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Bijlage 1 HAP: Specificatie gegevensverzameling NIVEL 
  Zorgregistraties eerste lijn - 
  huisartsenposten 

 
 
 
 

 

De gegevensverzameling voor huisartsenposten ten behoeve van NIVEL Zorgregistraties eerste lijn 
bestaat uit twee delen, te weten de basisregistratie en een jaarlijkse, aanvullende registratie.  
 

1. Basisregistratie 
Voor alle hieronder genoemde gegevens geldt dat deze alleen verzameld kunnen worden voor zover 
aanwezig in het softwaresysteem van de huisartsenpost.  
 
1.1 Gegevens van de HDS 
a.   AGB-code van de HDS; 
b.  Softwaresysteem waarvan gebruik gemaakt wordt. 

 
1.2  Patiëntgegevens 
De gegevens die per patiënt verzameld worden zijn:  
a. Pseudoniem BurgerServiceNummer (BSN);
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b. Geboortedatum;
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c. Geslacht;
1
 

d. 4-cijferige postcode;
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e. Patiëntnummer;
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f. AGB-code van de eigen huisarts (“passant” als de patiënt geen huisarts binnen de regio heeft); 
g. Zelfverwijzer (Ja, indien patiënt een zelfverwijzer is). 

 
1.3 Gegevens per contact 
a. Uniek contactnummer binnen de post (callnummer); 
b. Locatie post waar het contact heeft plaatsgevonden; 
c. Datum van het contact; 
d. Tijdstip van de start van het contact; 
e. Actie behorende bij het contact zoals gespecificeerd door de post (bijv. telefonisch advies 

assistente; consult, etc.); 
f. Gedeclareerd contact of niet gedeclareerd contact; 
g. Type verrichting behorende bij het contact conform Vektis codes; 
h. Urgentie van het contact conform NTS urgenties; 
i. Datum en tijdstip waarop het contact is afgesloten of gefiatteerd door de (huis)arts; 
j. AGB-code van de fiatterende (huis)arts;
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k. Ingangsklacht van de patiënt zoals geregistreerd in de triagemodule, conform NTS richtlijnen; 
l. Type voorgeschreven medicatie (ATC-code); 
m. Gebruiksvoorschrift van voorgeschreven medicatie; 
n. Hoeveelheid voorgeschreven medicatie inclusief de eenheid; 
o. ICPC-code van het contact; 
p. Contra-indicaties; 
q. Allergieën, intoleranties; 
r. Uitslagen van metingen; 
s. Datum en tijd spoedoproep; 
t. Medewerkercode spoedoproep;
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u. Tijdsduur ‘in de wacht staan’; 
v. Datum en tijd eerste oproep; 
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 Gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van de patiënt of medewerker (patiëntnummer, BSN-nummer, 

combinatie geboortedatum - geslacht - 4-cijferige postcode, medewerkercode), worden via een Trusted Third 
Party omgezet naar een pseudoniem en zodanig aangeleverd aan het NIVEL. 
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w. Medewerkercode eerste oproep;
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x. Aanrijtijd visite; 
y. Vervolgactie voor het contact (verwijzing naar eigen huisarts, tweedelijnszorg, etc.).  
 
1.3.1  NTS triage-gegevens per contact
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a. type triage (telefonisch of face-to-face) 
b. invoermoment van triage-gegevens (tijdens triage of achteraf) 
c. ABCD-veilig 
d. gekozen vervolgfunctie 
e. gegeven advies 
f. afgeweken van geadviseerde urgentiecategorie (ja/nee) 
g. afgeweken van geadviseerde vervolgfunctie (ja/nee) 
h. reden van afwijken urgentiecategorie 
i. reden van afwijken vervolgfunctie 
j. datum en tijdstip van begin triage 
k. datum en tijdstip van einde triage 
 

2.  Jaarlijkse aanvullende aanlevering 

 
Om de gegevens van NIVEL Zorgregistraties – huisartsenposten juist te interpreteren en voor 
bewaking van de geografische spreiding en representativiteit van het netwerk worden jaarlijks 
gegevens verzameld over de deelnemende posten. Dit betreft:   
 

i. NAW-gegevens van de HDS; 
ii. AGB-code van de HDS; 
iii. Contactpersoon van de HDS;  
iv. NAW-gegevens van de onderliggende posten; 
v. Naam en leverancier softwarepakket; 
vi. Postcodegebieden van het verzorgingsgebied inclusief correctiefactoren voor overlap met andere 

HDS’en en andere relevante informatie om tot het correcte aantal inwoners per postcodegebied 
te komen (aantallen zoals gebruikt voor berekening inwoners verzorgingsgebied conform NZa 
beleidsregel); 

vii. Totaal aantal inwoners van het verzorgingsgebied van uw HDS berekend conform de NZa 
beleidsregel; 

viii. Samenwerking met apotheken per huisartsenpost; 
ix. Samenwerking met spoedeisende hulp per huisartsenpost. 
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 Enkele gegevens die betrekking hebben op de triage (urgentie en ingangsklacht) staan vermeld onder 1.3.  


