
 
 

Dossier geschikt maken voor LDF 
 
Om te communiceren met het LDF voeg je 7 nieuwe onderdelen toe aan je dossiersjabloon. 
Als je deze onderdelen al had, hoef je ze alleen aan te passen. 
Soms wordt een tabblad genoemd waarop dit onderdeel moet komen, maar dat is alleen 
een suggestie. Mocht je een onderdeel in een andere tabblad willen plaatsen dan mag dat. 
 
 
1. 
Tabblad: Aanmelding DTF of Aanvullende (hetero)anamnese 
Toolbox item: Vragenlijst 
Meetinstrumentcode: KIB0020 
Versienummer: FY030802 
Onderwerp: Duur functioneringsproblemen in weken (mag je aanpassen evt) 
Vraag: Duur functioneringsproblemen (vraag met verklaring en definieer scorebereik)  
Antwoord: Aantal weken (score bereik 0-300)  
 
De vragenlijst gaat er dan zo uitzien: 

 

 Bij het maken van de vragenlijst moet als formule “Geen” geselecteerd worden. 

 
2. 
Tabblad: Aanmelding DTF of Aanvullende (hetero)anamnese 
Toolbox item: Meerkeuzevraag 
Meetinstrumentcode: KIB0021 
Versienummer: FY031002 
Vraag: Beloop functioneringsproblemen 
Waarden (Let op: Tussen haakjes staat het “antwoord ID” per antwoord, dit vul je in in het 
vakje ‘Antwoord ID Databank’):  
- Er is niets vastgelegd over wijzigingen in het klachtenbeeld (0) 
- Klachten zijn in de loop van de tijd toegenomen (1) 
- Klachten zijn in de loop van de tijd afgenomen (2) 
- Klachten zijn in de loop van de tijd niet gewijzigd (3) 
- Klachten zijn wisselend van karakter (4) 



 
 
3. 
Tabblad: Eigen keuze 
Toolbox item: Meerkeuzevraag 
Meetinstrumentcode: KIB0033 
Versienummer: NVT (veld leeg laten) 
Vraag: Nevenpathologie 
Waarden (Let op: Tussen haakjes staat het “antwoord ID” per antwoord):  
- Ja (1) 
- Nee (0) 
 
4. 
Tabblad: Eigen keuze 
Toolbox item: Meerkeuzevraag 
Meetinstrumentcode: KIB0034 
Versienummer: NVT (veld leeg laten) 
Vraag: Recidief 
Waarden (Let op: Tussen haakjes staat het “antwoord ID” per antwoord):  
- Ja (1) 
- Nee (0) 
 
 
5. 
Tabblad: Analyse 
Toolbox item: Meerkeuzevraag 
Meetinstrumentcode: KIB0024 
Versienummer: FY070602 
Vraag: Verwacht herstel 
Waarden (Let op: Tussen haakjes staat het “antwoord ID” per antwoord):  
- Volledig herstel (V) 
- Reductie van klachten (R) 
- Stabilisatie, handhaven of verminderen van progressie (S) 
- Niet te bepalen (O) 
 
6. 
Tabblad: Eindevaluatie 
Toolbox item: Meerkeuzevraag 
Meetinstrumentcode: KIB0010 
Versienummer: FY100302 
Vraag: Eindresultaat behaald 
Waarden:  
- Niet vastgelegd (NV) 
- Behandeldoel is behaald (J) 
- Behandeldoel is niet behaald (N) 
- Behandeldoel is gedeeltelijk behaald (D) 
- Onbekend of behandeldoel is behaald (O) 
 
 



 
 
Het moet er uiteindelijk zo uitzien: 

 
 
 
7.  
Tabblad: Eindevaluatie 
Type: Meerkeuzevraag 
Meetinstrumentcode: KIB0009 
Versienummer: FY1001 
Vraag: Eindevaluatie compleet 
Waarden (Eén mogelijk antwoord, dus hier is geen antwoord ID):  
- Ja  
 
Opmerking: Zodra het antwoord “Ja” in het patiëntendossier wordt geselecteerd, dan komt 
in het databank bestand de datum van aanvinken te staan. Dit veld wordt naar de databank 
gecommuniceerd als zijnde “Datum eindevaluatie”. 
 
 
 
Tot slot: 
Nadat alle wijzigingen zijn doorgevoerd, moet het dossiersjabloon worden opgeslagen. Het 
dossiersjabloon moet worden gekenmerkt als “Databank dossier”. Dat kan met de 
dropdown, boven in beeld, worden ingesteld: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Extra: Toevoegen LDF koppeling in je praktijk 

 Via praktijk>online diensten>voeg toe kan, vanaf morgen, de online dienst 
“databank” worden geactiveerd. Hier vult u ook uw KVK-nummer in, deze wordt 
meegestuurd in het LDF bestand. 

 Er moet een geldige Praktijk AGB code zijn ingevuld. 
 Bij alle behandelaren (praktijk>medewerkers) moet een geldige persoonlijke AGB 

code zijn ingevuld. 
 Bij alle behandelaren (praktijk>medewerkers) moet een geldig BIG nummer zijn 

ingevuld. 
 Bij een patiënt die toestemming geeft om zijn/haar data aan te leveren bij de 

databank moet het vinkje “toestemming DB” worden aangevinkt op de 
patiëntenkaart. 

 Een patiënt moet minimaal 1 consult met geldige diagnosecodes hebben. 

 


