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Bijlage 9
Bestandsbeschrijving bestand 133 – verkorte add-on indicatieteksten
Inleiding
Sinds 1 januari 2017 worden bestanden 131 en 132 uitgeleverd met informative over add-on
geneesmiddelen en indicatieteksten. In bestand 131 staat aangegeven welk ZI-nummers addon zijn. In bestand 132 staat per add-on geneesmiddel indicaties opgegeven. De
indicatieteksten staan in de teksten-bestanden 921/922. Het betreft hierbij volledige
indicatieteksten (soms > 500 karakters)
Vanaf 1-1-2018 zal het CIBG naast de volledige indicatieteksten ook verkorte teksten
(maximaal 120 karakters) gaan publiceren. Deze verkorte teksten zullen in de G-Standaard
opgenomen worden.
In juli 2017 heeft Z-Index een peiling uitgevoerd onder de leden van de Werkgroep Techniek
om uit te zoeken of opname van de verkorte teksten in de G-Standaard zou moeten gebeuren
door aanpassing van bestand 132 of door introductie van een nieuw bestand 133. De voorkeur
van de meeste respondenten ging uit naar introductie van een nieuw bestand 133.1
Per G-Standaard van januari 2018 zal daarom het nieuwe bestand 133 worden geïntroduceerd.

Bestandsbeschrijving
Bestand 133 (indicatieteksten add-on) zal er als volgt uit zien:
Veld

Omschrijving

Lengte

Type

BSTNUM

Bestandsnummer

SR

4

N

0001-0004

MUTKOD

Mutatiecode

1

N

0005-0005

INID

Indicatie ID

INDKORT

Verkorte indicatie

TXMODI

1O

8

N

0006-0013

120

A

0014-0133

Tekstmodule indicatie ID (=401)

6

N

0134-0139

Leeg veld

21

INID: dit is de indicatie ID afkomstig uit bestand 132
INDKORT: dit is de verkorte indicatietekst, zoals aangeleverd door het CIBG. Aangezien
bestand 133 in (7 bit) ASCII-encode is, zullen de uitgeleverde teksten geen bijzondere
karakters (trema’s, accenten, griekse tekens etc.) bevatten.

1

Posities

Aantal stemmen voor aanpassing bestand 132: 4 (SHB, ViPharma, Pharmapartners, Chipsoft); aantal stemmen voor

introductie nieuw bestand 133: 6 (Vektis, Labelsoft, CGM, CSC/DCX, Epic, Farmedvisie); aantal geen voorkeur: 1 (CHA).
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TXMODI: tekstmodule nummer (=401). In bestand 921/922 kan de
volledige tekst van de indicatie worden opgezocht in tekstmodule 401. (het vermelden van deze
tekstmodule is een bewuste doublure met de vermelding in bestand 132)

Aanpassing implementatierichtlijn
De IR add-on geneesmiddelen/stollingsfactoren (huidige versie V-1-3-1 datum 2-2-2017) zal
worden uitgebreid met een beschrijving van bestand 133.

