
 

 

Werkwijze bij het inrichten van 

diagnostiek aanbod 

 

Beheer diagnostiek producten 

Diagnostiek zorgproducten bouw je op uit zorgproductonderdelen. Een zorgproductonderdeel 

kan je zien als een onderzoek of verrichting. Voorbeelden van zorgproductonderdelen zijn 
‘Echo knie’, ‘Rust-ECG’ en ‘Coloscopie’.  
 
Een diagnostiek zorgproduct wordt samengesteld uit één of meerdere van deze 
zorgproductonderdelen. In het zorgproduct beheerscherm onder het kopje ‘Zorgproduct 

samenstellen’ koppel je de relevante zorgproductonderdelen aan het zorgproduct. 
 

 
 

 
 

 
In het aanvraagformulier dat zichtbaar is voor verwijzers worden de zorgproductonderdelen 
waaruit een zorgproduct is opgebouwd in het onderdeel ‘Gewenste onderzoeken’ getoond. 
Hier maakt de verwijzer een keuze uit het gewenste onderzoek. 
 

 
 



 

 

Als een zorgproduct maar één zorgproductonderdeel bevat, adviseren we je om dit 
zorgproductonderdeel als ‘verplicht’ te markeren, zodat het aanvraagformulier direct opent 
(zonder extra klik voor de verwijzer). 

 
Het is mogelijk om een zorgproductonderdeel als ‘verplicht’ zorgproductonderdeel te 
koppelen aan een zorgproduct. De verwijzer hoeft in het aanvraagformulier zo’n ‘verplicht’ 
zorgproductonderdeel niet aan te vinken (en kan deze ook niet uitvinken). 
 
 

Beheer zorgproductonderdelen 

Zorgproductonderdelen worden beheerd in een specifiek menu-item ‘zorgproductonderdelen’. 
Per zorgproductonderdeel selecteer je een ZD-basiselement (A) en een vragenset (B). Als je 
de diagnostiek aanvragen via HL7 ORM-bericht ontvangt, geef je het zorgproductonderdeel 

een code (C). De onderdelen staan hieronder verder beschreven.  
 

A. ZD-basiselementen 
Ieder zorgproductonderdeel codeer je binnen het (ZorgDomein) basisstelsel door het te 
koppelen aan een ZD-basiselement. Het basisstelsel bevat op dit moment zo’n 160 ZD-
basiselementen; op verzoek kunnen missende ZD-basiselementen toegevoegd worden. 
De codering maakt meer intelligentie in de ZorgDomein-applicatie mogelijk en 

vereenvoudigt de toekomstige stap naar gestructureerde koppelingen op basis van  
internationale codestelsels. De naam van het zorgproductonderdeel is gelijk aan de naam 
van het gekoppelde ZD-basiselement. 
 

Een aantal ZD-basiselementen hebben een nadere specificering, bijvoorbeeld zijde voor 
röntgen voet (links, rechts of beiderzijds). In het aanvraagformulier wordt deze nadere 
specificering automatisch uitgevraagd bij het selecteren van een zorgproductonderdeel 

dat gekoppeld is aan het betreffende ZD-basiselement. 
 

B. Vragensets 
In een diagnostiek aanvraagformulier vult de verwijzer de klinische gegevens in die 
benodigd zijn bij het onderzoek. Deze klinische gegevens worden uitgevraagd door 
middel van  vragensets. Een vragenset is een serie vragen met per set de volgende 

vaststaande onderdelen: 
- volgorde van de vragen 
- verplichting per vraag 
- antwoordtype per vraag 
- beschikbare antwoordmogelijkheden per vraag (in het geval van keuze- en 

meerkeuzevragen) 
- voorinvulling vanuit het XIS (waar mogelijk) 

 



 

 

 
 

Je bepaalt zelf per zorgproductonderdeel welke vragenset gebruikt wordt, door in het 
‘zorgproductonderdeel beheerscherm’ de gewenste vragenset te selecteren. We 

adviseren, in verband met eenvoud voor de verwijzer, om waar mogelijk binnen één 
zorgproduct dezelfde vragenset te hanteren. 

 

 
 

Op dit moment zijn ruim 15 vragensets beschikbaar in de ZorgDomein-applicatie. 

Vragensets kunnen op basis van input van klanten aangepast en/of aangemaakt 
worden. Om wildgroei te voorkomen worden nieuwe vragensets en aanpassingen aan 
bestaande vragensets in overleg met (medische) experts afgestemd. 
 
De codering van de vragen en antwoordmogelijkheden is binnenkort beschikbaar. Als je 
een HL7 ORM koppeling hebt afgenomen ontvang je hierover bericht.  

 
C. Codering zorgproductonderdelen 

Bij het gebruik van HL7 ORM voor het ontvangen van je diagnostiek aanvragen wordt de 
code van het zorgproductonderdeel opgenomen in het HL7-bericht. Met deze code 
kunnen de aangevraagde onderzoeken worden geïdentificeerd. Deze codes beheer je 
zelf. Indien voor het ZD-basiselement dat aan het zorgproductonderdeel gekoppeld is 
een nadere specificatie van toepassing is, dan wordt aan de code van het 

zorgproductonderdeel een (vaststaande) code van de (door de verwijzer) gekozen 

nadere specificering toegevoegd. Voor ‘zijde’ zijn deze codes L, R en B (links, rechts, 
beiderzijds). 

 



 

 

Voorbeeld: stel je hebt zorgproductonderdeel ‘röntgen knie’ gekoppeld aan ZD-
basiselement ‘röntgen knie’ en de code 389402 gegeven. Bij een aanvraag ‘röntgen knie 
links’ is de in het HL7-bericht ontvangen code 389402L. 

 

 


