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Inleiding



Waarom SNOMED CT in ZNA?

gestructureerde en gestandaardiseerde
weergave van relevante klinische termen

éénmalige registratie, meervoudig gebruik

ontslagbrief, Carenet, MZG, …

uitwisselen van relevante informatie tussen 
zorgverleners en patiënten 

éénduidige taal, mekaar begrijpen, hetzelfde interpreteren

verbeteren van klinische kwaliteit

real-time clinical alert (allergieën, …)

real-time clinical decision support

rapportage voor medische audits en management
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Hoe SNOMED CT in EPD van ZNA?

inhoud van SNOMED CT termen beperken tot 
medische context in ZNA

relevante SNOMED CT diagnoses, procedures en
voorgeschiedenis in ‘probleemlijst’

met optie om SNOMED CT term uit te breiden met 
gestructureerde eigenschappen (links/rechts, ernst, …)

met optie om SNOMED CT term te verduidelijken met 
commentaar (‘proza’ in vrije tekst)

andere gestructureerde gegevens

met optie om SNOMED CT codes toe te voegen aan andere 
gestructureerde datavelden (onderzoeken, sociale context, 
scores, schalen, …)
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Probleemlijst in SNOMED CT

relevante diagnoses, procedures en 
voorgeschiedenis
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Probleemlijst in SNOMED CT

optie om gestructureerde eigenschappen en 
commentaar toe te voegen
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Probleemlijst in SNOMED CT

optie om toegevoegde informatie (vrije 
tekst) te raadplegen
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Andere gestructureerde gegevens 
in SNOMED CT

onderzoeken
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Verbeteren van klinische kwaliteit

allergie alert
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Meervoudig gebruik van SNOMED CT
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ontslagbrief met SNOMED CT in combinatie 
met commentaar



Ervaringen van ZNA artsen 
met SNOMED CT



Positieve ervaringen

overzichtelijk

overzicht voorgeschiedenis en huidige probleemlijst zeer 
duidelijk

voor meer informatie over een bepaalde klinische term 
kunnen de eigenschappen en commentaar geraadpleegd 
worden

gestructureerde communicatie

overzicht in ontslagbrief kan o.b.v. eigenschappen 
gemodelleerd worden

geeft een duidelijk onderscheid tussen medisch relevante 
voorgeschiedenis en overige items

toekomstgericht

elektronisch uitwisselen van data in SNOMED CT

analyse van patiëntendossiers
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Voor verbetering vatbaar …

ontbrekende SNOMED CT termen

nog niet vertaald in de Belgische subset

functie ‘Eigen term’ toevoegen

gebruik van andere synoniemen dan de beschikbare termen

koppelen van eigen term/synoniem aan bestaande SNOMED CT 
termen

beheer koppeling vanuit eigen ZNA-subset in SNOMED CT 
database

overzetten van historische data (voorgeschiedenis)

niet altijd duidelijk welke SNOMED CT term bij ‘proza’ tekst 
hoort

tijdrovend
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‘Eigen term’ toevoegen
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Vertaling van SNOMED CT



Vertaalvoorstellen ZNA  FOD
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Automatisatie van 
implementatie van
SNOMED CT



Input vs output
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In

• IHTSDO: Full database
(RF2-formaat) 

• FOD: BE-subset
(RF2-formaat)

Out

• EPD: Upload-files

• Termen

• Synoniemen

• ICD-10-BE

• Attributen

• FOD: Vertaal-

voorstellen



Verpleegkundige subset in 
SNOMED CT
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Reden van opname

lijst met ‘reden van opname’ wordt opgesteld 
o.b.v. SNOMED CT Nursing subset (nog wachten op 
validatie vertaling)

trigger voor automatische lancering van pre-
gedefinieerde zorgen en onderzoeken 
(procesplanning)
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Uitdagingen

ter beschikking stellen van een ruime en 
gevalideerde Nederlandstalige subset

ontbreken hiervan is een belangrijke hinderpaal voor 
de (verdere) uitrol van SNOMED CT

terminologie op specialistisch niveau is een ‘conditio 
sine qua non’

historische data converteren naar SNOMED CT

wie, wat, wanneer

procesondersteuning uitbouwen in EPD
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