rapport text Inhoud van de rapportage van het aanmaken van het bericht.

retourBericht text Inhoud van het retourbericht (WMO308).

retourRapport text Inhoud van de rapportage bij het verwerken van het retourbericht.

status string Status van het bericht (gedownload, verstuurd, afgewezen, etc).

wmo307_mutatieproductrecords

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van ondersteuning

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging
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naam type beschrijving

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is (null bij 
handmatige invoer)

mutatiecode string De reden van een mutatie/beëindiging van de Wmo-
ondersteuning bij cliënt. COD588

mutatiedatum datetime De datum waarop een mutatie in de Wmo-ondersteuning bij 
cliënt heeft plaatsgevonden.

leveringsstatus string De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven wat de status 
van de geleverde ondersteuning is. COD167

wmoAanbiederBestemming double Identificerende code van de Wmo aanbieder waar de cliënt 
ondersteuning zal gaan ontvangen.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het 
betreft een code die in een retourbericht het resultaat van de 
beoordeling van een (deel van een) ontvangen bericht 
weergeeft

productrecordtoegewezenObjectId long Referentie naar het bijbehorende toegewezen product.

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid wordt 
geleverd.

intrekking boolean Is dit een intrekking van een voorgaand geleverd product.

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader van de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

automaticallyCreated boolean Aanduiding of het automatisch aangemaakt is.
Vanaf .4111

wmo307_mutatiezorgzwaartepakketrecords

Het mutatierecord bevat gegevens over de levering van ondersteuning

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

berichtObjectId long Het WMO bericht waarmee dit record ontvangen is 
(null bij handmatige invoer)

mutatiecode string De reden van een mutatie/beëindiging van de 
Wmo-ondersteuning bij cliënt. COD588

mutatiedatum datetime De datum waarop een mutatie in de Wmo-
ondersteuning bij cliënt heeft plaatsgevonden.
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naam type beschrijving

leveringsstatus string De leveringsstatus waarmee wordt aangegeven 
wat de status van de geleverde ondersteuning is. 
COD167

wmoAanbiederBestemming double Identificerende code van de Wmo aanbieder waar 
de cliënt ondersteuning zal gaan ontvangen.

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-
retourbericht. Het betreft een code die in een 
retourbericht het resultaat van de beoordeling van 
een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft

zorgzwaartepakketrecordtoegewezenObjectId long Referentie naar het toegewezen ZZP.

begindatum datetime Datum vanaf wanneer een ondersteuningseenheid 
wordt geleverd.

intrekking boolean Indicatie of deze ZZP toewijzing actief is.

automaticallyCreated boolean Aanduiding of het automatisch aangemaakt is.
Vanaf .4111

wmo315_clienten

De cliënt WMO specifieke persoonsgegevens van de cliënt waarvoor WMO wordt aangevraagd, de algemene 
gegevens staan in het client record in de algemene administratie

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft 
een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling 
van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft

headerObjectId long De WMO header (bericht) waarmee dit record verstuurd is

cizCode integer Identificatie van het indicatieorgaan dat de indicatiestelling heeft 
verricht.

clientnummer string Identificerend nummer van een cliënt bij een de gemeente of 
indicatieorgaan.

statusAanlevering string Indicatie over de status van de informatie in het record.

clientObjectId long Referentie naar het client record in de algemene administratie.

intrekking boolean Indicatie die aangeeft of dit bericht een intrekking van een eerdere 
melding aanvang betreft.
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naam type beschrijving

careOrderRequestObjectId long Referentie naar de beschikkingsaanvraag in de algemene 
administratie.

bsn integer Een door de overheid toegekend identificerend nummer in het kader 
van het vereenvoudigen van het contact tussen overheid en burgers 
en het verminderen van de administratieve lasten.

geboortedatum datetime De geboortedatum van de cliënt.

geslacht string Het geslacht van de cliënt.

achternaam string De achternaam van de cliënt.

voorvoegsel string Het voorvoegsel voor de achternaam van de cliënt.

naamcode string Aanduiding naamgebruik [COD700].

voorletters string De voorletters van de cliënt.

wmo315_headers

Algemene identificerende gegevens van het aanvraagbericht

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die 
in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

identificatie string Uniek kenmerk van het bericht.

ontvanger double Ontvanger van het bericht.

afzender string Afzender van het bericht.

bericht text Inhoud van het bericht.

rapport text Inhoudt van de rapportage van het aanmaken van het bericht.

retourBericht text Inhoud van het retourbericht (WMO306).

retourRapport text Inhoud van de rapportage bij het verwerken van het retourbericht.

status string Status van het bericht (gedownload, verstuurd, afgewezen, etc).

wmo315_producten
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Het voor de cliënt aangevraagde WMO product

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-
retourbericht. Het betreft een code die in een 
retourbericht het resultaat van de beoordeling van een 
(deel van een) ontvangen bericht weergeeft

headerObjectId long De WMO header (bericht) waarmee dit record 
verstuurd is.

aanvraagnummer double Identificerend nummer van een beschikkings-aanvraag 
van een cliënt bij een de gemeente of indicatieorgaan.

beschikkingnummer double Identificerend nummer van een beschikking zoals 
vastgesteld door de gemeente.

ingangsdatum datetime Ingangsdatum van een afgegeven beschikking.

begindatum datetime De aangevraagde ingangsdatum van het toe te wijzen 
Product.

aanbieder string Identificerende code van een Wmo aanbieder.

omvangVolume double Aanduiding van de mate van ondersteuning 
betreffende een product, onderdeel van de Omvang.

omvangEenheid string Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van 
een ondersteuningsproduct is beschreven [WMO756].

omvangFrequentie string Aanduiding van de frequentie waarmee een 
ondersteuningsproduct geleverd wordt [WMO757].

statusAanlevering string Indicatie over de status van de informatie in het record 
[COD467].

verwijzerType string Gegevens over de persoon of instantie die een cliënt 
heeft doorverwezen naar ondersteuning [COD327].

verwijzerNaam string Gegevens over de persoon of instantie die een cliënt 
heeft doorverwezen naar ondersteuning.

verwijzerZorgverlenerCode string De AGB-code (van het Zorgpartijtype Zorgverlener) 
van de verwijzer.
Vanaf .4083

raamcontract boolean Indicator of de aanbieder voor de te leveren 
ondersteuning beroep doet op een landelijk 
raamcontract [COD260].

clientObjectId long
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naam type beschrijving

Referentie naar het client record in de algemene 
administratie.

productCategorie string De categorie van het product.

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

productObjectId long Referentie naar het overeenkomstige product in de 
algemene administratie.

careOrderRequestFunctionGroupObjectId long Referentie naar de overeenkomstige 
beschikkingaanvraagproduct in de algemene 
administratie.

gemeente string Gemeentecode waar de aanvraag naar toe gestuurd is.

intrekkingVan long Referentie naar een andere 
beschikkingaanvraagproduct waarvan dit een 
intrekking is.

antwoordHeaderObjectId long ObjectID van het bijbehorende antwoord.
Vanaf .4111

referentieAanbieder string Naam of nummer die als referentie kan worden 
meegegeven.
Vanaf .4111

wmo317_clienten

WMO verzoek om wijziging WMO317 client

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code 
die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

headerObjectId long De WMO header (bericht) waarmee dit record verstuurd is.

clientObjectId long Referentie naar het client record in de algemene administratie.

wmo317_headers

WMO verzoek om wijziging WMO317 header

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111
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naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code 
die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

ontvanger double Ontvanger van het bericht.

afzender string Afzender van het bericht.

berichtObjectId long ObjectID van het .bericht

wmo317_nieuw_producten

WMO verzoek om wijziging WMO317 nieuw product

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-
retourbericht. Het betreft een code die in een 
retourbericht het resultaat van de beoordeling van een 
(deel van een) ontvangen bericht weergeeft

verzoekObjectId long ObjectID van het .verzoek

productCategorie string De categorie van het product.

productcode string Gecodeerde aanduiding van producten in het kader 
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

gewensteIngangsdatum datetime Datum die aangeeft vanaf welke datum het nieuwe 
product gewenst is.

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum het 
nieuwe product geldig is.

omvangVolume double Aanduiding van de mate van ondersteuning 
betreffende een product, onderdeel van de Omvang.

omvangEenheid string Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van 
een ondersteuningsproduct is beschreven [WMO756].

omvangFrequentie string Aanduiding van de frequentie waarmee een 
ondersteuningsproduct geleverd wordt [WMO757].



Pagina  van 546 549Ons – Nedap healthcare

naam type beschrijving

budget integer Aanduiding van het budget.

careOrderRequestFunctionGroupObjectId long Referentie naar de overeenkomstige 
beschikkingaanvraagproduct in de algemene 
administratie.

wmo317_ongewijzigd_producten

WMO verzoek om wijziging WMO317 ongewijzigd product

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-
retourbericht. Het betreft een code die in een 
retourbericht het resultaat van de beoordeling van een 
(deel van een) ontvangen bericht weergeeft

verzoekObjectId long ObjectID van het .verzoek

toegewezenProductObjectId long ObjectID van het .toegewezen product

careOrderRequestFunctionGroupObjectId long Referentie naar de overeenkomstige 
beschikkingaanvraagproduct in de algemene 
administratie.

wmo317_te_wijzigen_producten

WMO verzoek om wijziging WMO317 te wijzigen product

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-
retourbericht. Het betreft een code die in een 
retourbericht het resultaat van de beoordeling van een 
(deel van een) ontvangen bericht weergeeft

verzoekObjectId long ObjectID van het .verzoek

toegewezenProductObjectId long ObjectID van het .toegewezen product
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naam type beschrijving

gewensteIngangsdatum datetime Datum die aangeeft vanaf welke datum het nieuwe 
product gewenst is.

einddatum datetime Datum die aangeeft tot en met welke datum het te 
wijzigen product geldig is.

omvangVolume double Aanduiding van de mate van ondersteuning 
betreffende een product, onderdeel van de Omvang.

omvangEenheid string Aanduiding van de eenheid waarin de Omvang van 
een ondersteuningsproduct is beschreven [WMO756].

omvangFrequentie string Aanduiding van de frequentie waarmee een 
ondersteuningsproduct geleverd wordt [WMO757].

budget integer Aanduiding van het budget

careOrderRequestFunctionGroupObjectId long Referentie naar de overeenkomstige 
beschikkingaanvraagproduct in de algemene 
administratie.

wmo317_verzoeken

WMO verzoek om wijziging WMO317 verzoek

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft 
een code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling 
van een (deel van een) ontvangen bericht weergeeft

reden string Reden van het verzoek.

referentieAanbieder string Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.

vowClientObjectId long ObjectID van het bijbehorende .aanvraag cliënt

antwoordHeaderObjectId long ObjectID van het bijbehorende .header

careOrderRequestObjectId long ObjectID van het bijbehorende .herindicatie

wmo319_antwoorden

WMO antwoordbericht WMO319 antwoord

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111
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naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een 
code die in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een 
(deel van een) ontvangen bericht weergeeft

headerObjectId long ObjectID van het bijbehorende .header

referentieAanbieder string Naam of nummer die als referentie kan worden meegegeven.

antwoord boolean Geeft aan of er antwoord ontvangen is.

redenAfwijzingVerzoek string Beschrijft de reden waarom het verzoek is afgewezen.

wmo319_headers

WMO antwoordbericht WMO319 header

Tijdzone . Vanaf .+02:00 4111

naam type beschrijving

objectId long Object id

createdAt datetime Moment van aanmaken

updatedAt datetime Moment van laatste wijziging

retourcodes string Komma-gescheiden meldingen in een iWmo-retourbericht. Het betreft een code die 
in een retourbericht het resultaat van de beoordeling van een (deel van een) 
ontvangen bericht weergeeft

ontvanger double Ontvanger van het bericht.

afzender string Afzender van het bericht.

xml text Beschrijft de bijbehorden XML.

xmlexportentries

XML export entry

Tijdzone .+02:00

naam type beschrijving

objectId long Object id

employeeIdentificationNo string Het identificatienummer van de medewerker

employmentId string Het contractnummer van de medewerker
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naam type beschrijving

clientIdentificationNo string Het identificatienummer van de client

isDuration boolean Of het tijdsgebaseerd is

code string De code

clusterIdentificationNo string Het identificatienummer van het team

exportUnit integer De eenheid


