Fit-gap analyse allergie-intolerantie
Bron
Zib Allergie (2017 BgZ)
Veroorzakende stof

Interview ChipSoft & Maasstad ziekenhuis
HiX (allergie/bijwerking gegevens)
Allergie
G-standaard
Kunt verfijnen tot hulpstoffen

AllergieCategorie
• Voeding
• Medicijn
• Omgeving
• Stof of product
• Anders

Soort
Over de categorie van een allergie wordt
weliswaar informatie afgeleid, maar dit beperkt
zicht tot een ‘Medicatie Signalering’ die aangeeft
of een allergie medicatie betreft. De overige
categorieën (voeding, omgeving, ‘stof of
product’, of ‘anders’) worden dus niet
geregistreerd.

Interview EPIC en Amsterdam UMC
EPIC (2017)
Agens
G-standaard + voedselallergieën,
verwijzing naar SNOMED zelf
opzoeken.
G-standaard: afspraak binnen de EPICziekenhuizen om deze set te hanteren
Combinatie van het veld ‘reactietype’ en
‘agens’ (klant bepaalt de logica om de
categorie te bepalen)
•
•
•
•
•

Interview Nexus
Nexus (2015)
Allergie/intolerantie:
G standaard (medicatie gerelateerd) + tabel
met overige allergieën (SNOMED)

Type (wijkt af van zibs)

Voeding
Medicijn
Omgeving
(Stof of product)?
(Anders)?

Is vrij tekstveld dus je kunt ook zelf een term
invullen

AllergieStatus
• Actief
• Niet meer aanwezig
• Achterhaald
• Foutief

Vervallen
Vinkveld ‘vervallen’ aanwezig. De andere opties
zijn er niet

BeginDatumTijd

Registratiedatum
De datum dat de allergie geregistreerd is in het
systeem. In principe kan dit wel geantedateerd
worden, maar de term ‘Registratiedatum’ geeft

Default actief, maar men kan de allergie
verwijderen.

Bij invoer default actief.
Aparte knop om te beëindigen of vervallen te
selecteren
Nexus kent ook een “Geldig tot” datum

Geconstateerd

E wordt automatisch een datum van registratie
op de achtergrond geregistreerd
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niet het idee dat de ‘BeginDatumTijd’ van de
allergie gevraagd wordt.
Ernst
Wordt hiermee de ‘mate van kritiek zijn’ van de
allergie of de ernst van de reactie bedoeld. Op
basis van keuzelijst lijkt op dit ‘mate van kritiek’
zijn.
Gebruiker kan zelf een opties uit de keuzelijst
selecteren of middels een vragenlijst tot een
keuze geleid worden.

MateVanKritiekZijn
• Licht
• Matig
• Ernstig
• Fataal

•
•
•
•
•
•

LaatsteReactieDatumTijd
Toelichting

Mate van kritiek zijn
•
•
•
•

Licht
Matig
Hoog
Fataal

Mild
Matig ernstig
Ernstig (ongetypeerd)
Onbekend
Ernstig
Ernstig (anafylactisch)

Reden
Er is een vrije tekstveld ‘Reden’.

Opmerkingen

Toelichting

Symptomen
Vrije tekstveld

Reacties
Codelijst, kan per ziekenhuis verschillen

Reactie
Codelijst, zelf inrichtbaar

Gegevens reactie
Symptoom
Anafylaxie, Angio-oedeem,
Overgevoeligheidsreactie
van de bovenste luchtwegen,
Kortademigheid,
Bronchospasme, Urticaria,
Contactdermatitis, Jeuk,
Exantheem, Allergische
conjunctivitis, Toxische
epidermale necrolyse,
Misselijk en braken, Diarree,
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Door medicatie veroorzaakte
erythema multiforme, Koorts,
Overige

SpecifiekeStof
•

•

•

•

•

•
•
•

Dutch non-drug
allergen simple
reference set
(foundation metadata
concept)
G-Standaard
Handels Product
Kode (HPK)
G-standaard
Stofnaamcode
(SNK),
G-standaard
Stofnaamcode i.c.m.
toedieningsweg
(SSK)
G-standaard
Ongewenste
medicatiegroepen

ReactieBeschrijving
Ernst
Licht
Matig
Ernstig

Je kunt bij de selectie van de veroorzakende
stof verfijnen tot hulpstoffen

Ernst
In zekere zin want het is een samenstel
van de ernst van alle symptomen.
•
•
•

Licht
Matig
Ernstig

Beschrijving bij reactie
Ernst
Per reactie
•
•
•

Licht
Matig ernstig
Ernstig

WijzeVanBlootstelling
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•

SNOMED CT:
<284009009|route of
administration value|

ReactieTijdstip

Datum
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