Specificaties retourinformatie medische LBZ
Na verwerking van de gegevens wordt door de LBZ een verwerkingsverslag aangemaakt. Dit verslag
bestaat uit een pdf met daarin algemene informatie over de aanlevering en de aantallen per verwerkt
bestand, foutmeldingen over records die niet verwerkt konden worden (meestal wegens referentiele
integriteitsfouten) en de fouten en waarschuwingen over records die wel verwerkt konden worden.
Naast de pdf versie van het verwerkingsverslag wordt er ook een csv-bestand meegeleverd dat alle
fouten en waarschuwingen bevat van de verwerkte records. Indien er geen fouten en waarschuwingen
zijn in de verwerkte records wordt er geen csv-bestand aangemaakt en bevat de retourinformatie alleen
de pdf.
Specificaties csv-bestand
Naamgeving
De naamgeving van het csv-bestand is als volgt:
MED_<procesid>_<AGBnr>_<datum_verwerking>_<soort_levering>_<LBZmed_versienr>_<zorgaanbiedercode>_<instelling_volg
nr_DIS>_<creatiedatum>_<volgnummer>_<aanleverperiode>_<heraanlevering>.csv

Voor deze naamgeving geldt dat <soort_levering> t/m <heraanlevering> overgenomen is vanuit de
bestandsnaam van het verwerkte bestand.
Inhoud bestand
In de csv-file staan alle fouten en waarschuwingen van de verwerkte records. Deze komen overeen met
de gegevens in de pdf file zowel qua specificaties als qua inhoud. Enige verschil is dat in de pdf een
veld leeggelaten wordt als het een herhaling van het bovenstaande veld betreft (dus bijvoorbeeld als het
koppelnummer herhaald wordt) en dat in de csv het veld altijd gevuld is zodat er geen problemen
ontstaan als de sortering wordt aangepast.
De bovenste regel van de csv-file bevat de veldnamen. Alle waarden (inclusief de veldnamen) worden
met dubbele quotes als tekstindicator aangeduid. Het veldscheidingsteken is een punt-komma (;).
In onderstaande tabel worden de velden zoals ze aanwezig zijn in de csv-file beschreven:
Veldnaam
Patient-id
PatientID_inst
Geboortedatum
Niveau

Datum

ContactID_VerrichtingID

DiagnoseID
Zwaarte_fout

Foutmelding/waarschuwing
Rubrieken en waarden

Omschrijving
Id van de patiënt (zoals aan de
LBZ aangeleverd
werkelijk Id van de patient
binnen de instelling
Geboortedatum van de patiënt
Tabel in het datamodel waar
de melding vandaan komt
(correspondeert met
aangeleverde bestand)
Startdatum opname of
ambulant contact;
verrichtingsdatum,
verstrekkingsdatum medicatie
Afhankelijk van het niveau het
contactID van de opname of
ambulante contact, het
verrichtingID of MedicatieID
Het ID van de diagnose
W = waarschuwing of F = fout
gevolgd door het nummer van
de foutmelding
De foutmelding of
waarschuwing
De gegevens waar de
foutmelding of waarschuwing
betrekking op heeft

Voorbeeldwaarden
000123456789 / 000987321654
000987321654
01-05-1992
Diagnose opname

01-01-2017

20170000000001

201
W 0206

Relatie tussen ICD10-Diagnose en Leeftijd
is onwaarschijnlijk
Diagnose-ICD10 = 'Z38.0',Leeftijd = '23
jaar'

Specificatie pdf

Rapportage LBZ verwerking medische gegevens
Instelling:
Onderdeel:
Aanmaakdatum:
Volgnummer:
Verwerkt:
Bestandsnaam:
Periode:
Heraanlevering:

Datum: <datum aanmaak rapport>

<AGB code>, <AGB naam>
<instellingsonderdeel>
<creatiedatum>
<volgnummer>
Ja of Nee
LBZ_SZG_MED_PROD_<LBZmed_versienr>_<AGB_code>_<instellingsonderdeel>_<creatiedatum>_<volgnummer>_<aanleverperiode>_<heraanlevering>.zip
<aanleverperiode>
Ja of Nee

Aantallen wel/niet verwerkt
Aantal in pakbon:
Aantal verwerkt:
Aantal niet verwerkt*:

Patiënt
####
####
####

Opname
####
####
####

Diagnose Opname
####
####
####

Ambulant contact
####
####
####

Diagnose Ambulant contact
####
####
####

Verrichting
####
####
####

Medicatie
####
####
####

Merges
####
####

*Verschil tussen aantal in pakbon en verwerkt, alleen gevuld als dit niet nul is.
Foutmeldingen niet verwerkte records**
Bestandsnaam
Veldnaam
AMBULANT_CONTACT
Startdatum
Fouten/waarschuwingen verwerkte records**
PatiëntID/
Geboortedatum
Niveau
PatientID_
inst
9999999 /
08-11-2016
Opname
987321

1234567
/987654

06-02-1933

Rijnummer
2345

Zwaarte fout
R 1002

Datum

ContactID/ VerrichtingID

01-11-2017

20170009999999991

Diagnose
opname

01-11-2017

20170009999999991

Ambulant
contact

17-11-2017

123456789

Foutmelding
Deze datum valt niet binnen de aanleverperiode

DiagnoseID

003

Waarden
“20170930”

Zwaarte

Foutmelding/waarschuwing

Rubrieken en waarden

F 0224

(Sub)specialisme (6 pos.) is niet
geldig op de
betreffende datum
(Set van) diagnose(s) uit
hoofdstuk XIX wordt niet
gevolgd door een diagnose uit
hoofdstuk XX
Waarde is onbekend of niet
geldig op de betreffende
datum

Opnamespecialisme = '000000'

W 0135

F 0005

Diagnose ICD10 = ‘S51.0

Verrichting-ZA = '190009'

*1 per regel
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<naam pdf file>

