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1. nl.ggznederlandsede.biografie-v1.0 
 
 

1.1 Concept 

Voor het welbevinden en omgaan met levensvragen van de cliënt is het van belang om inzicht te hebben in het 
levensverhaal van de cliënt. Hoe kijken patiënten naar hun leven, hoe kijken ze erop terug? Met het 
levensverhaal of de biografie heeft de zorgverlener in een oogopslag een beeld van wat voor een leven iemand 
tot dan toe heeft geleid. De biografie van de cliënt vanuit een professionele blik op een rij gezet als 
ondersteuning voor therapeutisch handelen.  

 

1.2 Mindmap 

Niet van toepassing 

   

1.3 Patient Population 

Dit is bij alle patiënten van toepassing. 

   
1.4 Purpose 

Het vastleggen van een biografie van de patient/cliënt door cliënt zelf, door een naaste die van belang is voor 
de zorgverlening, of door een zorgprofessional die dit de patient vraagt en vervolgens documenteert. Voor de 
professional licht de nadruk bij biografie op de professionele relevantie.   

 

1.5 Evidence Base 

Op Zorg voor Beter worden een zestal tips gegeven aan zorgverleners met betrekking tot het Welbevinden en 
Levensvragen van een cliënt. Voor deze bouwsteen zijn de eerste drie tips van belang.  
 
Tip 1: Heb oog voor het levensverhaal van de cliënt en de zorgverlener. 
Tip 2: Verdiep je in de geschiedenis van een cliënt. 
Tip 3: Zoek verbinding met oude rollen van de cliënt. 
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1.6 Information Model 

 
 

 
  
«rootconcept» Biografie   
Definitie Het rootconcept van de bouwsteen Levensverhaal of Biografie. 

Datatype  

DCM::ConceptID GGZNL:Biografie001  

DCM::DefinitionCode SnomedCT:365575005 | Finding of personal milestones (finding) | 
 

Opties  

 

«container» Auteur Biografie   

Definitie Container om de auteur van (een deel van) de biografie aan te kunnen 
duiden.  

Datatype  

DCM::ConceptID DeNLggz:Biografie002  
 

Opties Minimaal een (1) keuze uit de keuzebox bij auteur biografie moet gekozen 
worden. Er kunnen meerdere auteurs zijn van een biografie. 

 

«context reference» Patient    

Definitie Verwijzing naar de zib Patiënt.  

Datatype  

 

Opties  

class Information Model

Name: Information Model

Author: AGoossen

Version: 0.9

Created: 2021-06-14 00:00:00

Updated: 2021-09-15 12:19:17

«rootconcept»

Biografie

«rootconcept»

Biografie

rootconcept

data

qualifier

state

Legend

ST

«data»

BabyKindertijd&Jeugd

ST

«data»

BabyKindertijd&Jeugd

ST

«data»

Schoolperiode

ST

«data»

Schoolperiode

«context.reference»

Arbeidsituatie::

ParticipatieMaatschappij

ST

«data»

Wat is actueel

ST

«data»

Wat is actueel

«container»

Auteur Biografie

«context refere...

Patient 

«context refere...

Contactpersoon

«context refere...

Zorgverlener

{Minimaal een (1)

keuze uit deze

keuzebox moet

gekozen worden. Er

kunnen meerdere

auteurs zijn van een

biografie.}

«context reference»

Opleiding:: Opleiding

ST

«data»

Hobbies en 

Dagbesteding

ST

«data»

Hobbies en 

Dagbesteding

«context reference»

Kinderen: 

GezinssituatieKind

ST

«data»

Relatiev orming en 

Sexuele 

Ontwikkeling
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Relatiev orming en 

Sexuele 

Ontwikkeling

ST

«data»

Sociale 

Omgev ing
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«data»

Sociale 
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ST

«data»

Biografie samenv atting

ST

«data»

Biografie samenv atting

ST

«data»

Zelfbeschrijv ing

ST

«data»

Zelfbeschrijv ing

«context reference»

Juridische Situatie

ST

«data»

Justitieele erv aring / 

Hechtenis

ST

«data»

Justitieele erv aring / 

Hechtenis

ST

«data»

Omgang met 

hulpv erlening/gezinsv oogd

ST

«data»

Omgang met 

hulpv erlening/gezinsv oogd

ST

«data»

Adolescentie

ST

«data»

Adolescentie

«container»

Lev ensgebeurtenissen

TS

«data»

Datum Inv ullen Biografie

TS

«data»

Datum Inv ullen Biografie

TS

«data»

BeginDatum

TS

«data»

BeginDatum

ST
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Beschrijv ingGebeurtenis

ST

«data»

Beschrijv ingGebeurtenis

TS

«data»

EindDatum

TS

«data»

EindDatum

ED

«data»

Media

ED

«data»

Media

ST

«data»

Titel

ST

«data»

Titel

ST

«data»

Gezin

ST

«data»

Gezin

ST

«data»

Zwangerschap 

(moeder)

ST
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Zwangerschap 

(moeder)

ST

«data»

Arbeidsparticipatie

ST

«data»

Arbeidsparticipatie
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«context reference» Contactpersoon   

Definitie Verwijzing naar de zib Contactpersoon. 

Datatype  
 

Opties  

 

«context reference» Zorgverlener   

Definitie Verwijzing naar de zib Zorgverlener. 

Datatype  

 

Opties  

 

«data» Datum Invullen Biografie   

Definitie De datum waarop (een deel van) de biografie is ingevuld.  
Datatype TS 

DCM::DefinitionCode SCT: 18575009 | Date AND time of day (property) (qualifier value) | 
 

Opties  

 

«data» Wat is actueel   

Definitie In dit deel van het levensverhaal van de cliënt kunnen actuele zaken 
worden beschreven. Dit kunnen verhalen en bezigheden zijn van de patient. 
Verhalen en bezigheden zeggen iets over waar de belangstelling van de 
cliënt kan liggen of wat voor de zorgverlener van belang kan zijn en 
waarmee men de cliënt beter leert kennen. 

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:365574009 | Finding of life event (finding) | 
 

Opties  

 

«data» Gezin   

Definitie Het gezin waar een cliënt deel van uitmaakt is een deel van de 
geschiedenis van de cliënt. Verhalen uit het verleden en aansluiten daarop 
door vragen en belangstelling dragen bij aan het leren kennen van de cliënt.  
Dit wordt ook wel gezin van herkomst genoemd.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:35359004 | Family (social concept) | 
 

Opties  

 

«data» Zwangerschap (moeder)   

Definitie Eventueel kan hier iets over de zwangerschap van de moeder van de cliënt 
worden opgenomen, indien daar bijzonderheden van toepassing zijn.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SCT: 289908002 | Pregnancy, function (observable entity) | 
 

Opties  
 

«data» BabyKindertijd&Jeugd   

Definitie De baby-, kindertijd en jeugd van een cliënt maken deel uit van de 
geschiedenis van de cliënt. Verhalen uit kindertijd en jeugd en het 
aansluiten daarop door vragen en belangstelling dragen bij aan het leren 
kennen van de cliënt. 

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:68433009 | Childhood (finding) | 
 

Opties  
 

«data» Schoolperiode   

Definitie De schoolperiode van een cliënt maakt deel uit van de geschiedenis van de 
cliënt. Verhalen uit de schoolperiode en het aansluiten daarop door vragen 
en belangstelling dragen bij aan het leren kennen van de cliënt.  
Hier kan expliciet worden ingegaan op functioneren, prestaties, eventuele 
schorsingen. 

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:365458002 | Education and/or schooling finding (finding) | 
 

Opties  
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«context reference» Opleiding:: Opleiding   

Definitie Verwijzing naar de zib Opleiding. 

Datatype  
 

Opties  

 

«data» Adolescentie   

Definitie De adolescentie maakt deel uit van de geschiedenis van de cliënt.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT: 22396007 | Adolescence (finding) 
 

Opties  

 

«data» Relatievorming en Seksuele Ontwikkeling   

Definitie Aangaan, onderhouden en duur van relaties. 

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:118201000 | bevinding over seksuele ontwikkeling (bevinding) | 
 

Opties  

 

«context reference» Kinderen: GezinssituatieKind   

Definitie Verwijzing naar de zib GezinssituatieKind. 

Datatype  

 

Opties  

 

«data» Hobbies en Dagbesteding   

Definitie Derde milieu met onder andere sport en clubs, geldbesteding. 

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:  300758009 | Does engage in a hobby (finding) 
 

Opties  

 

«data» Sociale Omgeving   

Definitie De wat bredere omgeving van de cliënt, sociale context.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT: 48176007 | sociale context (sociaal concept) | 
 

Opties  

 

«context.reference» Arbeidsituatie::ParticipatieMaatschappij   

Definitie De wijze waarop de cliënt heeft geparticipeerd in de maatschappij, inclusief 
arbeidssituatie, maakt deel uit van de geschiedenis van de cliënt. Verhalen 
uit de werkzame periode en het aansluiten daarop door vragen en 
belangstelling dragen bij aan het leren kennen van de cliënt. 
De schoolperiode en de arbeidssituatie zeggen iets over waar de 
belangstelling van de cliënt kan liggen. 
Deze verwijst naar de zib ParticipatieMaatschappij. 

Datatype  

DCM::DefinitionCode SnomedCT:14679004 | Occupation (occupation) | 
 

Opties  

 

«data» Arbeidsparticipatie   

Definitie Hier kan worden ingevuld wat de status is van de deelname aan arbeid.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT 224362002 | arbeidsstatus (waarneembare entiteit) | 
 

Opties  

 

«data» Zelfbeschrijving   

Definitie Een beschrijving hoe de cliënt zichzelf ziet.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT: 225510008 | Self-image (observable entity) | 
 

Opties  
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«data» Biografie samenvatting   

Definitie Het gaat om de levensloop en daarin belangrijke levensgebeurtenissen.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT: 717830007 | gehele leven (kwalificatiewaarde) 
 

Opties  

 
«container» Levensgebeurtenissen   

Definitie Het vastleggen van belangrijke gebeurtenissen van de cliënt door cliënt zelf 
of een naaste die van belang zijn voor de zorgverlening.  

Datatype  

 

Opties  

 

«data» Titel   

Definitie De titel van een belangrijke gebeurtenis, bijvoorbeeld huwelijk van een kind, 
geboorte van een kleinkind, overlijden van partner et cetera zijn voor de 
cliënt belangrijke gebeurtenissen en maken deel uit van de geschiedenis 
van de cliënt.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SCT: 424975005 | Record entry (record artifact) | 
 

Opties  

 

«data» BeginDatum   

Definitie Een begindatum van de belangrijke gebeurtenis. Deze datum geeft inzicht in 
de actualiteit van de gebeurtenis. 

Datatype TS 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:439771001 | Date of event (observable entity) | 
 

Opties  

 

«data» EindDatum   

Definitie Een einddatum van de belangrijke gebeurtenis. Deze datum geeft inzicht in 
de actualiteit van de gebeurtenis. 

Datatype TS 

DCM::DefinitionCode SCT: SnomedCT:439771001 | Date of event (observable entity) | 
 

Opties NB deze einddatum moet later zijn dan de begindatum 

 
 

«data» BeschrijvingGebeurtenis   

Definitie Een beschrijving van de belangrijke gebeurtenis. De cliënt kan hier 
beschrijven waarom de gebeurtenis voor haar/hem belangrijk was. Naasten 
van de cliënt kunnen deze beschrijving ook geven, zodat de zorgverlener op 
de hoogte is van de belangrijke gebeurtenissen en hier aandacht aan kan 
besteden. Denk aan overlijden van familie of vrienden, schulden, verlies van 
werk, aanranding of ander geweld.  

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:272379006 gebeurtenis (gebeurtenis) 
 

Opties  
 

«data» Media   

Definitie Een beschrijving van een belangrijke gebeurtenis kan ondersteund worden 
met een foto of (korte) video. 

Datatype ED 

DCM::DefinitionCode SnomedCT:257444003 | Photograph (physical object) | 
 

Opties  

 

«context reference» Juridische Situatie   

Definitie Relatie naar zib Juridische Situatie. Hiermee kunnen juridische statussen 
(TBS, Crisismaatregel et cetera) en vertegenwoordigingen (voogd 
bijvoorbeeld) worden aangegeven. 

Datatype  

 

Opties  
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«data» Omgang met hulpverlening/gezinsvoogd   

Definitie Informatie over omgang van cliënt met hulpverlening, voogd bijvoorbeeld. 

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode DeNLGGZ:Biografie006  
 

Opties  

 

«data» Justitiële ervaring / Hechtenis   

Definitie Wat is een eventuele justitiële voorgeschiedenis en ervaring? Is er sprake 
van hechtenis? Hoe wordt de (preventieve) hechtenis ervaren? Is er 
aanwezigheid van reactieve (depressieve) problemen dienaangaande? 

Datatype ST 

DCM::DefinitionCode SnomedCT: 365566008 | Finding of prison record and criminal activity 
details (finding) 

 

Opties  

 

 

    
1.7 Example Instances 

   
1.8 Instructions 

   
1.9 Interpretation 

   
1.10 Care Process 

   
1.11 Example of the Instrument 

 

 
1.12 Constraints 

   
1.13 Issues 

Eventueel kan bij schoolperiode die nu vooral vanuit beleving is geformuleerd, aanvullend ook de zib Opleiding 
worden toegevoegd.  
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1.14 References 
 

Projecten 
Het ontwikkelen van DCMs voor Cliëntprofiel Nedap. 
VIPP GGZ: behoefte aan een zib om de biografie van een patient te kunnen (laten) vastleggen en uitwisselen.  
 
Literatuur 
Voor de opzet van de DCM zijn de volgende referenties van belang: 
 

• Welbevinden en Levensvragen. Verkregen op 8 oktober 2018 van 
https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/tips-voorbeelden  

• Nedap, (2019). Argumentatie clientverhaal. Verkregen op 23-05-2019. 

• Levensverhaal? Alleen als de client dat wil. Verkregen op 27-05-2019, via 
https://www.zorgleefplanwijzer.nl/de-praktijk/praktijkvoorbeelden/item/dementie-2.html  

   
 

1.15 Functional Model 
 

1.16 Traceability to other Standards 

 
1.17 Disclaimer 

De DCM is in samenwerking gemaakt door diverse partijen. De samenwerkende partijen hebben de grootst 
mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in de DCM. Onjuistheden en 
onvolledigheden kunnen echter voorkomen. De samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor schade als 
gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is 
van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen 
of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de 
samenwerkende partijen of door u aan de samenwerkende partijen via een website of via e-mail, of anderszins. 
Tevens aanvaarden de samenwerkende partijen geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden 
wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door of namens de 
samenwerkende partijen via de DCM. De samenwerkende partijen aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor 
de inhoud van informatie in de DCM waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. In 
geval van tegenstrijdigheden in de genoemde DCM documenten en bestanden geeft de meest recente en 
hoogste versie van de vermelde volgorde in de revisies de prioriteit van de desbetreffende documenten weer. 
Indien informatie die in de elektronische versie van de DCM is opgenomen ook schriftelijk wordt verstrekt, zal 
in geval van tekstverschillen de schriftelijke versie bepalend zijn. Dit geldt indien de versieaanduiding en 
datering van beiden gelijk is. Een definitieve versie heeft prioriteit echter boven een conceptversie. Een 
gereviseerde versie heeft prioriteit boven een eerdere versie. 

   

 
1.18 Terms of Use 

De gebruiker mag de DCM zonder beperking gebruiken. Voor het kopiëren, verspreiden en doorgeven van de 
DCM gelden de copyrightbepalingen uit de betreffende paragraaf.  

   

 
1.19 Copyrights 

Een DCM kwalificeert als een werk in de zin van artikel 10 Auteurswet. Er rusten auteursrechten (copyrights) 
op een DCM en deze rechten liggen bij de samenwerkende partijen. 
De gebruiker mag de informatie van de DCM kopiëren, verspreiden en doorgeven, onder de voorwaarden, die 
gelden voor Creative Commons licentie Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 Nederland (CC 
BY-NC-SA-3.0). 
De inhoud is beschikbaar onder de Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 3.0 
(zie ook http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/). 
CreativeCommon.jpg 
 
Dit geldt niet voor informatie van derden waar soms in een DCM gebruik van wordt gemaakt en/of naar wordt 
verwezen, bijvoorbeeld naar een internationaal medisch terminologie stelsel. De eventuele (auteurs) rechten 
die op deze informatie rusten, liggen niet bij de samenwerkende partijen maar bij die derden.  

   

https://www.zorgvoorbeter.nl/levensvragen-ouderen/tips-voorbeelden
https://www.zorgleefplanwijzer.nl/de-praktijk/praktijkvoorbeelden/item/dementie-2.html
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2. Metainformatie nl.ggznederlandsede.biografie-v1.0 
 
 
DCM::CoderList Pieta van der Molen,Nedap ,Anneke Goossen, Results 4 

Care 

DCM::ContactInformation.Address Parallelweg 2,7141 DC Groenlo 

DCM::ContactInformation.Name Nedap-Healthcare en de Nederlandse ggz 

DCM::ContactInformation.Telecom ruben.doornweerd@nedap.com; 
wgoossen@denederlandseggz.nl 

DCM::ContentAuthorList Pieta van der Molen, Nedap, Anneke Goossen, William 
Goossen Results 4 Care, redactieraad zibs ggz 

DCM::CreationDate 6/18/2019 

DCM::DeprecatedDate  

DCM::DescriptionLanguage nl 

DCM::EndorsingAuthority.Address  

DCM::EndorsingAuthority.Address  

DCM::EndorsingAuthority.Name  

DCM::EndorsingAuthority.Telecom  

DCM::Id 2.16.840.1.113883.3.3210.14.1.21 
DCM::KeywordList Client profiel, Levensverhaal, Zorgleefplan, biografie, 

levensgebeurtenissen 

DCM::LifecycleStatus Final 

DCM::ModelerList  

DCM::Name nl.ggznederlandsede.biografie 

DCM::PublicationDate * 

DCM::PublicationStatus Published 

DCM::ReviewerList  

DCM::RevisionDate  

DCM::Superseeds  
DCM::Version 1.0 

 
 

2.1 Revision History 

 
8 oktober 2018: versie 0.1 Eerste opzet van de zib voor Nedap. 
 
27-05-2019: versie 0.2 Aanvullingen op basis van Argumentatie Nedap voor clientverhaal. 
 
18-06-2019: versie 0.3 DCM gesplitst in Levensverhaal en Belangrijke Gebeurtenissen, informatiemodel 
aangepast. 
 
29-04-2020 versie 0.4 Overleg gehad met Ruben Doornweerd van Nedap. Bundelen met ggz biografie en 
gezamenlijk indienen bij zibcentrum is Akkoord. Data gezin vervangen door context::reference naar 
bestaande zib Gezin is akkoord.  
 
2020 v0.5 en 0.6 aangepast op verzoeken redactieraad. 
 
V0.7 biografie door professional opgesteld met specifieke invalshoeken ggz en een apart voor levensloop.   
     
V0.8 Opmerkingen van de redactieraad van juni 2021 verwerkt: 

• Het wordt een geïntegreerde biografie waarin alle onderwerpen worden geïntegreerd.  

• Levensgebeurtenissen als container toegevoegd, opdat deze wel mogen, maar niet moeten worden 
gebruikt.  

• Important events wordt levensgebeurtenissen.  

• Het splitsen in drie wordt wel erg complex en onhandig. 
In ieder geval het verschil tussen cliënt perspectief op levensloop en de biografie die voor de 
behandelaar voor bv diagnostiek nuttig is opnemen, maar dat kan door meerdere auteurs te 
modelleren. 

•  Cliënt wil soms niets zeggen over een onderwerp, dan kan dat er komen staan: geen informatie, dan 
wel afschermen van de informatie. Deel zichtbaarheid is teruggebracht. Meerdere auteurs moet 
kunnen, dus 1..*  

• Veld ‘afgelopen jaren’ is een overbodig veld, wordt aangepast tot ‘wat is actueel’ met een datum erbij. 
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• Datum invullen biografie toevoegen.  

• Niet verwijzen naar zib gezin. Gezin zib moet een tekstueel veld zijn.  

• Niet zib Zwangerschap, maar ook hier een tekstveld.  

• Levensloop alles er in opnemen, zie vorige versies voor onderwerpen. 

• Levensgebeurtenissen 0..1 invoegen uit de Nedap zib en uit vorige versies, zoals justitiële zaken et 
cetera.  

• De toelichting op het model is niet chronologisch, die correspondeert niet met de figuur: tabel moet 
chronologisch worden geordend. Dit is zoveel als mogelijk gedaan, maar ook de basisstructuur is 
gehandhaafd, dus een compromis. 

• Cardinaliteiten nagelopen voor elk data-element.  
 

 
V0.9 Laatste opmerkingen van de redactieraad verwerkt. 

• Verwijderen zichtbaarheid 

• Toevoegen arbeidsparticipatie  

• Bij levensgebeurtenissen toevoegen schulden in de definitie, maar ook andere voorbeelden gegeven.  
 

V0.95 Diverse onvolkomenheden in de toelichtende teksten van de data-elementen en taalkundige 
wijzigingen die Tamara Mol voorstelde toegevoegd.  
 
De suggesties om de op verzoek van de redactieraad toegevoegde data-elementen voor hobby’s en sociale 
omgeving niet te gebruiken maar de zib participatie in de maatschappij zijn niet overgenomen. De zib is te 
beperkt in de mogelijkheden hier uitgebreid op in te gaan, wat vaak voor de behandeling essentieel is.  
 
V 1.0  
Tekst en opmaak correcties Charlotte Leemans verwerkt, metadatering publicatie en status aangepast en OID 
toegekend en toegevoegd.  


