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De gegevensverzameling voor de paramedici (fysiotherapeuten, oefentherapeuten Cesar / Mensendieck en
diëtisten) ten behoeve van de Nivel Zorgregistraties eerste lijn bestaat uit twee delen, te weten de
basisregistratie en een jaarlijkse, aanvullende registratie. De registratie bouwt voort op de Landelijke
informatievoorziening Paramedische Zorg (LiPZ).

1. Basisregistratie
Op verzoek van het Nivel levert de praktijk, via de praktijksoftware, een exportbestand met gegevens van
patiënten die de praktijk bezocht hebben. Onderscheid kan gemaakt worden tussen gegevens die verbonden
zijn aan de patiënt en gegevens die verbonden zijn aan een specifieke behandelepisode van de patiënt voor
één bepaalde klacht.
Voor alle hieronder genoemde gegevens geldt dat deze alleen verzameld kunnen worden voor zover aanwezig
in het softwaresysteem van de paramedicus.

1.1 Gegevens per patiënt
De gegevens die per patiënt verzameld worden zijn:
1
a. Pseudoniem burgerservicenummer (BSN);
1
b. Geboortedatum;
1
c. Geslacht;
1
d. 4-cijferige postcode;
1
e. Pseudoniem patiëntnummer in het softwaresysteem;
f. UZOVI nummer van de verzekeraar waar de patiënt bij verzekerd is en, indien mogelijk, of de patiënt alleen
een basisverzekering of ook een aanvullend verzekeringspakket heeft;
g. AGB-code van de praktijk waar de patiënt behandeld wordt;

1.2 Gegevens per behandelepisode
Een behandelepisode bestaat uit de periode van het eerste contact tot en met het laatste contact voor
dezelfde klacht. De gegevens met betrekking tot de aanmelding en het gezondheidsprobleem van de patiënt
worden bij aanvang van de behandelepisode aangeleverd. Gegevens over de evaluatie worden bij afsluiting van
de behandeling naar het Nivel verzonden. Gegevens over de behandeling maken deel uit van iedere
aanlevering. Wijzigingen ten opzichte van een voorgaand aangeleverd bestand zullen altijd meegestuurd
worden in een volgende aanlevering.

1

Gegevens die kunnen leiden tot de identificatie van de patiënt (patiëntnummer, BSN, combinatie geboortedatum geslacht - 4-cijferige postcode, worden via een Trusted Third Party omgezet naar een pseudoniem en zodanig aangeleverd
aan het Nivel.

Aanmelding
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Datum aanmelding;
Toegang paramedicus (verwijzing, directe toegang);
Indien verwijzing: soort verwijzer;
Indien verwijzing: datum verwijzing;
Indien verwijzing: diagnosetekst verwijzer;
Indien directe toegang: conclusie screening.

Gezondheidsprobleem
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Hulpvraag patiënt;
Functioneringsprobleem (zo mogelijk op functie-, activiteiten- en participatieniveau);
Code volgens het Diagnose Coderings Systeem Paramedische Hulp (DCSPH);
Recidiverende klacht ja/nee;
Ontstaanswijze van de klacht;
Duur van de klacht;
Andere / eerdere paramedische zorg voor dezelfde of een andere klacht;
Prognose met betrekking tot herstel;
Behandeldoel;

Behandeling
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Datum behandelcontact;
AGB-code behandelend paramedicus;
Prestatiecode;
Uitgevoerde verrichtingen;
Datum uitgevoerde klinimetrie;
Uitkomsten klinimetrie.

Evaluatie
a. Reden einde zorg;
b. Resultaat van de behandeling (in relatie tot de klacht, in relatie tot houding- en bewegingsgedrag en in
relatie tot inzicht en bewustwording);

2. Jaarlijkse, aanvullende aanlevering
Om de gegevens uit de Nivel Zorgregistraties – paramedici juist te interpreteren en voor bewaking van de
geografische spreiding en representativiteit van het netwerk worden jaarlijks gegevens verzameld over de
deelnemende praktijken en paramedici. Dit betreft:

1.2 Praktijkgegevens
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

NAW-gegevens praktijk
AGB-code van de praktijk
contactpersoon van de praktijk
Aantal fulltime-arbeidsplaatsen per praktijk
Aantal paramedici per praktijk
Soort praktijk (eenmanspraktijk, groepspraktijk, gezondheidscentrum)
Naam en leverancier softwarepakket

1.3 Therapeutgegevens
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

AGB-code paramedicus
Datum toetreding beroepsgroep
Geboortedatum paramedicus
Geslacht paramedicus
Soort dienstverband (praktijkeigenaar, in loondienst)
Verbijzondering (algemeen oefentherapeut, kinderoefentherapeut, psychosomatisch oefentherapeut).
Werktijdomvang

