BDS-protocol

JGZ-richtlijn ‘Astma’
Versie BDS:
Versie protocol:
Status:

3.2.3
1.0
DEFINITIEF

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind
conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd.
Het biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend
bij de eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.
In de eerste tabel treft u een functionele omschrijving aan van de BDS-onderdelen waarbij naam
en nummer van het betreffende onderdeel worden gegeven; vervolgens vindt u de technische
omschrijving van de BDS-onderdelen.
Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.3 waarop deze richtlijn is
gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de rubriek Opmerkingen en in de
Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.

Functionele beschrijving
a) Aanbeveling:  Signaleer of er gerookt wordt in de omgeving van het kind.
BDS Rubriek

BDS Element

Registratie

Terugkerende
anamnese: 19

Passief roken in
huis: 510

Registreer conform de keuzelijst:
Nee, er wordt nooit gerookt: 01
Nee, nooit als kind erbij is: 02
Nee, niet in afgelopen 7 dagen: 03
Ja: 04

Opmerking

b) Aanbeveling:  Signaleer of het kind piept of benauwd is.
BDS Rubriek

BDS Element

Registratie

Terugkerende
anamnese:
R019

Anamnese: 748

Registreer hier of het kind in de
afgelopen periode piepte of benauwd was

Romp: R024

Bijzonderheden
longen: 202

Dyspnoe: 02
Verlengd expirium: 03
Expiratoir piepen: 05
Tachypneu: 07
Anders: 98

BDS-protocol April 2017
JGZ-richtlijn Astma 2011

Opmerking
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c) Aanbeveling:  Stel vast of het kind onder behandeling is voor astma.
BDS Rubriek

BDS Element

Registratie

Opmerking

Terugkerende
anamnese:
R019

(Kinder)ziekten:
152

Registreer in dit veld:
(verschijnselen van) astma

Het betreft hier
kinderen die
onder
behandeling van
huisarts of
kinderarts zijn
voor astma of
verschijnselen
van astma.

Consult
huisarts/speciali
st/derden:754

Registreer bij welke specialist het
kind voor consult is geweest

Ook kinderen die
onder
behandeling zijn
maar waarbij de
diagnose (nog)
niet formeel
vastgesteld is.

d) Aanbeveling:  Stel vast of sociaal-medische problematiek bestaat bij de astma.
Registreer conform het BDS-protocol Psychosociale problemen
e) Aanbeveling:  Signaleer of er problemen bij behandeling zijn.
BDS Rubriek

BDS Element

Registratie

Terugkerende
anamnese:
R019

Anamnese

Registreer of er is gevraagd naar
problemen bij de behandeling
(medicijngebruik) bij het kind met
astma

Medicijngebruik:
155

Registreer (medicijngebruik)
bij het kind met astma
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Opmerking

Met 'problemen
bij de
behandeling'
wordt bedoeld:
effectiviteit,
therapietrouw,
etc.
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Technische beschrijving
De opbouw van de beschrijving is als volgt:
Rubriek: ID, cardinaliteit
Groep: ID, cardinaliteit
Element: ID, cardinaliteit (waardendomeinID, type, Waardendomein)
Waarde: code

Terugkerende anamnese: R019, 0..1
Anamnese: 748, 1..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
Passief roken in huis: 510, 0..1 (W0198, KL_AN, Passief roken in huis)
Nee, er wordt nooit gerookt: 01
Nee, nooit als kind erbij is: 02
Nee, niet in afgelopen 7 dagen: 03
Ja: 04
Consult huisarts/specialist/derden: 754, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
(Kinder-)ziekten: 152, 0..* (W0020, AN, Alfanumeriek 200)
Medicijn gebruik: 155, 0..1 (W0082, AN, Alfanumeriek 4000)
Romp: R024, 0..1
Romp onderzocht: 196, 1..1 (W0004, BL, Ja Nee)
Ja: 1
Nee: 2
Bijzonderheden longen: 202, 0..* (W0233, KL_AN, Bijzonderheden longen)
Dyspnoe: 02
Verlengd expirium: 03
Expiratoir piepen: 05
Tachypneu: 07
Anders: 98

BDS-protocol April 2017
JGZ-richtlijn Astma 2011

3/3

