
 

 

 

 

 

 

 

Informatie over de wijze van aanleveren 
van de COVID-19-gegevens 

Versie 4.0, 25 juni 2020 

1 Inleiding 
In opdracht van RIVM en Actiz heeft Nivel een registratie opgezet van zorggegevens voor de 

verpleeghuiszorg. De huidige toepassing is gericht op de monitoring van COVID-19 in verpleeghuizen. 

Doel van dit document is het specificeren van een bestandsformaat voor het aanleveren van 

gegevens over COVID-19 in verpleeghuizen aan het Nivel. 

Omdat met deze aanlevering gegevens van natuurlijke personen gemoeid zijn, worden privacy-

waarborgingsmaatregelen genomen in de vorm van pseudonimisatie. Dit gebeurt conform de UAVG 

(Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming) en daarmee de Europese GDPR 

(General Data Protection Regulation). 

Aanpassingen ten opzichte van de vorige versie 
In deze versie van de specificatie (versie 4.0) wordt een aanpassing voorgesteld in het formaat van de 

bestanden/gegevens zoals die door de PVM verwerkt worden. Hiervoor is een nieuwe versie van de 

Nivel-PVM Verpleeghuiszorg nodig. Deze versie van de PVM is vanaf eind juli beschikbaar. 

 

Vanaf eind juli vervangt dit document (versie 4.0) de afhandeling zoals beschreven in voorgaande 

versies van deze specificatie. De aanpassingen bestaat uit het splitsen van verpleeghuislocatie naar 

drie velden (verpleeghuis_agb, verpleeghuisorganisatie_id en verpleeghuislocatie_id) en het 

toevoegen van het veld followup_diagnostiek. De bestandsnaamconventie en de werkwijze van de 

pseudonimisatie veranderen niet. 

Pseudonimisatie 
Voor het pseudonimiseren en verzenden van gegevensbestanden wordt de Privacy- en 

Verzendmodule (PVM) van ZorgTTP gebruikt. 

 

 Pseudonimisatie vindt plaats aan de bron, d.w.z. de EPD/ECD-leverancier/zorginstelling 

gebruikt de PVM. Gegevens verlaten de bron alleen in gepseudonimiseerde vorm. 

 Het pseudonimisatie-algoritme dat door de Nivel-PVM wordt gebruikt, is bewezen 

onomkeerbaar op basis van het pseudoniem zelf. Het oorspronkelijke gegeven kan 

aantoonbaar niet meer worden afgeleid uit het pseudoniem, ook niet door ZorgTTP zelf. 

 De pseudonimisatie vindt plaats in domeinen, waarbij een domein is gebonden aan een 

specifieke ontvanger (in dit geval Nivel). Hetzelfde gegeven krijgt dus een ander pseudoniem 

wanneer het aan Nivel wordt geleverd, dan wanneer het aan een andere afnemer wordt 

geleverd (bijv. CBS). Die pseudoniemen zijn niet koppelbaar door de afnemers zelf, alleen 

door zgh. domeinconversie door ZorgTTP zelf. 
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 De autorisatie van aanleveraars en ontvangers van gegevens wordt door ZorgTTP strikt 

gecontroleerd. De authenticatie van aanleveraars en ontvangers vindt plaats door middel 

van digitale certificaten die per verzending door de certificaat-autoriteit worden 

gecontroleerd. 

 Dus naast dat een pseudoniem in dit geval op zichzelf niet omkeerbaar is, dient de 

combinatie van deze maatregelen als waarborg tegen replay attacks. 

Meer informatie over pseudonimisatie is te vinden in de Factsheet pseudonimisatie ZorgTTP op de 

site van ZorgTTP. 

2 Procedure 

2.1 Voorbereiding 
1. De aanleverende partij (EPD/ECD leverancier of verpleeghuisorganisatie die met eigen 

middelen een registratie voert) maakt het mogelijk om automatisch een gegevensbestand te 

extraheren uit de EPD/ECD-registratie. 

2. De aanleverende partij installeert en activeert de Nivel-PVM Verpleeghuiszorg, voor het 

aanleveren van het gegevensbestand. 

Het installatieprogramma voor de Nivel-PVM Verpleeghuiszorg kan per eind juli worden gedownload 

van de website van ZorgTTP (https://www.zorgttp.nl/downloads/, onder 'Nivel Verpleeghuiszorg'. 

Wilt voor eind juli gebruik maken van de Nivel-PVM Verpleeghuiszorg? Neem dan contact met ons op 

via verpleeghuisregistratie@nivel.nl.  

 

Bij het gebruik van de PVM heeft u een digitaal certificaat nodig. Dit certificaat kunt u aanvragen 

door een e-mail te sturen naar verpleeghuisregistratie@nivel.nl.  

 

2.2 Periode en frequentie van aanlevering 
De aanleverende partij levert iedere maandag voor 10:00u gegevens aan het Nivel. De frequentie van 

aanleveren is wekelijks. De frequentie kan verhoogd worden als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld 

bij een sterke toename van het aantal verpleeghuisbewoners met COVID-19.  

De gegevens worden in eerste instantie aangeleverd tot en met 31 december 2020. De intentie is om 

deze dataverzameling te laten bestaan zolang dat nodig is voor de monitoring van verspreiding van 

het virus in verpleeghuizen. Het is mogelijk dat de gegevensverzameling na 31 december 2020 

verlengd wordt.  

 

2.3 Werkwijze van aanlevering 
1. De aanleverende partij extraheert uit de EPD/ECD-registratie een gegevensbestand volgens 

de specificatie in dit document. 

2. De aanleverende partij pseudonimiseert en verstuurt het gegevensbestand door middel van 

de Nivel-PVM Verpleeghuiszorg van ZorgTTP naar Nivel. 

3. Nivel ontvangt, verwerkt en combineert gegevensbestanden van alle deelnemers. 

4. De gecombineerde gegevens worden door Nivel nogmaals gepseudonimiseerd en geleverd 

aan RIVM. 

https://www.zorgttp.nl/wp-content/uploads/2017/12/Factsheet_pseudonimisatie_ZorgTTP_2017.pdf
https://www.zorgttp.nl/downloads/
mailto:verpleeghuisregistratie@nivel.nl
mailto:verpleeghuisregistratie@nivel.nl
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3 Specificatie gegevensbestanden 

3.1 Bestandsformaat en encoding 
De te verwerken bestanden volgen een CSV-formaat, waarbij waarden worden gescheiden door 

puntkomma (;). Puntkomma komt niet voor in de waarden zelf. Ook lege waarden dienen gescheiden 

te worden door puntkomma (;;). De encoding van bestanden is UTF-8. 

 

3.2 Bestandsnaamgeving 
Bestanden volgen het naamgevingsschema 

"nivel_verpleeghuisregistratie_covid_{status}_{leverancier}_{epd}_{aanmaakdatum}_{volgnummer}.c

sv", hoofdletterongevoelig. Status heeft de waarde "test" voor testleveringen en "prod" voor 

productieleveringen. Aanmaakdatum heeft de vorm jjjjmmdd, volgnummer is een getal oplopend 

vanaf 1. Voorbeelden zijn 

"nivel_verpleeghuisregistratie_covid_prod_gerimedica_ysis_20200423_1.csv" en 

"nivel_verpleeghuisregistratie_covid_test_nedap_ons_20200423_1.csv".  

Wanneer de gegevens niet worden aangeleverd door een softwareleverancier of uit een EPD maar 

door een verpleeghuisorganisatie, mag de naam van de verpleeghuisorganisatie worden ingevuld in 

plaats van de {leverancier}_{epd}; het naamgevingsschema wordt dan 

"nivel_verpleeghuisregistratie_covid_{status}_{verpleeghuisorganisatie}_{aanmaakdatum}_{volgnum

mer}.csv". Een (fictief) voorbeeld is 

"nivel_verpleeghuisregistratie_covid_prod_woonzorggroep_20200423_1.csv". 

 

De juiste afhandeling wordt door de PVM herkend aan "nivel_verpleeghuisregistratie_covid" aan het 

begin van de bestandsnaam. 

 

3.3 Bestandsindeling 

 

# Kolomnaam Omschrijving Toelichting 

1 burgerservicenummer BSN patiënt Dient te voldoen aan de elfproef 

voor valide 

burgerservicenummers. 

2 postcodegebied Postcodegebied 

verpleegzorginstelling, 

tevens woonadres 

patiënt 

Viercijferig. 

3 geboortedatum Geboortedatum patiënt dd-mm-jjjj 

4 geslacht Geslacht patiënt M=mannelijk; V=vrouwelijk; 

(leeg)=anders/onbekend. 

5 peildatum_tijdstip Datum/tijd Datum en tijd waarop de 

gegevens zijn bepaald (dd-mm-jjjj 

hh:mm:ss) 

6 verpleeghuis_agb Tekst Achtcijferige AGB-code van de 

verpleeghuislocatie of (indien 

niet beschikbaar) de organisatie 

waaronder de 
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verpleeghuislocatie valt. 

7 verpleeghuisorganisatie_id Tekst Naam (of een tussen Nivel en 

leverancier afgesproken 

identifier) van de 

verpleeghuisorganisatie 

waaronder de 

verpleeghuislocatie valt. 

8 verpleeghuislocatie_id Tekst Naam (of een tussen Nivel en 

leverancier afgesproken 

identifier) van de 

verpleeghuislocatie waar de 

patiënt verblijft. 

9 aantal_man_vph Numeriek Aantal mannen verblijvend in 

verpleeghuislocatie op moment 

peildatum. 

10 aantal_vrouw_vph Numeriek Aantal vrouwen verblijvend in 

verpleeghuislocatie op 

peildatum. 

11 zorgsoort Tekst Type zorg op betreffende 

verpleegafdeling. Waarden: SOM 

= somatisch, PG = 

psychogeriatrisch, REV = 

revalidatie, OV = overig (indien 

beschikbaar in EPD) 

12 datum_tijd_invullen_covidform Datum/tijd Datum en tijd waarop covid-

formulier is ingevuld (dd-mm-jjjj 

hh:mm:ss) 

13 datum_covidstatus Datum Datum waarop covid-formulier 

betrekking heeft (dd-mm-jjjj) 

14 covid_status Numeriek Waarden: 1 = verdenking covid-

19, 2 = covid-19 bevestigd, 3 = 

geen verdenking 

15 datum_tijd_invullen_followup Datum/tijd Datum en tijd waarop follow-up 

formulier is ingevuld (dd-mm-jjjj 

hh:mm:ss) 

16 datum_followupstatus Datum Datum waarop follow-up 

formulier betrekking heeft (dd-

mm-jjjj) 

17 followup_diagnostiek Numeriek Waarden: 1 = diagnostiek is 

ingezet, 2 = COVID-19 bewezen, 

3 = COVID-19 is uitgesloten 

18 followup_status Numeriek Waarden: 1 = hersteld, 2 = 

klinisch verbeterd, 3 = klinisch 

verslechterd, 4 = opgenomen in 

ziekenhuis, 5 = overleden in 

zorginstelling, 6 = overleden in 

ziekenhuis 
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3.4 Headerregel en gegevensregels 
De eerste regel van het bestand bevat de volgende headerregel: 

 

burgerservicenummer;postcodegebied;geboortedatum;geslacht;peildatum_tijdst

ip;verpleeghuis_agb;verpleeghuisorganisatie_id;verpleeghuislocatie_id;aant

al_man_vph;aantal_vrouw_vph;zorgsoort;datum_tijd_invullen_covidform;datum_

covidstatus;covid_status;datum_tijd_invullen_followup;datum_followupstatus

;followup_diagnostiek;followup_status 
 

Na de headerregel volgt een onbeperkt aantal gegevensregels, bijvoorbeeld: 

123456782;3513;11-2-1949;V;17-3-

2020;42420000;Voorbeeldzorgconcern;Voorbeeldlocatie;32;51;SOM;15-3-2020 16:03:41;15-3-

2020;1;;;; 

123456782;3513;11-2-1949;V;14-4-

2020;42420000;Voorbeeldzorgconcern;Voorbeeldlocatie;31;53;SOM;;;;13-4-2020 09:40:02;13-4-

2020;3;2 

 

3.5 Afhandeling door PVM 
1. Burgerservicenummer wordt gepseudonimiseerd naar een BSN-pseudoniem en het brongegeven 

wordt uit de output weggelaten. Als dit gegeven ontbreekt wordt een leeg pseudoniem 

opgeleverd en een niet-fatale waarschuwing gegeven; het gegevensrecord wordt wel 

geaccepteerd. 

2. Postcodegebied, geboortedatum en geslacht worden gezamenlijk gepseudonimiseerd naar een 

PGG-pseudoniem. Van de brongegevens worden postcodegebied, geboortejaar en geslacht 

doorgegeven in de output (dus geboortemaand en -dag worden weggelaten). Als één van deze 

gegevens ontbreekt wordt een leeg pseudoniem opgeleverd en een niet-fatale waarschuwing 

gegeven; het gegevensrecord wordt wel geaccepteerd. 

3. Alleen burgerservicenummer, postcodegebied, geboortedatum en geslacht worden gevalideerd 

door de PVM. Op overige waarden vindt geen validatie plaats. 

4. Technisch gezien is elk veld optioneel, elke waarde mag dus leeg zijn. Lege regels, of regels met 

uitsluitend lege waarden (alleen scheidingstekens), worden genegeerd. 
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