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Zib rapport

ZIB: nl.zorg.ZorgTeam-v1.0

Algemeen 
Zibnaam NL Zibnaam EN Versie Status Publicatiestatus Revisiedatum

nl.zorg.ZorgTeam nl.zorg.CareTeam 1.0 Draft Unpublished

Secties 
Sectie Concept

Een zorgteam is een groep zorgverleners en andere betrokkenen personen die betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt voor een of meerdere problemen.
A care team is a group of health professionals and other people involved in caring for a patient for one or more problems.

Sectie Purpose

Weten wie in een zorgteam zitten is belangrijk om de zorg voor de patiënt optimaal te laten verlopen. Het draagt bij aan de continuïteit, consistentie, efficiëntie en kwaliteit van
zorg. Dit speelt zowel binnen een instelling als bij ketenzorg waar meerdere zorgaanbieders bij betrokken zijn. 
Knowing who is a member of a care team is important to ensure optimal patient care. It contributes to the continuity, consistency, efficiency and quality of care. This applies both
within an institution and in integrated care where several care providers are involved.

Information Model 

Concepten 
Item ConceptId Naam NL Naam EN DefinitionCode Card. Datatype Stereotype

Concept NL-CM:17.3.1 ZorgTeam CareTeam SCT: 401322007 Under care of team rootconcept
Rootconcept van de bouwsteen ZorgTeam. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ZorgTeam.
Root concept of the CareTeam information model.This root concept contains all data elements of the CareTeam information model.

 
Concept NL-CM:17.3.12 ZorgTeamNaam CareTeamNaam SCT: 703503000 Name 0..1 ST data

De naam van het zorgteam.
The name of the care team.
Voorbeeld: Geboortezorg team Rotterdam Centrum

 
Concept NL-CM:17.3.5 Probleem Problem SCT: 55607006 Problem 0..* context,reference

De ziekte of gezondheidstoestand waarvoor de patiënt behandeling ontvangt via leden van het zorgteam..
The disease and/or the health status for which the patient receives treatment via members of the care team.
Voorbeeld: cheilo-gnatho-schisis

 
Concept NL-CM:17.3.4 ZorgTeamLid CareTeamMember SCT: 125676002 Person 2..* container

Container van het concept ZorgTeamLid. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ZorgTeamLid.
Container of the CareTeamMember concept.This container contains all data elements of the CareTeamMember concept.
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Concept NL-CM:17.3.8 Contactpersoon CareTeamMember::Contactperson SCT: 70862002 Contact person (0..1) data,reference
Een contactpersoon van de patiënt als lid van het zorgteam.
A contact person of the patient as member of the care team.

 
Concept NL-CM:17.3.7 Patient CareTeamMember::Patient SCT: 116154003 Patient (0..1) data,reference

De patiënt als lid van het zorgteam.
The patient as member of the care_team.

 
Concept NL-CM:17.3.9 Zorgverlener CareTeamMember::HealthcareProfessional SCT: 223366009 Healthcare professional (0..1) data,reference

Een zorgverlener als lid van het zorgteam betrokken bij de zorg rondom de patient.
A health professional as a member of the care team involved in the care around the patient.

 

Waardenlijsten 

Verwijzigingen 
Concept Verwijst naar zib met OID

Probleem Probleem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.1
Contactpersoon Contactpersoon 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.1
Patient Patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.0.1
Zorgverlener Zorgverlener 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.1

Example Instances 
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