
Request for change detail

AO/IH MB: Documenteren wanneer Condition.id wijzigt

Persoon: 

Status: Gereed voor bepalen oplossingsrichting

4 - LaagPrioriteit: 

HL7Categorie: 

n/a Ref.nr. leverancier: 

n/aLeverancier: Referentie melder: 

Samenvatting: 

Groep: 

Organisatie: FarMedvisie B.V.

ICT-leverancier

Wijk, Jeroen van

Nummer: 29530

Geopend door: 

Toegekend aan: 

Afgesloten door: 

Henket, Alexander

Jong, Tom de

Geopend op: 

Toegekend op: 

Afgesloten op: 

3-9-2009   6:45:00

7-12-2009  14:56:29

 Meldingdetails

Locatie: 

Telefoonnummer: 

n/a

n/a

 Wijzigingsdetails

n/aClassificatiecat.: Normal Change Opgelost in versie: 

Beoordeling 0 van 0

CAB-lid: Org n/a - Person n/a

Resultaat: n/a Bewakingsdatum: 

Notities: n/a

 Servicecontract - details

ServicetijdBereikt doorBereikt opBewakingsdatum 

planning

Status Bewakingsdatum SLA

Gesloten 9-9-2009  12:00:00 31-3-2014   0:00:00  0

 Details van betrokken producten

Product 0 van 0

Serienummer:

Artikelversie:

 Asset no: n/a

n/a Artikel: n/a

Productstatus: n/aOmschrijving: n/a

n/a

Aankoopdatum: Installatiedatum:

 Gebeurtenisdetails

Gebeurtenis 1 van 10, toegevoegd door Henket, Alexander op 3-9-2009   6:45:00

AO/IH MB: Documenteren wanneer Condition.id wijzigt

Notities:

Samenvatting:

Details: voor goede medicatiebewaking is het belangrijk dat bepaalde gegevens in een conditie niet wijzigen 

onder dezelfde identificatie. Deze gegevens zijn: 

1- de overgevoeligheid (causativeAgent)

2- de geïdentificeerde patient (subject/R_Patient/id)

3- de startdatum (condition/effectiveTime/low)

Rationale:

Als een van deze drie kerngegevens wijzigt dan heeft gevolgen voor de huidige signalen die op basis zouden 

kunnen worden afgegeven, maar vooral ook op in het verleden afgegeven signalen. Van elk van de in het 

verleden opgehaalde versies zou dan bekeken moeten worden of er toen terecht of onterecht wel of geen 

signaal is afgegeven en welke mogelijk foutieve beslissing daarop is gebaseerd. Dat valt bijna niet meer te 

implementeren.

Eis moet zijn dat als een van deze kerngegevens wijzigt, de conditie moet worden ingetrokken en een nieuwe 

moet worden aangemaakt.

Gebeurtenis 2 van 10, toegevoegd door Henket, Alexander op 3-9-2009   6:46:01

AH: Initiële reactie aan Bart: ter bespreking

Notities:

Samenvatting:

Mijn initiële reactie welke ik ook door de telefoon heb gegeven:

Dit zou thuishoren in de architectuur en kan tevens worden genoemd in de toelichting van Condition.id in de 

implementatiehandleiding.

De eerste twee liggen voor de hand in de praktijk maar zijn niet gedocumenteerd. 

De derde is volgens mij nog geen praktijk. Het lijkt me goed dit in een klankbordbijeenkomst of vergelijkbare 

setting voor te leggen, alvorens de regel te documenteren.
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Gebeurtenis 3 van 10, toegevoegd door Zoetekouw, Andre op 24-9-2009  13:52:26

Navraag gedaan bij Michael

Notities:

Samenvatting:

Michael,

De klant vraagt zich af waar het antwoord blijft. Volgens de bewakingsdatum hadden we de 18-de al moeten 

reageren. Ik heb de klant al gemaild dat zijn melding omgezet is naar een RFC omdat er geen snel antwoord 

mogelijk is. Hij vraagt (en terecht) wanneer hij dan wel een oplossing kan krijgen. 

Kun jij een schatting maken ?

Gebeurtenis 4 van 10, toegevoegd door Zoetekouw, Andre op 25-9-2009   9:49:11

Status update naar klant

Notities:

Samenvatting:

Beste Bart,

Hierbij een status update voor onderstaande melding:

--------------------------------------------------------------------------------

Samenvatting: AO/IH MB: Documenteren wanneer Condition.id wijzigt

Details: voor goede medicatiebewaking is het belangrijk dat bepaalde gegevens in een conditie niet wijzigen 

onder dezelfde identificatie. Deze gegevens zijn: 

1- de overgevoeligheid (causativeAgent)

2- de geïdentificeerde patient (subject/R_Patient/id)

3- de startdatum (condition/effectiveTime/low)

Rationale:

Als een van deze drie kerngegevens wijzigt dan heeft gevolgen voor de huidige signalen die op basis zouden 

kunnen worden afgegeven, maar vooral ook op in het verleden afgegeven signalen. Van elk van de in het 

verleden opgehaalde versies zou dan bekeken moeten worden of er toen terecht of onterecht wel of geen 

signaal is afgegeven en welke mogelijk foutieve beslissing daarop is gebaseerd. Dat valt bijna niet meer te 

implementeren.

Eis moet zijn dat als een van deze kerngegevens wijzigt, de conditie moet worden ingetrokken en een nieuwe 

moet worden aangemaakt.

--------------------------------------------------------------------------------

Telefonisch antwoord van Alexander Henket (3 september 2009):

Dit zou thuishoren in de architectuur en kan tevens worden genoemd in de toelichting van Condition.id in de 

implementatiehandleiding.

De eerste twee liggen voor de hand in de praktijk maar zijn niet gedocumenteerd. Deze zullen gedocumenteerd 

gaan worden.

De derde is volgens mij nog geen praktijk. Het lijkt me goed dit in een klankbordbijeenkomst of vergelijkbare 

setting voor te leggen, alvorens de regel te documenteren.

Hiervoor worden nog verdere akties voor ondernomen.

--------------------------------------------------------------------------------

 

Met vriendelijke groet,

 

Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD

www.infoEPD.nl 

Melding-ID: %#%51c20a07-b81f-40b0-a9a2-2ad8fbeb50e0%#%>

Gebeurtenis 5 van 10, toegevoegd door Zoetekouw, Andre op 25-9-2009  10:21:47

klant akkoord

Notities:

Samenvatting:

Dank. Ben het eens met de weergave van Alexander.

Groeten,

Bart

Gebeurtenis 6 van 10, toegevoegd door Tan, Michael op 5-10-2009  13:09:20

Verdere detaillering van situatie 1 noodzaelijkSamenvatting:
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Notities: er  wordt voorgesteld dat het niet de zelfde conditie is als een van de drie details wijzigt:

1- de overgevoeligheid (causativeAgent)

2- de geïdentificeerde patient (subject/R_Patient/id)

3- de startdatum (condition/effectiveTime/low)

Voor 2 en 3 kan ik akkoord gaan, maar bij situatie 1, is dat niet altijd evident. 

De volgende situaties kunnen zich voordoen:

Door voorschrijdende inzicht blijkt dat de overgevoeligheid niet door:

1) hoofdbestandmiddel veroozaakt wordt, maar door een hulpstof A of hulpstof B. In dit geval is er verdere 

detaillering van de causative Agent.

2) patient gebruikt 7 geneesmiddelen. Het blijkt, dat de conditie ( hartkloppingen) niet veroorzaakt wordt door 

geneesmiddel A maar door geneesmiddel B.

In situatie 1 wil je aangeven, dat het juist dezelfde condittie (Act-id)  is, dat verder gespecifieerd wordt.

In situatie 2 wil je aangeven, dat het vermoeden voor overgevoeligheid van geneesmiddel A niet blijkt te 

kloppen, maar dat geneesmiddel B aangetoond is. Hier moet je dus niet alleen een nieuwe conditie voor 

geneesmiddel B registreren, maar moet je niet vergeten om de overgevoeligheid voor geneesmiddel A te 

wijzigen (negation indicator).

Gebeurtenis 7 van 10, toegevoegd door Brouwer, Lilian op 7-12-2009  14:59:03

Ter uitvoering toegewezen aan Tom de Jong

Notities:

Samenvatting:

Na overleg met Michael kan dit doorgevoerd worden met de analyse uitgevoerd door Michael Tan. Voor actie 

ook mail gestuurd naar Tom hierover.

Gebeurtenis 8 van 10, toegevoegd door Zoetekouw, Andre op 8-12-2009   8:13:33

Inplannen voor Aorta 7.0

Notities:

Samenvatting:

Dit is iets waar we pas na het opdoen van de nodige implementatie-ervaring bindende uitspraken over kunnen 

doen.

 

Mijn voorstel is om het op de lijst te zetten voor AORTA 7.0 (deadline is nog een beetje onduidelijk).

Het mag best onder mijn naam blijven staan, maar ik ga er pas voor een volgende editie naar kijken.

 

Groeten,

Tom

Gebeurtenis 9 van 10, toegevoegd door Tjiook, Mei Lan op 20-10-2010  15:32:19

Eigenaar omgezet naar Michael Tan

Notities:

Samenvatting:

Gebeurtenis 10 van 10, toegevoegd door Tjiook, Mei Lan op 30-6-2011   9:11:43

Is gekoppeld aan AORTA v8.0.0.0 kandidaten

Notities:

Samenvatting:

Obv gesprek met Michael Tan
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