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Inleiding



Waarom SNOMED CT in EPD in ZNA?

ondersteuning zorgproces

ondersteuning bieden tijdens het zorgproces zelf (“in-line”, “as-it-
happens”)

pro-actieve reminders, alerts logistieke ondersteuning en sturing (CDSS)

preventie tijdens het zorgproces i.p.v. vaststellingen na de feiten (KKI’s, 
KPI’s)

verbetering van efficiëntie en effectiviteit van zorgprocessen (PDCA-cyclus) 

ondersteuning administratie zorgverleners

single source data

ondersteuning facturatie (Carenet, prestaties, …)

rapportages (ontslagbrief, samenvattingen, clinical auditing, …)

ondersteuning codering MG-MZG

actieplan e-Gezondheid 2013-2018

mapping van SNOMED CT naar ICD-10-BE

semi-automatische codering ICD-10
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Project FOD Volksgezondheid - ZNA

actieplan e-Gezondheid 2013-2018, realisatie van een 
nationaal terminologiebeleid

ontwikkeling en/of validatie van een cross-map tussen 
SNOMED CT en ICD-10-CM/PCS (“rule-based mapping”) met 
het oog op het ondersteunen van de semiautomatische 
codering in ICD-10-CM/PCS

validatie van de Belgische subset standaard terminologie voor 
gastro-enterologie, algemene heelkunde en vasculaire 
heelkunde

concreet aantonen van een semiautomatische codering o.b.v. 
rule-based mapping a.h.v. een proof of concept (POC) in het 
EPD van ZNA
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Van SNOMED CT naar ICD-10 naar DRG
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Registratie van klinische 
gegevens in SNOMED CT
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Registratie klinische gegevens in EPD

probleemlijst met SNOMED CT trefwoorden

EPD terminologie browser

snellijst met vaak voorkomende problemen en procedures

eerste voorstel op basis van frequentie ICD-9-CM/ICD-10-BE codes in MG-
MZG

verdere verfijning in overleg met clinici is nodig in een iteratief proces

POC voor gastro-enterologie, algemene heelkunde en 
vasculaire heelkunde
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POC gastro-enterologie - casus

voorgeschiedenis

heelkundig : appendectomie (1975)

medisch: arteriële hypertensie (sinds 2010)

familiaal: chronisch ischemisch hartlijden

anamnese 

reflux klachten sedert enige tijd

positieve iFOBT (immunologische fecale occult bloedtest)

onderzoeken

gastroscopie en colonoscopie

diagnose/besluit

GERD

sigmoïd poliep

behandeling

polypectomie sigmoïd
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Probleemlijst gastro-enterologie

10



Snellijst gastro-enterologie
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Snellijst algemene heelkunde
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Snellijst vasculaire heelkunde
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Mapping van SNOMED CT naar 
ICD-10-CM/PCS
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Mapping van SNOMED CT naar ICD-
10-CM/PCS

rule-based mapping tussen SNOMED CT en ICD-10-CM

IHTSDO i.s.m. WHO

beperkte mapping tussen SNOMED CT en ICD-10-PCS

ZNA

eventueel bijkomende eigenschappen definiëren voor 
mapping tussen SNOMED CT en ICD-10-CM/PCS

lateraliteit

anatomische lokalisatie

…
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Mapping tussen SNOMED CT en ICD-10-CM: 1/1

16ICD-10-CM code wordt niet getoond in EPD, enkel voor demo van de POC



Mapping tussen SNOMED CT en ICD-10-CM: 1/n

17ICD-10-CM code wordt niet getoond in EPD, enkel voor demo van de POC



Mapping tussen SNOMED CT en ICD-10-PCS: 1/1

18ICD-10-CM code wordt niet getoond in EPD, enkel voor demo van de POC



Bijkomende eigenschappen - lateraliteit

19ICD-10-CM code wordt niet getoond in EPD, enkel voor demo van de POC



Bijkomende eigenschappen - lateraliteit

20ICD-10-CM code wordt niet getoond in EPD, enkel voor demo van de POC



Semi-automatische codering 
in ICD-10-CM/PCS



Integratie tussen EPD en MZG-
software

quick win

export uit EPD van probleemlijst met voorstel conversie SNOMED CT code 
en de bijhorende eigenschappen naar ICD-10-CM/PCS

validatie van de cross-map tussen SNOMED CT en ICD-10-CM/PCS door 
MG-MZG codeerteam

op termijn

geïntegreerde koppeling tussen SNOMED CT in EPD en semi-automatische
codering van ICD-10-CM/PCS in MZG-codeermodule
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Quick win - export SNOMED rapport
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Op termijn – integratie tussen 
database EPD en database MZG
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Onderhoud SNOMED CT 
brondata in EPD



Van SNOMED CT naar ICD-10-CM

2 keer per jaar update van SNOMED CT door IHTSDO: januari 
en juli

samen met een subset van SNOMED CT die is gemapt naar 
ICD-10-CM

up-to-date houden van EPD terminologie browser en de 
snellijsten per specialisme

zeer arbeidsintensief

noodzaak tot automatisatie van het update proces
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Van SNOMED CT naar ICD-10-PCS

momenteel geen officiële mapping beschikbaar

daarom eigen (beperkte) mapping opgesteld in ZNA

27



Automatisatie update proces 
SNOMED CT data in EPD

SNOMED CT

RF2

bestandsformaat

(IHTSDO)

Dataconversie

&

eigenschappen

EPD

SQL DB
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Van SNOMED CT RF2 naar EPD - SQL DB
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ZNA

SNOMED-CT database

ZNA

EPD - database 

SNOMED-CT

RF2 Release



Conclusie en vooruitzichten
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Conclusie

POC voor algemene heelkunde, vasculaire heelkunde en 
gastro-enterologie

rule based mapping van SNOMED CT naar ICD-10-CM (op basis van data 
IHTSDO en WHO)

beperkte mapping van SNOMED CT naar ICD-10-PCS (ZNA)

mapping is aan te vullen met bijkomende attributen voor mapping van 
SNOMED CT naar ICD-10-BE

duidelijke informatie beschikbaar voor codering in ICD-10-BE 
op basis van gestructureerde SNOMED CT data

data-extractie mogelijk voor codeerteam

data beschikbaar voor koppeling met codeersoftware
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Vooruitzichten

Nederlandstalige gevalideerde SNOMED CT termen dringend 
nodig voor implementatie in EPD (medicolegaal)

gevalideerde mapping van SNOMED CT naar ICD-10-PCS zal 
de grootste meerwaarde opleveren voor de codering

ontwikkeling van software-module voor automatische 
interpretatie rule based mappings

keuze voor automatische rule based mapping in EPD of MZG-
codeersoftware?

last but not least

ondersteuning zorgproces

ondersteuning administratie zorgverleners
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