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Algemeen 
Zibnaam NL Zibnaam EN Versie Status Publicatiestatus Revisiedatum

nl.zorg.Patientbespreking ultidisciplinaryTeamMeeting 1.0 Draft Unpublished 10/04/2020

Secties 
Sectie Concept

Een patiëntbespreking is een overleg van zorgverleners onderling waarin de resultaten van onderzoeken en behandeling besproken worden met als doel een gezamenlijk advies
te formuleren voor de behandeling van de patiënt. Een bespreking in aanwezigheid van de patiënt wordt ook wel een multidisciplinair consult genoemd. Wanneer
zorgprofessionals vanuit diverse disciplines participeren en dit structureel (lokaal, regionaal, sub regionaal of vanuit een samenwerkingsverband) is georganiseerd, wordt dit vaak
een multidisciplinair overleg (MDO) genoemd.
A multidisciplinary team meeting is a meeting of health care providers in which the results of examinations and treatment are discussed with the aim of formulating joint advice for
the treatment of the patient. A patient can also be present. When healthcare professionals from various disciplines participate, and this is structurally organized (local, regional,
sub regional or through a partnership), this is often referred to as a multi-disciplinary consultation .

Sectie Purpose

Het doel van de patiëntbespreking is om met zorgverleners van alle bij het probleem van de patiënt betrokken disciplines de gezondheidstoestand van de patiënt te evalueren en
het vervolgbeleid af te stemmen voor een optimale behandeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van onderzoek, behandeling en de meest recente
(wetenschappelijke) inzichten m.b.t. het probleem van de patiënt. 

The aim of the multidisciplinary team meeting is to evaluate the health status of the patient and to align subsequent policy for optimal treatment with care providers of all
disciplines relevant for the patient’s problem. Participants use results of diagnostic procedures and treatment as well as the latest (scientific) insights for the treatment of the
patient’s problem.

Information Model 

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

Concept NL-CM:15.2.1 Patientbespreking MultidisciplinaryTeamMeeting SCT: 384682003 Multidisciplinary care
conference

rootconcept

Rootconcept van de bouwsteen Patientbespreking. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Patientbespreking.
Root concept of the MultidisciplinaryTeamMeeting information model.This root concept contains all data elements of the MultidisciplinaryTeamMeeting information model.

 
Concept NL-CM:15.2.5 PatientbesprekingLabel PatientConsultationLabel NL-CM: 15.2.4 15.2.4 1 ST data

De naam of aanduiding waaronder de patiëntbespreking bekend staat, bijvoorbeeld MDO Hoofd Hals tumoren.
The name used to identify the particular patient consultation, e.g. MDC head and neck cancer.

 
Concept NL-CM:15.2.6 PatientbesprekingDatumTijd ** SCT: 439771001 Date of event 1 TS data

De datum en eventueel tijd waarop de patiëntbespreking plaatsvind of heeft plaatsgevonden.
The date (and time) the patient consultation is scheduled or took place.

 
Concept NL-

CM:15.2.13
Deelnemer Participant 2 ..* container

Container van het concept Deelnemer. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Deelnemer.
Container of the Participant concept.This container contains all data elements of the Participant concept.

 
Concept NL-

CM:15.2.14
RolDeelnemer RolDeelnemer 0..* CD data

Rol van de persoon bij de patientbespreking, bijvoorbeeld voorzitter, expert, aanmelder, notulist.
Role of the person in the patient meeting, for example chairman, expert, notifier, secretary.

 
Concept NL-CM:15.2.3 Zorgverlener HealthProfessional NL-CM: 15.2.3 15.2.3 (0..1) context,reference

Zorgverlener als deelnemer aan de patiëntbespreking.
Health professional as participant of the patient consultation.
Voorbeeld: Klinisch geneticus

 
Concept NL-

CM:15.2.15
Contactpersoon Contactperson::ContactPerson (0..1) context,reference

Contactpersoon als deelnemer aan de patiëntbespreking.
Contactperson as participant of the patient consultation.

 
Concept NL-

CM:15.2.16
Patient Patient (0..1) context,reference

De patient zelf als deelnemer aan de patiëntbespreking.
The patient as participant of the patient consultation.

 
Concept NL-

CM:15.2.10
Beleid Plan SCT: 423134005 Plan section 0..1 container

Container van het concept Beleid. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Beleid.
Container of the Plan concept.This container contains all data elements of the Plan concept.

 
Concept NL-

CM:15.2.12
VoorgesteldeBehandeling::Verrichting ProposedTreatment::Procedure 0..* data,reference

Voorgestelde behandeling.
Proposed treatment.

 
Concept NL-CM:15.2.7 Aandoening::Probleem Disease::Problem SCT: 71388002 Procedure 0..1 data,reference

De aandoening of probleem van de patietn dat aanleiding is voor de bespreking.
The disease or patient problem that is the reason for the patient consultation.
Voorbeeld: Schisis

 
Concept NL-

CM:15.2.11
IntentieBehandeling IntentTreatment SCT: 395077000 Treatment intent 0..1 CD data

Bedoeling of intentie van de voorgestelde behandeling. bijvoorbeeld conform de richtlijn of het protocol, curatief, palliatief, trial etc.
Intend of treatement. For instance conform protocol, curative or pain management, trial etc.
Voorbeeld: true

 

Waardenlijsten 

INTENTIEBEHANDELINGCODELIJST 
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.2.1 Binding: Extensible

ConceptNaam ConceptCode CodeStelselnaam CodeStelselOID Omschrijving

Following clinical pathway protocol (regime/therapy) 370858005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Behandeling conform richtlijn
Curative procedure intent (qualifier) 373808002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Curatieve behandeling
Palliative care (regime/therapy) 103735009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Palliatieve zorg
Assessment of eligibility for clinical trial (finding) 450332002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toetsing van inclusiecriteria voor clinical trial
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders, specificieer

ROLDEELNEMERCODELIJST 
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.2.2 Binding: Extensible

ConceptNaam ConceptCode CodeStelselnaam CodeStelselOID Omschrijving

voorzitter VOORZ RolBespreking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.26.1 Voorzitter van de patiëntbespreking
aanmelder AANM RolBespreking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.26.1 Aanmelder van de patiënt bij de bespreking
expert EXPR RolBespreking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.26.1 Inhoudelijk expert bij de bespreking
other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders, namelijk

Verwijzigingen 
Concept Verwijst naar zib met OID

Zorgverlener Zorgverlener 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.1
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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
VoorgesteldeBehandeling::Verrichting Verrichting 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.14.1
Aandoening::Probleem Probleem 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.5.1

Example Instances 

----- nl.zorg.Patientbespreking-v1.0 ------ 
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