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1. Inleiding
In de oude notitie “Versie en subversie EI-standaard” (KEI-097...[4] d.d. 19-11-2007) staan de criteria voor
versie-/subversieverhogingen EI-standaarden. Bij wijziging van een EI-standaard is er altijd sprake van een
nieuwe uitgave, bij wijzigingen met een grotere impact kan er ook sprake zijn van een nieuwe subversie, en bij
nog grotere wijzigingen van een nieuwe versie (bv. belangrijke wijziging recordstructuur).
Al verschillende jaren is gebleken dat partijen deze criteria te strak vonden en dat deze onvoldoende inspelen
op de huidige praktijk.
In de volgende hoofdstukken worden de criteria vermeld voor de overgang op een nieuw versienummer en
subversienummer van documentatie van een EI-standaard vermeld. Reguliere documentatie betreft de
berichtspecificatie (BER), standaardbeschrijving (STB), invulinstructie (INV), Registratie bedrijfs- en
controleregels (RBC). Hiernaast zijn nog andere documenten mogelijk, zoals het OAF-document voor Qstandaarden.
Overigens zijn er meer ‘triggers’ dan versienummer/subversienummer om wijzigingen in de specificaties van
een EI-standaard in een EI-bericht te kunnen signaleren. Bijvoorbeeld Code EI-standaard, (begin)datum
prestatie, RBC-controles, enz. Deze zijn bij softwareontwikkelaars bekend. Hier wordt in deze notitie niet
verder op ingegaan.
Die criteria voor de overgang op een nieuw versienummer of een nieuw subversienummer zijn niet ‘absoluut’,
maar bedoeld om de formele besluitvorming over het wel of niet overgaan op een nieuw versienummer of
subversienummer te ondersteunen.
Er kunnen redenen zijn om niet op een door criteria aangeduid hoger versienummer of subversienummer over
te gaan:

Bij een korte implementatietijd.
In grotere organisaties leiden nieuwe versienummers of subversienummers soms tot grotere
wijzigingstrajecten. Mensen en middelen zijn dan niet altijd in voldoende mate beschikbaar.

Veel wijzigingen kunnen gekoppeld worden aan (Begin)datum prestatie, van waaraf die wijziging geldt.
Code externe-integratiebericht, gebruikte prestatiecodelijst, zorgspecifieke velden, enz. kunnen hierbij
verder een rol spelen.
Software kan hier rekening mee houden.
In verschillende gevallen kunnen RBC-controles hierbij ondersteunend zijn.

Toevoegen extra prestatiecodelijst, bv. bij toevoegen extra te declareren zorgsoort, als dit softwarematig
beperkte consequenties heeft.
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2. Criteria voor de overgang op een versie
Het doel van een versienummer is het onderscheiden van berichten op basis van de berichtstructuur.
De volgende wijzigingen kunnen aanleiding zijn voor een nieuwe versie van documentatie van een standaard:
1.
Nieuw recordtype
2.
Recordtype vervalt
3.
Recordtype wordt binnen de recordstructuur verplaatst.
In feite betreft dit vervallen van het recordtype op de ene plek in de recordstructuur en het als ‘nieuw’
recordtype invoegen op een andere plek van de recordstructuur.
4.
Nieuw gegeven (posities in record wijzigen).
5.
Gegeven wordt verwijderd (posities in record wijzigen).
6.
Gegeven wordt binnen de recordstructuur verplaatst.
Bij de publicatie van een nieuwe standaard is het versienummer ‘01’ en het subversienummer ‘00’.
Bij overgang op een hoger versienummer begint het subversienummer weer met ‘00’ (nul) als het
subversienummer hoger dan ‘00’ was.

3. Criteria voor de overgang op een subversie
Het doel van een subversienummer is het onderscheiden van berichten op basis van belangrijke wijzigingen
die gevolgen hebben voor de inhoud van een EI-bericht, maar de structuur van het EI-bericht ongemoeid laten.
De volgende wijzigingen kunnen aanleiding zijn voor een nieuwe subversie van documentatie van een
standaard:
1.
Gegeven wijzigt van soort (AN wordt N etc.)
2.
Formaat gegevenselement wijzigt (ddmmjj wordt bijvoorbeeld jjmmdd)
3.
4.

Verplicht stelling gegeven wijzigt van Conditional → Mandatory.
De overgang van Mandatory naar Conditional of naar Optioneel leidt niet tot een subversiewijziging.
Nieuw of substantieel gewijzigd codestelsel voor gegeven

Bij overgang op een hoger subversienummer verandert het versienummer niet.

4. Tot slot
Voor de overgang op een nieuwe uitgave zijn geen criteria, behalve dat er altijd sprake is van een nieuwe
uitgave als een deel van de documentatie of alle documentatie van een EI-standaard gewijzigd wordt.
Dit is ook het geval als er sprake van een nieuwe versie of subversie. In dat geval begint de uitgavenummering
weer bij ‘1’. Er is geen veld voor een uitgavenummer in EI-standaarden beschikbaar.
Wijzigingen worden in het mutatieoverzicht van het betreffende document van de EI-documentatie vermeld. Bij
een nieuwe versie of subversie wordt dit in de revisiehistorie van de berichtspecificatie (BER), invulinstructie
(INV) en standaardbeschrijving (STB) vermeld.
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