
parameter omschrijving operationalisatie 

DatumVerrichting Datum waarop prestatie/verrichting plaatsvindt jjjj.mm.dd (ISO-formaat) 

PrestatieCode Prestatiecode volgens Vektis standaard PM304 (Prestatie codelijst Paramedische 
hulp) 

Vektis standaard PM304 

LocatiePathCode Samengestelde locatiecode en samengestelde pathologiecode (Paramedische 
diagnosecode) 

Diagnosecoderingsysteem 
Paramedische Hulp (DCSPH)  

DatumEindevaluatie Datum eindevaluatie jjjj.mm.dd (ISO-formaat) 

EindresultaatBehaald In welke mate is het beoogd eindresultaat/hoofddoel behaald Codelijst FYS100302 

GeboorteJaar Geboortejaar patiënt formaat EEJJ 

Geslacht Geslacht patiënt NEN-ISO 5218 

Meetinstrument.Code Aanduiding gebruikt meetinstrument Codelijst FY060202 

DuurFunctioneringsProblemen Duur functioneringsproblemen (in weken) 
Heeft betrekking op de periode voorafgaand aan de anamnese. 

Aantal weken 

Meetinstrument.DatumAfname Geeft de datum aan waarop een (groep van) meetinstrumenten is 
ingevuld/afgenomen. 

jjjj.mm.dd (ISO-formaat) 

Nevenpathologie Is er sprake van relevante nevenpathologie (ja/nee) Ja=1, Nee=0 

Recidief Is er sprake van een recidief van dezelfde klachten in het afgelopen jaar? Ja=1, Nee=0 

RedenEindeZorg Reden einde zorg (Vektis lijst) COD217-VEK1 

BehandelEpisodeId Unieke code die aangeeft aan bij welke behandelepisode de genoemde verrichtingen 
en dossierstatus horen. Behandel episodes die meerdere uitspoelingen beslaan, 
hebben een onveranderd id. 

Betekenisloze sequentie code welke 
niet-herleidbaar is tot 
persoonsgegevens. 

PatientId Unieke code binnen een praktijk ter identificatie van de patiënt waar aangeleverde 
gegevens van toepassing zijn 

Betekenisloze sequentie code welke 
niet-herleidbaar is tot 
persoonsgegevens. 

BehandelaarId Unieke code per praktijk ter identificatie van de behandelaar (degene die 
daadwerkelijk aanwezig is bij het patientcontact ('Verrichting') waar aangeleverde 
gegevens van toepassing zijn 

AGB code 

SWleverancier Code informatiesysteem software leverancier. Geeft de productleverancier aan 
waarmee de gegevens worden verstuurd naar de webservice. 

COD805-VEKT. Partijen die hierin niet 
voorkomen maken gebruik van 
code999801 of krijgen een eigen code. 
Bijvoorbeeld Abakus is 080001 

https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/praktijkvoering/standaardisatie/dcsph/ict_dcsph-circulairezn.pdf
https://www.kngf.nl/binaries/content/assets/kngf/onbeveiligd/praktijkvoering/standaardisatie/dcsph/ict_dcsph-circulairezn.pdf
https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/5
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD046&Co_Or_Code=NEN
https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/2
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD217&Co_Or_Code=VEK1
http://ei.vektis.nl/WespGegevenselementBinnenBericht.aspx?BerichtID=PM394&Ei_RbType=304&Ei_RbVolg=22&is_iber=PM304&is_versie=3.2
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD805&Co_Or_Code=VEKT
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD805&Co_Or_Code=VEKT
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD805&Co_Or_Code=VEKT
http://ei.vektis.nl/WespCodelijstenDetail.aspx?Co_Ge_Code=COD805&Co_Or_Code=VEKT


 

 

 

VersieNr Versieaanduiding informatiesysteem software leverancier. Geeft het versienummer 
aan van de software waarmee de gegevens worden verstuurd naar de webservice. 

Versienummer 

PraktijkId Unieke code ter identificatie van aanleverende praktijk i.c.m. behandelaar AGB code 

Postcode Postcode van de aanleverende locatie. Let op: dit dient de postcode te zijn van de 
behandellocatie waar alle behandelepisodes uit het bestand plaats hebben 
gevonden.  

Postcode, zonder spatie 

Huisnummer Huisnummer van de aanleverende locatie Nummer met extensies 

Meetinstrument.VersieNummer Het versienummer van het gebruikte meetinstrument. De mogelijke versienummers 
worden in de meetinstrumentspecificaties weergegeven. 

Versienummer, oproepbaar via 
webservice 

AntwoordScore Het antwoord dat een cliënt geeft op een bepaalde vraag in een meetinstrument. Multiple choice antwoord, geen vrije 
tekst. Let op: in geval van decimaal 
antwoord geen komma, maar een punt. 

ItemSequentie Het volgnummer van een bepaalde vraag in een meetinstrument. Vraagnummer 

NExclusie Geeft aan hoeveel behandelepisodes in deze aanlevering zijn geexcludeerd omdat de 
patiënt (nog) geen toestemming heeft gegeven voor het versturen van zijn of haar 
gegevens aan de LDF (Opt-in) of LDK (opt-out). 

Aantal behandelepisodes 

Verwijzer Eerste twee posities AGB-zorgverlenerscode verwijzer. Geeft aan door welk type 
zorgverlener (huisarts of medisch specialist) de patiënt is verwezen naar de 
fysiotherapeut.   

01=huisarts, 03=medisch specialist  

SpecificatieNummer Geeft aan welke versie van de specificaties wordt gehanteerd.  Mogelijke waardes bestaan uit het 
woord 'Specificatie', direct gevolgd door 
het specificatienummer, zonder de 
punt. Voorbeeld: Specificatie50; 
Specificatie60. 

Zorgverzekeraarscode (UZOVI) Code die aangeeft welke zorgverzekeraar verbonden is aan de 
behandelepisode/patiënt? 

UZOVI register 

DTFVerwijzing Geeft aan of er sprake is van DTF of verwijzing DTF=2, Verwijzing=1 

http://ei.vektis.nl/WespGegevenselementBinnenBericht.aspx?BerichtID=PM394&Ei_RbType=301&Ei_RbVolg=11&is_iber=PM304&is_versie=3.2
https://www.vektis.nl/index.php/producten-en-diensten/referentieproducten/uzovi


 

Afgekorte naam Volledige naam Meetinstrument 
code (FY060202) 

Versie-
nummer 

Algemene omschrijving 

NPRS Numeric Pain Rating Scale 1 01 1 vraag (0-10) 

PSK-activiteiten 
(PSK-3 ALG) 

Patiënt specifieke Klachten 
algemeen 

4 08 3 vragen waarin een rating (0-10) wordt gevraagd. Minimaal 1 item dient 
te worden ingevuld. 

6MWT-2 6 Minuten Wandel Test-v2 5 02 3 vragen met numerieke antwoordmogelijkheid en 3 vragen met een 
binaire antwoordmogelijkheid 

CCQ Clinical COPD Questionnaire 28 01 10 vragen met 7 antwoordopties 

SGRQ Saint George Respiratory 
Questionnaire 

30 01 17 vragen: 1 vraag met 2 antwoordopties, 1 vraag met 3 antwoordopties, 
4 vragen met 4 antwoordopties, 7 vragen met 5 antwoordopties, 1 vraag 
met 6 antwoordopties, 1 vraag met 7 antwoordopties, 1 vraag met 8 
antwoordopties, 1 vraag met 9 antwoordopties, 

QBPDS Quebec Back Pain Disability 
Scale 

42 01 20 vragen (0-5) 

Oswestry Oswestry Low Back Pain 
Disabiilty Questionnaire 

86 01 10 vragen (0-5) 

MRC MRC Dyspnoe scorelijst  95 01 1 algemene vraag (Ja/Nee) en een vraag waarin een keuze gemaakt wordt 
uit 5 opties 

GPE-4  Global Perceived Effect 184 01 1 vraag met 7 antwoordopties 

GPE-
tevredenheid 

 Global Perceived Effect-
tevredenheid 

186 01 1 vraag met 7 antwoordopties 

QD Quadricepsmeting 
Dynamometrie 

215 01 2 vragen waarin een getal wordt gevraagd 

SBT StartBack Screening Tool 217 01 De vragenlijst bestaat uit 9 vragen: 8 vragen met twee 
antwoordcategorieën en 1 vraag met 5 antwoordcategorieën. 

 

 

http://www.meetinstrumentenzorg.nl/algemenemeetinstrumenten.aspx?meetinstrument=40
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Home/SearchPost?meetinstrument=206
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Home/SearchPost?meetinstrument=177
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Home/SearchPost?meetinstrument=169
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Home/SearchPost?meetinstrument=76
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/algemenemeetinstrumenten.aspx?meetinstrument=22
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Home/SearchPost?meetinstrument=21
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Home/SearchPost?meetinstrument=1
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/algemenemeetinstrumenten.aspx?meetinstrument=212
https://www.claudicationet.nl/vragenlijsten/gpe-tevredenheid.pdf
https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/2
http://www.meetinstrumentenzorg.nl/Home/SearchPost?meetinstrument=343


 

 

 

Afgekorte naam Meetinstrument code 
(FY060202) 

versienummer Algemene omschrijving 

Activiteitenmeter 207 01 1 vraag. Meten van activiteiten met een stappenteller. De score wordt 
weergegeven door het gemiddeld aantal stappen van de afgelopen week 
in te vullen  

COPD-vragenlijst 210 01 15 vragen waar een score wordt weergegeven van 0 tot en met 4, 1 vraag 
met 6 antwoordopties, 1 vraag met 3 antwoordopties, 4 vragen waarin 
getallen worden ingevuld 

Ziektelastmeter COPD 220 01 14 vragen: De scores gaan van 0 t/m 6 voor de vragen die patiënten 
invullen. Vraag 15 is 1 vraag met 5 antwoordcategorieën. Vraag 16 is 1 
vraag met 3 antwoordcategorieën. Vraag 17 tm 22 zijn vragen die door de 
fysiotherapeut ingevuld worden. 

https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/2
https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/2
https://eisen.fysio-epd.nl/index.php/gegevensmodel/viewkeuzelijst/keuzelijstId/2

