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Inleiding
Per 10 april 2014 is versie 12e van de GPH-tabel geldig. Naast de GPH-tabel zelf, bestaat het Excelbestand
uit 6 andere tabbladen.
In deze notitie wordt aangegeven hoe de oude opzet van de GPH-tabel er uit ziet. Vervolgens wordt
aangegeven hoe de nieuwe opzet van de GPH-tabel is.
De inhoud van de GPH-tabel is niet veranderd. Alle codes die in versie 12e geldig waren met de aanhangende
informatie, zijn ongewijzigd overgenomen in de vernieuwde tabel. Alleen de informatie die niet meer nodig is,
is verwijderd en de algemene informatie over de GPH-tabel is anders gepresenteerd.

Opzet oude GPH-tabel
Het Excelbestand 047 – GPH versie 012e – 20140410 bestaat uit de volgende tabbladen:
 Leeswijzer: op dit tabblad staat uitgelegd wanneer versie 12 gebruikt moet worden en wanneer de
voorgaande versie 11c3 gebruikt wordt en is er een uitleg van kolom F, kolom H en kolom K
opgenomen. Daarnaast is er een toelichting van enkele codes gegeven die betrekking hebben op
AGPH en de LH-standaard.
 GPH 12b: op dit tabblad is de GPH-tabel opgenomen versie 12b
 Conversietabel 11c3 – 12b: op dit tabblad staan alle GPH-codes uit de vorige versie met de oude
omschrijving, toelichting en opmerking met een verwijzing naar de codes in de nieuwe versie van de
tabel met omschrijving, toelichting en opmerking. Daarnaast staan het versienummer van de laatste
mutatie, de mutatiecode en nogmaals het oude GPH-nummer vermeld. Zowel de oude codes die
ongewijzigd zijn, de oude codes die ongewijzigd zijn, als de nieuw ingevoerde codes die geen
verwijzing hebben naar een oude codeverwijzing zijn opgenomen in de conversietabel.
 Inleiding + toelichting: op dit tabblad staat algemene informatie met betrekking tot GPH en een
toelichting van de aanpassingen in de laatste versie van de tabel.
 Versies + data: op dit tabblad staat een overzicht van alle versies met ingangsdatum, uitgiftedatum,
publicatiedatum en bij de oudere versies een verwijzing naar aanvullende informatie.
 Betekenis mutatiecodes: op dit tabblad staat de betekenis van de verschillende mutatiecodes.
 Infobrief versie 12: op dit tabblad staat een aankondigingsbrief van de GPH-tabel.
In de oude opzet is geen apart Worddocument opgenomen met algemene informatie over de GPH-tabel. Alle
algemene informatie is opgenomen in de verschillende tabbladen van het Exceldocument.
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Nieuwe opzet Exceltabel en aanvullende documentatie
In het huidige Excelbestand is het doel en de vorm van de informatie op de verschillende tabbladen
verschillend. Daarnaast is er overlap tussen de informatie op de verschillende tabbladen en is de
wijzigingsfrequentie van de informatie niet gelijk.
De tabel zelf en de teksten zijn uit elkaar gehaald. Er zijn twee aparte documenten van gemaakt, een
Exceltabel en een Worddocument.
Exceltabel
In de Exceltabel worden twee tabbladen opgenomen:
 de GPH-tabel
 betekenis mutatiecodes
Aanvullende documentatie
In een Worddocument wordt aanvullende documentatie over GPH opgenomen. In dit document wordt de
informatie opgenomen die nu verspreid te vinden is onder de tabbladen:
 leeswijzer
 inleiding + toelichting
 infobrief
Dit document is uitgebreid met een beschrijving van de betekenis van de verschillende kolommen van de
GPH-tabel. Dit document is opgezet als een Beheer & Onderhoud document en wordt apart van de GPH-tabel
beheerd.

Vervallen informatie
Er zijn twee punten die zijn vervallen:
 Conversietabel
 Versienummer
Conversietabel
Omdat in versie 12 de kolommen: Datum mutatie, Datum ingang en Datum einde toegevoegd zijn, stellen wij
voor om bij de volgende uitlevering geen conversietabel meer uit te leveren. In de GPH-tabel staat al een
verwijzing naar de oude GPH-code. Deze koppeling blijft dus aanwezig. In combinatie met de nieuwe
datumvelden is ook terug te vinden wanneer de wijziging heeft plaatsgevonden. Hierdoor is de toegevoegde
waarde van een aparte conversietabel vervallen.
Versienummer
De GPH-tabel wordt uitgebracht met een versienummer. Omdat het voorkomt dat een versie ná publicatie
maar vóór in werking treden aangepast wordt, worden versienummers ook uitgebreid met een volgletter en
soms daarachter nog een volgnummer. Zo is versie 11c3 vervangen per 1 januari 2014 door versie 12b. De
versies 12 en 12a zijn wel gepubliceerd, maar nooit echt in gebruik genomen. Op het moment dat er een
kleine wijziging doorgevoerd wordt bij een code, krijgt de hele tabel een nieuw versienummer.
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Door de opname van een ingangsdatum, einddatum en mutatiedatum in de GPH-tabel, is per code te zien
wanneer deze toegevoegd, gewijzigd of vervallen is. Het opnemen van een versienummer heeft hierdoor geen
toegevoegde waarde meer.
Het laten vervallen van een versienummer heeft ook een consequentie voor de GPH-tabel. In kolom E is het
versienummer opgenomen. Deze kolom is vervallen.
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