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niveau code indiener omschrijving / reden Document
X-wijzigingen 
voor 9.0.0

282 Analytico Omschrijving: Toevoeging van deelmonsters aan het labresultaatbericht. Dit kan een kopie zijn van de gegevensstructuur die in de labopdracht voorkomt. / Reden: Dit blijkt noodzakelijk omdat er tov de 
labopdracht in het analysemonster meer of minder deelmonsters kunnen worden gerapporteerd. 

282_X_v4_wijzigingsvoorstel_sikb_0101%252Banalytico%252B20091216.xls

327 Analytico Omschrijving: Toevoegen van een vlag geaccrediteerd in de koppeltabel. / Reden: Als "certificering" in de koppeltabel wordt gebruikt voor het tonen van aan te vragen testen, kan 

het zijn dat een deel van de testen die aanvraagbaar moeten zijn, niet geselecteerd gaan worden. Hiervoor kan het beste een vlag worden opgenomen in de koppeltabel om ook 

testen aan te bieden onder een certificering die niet geaccrediteerd zijn. Deze vlag kan niet op testniveau worden gelegd omdat een test voor meerdere accredaties geaccrediteerd 

kan zijn.

327_X_v4_wijzigingsvoorstel_sikb_0101%252Banalytico%252B20100226%25281%2529.xls

340 ITWorks Omschrijving: Lengte van het element Conclusie (onder Locatie en onder Onderzoek) vergroten. / Reden: De conclusie van een onderzoek is nu maximaal 250 tekens. Onze klanten 

willen daar veel meer tekst in kwijt kunnen. We willen daarom graag het maximum van 250 tekens laten vallen zodat de lengte in principe onbeperkt is (wat in databases 

overeenkomt met een memo-veld). 

340_X_v6_wijzigingsvoorstel_20100323_lengte_conclusie.xls

354 ITWorks Omschrijving: Verplaatsing van categoriecode van analysepakket naar koppeling. / Reden: Het labaanlever-bestand brengt via een [koppeltabel] een koppeling tussen verschillende onderdelen aan, maar 
niet voor categorieen. Dat gaat nu via de [analysepakketten], maar is geen goede oplossing, want hierdoor moet je een [analysepakket] meerdere keren in de [analysepakketten] groep terug laten komen. 
De logische plaats voor [categoriecode] lijkt ons daarom bij [koppeling].  

354_X_v2_Verplaatsing+Categorie.xls

355 Roxit WKPB registratie komt voor onder besluit en onderzoek. / Reden: WKPB registratie gekoppeld aan onderzoek en besluit. Is niet logisch je kunt een wkpb registratie hebben op basis een onderzoeksbevel. 
Je hebt dan nog geen onderzoek. Aan een onderzoeksbevel ligt wel een besluit aan ten grondslag. Voorgestelde wijziging is WKPB koppeling verwijderen onder onderzoek omdat dit niet juist is. (zie ook 
schermafdrukken tab xsd). Registratie_WKPB  komt voor gekoppeld aan onderzoek en gekoppeld aan besluiten de koppeling onder besluiten moeten blijven bestaan. 

355_X_v4_wijzigingsvoorstel_wkpb_registratie.xls

356 Roxit Verzoek om SIKB_ID op ieder niveau (entiteit) toe te voegen. / Reden: de systematiek van updaten (wijzigen) van gegevens dan consequent kan worden doorgevoerd. Bij updaten is het immers van belang 
om per record een unieke id te hebben. 

356_v3_Update_systematiek_SIKB0101_190509.xls

361 Roxit Encoding standaard UTF-8 / Reden: Het verzoek is om toe te gaan naar een standaard encoding in de xml's zodat we geen problemen meer hebben met diakrieten en daarmee samenhangende de 
validatie.

361_X_v3_Wijzigingsvoorstel_Encoding_XML(1).xls

384 Roxit Aanpassing lengte enkele nummerieke velden / Reden: Maximale lengte nummerieke velden beter borgen. Nu zijn de genoemde entiteiten van het type float. Beperking van lengte met logisch maximum is 
gewenst.  Voor kosten is dat bijvoorbeeld 9 tekens.

384_X_v4_Wijzigingsvoorstel_nummeriek_waarden.xls

426 IT Works uitbreiding met Toetsresultaten in het uitwissel protocol / Reden: toetsingsresultaten kunnen uitwisselen. 426_X_v2_20100924 Wijzigingsvoorstel_toetsing.xls 
427 Bodem+ Aanpassing attribuutnamen en omschrijvingen LIBdataset versie 9.0.0  / Reden: verbetering vanuit LIB. 427_X_v4_20100922_1_attribuut_omschrijving_libdataset.xls

Y-wijzigingen 
voor 9.0.0

368 Analytico De omschrijving van lovreferentie met id=6 wijzigen van "Alle deelparameters kleiner dan rapportagelimiet" in "Alle deelparameters kleiner dan verplichte rapportagelimiet" / Reden: verbetering omschrijving 
om onduidelijkheid te voorkomen. 

368_Y_v3_wijzigingsvoorstel_sikb_0101%2Banalytico%2B20100601.xls

371 Analytico Toevoegen van meetonzekerheid in het resultaat, uitgedrukt in %. Dit is de expanded measuring uncertainty / Reden: Dit is vereist vanuit NEN7779. De expanded measuring uncertainty zoals beschreven in 
het document: http://www.nordicinnovation.net/nordtestfiler/tec537.pdf wordt toegepast.

371_Y_v3_wijzigingsvoorstel_sikb_0101%2Banalytico%2B20100603.xls
en 371_tec537.pdf

385 Roxit Maximale waarde voor percentage velden beperken op 100. / Reden: Nu zijn hogere percentage mogelijk. Vanuit semantisch oogpunt is dit niet juist voor deze velden. Zie voorbeeld dekp (huidig gebruik) of 
humus/lutum. 

385_Y_v5_Wijzigingsvoorstel_percentages.xls

393 Roxit Opschonen lijsten gemeentenamen. Reden:  Gemeenten die als gevolg van gemeentelijke herindelingen niet meer bestaan, worden in de codetabel op vervallen gezet zodat deze gemeentenamen niet 
meer gebruikt kunnen worden. Bron: www.cbs.nl  het gaat hierbij om codelijst bronhouder in de sikb-lookup-tabel 

393_Y_v1_Gemeentelijke_herindeling.xls

412 IT Works CAS nummers bij bestaande componenten toevoegen / Reden: Naar aanleiding van het matchen van SIKB-codes met IDsW codes zijn gebreken in de SIKB-lijst aan het licht gekomen. Dit voorstel gaat 
over het toevoegen van ontbrekende CAS-nummers, zodat die gekoppeld kunnen worden aan IDsW. 

412_Y_v4_Voorlopig%25252Bwijzigingsvoorstel%25252BComponenten_CASnummers%25252Bto
evoegen_opm.xls

413 IT Works Dubbele componenten laten vervallen / Reden: Naar aanleiding van het matchen van SIKB-codes met IDsW codes zijn gebreken in de SIKB-lijst aan het licht gekomen. Dit voorstel gaat over het laten 
vervallen van dubbele componenten.

413_Y_v3_Voorlopig+wijzigingsvoorstel+Componenten_Dubbele+componenten+laten+vervallen.xls

414 IT Works Foutieve CAS-nummers corrigeren / Reden: Naar aanleiding van het matchen van SIKB-codes met IDsW codes zijn gebreken in de SIKB-lijst aan het licht gekomen. Dit voorstel gaat over het corrigeren van 
foutieve CAS-nummers (omschrijving blijft staan, CAS-nummer wordt vervangen) en tegelijkertijd de aanvraag van nieuwe componenten voor die foutieve CAS-nummers, zodat die gekoppeld kunnen 
worden aan IDsW. Bij een enkele component is ook sprake van een naamswijziging. 

414_Y_v3_Voorlopig%252Bwijzigingsvoorstel%252BComponenten_Foutieve%252BCASnummers_
corrected.xls

415 IT Works Componentnamen wijzigen  / Reden: Naar aanleiding van het matchen van SIKB-codes met IDsW codes zijn gebreken in de SIKB-lijst aan het licht gekomen. Dit voorstel gaat over het corrigeren van 
componentnamen. De namen zijn niet eenduidig of bevatten een typefout. Er zijn ook enkele nieuwe componenten bij. 

415_Y_v3_Voorlopig_wijzigingsvoorstel_Componenten_Namen_wijzigen.xls

435 Roxit Omschrijving: wijzigingsverzoek m.b.t. Basisdataset Digitaal Normaal. / Reden: N.a.v. diverse bespreeksessie m.b.t. basisidataset. Betreft nieuwe velden en aanpassingen in omschrijvingen.  435_Y_v3_dataset_wijzigingsvoorstel_20101022.xls

Z-wijzigingen 
voor 9.0.0

394 Roxit Nieuwe gemeente opnemen in tabel bronhouder (in melding 393 is het verzoek ingediend Dantumadeel (65) op vervallen te zetten). /
Reden: in 2009 is de gemeente Dantumadeel (65) gewijzigd in Dantumadiel (1891).

394_Z_v1_Gemeentelijke_herindeling.xls

405 Roxit correctie enkele foutieve CAS-nummers / Reden: vermelding foutieve CAS-nummers. Dit geeft problemen met eenduidige uitwisseling. 405_Z_v2_wijzigingsvoorstel_sikb_0101+sgs+20100906.xls
416 IT Works Namen wijzigen vanwege "kationen"  / Reden: Naar aanleiding van het matchen van SIKB-codes met IDsW codes zijn gebreken in de SIKB-lijst aan het licht gekomen. Dit voorstel gaat over het wijzigen van 

namen, specifiek voor gevallen waar IDsW kationen hanteert. Als laboratoria deze componenten tot nu toe hebben geinterpreteerd als zijnde geen kation, dan graag dit voorstel als aanvraag voor nieuwe 
componenten opvatten. (Voorstel is behandeld als Z-spoed: aanvraag nieuwe stoffen)

416_Z_v4_Voorlopig_wijzigingsvoorstel_Componenten_Kationen.xls

417 Bodem+ Definitieve omschrijvingen XSD Libdataset versie 9 / Reden: Definities zijn inhoudelijk beoordeeld en waar nodig aangepast. 417_Z_v3_20100922_1_omschrijving_libdataset.xls

418 Bodem+ Wijziging omschrijvingen elementen en attributen van het Historisch bodembestand versie 9.0.0 vanuit het LIB (David Balder). / Reden: Definities zijn inhoudelijk beoordeeld en waar nodig aangepast. 418_Z_v3_20100922_2_Definitief+Omschrijvingen+HBB+9.0.0.xls.xls

419 Bodem+ Aanpassing aantal codetabellen  / Reden: om omschrijvingen duidelijker te maken 419_Z_v2_20100922_3_Definitief+Omschrijvingen+LIBopzoekwaarden+versie+9.0.0.xls

420 Bodem+ Wijzigingsvoorstel omschrijvingen besluiten   / Reden: om omschrijvingen duidelijker te maken 420_Z_v4_20100922_4_Omschrijvingen+Besluiten+LIB-dataset+versie+9.0.0.xls

429 Omegan Toevoeging nieuwe eenheid (Z-spoed) 429_Z_v2_Formulier_Standaard_Wijzigingsvoorstel_SIKB0101_v1_190509.xls
442 ITWorks Twee laboratoria toevoegen aan de codelijst (Z-spoed) 442_Z_v2_Laboratoria.xls

*) Een gedetailleerde beschrijving van de wijzigingsvoorstellen vindt u op www.sikb.nl -> datauitwisseling -> laatste wijzigingen 

besluitvorming x-wijzigingen; y- en z- wijzigingen ter informatie
besluitvorming y-wijzigingen; bespreken x-wijzigingen; z-wijzigingen ter informatie *)
besluitvorming z-wijzigingen; bespreken x- en y-wijzigingen


