Welke gegevens worden uit het HIS geëxtraheerd?
ELG maakt gebruik van een standaard data-extractie die ook door andere partijen (zoals Nivel) wordt
gebruikt. Vanwege de complexiteit van de data-extractie is het niet mogelijk om voor elk afzonderlijk
(onderzoeks)project een specifieke (op maat) extractie te ontwikkelen. In de standaard extractie van
de afdeling ELG worden de volgende gegevens van patiënten uit het huisartsinformatie systeem (HIS)
geëxtraheerd, voor zover beschikbaar (dit kan per HIS verschillen):
Praktijk: AGB-code praktijk, HIS type, praktijknaam, adres, plaats, apotheekhoudend (ja/nee)
Medewerker: AGB-code zorgverlener, naam, gebruikersnaam, functie, start- en einddatum
Patiënten:

Alle* op naam ingeschreven patiënten behoudens van wie een bezwaar tegen gebruik van gegevens
in het HIS is geregistreerd. Van deze patiënten worden de volgende gegevens geëxtraheerd:
HIS Patiëntnummer (unieke identificatie in het HIS op praktijkniveau), geboortedatum, geslacht,
postcode, beroep, burgerlijke staat, NHG categorie patiënt, datum inschrijving, datum uitschrijving
en reden vertrek, medewerkercode, woonverbandnummer, Uzovi-codes van verzekeraar patiënt,
type verzekering, Optin LSP (ja/nee)
Er worden geen namen, adressen of BSN-nummers van patiënten geëxtraheerd
Van deze patiënten worden de volgende** medische gegevens geëxtraheerd:
Medicatie: voorschriften en afleveringen:

Datum start, ATC-code, aflevering (ja/nee), gebruiksvoorschriften, hoeveelheid, herhaling, chronisch,
artikelnummer, einddatum, staakdatum, staakreden, voorschrijvend specialisme, medewerkercode
die voorschrijf
Episodes: begin- en einddatum, ICPC, episodetitel, episodenaam, actief, probleem, attentie,

zekerheid, medewerker, aanmaakdatum, mutatiedatum
Journaal: datum en tijd, ICPC van E-regel, episode ICPC en datum, SOEP-code, medewerker, status

Er wordt geen vrije tekst journaal geëxtraheerd m.u.v. gecodeerde informatie over verwijzingen via
ZorgDomein
Meetwaarden: datum, bepalingnummer, memocode, waarde, eenheid, type, medewerker
Verrichtingen:

prestatiecode, datum, NHG verrichtingcode, omschrijving, medewerker, tarief,

vergoed (ja/nee)
Verwijzingen: datum, specialisme, soort, medewerker
Contra Indicaties: soort, code, toedieningsweg, begin- en einddatum, omschrijving, medewerker
Controles: datum, omschrijving, medewerker
Contacten: datum, NHG contactsoort, medewerker
Voorzorg: omschrijving (bijv. griepvaccinatie), peildatum, indicatie, status

*: Het is niet mogelijk alleen gegevens van een selectie (bijv. leeftijd, specifieke aandoening) van
patiënten te extraheren.
**: De belangrijkste medische gegevens die geëxtraheerd worden zijn opgesomd. Technische velden
zoals relaties (referenties) tussen modulen zijn voor de leesbaarheid weggelaten.

