Registratieprotocol rotavaccinatie
Inleiding

2

Doelgroep

2

BDS-elementen voor de registratie van de werkwijze rondom de rotavaccinatie

3

Informatie aan het RIVM

5

Registratieprotocol rotavaccinatie 16-03-2020
1

Inleiding
Kinderen geboren op of na 1 juni 2020, die vallen in een bepaalde risicogroep, krijgen een rotavaccinatie aangeboden (zie r ichtlijn
rotavaccinatie). Dit document beschrijft de BDS-elementen die gebruikt kunnen worden om de werkwijze met betrekking tot de
rotavaccinatie te registreren.
Het is nog niet duidelijk wanneer deze BDS-elementen door de softwareleveranciers ingebouwd kunnen worden in de dossiers en de
berichten. Ter overbrugging zijn er twee opties:
● De JGZ-organisatie bouwt in hun dossier zelf de nieuwe BDS-elementen in. Als de BDS-elementen door de softwareleverancier
zijn ingebouwd en er een BDS-nummer bekend is, kan dit nummer alsnog aan de BDS-elementen gehangen worden.
● De JGZ-organisatie spreekt af waar de af- en overwegingen voor het wel of niet geven van een rotavaccinatie wordt genoteerd.
In beide gevallen zal, bij het overdragen van een dossier naar een andere JGZ-organisatie, de informatie in een PDF-bestand terecht
komen tot de BDS-elementen zijn ingebouwd in de dossieroverdracht berichten.

Doelgroep
●
●

JGZ-professionals: welke elementen heb je nodig om te registreren.
Functioneel applicatiebeheerders: welke elementen moeten beschikbaar zijn voor registratie en welke functionaliteit is daarbij
gewenst. T.a.v. de functionaliteit: neem dit mee in het overleg / de opdracht naar de DD JGZ leveranciers.

Notabene: dit document kan niet beschouwd worden als handleiding voor softwareleveranciers. De technische vertaling van wat er
nodig is voor de registratie, publiceert Nictiz in ART-DECOR.
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BDS-elementen voor de registratie van de werkwijze rondom de rotavaccinatie
BDS-element

Opmerking

Zwangerschapsduur: 82, 0..1
(W0125, PQ, Dagen)

●
●
●

Bestaand element
Wordt gebruikt om te bepalen of het kind prematuur is.
Gewenste functionaliteit: signaal afgeven bij
zwangerschapsduur kleiner dan 37 weken.

Geboortegewicht: 110, 0..1
(W0260, PQ, Gewicht in grammen)

●
●

Bestaand element.
Wordt gebruikt om te bepalen of geboortegewicht lager
dan 2500 gram is.
Gewenste functionaliteit: signaal afgeven bij een
geboortegewicht kleiner dan 2500 gram

●
Soort vaccinatie: 461, 1..1
(W0422, AN_EXT, Soort vaccinatie)
● Rota: 29

●
●

Bestaand element.
Wordt gebruikt om het toedienen van de rotavaccinatie te
registreren

Is er een absolute contra-indicatie voor rotavaccinatie
afgegeven?
0..1 (W0004, BL, Ja Nee)
● Ja
● Nee

●
●

Nieuw element.
Wordt gebruikt als de kinderarts een contra-indicatie heeft
doorgegeven

Absolute contra-indicatie rotavaccinatie. 0..*
(KL_AN, absolute contra-indicatie rotavaccinatie)
● Overgevoeligheid voor een bestanddeel van het vaccin
● Fructose-intolerantie

●
●

Nieuw element.
Keuzelijst waar JGZ-professional de absolute
contra-indicatie rotavaccinatie kan registreren.
Gewenste functionaliteit: alleen actief als er ‘ja’ is ingevuld

●
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●
●
●
●
●

Glucose-galactose malabsorptie
Sucrose-isomaltase insufficiëntie
Verhoogd risico op darminvaginatie
Ernstige immuundeficiënties
Anders

bij de vraag of er een absolute contra-indicatie
rotavaccinatie is.

Is er een relatieve contra-indicatie voor rotavaccinatie? 0..1
(W0004, BL, Ja Nee)
● Ja
● Nee

●
●

Nieuw element.
Wordt gebruikt als de JGZ-professional een relatieve
contra-indicatie heeft geconstateerd.

Relatieve contra-indicatie rotavaccinatie. 0..*
(KL_AN, relatieve contra-indicatie rotavaccinatie)
● acute ernstige infectie en koorts (38,5 °C of hoger)
● acute ernstige gastro-enteritis
● cardiothoracale bypass chirurgie tot minimaal 6 weken
postoperatief
● interval bij andere operaties
● Anders

●
●

Nieuw element.
Keuzelijst waar JGZ-professional de relatieve
contra-indicatie rotavaccinatie kan registreren.
Gewenste functionaliteit: alleen actief als er ‘ja’ is ingevuld
bij de vraag of er een relatieve contra-indicatie
rotavaccinatie is.

Heeft de moeder tijdens de zwangerschap een biological
gebruikt? 0..1
(W0004, BL, Ja Nee)
● Ja
● Nee

●
●

Is er een detecteerbare bloedspiegel bij het kind met
betrekking tot biological? 0..1
● Ja
● Nee
● Nog niet bepaald

●
●

●

●

●

Nieuw element.
Wordt gebruikt als de moeder, waar het kind uit geboren
is, tijdens de zwangerschap een biological heeft gebruikt
Als er ‘ja’ is ingevuld dient het kind verwezen te worden
om een bloedspiegel te laten bepalen.
Nieuw element.
Als de bloedspiegel nog niet bepaald is, wordt dit
genoteerd. Bij een volgend consult
○ hoeven bovenstaande BDS-elementen niet nog een
keer ingevuld te worden, tenzij er een wijziging is.
○ wordt ja of nee ingevuld
Gewenste functionaliteit: alleen actief als er ‘ja’ is ingevuld
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bij de vraag of er een biological gebruikt is door de
moeder tijdens de zwangerschap.
Bezwaar: 683, 0..1 (W0323, KL_AN, Bezwaar)
● Medisch bezwaar: 1
● Afzien van deelname: 2
● Anders: 98

●
●

Bestaand element.
Wordt ingevuld als er een bezwaar is tegen de vaccinatie.

Informatie aan het RIVM
●

Het RIVM wil informatie van de JGZ ontvangen over
○ toedienen rotavaccinatie zodat ze tijdig eventuele rappelberichten kunnen sturen
○ medisch inhoudelijke zaken om het proces rondom de rotavaccinatie te monitoren. Er wordt momenteel onderzocht door
ActiZ, GGD GHOR NL, NCJ, VWS en RIVM in hoeverre dit juridisch mag. Afgesproken is deze informatie niet naar het RIVM
te sturen totdat er duidelijkheid is.
Om informatie naar het RIVM te sturen is toestemming van de ouder nodig. Het inbouwen van de BDS-elementen waar deze
toestemming geregistreerd kan worden is nog niet geregeld. Dit heeft te maken met financiering richting de
softwareleveranciers. De toestemming kan hiermee niet volgens de BDS geregistreerd worden. In februari 2020 is er een overleg
geweest met alle betrokken partijen waaruit gebleken is dat, zodra de financiering rond is, het zeker nog een jaar kan duren
voordat de BDS-elementen ingebouwd zijn.
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