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Inleiding
Dit document beschrijft de geïnventariseerde wijzingen t.b.v. het verbeteren van het
HL7 afspraakverzoek. Op basis van onderstaande wijzigingsverzoeken heeft
ZorgDomein een nieuw HL7 SRM bericht gespecificeerd. Dit document is opgesteld om
klanten en partners te ondersteunen bij de overgang naar het nieuwe ZorgDomein HL7
SRM (2016) bericht. De volgende hoofdstukken beschrijven de wijzigingsverzoeken en
een inhoudelijke vergelijking van het oude ten opzichte van het nieuwe
afspraakverzoek.

Wijzigingsverzoeken
A. Annuleren
Annuleren van afspraakverzoeken was tot voor de uitrol van dit bericht uitsluitend
mogelijk via e-mail. Het wijzigingsverzoek houdt in dat het afspraakverzoek is verrijkt
met de mogelijkheid om als annuleringsbericht gebruikt te worden.

B. Contactgegevens verwijzer
In het afspraakverzoek worden contactgegevens van de praktijk van de verwijzer
meegestuurd. In het oude ZorgDomein afspraakverzoek wordt er momenteel maar één
telefoonnummer van de verwijzer meegestuurd, terwijl meerdere nummers opgegeven
kunnen worden. Het wijzigingsverzoek houdt in dat alle beschikbare contactgegevens
van de verwijzer opgenomen worden in het bericht.

C. AGB-code huisartsenpraktijk uitvoerende verwijzer
Verwijzers kunnen vanuit verschillende huisartsenpraktijken verwijzen. In het oude
afspraakverzoek is niet te achterhalen vanuit welke huisartsenpraktijk de uitvoerende
verwijzer het afspraakverzoek heeft geplaatst. Deze informatie is voor afhandelende
instellingen wel nodig voor de facturatie. Het wijzigingsverzoek houdt in dat de
praktijknaam en AGB-code worden toegevoegd aan het afspraakverzoek.

D. AGB-code huisartsenpraktijk verantwoordelijke verwijzer
Verwijzers kunnen vanuit verschillende huisartsenpraktijken verwijzen. In het oude
afspraakverzoek is niet te achterhalen vanuit welke huisartsenpraktijk de
verantwoordelijke verwijzer het afspraakverzoek heeft geplaatst. Deze informatie is
voor afhandelende instellingen wel nodig voor de facturatie. Het wijzigingsverzoek
houdt in dat de praktijknaam en AGB-code worden toegevoegd aan het
afspraakverzoek.

E. Meerdere patiënt IDs
Het wijzigingsverzoek houdt in dat het afspraakverzoek is verrijkt met de mogelijkheid
tot meerdere patiënt IDs.
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F. Geslachtsaanduiding
In het oude afspraakverzoek worden niet alle mogelijke geslachtsaanduidingen
ondersteund. Het wijzigingsverzoek houdt in dat de beschikbare codes voor de
geslachtsaanduiding uitgebreid dient te worden met nog twee opties: ongespecificeerd
en onbekend.

G. Contactgegevens patiënt
In het afspraakverzoek worden contactgegevens van de patiënt meegestuurd. In het
oude ZorgDomein afspraakverzoek wordt er momenteel maar één telefoonnummer van
de patiënt meegestuurd, terwijl meerdere nummers opgegeven kunnen worden. Het
wijzigingsverzoek houdt in dat alle beschikbare contactgegevens van de patiënt
opgenomen worden in het bericht.

H. Verzoek tot extra services
Sinds kort biedt ZorgDomein de mogelijkheid aan verwijzers om verzoek tot extra
services mee te sturen. Denk daarbij aan de aanwezigheid van een tolk, de
mogelijkheid om met rolstoel te komen, etc. Dit soort verzoeken kunnen logistieke
impact hebben. Het wijzigingsverzoek houdt in dat dit verzoek wordt meegestuurd in
het afspraakverzoek.
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Vergelijking SRM - SRM (2016)
Element

SRM

SRM (2016)

MSH-9.2

Altijd “S01”.

Nu afhankelijk van het doel van het
bericht: nieuw afspraakverzoek (“S01”) of
annuleringsbericht (“S04”).

MSH-15

Altijd “AL”.

Veld verwijdert.

MSH-16

Altijd “NE”.

Veld verwijdert.

MSH-17

Onbestaand.

Altijd “NLD”.

MSH-18

Onbestaand.

Altijd “8859/1”.

ARQ-6

Bevat de zorgvraag.

Bevat de zorgvraag in het geval van een
afspraakverzoek.
Bevat de reden van annulering in het
geval van een annuleringsverzoek.

ARQ-6.3

“ZORGDOMEIN”.

“99zda”.

ARQ-7

Bevat informatie betreft zorgproducttype.

Bevat informatie betreft het zorgproduct.

ARQ-8

Onbestaand.

Bevat informatie betreft zorgproducttype.

ARQ-12

Onbestaand.

In het geval van een spoedafspraak: “S”,
anders: “R”.

ARQ-16

Twee opties waarvan slechts één wordt
meegestuurd.

Alle beschikbare opties worden
meegestuurd middels een herhaling van
het veld.

ARQ-18

Onbestaand.

Bevat informatie betreft de praktijk van
de verantwoordelijke verwijzer.

ARQ-20

Twee opties waarvan slechts één wordt
meegestuurd.

Alle beschikbare opties worden
meegestuurd middels een herhaling van
het veld.

ARQ-21

Onbestaand.

Bevat informatie betreft de praktijk van
de uitvoerende verwijzer.

PID-3

Drie opties waarvan slechts één in het
bericht wordt meegestuurd.

BSN wordt altijd meegestuurd. Verder
worden alle beschikbare opties
meegestuurd middels een herhaling van
het veld.

PID-8

Twee mogelijkheden: man/vrouw.

Vier mogelijkheden: man/vrouw/niet
gespecificeerd/onbekend.

PID-11.7

“H”.

“M”.

PID-13

Enkel het vaste telefoonnummer.

Alle beschikbare telefoonnummers worden
meegestuurd middels een herhaling van
het veld.

PID-31

Onbestaand.

Bevat informatie betreft de verificatie van
het BSN.

PID-32

Onbestaand

“NNNLD”.

AIS-3

Bevat informatie betreft het zorgproduct.

Bevat informatie betreft het (de)
aanbodelement(en).

AIS-5

Onbestaand.

Altijd “0”.

AIS-6.1

Onbestaand.

Altijd “m”.

AIS-9

Onbestaand.

“No”.

AIS-11.2

Onbestaand.

Door de verwijzer gewenste extra
benodigde services voor de afspraak.

AIG-3.2

Naam van het specialisme dat
geselecteerd is op cluster-niveau.

Naam van het cluster.
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AIG-3.3

“ZORGDOMEIN”.

“99zda”.

AIG-9

Onbestaand.

Altijd “0”.

AIG-10.1

Onbestaand.

Altijd “m”.

AIG-13

Onbestaand.

“No”.

AIL-3.4.1

AGB-code van het geselecteerde
samenwerkingsverband.

AGB-code van de geselecteerde locatie.

AIL-7

Onbestaand.

Altijd “0”.

AIL-8.1

Onbestaand.

Altijd “m”.

AIL-11

Onbestaand.

“No”.

AIP-3.1

Naam van de verzochte specialist door de
verwijzer.

AGB-code van de verzochte specialist door
de verwijzer.

AIP-3.2

Onbestaand.

Naam van de verzochte specialist door de
verwijzer.

AIP-3.8

“99”.

Component verwijdert.

AIP-3.9

“VEKTIS”.

Conditioneel. Indien AIP-3.1 een waarde
bevat: “VEKTIS”.

AIP-11

Onbestaand.

“No”.
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