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Secties 
Sectie Concept

Een patientvragenlijst is een gestructureerde vragenlijst waarin een zorgverlener aan de patient of een contactpersoon een aantal vragen stelt over zijn gezondheid,
(ziekte)geschiedenis of ervaringen een een zorgtraject.
Dit is een blauwdruk zib. Voor daadwerkelijk gebruik zal voor afgeleide zibs invulling gegeven moeten worden aan betekenisvolle elementnamen en vulling van de waardelijsten.
A Patient questionnaire is a structured questionnaire in which a care provider asks the patient or a contact person a number of questions about his health, (disease) history or
experiences during a care process.
This is a blueprint HCIM. For actual use, meaningful element names and filling of the value lists will have to be provided for derived HCIMs.

Sectie Purpose

Het doel van een patientvragenlijst is om informatie bij de patient uit te vragen die van belang is om te weten voor de behandeling, het resultaat van een behandeling of zijn
ervaringen in het zorgproces.
The purpose of a patient questionnaire is to request information from the patient that is important to know for the treatment, the result of a treatment or his experiences in the care
process.

Sectie Evidence Base

Vraag(tekst) en antwoord(opties) aan container 'item' in het informatiemodel
Er zijn bij gevalideerde en vaak dan ook vertaalde vragenlijsten uitdaging op het gebied van versiebeheer. Deze berust namelijk deels de beheerder van een enkelvoudige zib
van de vragenlijst maar inhoudelijk is de uitgever of auteur van de vragenlijst in de leiding.

Zo kan een Engels versie van een vragenlijst diverse vertalingen in andere talen hebben en deze vertaling ook weer diverse versies. Vaak betreft het niet slechts een
vertaling maar zijn de vragen meer toegepast op het land waarin de respondenten zich bevinden. Een Engelse vraag ‘Are you able to walk uphill?’ wordt voor Nederland
vaak aangepast in ‘Ben je in staat op de trap op te lopen?’ simpelweg omdat er in Nederland weinig heuvels zijn. Dit wordt vaak gedaan door speciale bureaus en ook
vertalingen moeten worden gevalideerd door de uitgever van een vragenlijst. Men spreekt dan internationaal vaker over 'cultural adaptations' dan simpelweg vertalingen.
Door de validatie in verschillende studies zal bij het verschijnen van een nieuwe versie van een een bestaande vragenlijst in de moedertaal van de maker er een flinke tijd
over heen gaan voordat deze lijst is vertaald in alle talen.

Daarnaast moet rekening gehouden worden met nieuwe versies vanwege aanpassingen in tekst van de vraag als ook de antwoordopties en/of de weging daarvan als er
scores worden berekend. Backward compatibility is niet altijd mogelijk. Vuistregel hierbij is dat een ontvangend systeem of persoon in staat moet zijn om zowel
antwoorden van diverse versies te kunnen ontvangen en kunnen mappen en deze vervolgens goed te verwerken in bijvoorbeeld rapportages w.o. benchmarks.

Ook in het zorgproces is het wenselijk dat het voor de ontvangende zorgverlener altijd mogelijk is om exact te zien op welke versie van een vraag een patiënt heeft
geantwoord maar ook welke vragen door de patient zijn overgeslagen of wanneer vragenlijsten in het geheel niet zijn ingevuld.

Naast het versiebeheer van vraagtekst en antwoordopties (zie voorbeeld in de waardelijsten) zijn er een aantal uitdagingen rondom het ontbreken van een antwoord van
invuller op een vraag. Dit is belangrijk voor de analyse van gegevens en/of benchmarks. Er zijn diverse redenen waarom een antwoord op een vraag niet wordt ontvangen
welke ook belangrijk zijn voor de ontvangend zorgverlener, analyse of benchmarks. bijvoorbeeld: 

Deze kan overgeslagen zijn door de invuller.

De invuller kan een vragenlijst maar half hebben ingevuld.

De invuller kan de vraag nooit hebben gezien omdat de vraag alleen zichtbaar werd door eerdere antwoorden die zijn gegeven.

Andere pre-condities specifiek voor de situatie van de patiënt (bijvoorbeeld geslacht, bepaalde aandoening waardoor bepaalde vragen niet zichtbaar worden).

Hoe dit te doen hang af van de vragenlijst. Op de wiki van de zibs komt tzt meer informatie welke mogelijkheden er zijn.
Question (text) and answer (options) connected to container 'Item' in the information model

Validated and often translated questionnaires pose a challenge in terms of version management. This is only partly the concern to the manager of a single HCIM questionnaire,
but the publisher or author of the questionnaire is in the lead.

For example, an English version of a questionnaire can have various translations into other languages ??and this translation can also have various versions. Often it is not
just a translation, but the questions are more applied to the country in which the respondents are located. An English question "Are you able to walk uphill?" Is often
adapted for the Netherlands to "Are you able to walk up the stairs?" Simply because there are few hills in the Netherlands. This is often done by special agencies and
translations must also be validated by the publisher of a questionnaire. Internationally, people often speak more often of 'cultural adaptations' than simply translations. Due
to the validation in various studies, when a new version of an existing questionnaire is published in the maker's native language, it will take quite some time for this list to
be translated into all languages.

In addition, new versions can contain changes in the text of the question as well as the answer options and / or their weighting when calculating scores. Backward
compatibility is not always possible. The rule of thumb is that a receiving system or person must be able to receive and map answers from various versions and process
them properly in, for example, reports including benchmarks.

Also in the healthcare proces it is desirable that it is always possible for the receiving care provider to see exactly to which version of a question a patient has answered,
but also which questions has been skipped by the patient or when questionnaires have not been completed at all.

In addition to version management of question text and answer options (see example in the value lists), there are a number of challenges surrounding absence of an
answer to a questionnaire question. This is important for the analysis of data and / or benchmarks. There are several reasons why an answer to a question is not received
which are also important to the receiving healthcare provider, analysis or benchmarks. for example:

This may have been skipped by the person completing this.

The person completing the questionnaire can only have completed a questionnaire halfway.

The person completing the question may never have seen the question because the question only became visible through previous answers provided.

Other preconditions specific to the patient's situation (for example, gender, certain condition that prevents certain questions from appearing).

How to do this depends on the questionnaire. In due time, more information will be available on the zibs wiki about the possibilities.
Sectie Instructions

Met deze blauwdruk kunnen enkelvoudige zibs gemaakt worden die één vragenlijst met één of meerdere secties modelleren.



8/29/2020 ZibReport_nl.zorg.template.PatientVragenlijst-v1.0.pdf

ZibReport 2/4

Indien een zib van een vragenlijst erg groot wordt en er een complexe flow met conditioneel zichtbare of verborgen vragen in zitten kan de modelleur besluiten deze op te delen
in meerdere kleinere zibs.
Complexiteit rondom het invullen kan deels met behulp van constraints in een zib worden beschreven. 
Ook is het mogelijk om in plaats van dit in een zib te doen te verwijzen naar een website of plaats waar deze informatie te vinden is. 
Ook de volgorde en exacte vormgeving van een vragenlijst is niet in een zib te beschrijven en daar is een zib ook niet voor bedoeld. Deze moet vindbaar zijn bij de uitgever of
maker van de vragenlijst. 
Deze uitgever of maker is de inhoudelijk beheerder van een vragenlijst. Bij elke wijziging door de inhoudeljk beheerder van de zib moet woren gekeken en bijgehouden of een
enkelvoudige zib op basis van deze blauwdruk moet worden aangepast. 
Het versiebeheer van met name gevalideerde vragenlijsten vergt aandacht en kan complex zijn ivm diverse vertalingen die in omloop zijn. 
With this blueprint, single HCIMs can be made that model one questionnaire with one or more sections.
If a HCIM of a questionnaire becomes very large and it contains a complex flow with conditionally visible or hidden questions, the modeller may decide to divide it into several
smaller HCIMs. Alternative is to model these (pre-)conditions in a HCIM with the help of constraints. 
It is also possible to refer to a website or place where this information can be found instead of doing this in a HCIM. 
The sequence of completing and exact design of a questionnaire may be difficult to described in a HCIM and this is actually not what an HCIM is intended for. This information
must be available from the publisher or creator of the questionnaire. not a modeller of an HCIM. The publisher is also the content manager of a questionnaire. 
With every change by the content manager, one should check and track whether a single HCIM must be adapted. 
The version management of validated questionnaires in particular requires attention and can be complex due to various translations in circulation.

Information Model 

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

Concept NL-
CM:21.2.1

[PatientVragenlijst] [PatientQuestionnaire] rootconcept

Rootconcept van de bouwsteen [PatientVragenlijst]. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen [PatientVragenlijst].
Root concept of the [PatientQuestionnaire] information model.This root concept contains all data elements of the [PatientQuestionnaire] information model.

 
Concept NL-

CM:21.2.30
[Invuller] [Respondent] 0..1 container

Container van het concept [Invuller]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Invuller].
Container of the [Respondent] concept.This container contains all data elements of the [Respondent] concept.

 
Concept NL-

CM:21.2.31
Patient Patient context,reference

De patiënt als invuller van de vragenlijst.
The patient as questionnaire respondent

 
Concept NL-

CM:21.2.32
Zorgverlener HealthProfessional context,reference

De zorgverlener als invuller van de vragenlijst.
The health professional as respondent of the questionnaire

 
Concept NL-

CM:21.2.33
ContactPeroon ContactPerson context,reference

De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als invuller van de vragenlijst .
The related person (parent, caregiver, ...) as respondent of the questionnaire
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Concept NL-

CM:21.2.24
[TimingLabel] [TimingLabel] 0..1 CD data

Het relatieve moment waarop de vragenlijst wordt ingevuld (bijvoorbeeld 12 jaar oud, voor operatie , 5 jaar na de implantatie)
The relative moment in time when the quesionnaire is completed (e.g. at 12 years old, before surgery, 5 years after implantation)

 
Concept NL-

CM:21.2.38
[DatumTijd]::TijdsInterval(sub
bouwsteen)

[DateTime]TimeInterval(sub bouwsteen)::TimeInterval(sub
bouwsteen)

0..1 data,reference

De de begin datum en tijd en/of de einddatum en tijd en/of de duur van het invullen van de vragenlijst. 
The start date and time and / or the end date and time and / or the duration of completing the questionnaire.

 
Concept NL-

CM:21.2.12
[Sectie] [Section] 1..* container

Container van het concept [Sectie]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Sectie].
Container of the [Section] concept.This container contains all data elements of the [Section] concept.

 
Concept NL-

CM:21.2.27
[Sectie]Naam [Sectie]Naam 0..1 CD data

De naam van de sectie van de vragenlijst. Dit heeft meestal betrekking op het specifieke onderwerp dat in de vragenlijst wordt uitgevraagd.
The name of the section of the questionnaire. This usually relates to the specific subject of the section in the questionnaire.

 
Concept NL-

CM:21.2.28
[Item] [Item] 1..* container

Container van het concept [Item]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Item].
Container of the [Item] concept.This container contains all data elements of the [Item] concept.

 
Concept NL-

CM:21.2.17
[Vraag] [Question] 1 CD data

De tekst van een vraag
The question text in the questionnaire.

 
Concept NL-

CM:21.2.39
[antwoord] [answer] 0..* ANY data

De antwoord op een vraag.
The answer to a question.

 
Concept NL-

CM:21.2.29
[Antwoord]Opties [Answe]Options 0..* CO data

De antwoord opties bij een vraag.
The answer options for a question.

 
Concept NL-

CM:21.2.26
[Score] [Score] 0..* container

Container van het concept [Score]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Score].
Container of the [Score] concept.This container contains all data elements of the [Score] concept.

 
Concept NL-

CM:21.2.18
[Score] [Score] 0..1 ANY data

Een (totaal) score berekend op basis van antwoorden op een vragenlijst.
A (total)score calculated on the basis of the answers to the questionnaire.

 
Concept NL-

CM:21.2.25
[Formule] [Formula] 0..1 ST data

De formule die is gebruikt om de score te berekenen.
The formula used to calculate the score.

 
Concept NL-

CM:21.2.37
[Informatiebron] [InformationSource] 0..1 container

Container van het concept [Informatiebron]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Informatiebron].
Container of the [InformationSource] concept.This container contains all data elements of the [InformationSource] concept.

 
Concept NL-

CM:21.2.34
Patient Patient context,reference

De patient als bron van de informatie voor het invullen van de vragenlijst.
The patient as source of the information for completing the questionnaire

 
Concept NL-

CM:21.2.36
Contactpersoon ContactPerson context,reference

De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als bron van de informatie over de patient bij het invullen van de vragenlijst.
The related person (parent, caregiver, ...) as source of the information about the patient while completing the questionnaire

 

Waardenlijsten 

[ANTWOORD]OPTIESCODELIJST 
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.6 Binding: Extensible

ConceptNaam ConceptCode ConceptWaarde CodeStelselnaam CodeStelselOID Omschrijving

Not at all A1NL 1 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Helemaal niet
A little bit A2NL 2 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Een Klein beetje
Quite a bit A3NL 3 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Best wel
Very much A4NL 4 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Heel veel [DEPRECATED]
Very much A4-2NL 4 CLEFTFACE_A 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1998 Heel erg

[SECTIE]NAAMCODELIJST 
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.4 Binding: Extensible

ConceptNaam ConceptCode CodeStelselnaam CodeStelselOID Omschrijving

Social wellbeing 69909001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Social welbevinden [DEPRECATED]
General wellbeing 363800008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Algemeen welbevinden

[TIMINGLABEL]CODELIJST 
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Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.3 Binding: Extensible

ConceptNaam ConceptCode CodeStelselnaam CodeStelselOID Omschrijving

12 years 12Y CLEFTQ_TIM 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1997 12 jaar oud
21 years 21Y CLEFTQ_TIM 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1997 12 jaar oud
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders, namelijk

[VRAAG]CODELIJST 
Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.1 Binding: Extensible

ConceptNaam ConceptCode CodeStelselnaam CodeStelselOID Omschrijving

CLEFTFACEQ1_EN Q1EN CLEFTFACE 2.16.11.1.113113.1.968 HOW MUCH DO YOU LIKE…1: ..how your face looks when you look your best?
CLEFTFACEQ1_NL Q1NL CLEFTFACE 2.16.11.1.113113.1.968 HOE TEVREDEN BEN JE MET... 1: ...hoe je eruitziet als je er op je best uit ziet? [DEPRECATED]
CLEFTFACEQ1_NL Q1-2NL CLEFTFACE 2.16.11.1.113113.1.968 HOE TEVREDEN BEN JE MET... 1: ...hoe je gezicht eruitziet als je er op je best uit ziet?

[DEPRECATED]

Verwijzigingen 
Concept Verwijst naar zib met OID

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
ContactPeroon Contactpersoon 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.1
[DatumTijd]::TijdsInterval(sub bouwsteen) TijdsInterval(sub bouwsteen) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.3
Patient Patient 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.0.1
Contactpersoon Contactpersoon 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.3.1

Example Instances 

----- nl.zorg.template.PatientVragenlijst-v1.0 ------ 
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