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Omschakeling naar ICD-10-BE: nu en straks
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Context

¨  Omschakeling naar ICD-10-BE op 01/01/2015
¤  2009 – 2010: Draaiboek implementatie van de overgang van ICD-9-CM naar 

ICD-10-CM (30 juni 2010)
¤  18/11/2010: adviesvraag vanwege de Minister van Volksgezondheid en Sociale 

Zaken aan de Multipartite structuur in verband met de vervanging van ICD-9-CM
¨  Gebruik van een referentieterminologie

¤  22/10/2012: Ronde tafel e-gezondheid
n  Actieplan e-gezondheid 2013-2018

¤  29/04/2013: Goedkeuring actieplan door de Interministeriële Conferentie
n  Actiepunt13: realisatie van een nationaal terminologiebeleid



Context

Omschakeling 
naar ICD-10-BE

RTREH 
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www.rtreh.be 

•  Referentiethesaurus, hoofdzakelijk  
gebaseerd op SNOMED CT 

•  Terminologie Centrum 
•  Koppelingen 



www.ihtsdo.org/

member/belgium 



www.terminology-center.be 

•  FOD VVVL 
•  E-Health 
•  WIV 
•  RIZIV 
•  CEBAM 
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Context



Mutueel exclusief?

¨  Zijn ICD-10-BE en SNOMED CT concurrerende 
systemen?
¤ Nee, noch een klinische terminologie noch een 

classificatie kan, op zichzelf, alle doeleinden 
dienen waarvoor gezondheidsinformatie 
momenteel worden gebruikt of zal worden 
gebruikt in de toekomst



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
terminologie en classificatie
¨  Standaardterminologieën, zoals SNOMED-CT 

¤  Zijn input systemen om de primaire documentatie van de klinische zorg 
vast te leggen in an EPD (Electronisch Patiënten Dossier) tijdens het 
verloop van de patiëntenzorg

¤  Niet geschikt voor de secundaire doeleinden waarvoor classificatie-
systemen worden gebruikt en dit vanwege:
n  Immense omvang (SNOMED CT> 311,000 concepten)
n  Aanzienlijke granulariteit
n  Complexe hiërarchieën (poly-hierarchie)
n  Gebrek aan codeerregels



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
terminologie en classificatie



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
terminologie en classificatie
¨  Classificatiesystemen, zoals ICD-9-CM, ICD-10-CM/PCS 

¤  Zijn output systemen en zijn niet geschikt om de primaire documentatie van de 
klinische zorg vast te leggen tijdens het verloop van de patiëntenzorg, d.w.z.:
n  Ze zijn niet geschikt om de rol van een referentieterminologie te vervullen vanwege

n  Gebrek aan granulariteit
n  Niet toereikend om individuele klinische concepten en hun relaties te definiëren

¤  Toch zijn het meest voorkomende bron van klinische gegevens vandaag, reeds 
beschikbaar als een product van de gezondheidszorg terugbetalingsproces

¤  Worden doorgaans gebruikt voor externe rapportage-eisen en andere 
toepassingen waar data-aggregatie nodig is



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
verschillende objectieven
¨  Verschillende doelstellingen

¤  Standaardterminologieën, zoals SNOMED-CT
n  Faciliteren van elektronische gegevensverzameling “at the point of care” ( invoersysteem)
n  Werken niet onmiddellijk en in alle gevallen goed als een interface terminologie
n  Werken niet goed voor de administratieve doeleinden waarvoor een classificatie systeem 

is ontworpen en dit vanwege zijn immense omvang, aanzienlijke granulariteit, complexe 
hiërarchieën, en het gebrek aan codeerregels.

n  Zijn bedoeld is om de klinische zorg te ondersteunen en moeten niet worden 
gemanipuleerd om aan financierings- en externe rapportage-eisen te voldoen, als een 
dergelijke manipulatie een ongunstig effect op de patiëntenzorg, de ontwikkeling en het 
gebruik van decision-support, alerts en evidence-based medicine zou kunnen hebben.





Van ICD-classificatie naar ICD-terminologie?

Ja, maar… 

Bron: WHO 



¨  http://www.youtube.com/watch?v=IV5HEbJ9sBM 

Van ICD-classificatie naar ICD-terminologie?



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
verschillende objectieven
¨  Verschillende doelstellingen

¤  Classificaties, zoals ICD-9-CM en ICD-10-BE
n  Hebben niet dezelfde dekkingsgraad voor klinische inhoud is als die van 

terminologieën omdat classificaties niet bedoeld zijn om de volledige klinische 
inhoud van de medische dossiers vertegenwoordigen

n  Zijn niet bedoeld of ontworpen voor de primaire documentatie van de klinische 
zorg (output systemen)

n  Zijn bedoeld voor secundaire data toepassingen, met inbegrip van meting van 
de kwaliteit van de zorg, de financiering, statistische rapportage, operationele 
en strategische planning, en andere administratieve functies



http://icd10be.health.belgium.be 



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping
¨  Coding en mapping zijn verschillende activiteiten

¤  Codering omvat het gebruik van klinische documentatie en andere 
klinische gegevens in een individuele patiëntendossier als bron voor het 
toewijzen van de juiste code binnen een terminologie of classificatie

¤  Codeerconventies en -richtlijnen worden gebruikt bij het toewijzen van 
codes

¤  Codering hangt soms af van de context van een specifieke 
patiëntendossier
n  Context = aanvullende informatie die moet worden gehecht aan een concept om 

informatie in een patiëntendossier volledig en nauwkeurig weer te kunnen geven



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping
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SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping
¨  Door mapping en integratie, wordt SNOMED-CT is verbonden met andere 

terminologieën of classificaties:
¤  Zorgdata verzameld voor een doel kunnen worden gebruikt voor andere 

doeleinden: “code once, use many times”
¤  Gegevens kunnen eenmaal worden ingevoerd en hergebruikt, waardoor dubbele  

gegevensinvoer voorkomen wordt en het risico op fouten, hogere kosten en 
administratieve last vermeden wordt

¤  Het doel is om zoveel mogelijk van de codering te automatiseren door middel van 
een op regels gebaseerde aanpak (“rules based approach”)



Superficial thrombophlebitis (disorder)

1	   IFA	  234040003	  |	  Saphenous	  vein	  thrombophlebi;s	  (disorder)	  |	  

IF	  SAPHENOUS	  VEIN	  THROMBOPHLEBITIS	  CHOOSE	  I80.00	  |	  CONSIDER	  
ADDITIONAL	  CODE	  TO	  IDENTIFY	  SPECIFIC	  CONDITION	  OR	  DISEASE	  |	  CONSIDER	  
LATERALITY	  SPECIFICATION	  |	  MAP	  OF	  SOURCE	  CONCEPT	  IS	  CONTEXT	  
DEPENDENT	  

I80.00	  

2	   IFA	  449926001	  |	  Inflammatory	  thrombosis	  of	  superficial	  vein	  of	  
lower	  leg	  (disorder)	  |	  

IF	  INFLAMMATORY	  THROMBOSIS	  OF	  SUPERFICIAL	  VEIN	  OF	  LOWER	  LEG	  CHOOSE	  
I80.00	  |	  CONSIDER	  ADDITIONAL	  CODE	  TO	  IDENTIFY	  SPECIFIC	  CONDITION	  OR	  
DISEASE	  |	  CONSIDER	  LATERALITY	  SPECIFICATION	  |	  MAP	  OF	  SOURCE	  CONCEPT	  IS	  
CONTEXT	  DEPENDENT	  

I80.00	  

3	   IFA	  40283005	  |	  Thrombophlebi;s	  of	  superficial	  veins	  of	  lower	  
extremity	  (disorder)	  |	  

IF	  THROMBOPHLEBITIS	  OF	  SUPERFICIAL	  VEINS	  OF	  LOWER	  EXTREMITY	  CHOOSE	  
I80.299	  |	  CONSIDER	  ADDITIONAL	  CODE	  TO	  IDENTIFY	  SPECIFIC	  CONDITION	  OR	  
DISEASE	  |	  CONSIDER	  LATERALITY	  SPECIFICATION	  |	  MAP	  OF	  SOURCE	  CONCEPT	  IS	  
CONTEXT	  DEPENDENT	  

I80.299	  

4	   IFA	  47780009	  |	  Superficial	  thrombophlebi;s	  complica;ng	  
pregnancy	  AND/OR	  puerperium	  (disorder)	  |	  

IF	  SUPERFICIAL	  THROMBOPHLEBITIS	  COMPLICATING	  PREGNANCY	  AND/OR	  
PUERPERIUM	  CHOOSE	  O87.0	  |	  MAP	  OF	  SOURCE	  CONCEPT	  IS	  CONTEXT	  
DEPENDENT	  

O87.0	  

5	   IFA	  72930009	  |	  Superficial	  migratory	  thrombophlebi;s	  (disorder)	  |	  
IF	  SUPERFICIAL	  MIGRATORY	  THROMBOPHLEBITIS	  CHOOSE	  I82.1	  |	  CONSIDER	  
ADDITIONAL	  CODE	  TO	  IDENTIFY	  SPECIFIC	  CONDITION	  OR	  DISEASE	  |	  MAP	  OF	  
SOURCE	  CONCEPT	  IS	  CONTEXT	  DEPENDENT	  

I82.1	  

6	   IFA	  95451004	  |	  Thrombophlebi;s	  of	  superficial	  veins	  of	  upper	  
extremi;es	  (disorder)	  |	  

IF	  THROMBOPHLEBITIS	  OF	  SUPERFICIAL	  VEINS	  OF	  UPPER	  EXTREMITIES	  CHOOSE	  
I80.8	  |	  CONSIDER	  ADDITIONAL	  CODE	  TO	  IDENTIFY	  SPECIFIC	  CONDITION	  OR	  
DISEASE	  |	  MAP	  OF	  SOURCE	  CONCEPT	  IS	  CONTEXT	  DEPENDENT	  

I80.8	  

7	   OTHERWISE	  TRUE	   ALWAYS	  I80.9	  |	  CONSIDER	  ADDITIONAL	  CODE	  TO	  IDENTIFY	  SPECIFIC	  CONDITION	  
OR	  DISEASE	   I80.9	  

Maprule Mapadvice Maptarget Mappriority 



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping

Map Everything to Everything Map to from SNOMED CT



Internationale samenwerking





SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping
¨  Het mapping proces

¤  “Is a standard method in which the terminology context or classification 
description principles are interpreted between systems”

¤  Begint met de ontwikkeling van de heuristiek en richtlijnen die de use 
case of het doel van de mapping ondersteunen, met inachtneming van 
de conventies van het bron- en doelsysteem  om de granulariteit en 
flexibiliteit van beiden te behouden

¤  Mapping regels moeten worden gedefinieerd en consequent toegepast 
om onverenigbaarheden tot een minimum te beperken en geen afbreuk 
te doen aan de klinische integriteit



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping

¨  Mapping 
¤ One-to-one relationships
¤ Many-to-one 
¤ One-to-many relationships
¤ Concepten die “not mappable” zijn omdat het concept 

enkel bestaat in het doel- of bronsysteem



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping

¨  Verschillende types mappings
¤  Een mapping om het best corresponderend begrip in een andere 

terminologie te zoeken zonder de toepassing van de codeerregels, 
conventies, of richtlijnen

¤  Een mapping geschikt voor gebruik in de financiering, moet algoritmen 
bevatten die de codeerregels en conventies en rapportage-eisen in 
rekening nemen (zoals het naleven van coderrrichtlijnen en het 
identificeren van de belangrijkste diagnose)



¨  Bijvoorbeeld: 
¤  De SNOMED-CT naar ICD-9-CM map

n  Het doel van deze mapping is vinden van de best corresponderende ICD-9-CM code
n  De map bestaat uit correlaties tussen SNOMED-CT concepten voornamelijk uit the clinical finding 

hierarchie en de best overeenkomende ICD-9-CM target code of codes. 
n  “The map provides users with an approximation of the closest ICD-9-CM code(s). 

n  However, the mapping table is not intended for reimbursement activities without additional authoritative 
review. 

n  However, since SNOMED-CT’s scope of content is much broader than ICD-9-CM, less than 30 percent of 
the content of SNOMED-CT can be mapped to ICD-9-CM.

n  However, when an up-to-date coding system is mapped to an outdated system, the map is less reliable 
and meaningful information is lost”

SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping



SNOMED-CT naar ICD-9-CM map

ICD_CODE	   IS_CURRENT_ICD	  IP_USAGE	  OP_USAGE	  AVG_USAGE	  IS_NEC	  SNOMED_CID	  SNOMED_FSN	   IS_1-1MAP	   CORE_USAGE	  
427.31	   1	   189.778	   320.644	   255.211	   0	   49436004	  Atrial fibrillation (disorder)	   1	  0.499	  
599.0	   1	   213.933	   16.533	   1.896.315	   0	   68566005	  Urinary tract infectious disease (disorder)	   1	  0.5362	  
486	   1	   34.176	  0.30077	   1.859.185	   0	   233604007	  Pneumonia (disorder)	   1	  0.4722	  
585.6	   1	  0.04875	   323.327	   164.101	   0	   46177005	  End stage renal disease (disorder)	   1	  0.0057	  
414.01	   1	   258.624	  0.68026	   163.325	   0	   53741008	  Coronary arteriosclerosis (disorder)	   1	  0.8621	  
401.9	   1	  0.21617	   273.234	   1.474.255	   0	   59621000	  Essential hypertension (disorder)	   1	  0.9291	  
428.0	   1	   201.765	  0.82211	   141.988	   0	   42343007	  Congestive heart failure (disorder)	   1	  0.4631	  
491.21	   1	   241.931	  0.13943	   127.937	   0	   195951007	  Acute exacerbation of chronic obstructive airways disease (disorder)	   1	  0.0521	  
038.9	   1	   246.447	  0.02169	   124.308	   0	   105592009	  Septicemia (disorder)	   1	  0.0808	  
285.9	   1	  0.25523	   158.376	  0.919495	   0	   271737000	  Anemia (disorder)	   1	  0.5822	  
584.9	   1	   169.018	  0.06297	   0.876575	   0	   14669001	  Acute renal failure syndrome (disorder)	   1	  0.0541	  
780.2	   1	   10.951	  0.33795	   0.716525	   0	   309585006	  Syncope and collapse (disorder)	   1	  0.0025	  
786.50	   1	  0.49112	   0.82387	   0.657495	   0	   29857009	  Chest pain (finding)	   1	  0.4714	  
401.1	   1	  0.00147	   121.016	  0.605815	   0	   1201005	  Benign essential hypertension (disorder)	   1	  0.1219	  
185	   1	  0.24826	   0.82335	   0.535805	   0	   399068003	  Malignant tumor of prostate (disorder)	   1	  0.2915	  
518.81	   1	   103.558	  0.01745	   0.526515	   0	   65710008	  Acute respiratory failure (disorder)	   1	  0.0009	  
507.0	   1	   103.489	  0.00852	   0.521705	   0	   196032009	  Pneumonitis due to inhalation of food or vomitus (disorder)	   1	  0.0145	  
276.51	   1	  0.90459	   0.11995	   0.51227	   0	   34095006	  Dehydration (disorder)	   1	  0.0478	  
428.23	   1	  0.90805	   0.00988	   0.458965	   0	   443253003	  Acute on chronic systolic heart failure (disorder)	   1	  
244.9	   1	  0.02025	   0.87624	   0.448245	   0	   40930008	  Hypothyroidism (disorder)	   1	  0.8226	  



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
werken samen door mapping
¨  ICD-10-BE is een up-to-date codeersysteem

¤  Een mapping van SNOMED-CT naar ICD-10-CM en ICD-10-PCS laat toe om 
een deel van de klinische informatie die op een zeer granulair niveau aanwezig is 
in het EPD te aggregeren voor secundaire doeleinden

¤  Het mappen van een standaardterminologie met moderne classificatiesystemen 
kan:
n  Administratieve lasten verminderen
n  Een return on investment opleveren
n  Kan de specificiteit en nauwkeurigheid van de gegevens verhogen



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
impact op workflow van codeerder
¨  Opmerking: Mapping  (tussen SNOMED-CT en ICD) is geen exacte 

wetenschap
¤  Het is moeilijk om sommige voor sommige ICD codeerconventies, -regels en –

richtlijnen goede algoritmen te ontwikkelen
¤  Voor routine codeeropdrachten kan een mapping een tijdswinst betekenen
¤  De codes die aangeleverd worden door de mapping moeten geëvalueerd worden 

ten opzichte van de context van het complete patiëntendossier en de geldende 
regels en richtlijnen alvorens gevalideerd te worden



SNOMED CT en ICD-10-BE:  
impact op workflow van codeerder
¨  Conclusie: 

¤  De ontwikkeling van mappings tussen terminologieën en classificaties zullen 
noch het coderen door een codeerder noch de behoefte aan codeerexpertise 
kunnen elimineren

¤  “Maps will standardize translation of coding systems to a certain extent and 
therefore improve coding accuracy and coding efficiency
n  However, human review is still necessary 

n  To ensure accuracy with regard to the context of a specific patient encounter 
n  To ensure compliance with applicable coding guidelines”

¤  De beschikbaarheid van een electronisch patiëntendossier gecodeerd in 
SNOMED CT is nodig om profijt te kunnen halen uit mappings





SNOMED CT and ICD-10-BE:  
nood aan een EPD
¨  Het aantal termen en concepten en het niveau van detail aanwezig in een 

standaardterminologie kan niet efficiënt benut worden  zonder 
automatisatie. 
¤  SNOMED CT bestaat uit >300.000 concepten
¤  SNOMED-CT is ontwikkeld voor gebruik in electronische, niet papier-

gebaseerde, gezondheidszorgsystemen. 
¤  SNOMED-CT codes kunnen “embedded” worden in het EPD en achter de 

schermen werken om de klinische informatie in het dossier te coderen. 



Conclusie

¨  Het is duidelijk dat standaardterminologieën en classificaties elk 
hun eigen doel hebben (en verschillende doelgroepen) en ze elkaar 
daarom eerder aanvullen dan beconcurreren.

¨  Het is duidelijk dat de voordelen van een standaardterminologie 
zoals SNOMED-CT niet volledig kunnen benut worden tenzij deze 
gebruikt wordt in een EPD (Electronisch Patiënten Dossier) 

¨  Het is duidelijk dat aggregatie van klinische data nodig blijft zelfs na 
het implementeren van een standaardterminologie in het EPD. 



Conclusie

¨  Het is duidelijk dat de voordelen van het gebruik van een 
referentieterminologie zoals SNOMED-CT stijgen als deze gelinkt wordt 
aan classificaties en andere administratieve systemen die gebruikt worden 
voor het verzamelen van gezondheids(zorg)informatie voor statistische 
doeleinden, financiering, en ander secundair gebruik. (Code once, use may 
times principe)

¨  Het is duidelijk dat ICD-10-CM en ICD-10-PCS beter geschikt zijn voor 
gebruik in combinatie met een standaardterminologie dan ICD-9-CM, 
gezien ze de hedendaagse medische praktijk en klinische kennis beter 
weerspiegelen, een meer robuste mapping vanuit SNOMED-CT toelaten, 
en meer geschikt zijn om te gebruiken in een electronische omgeving. 



Conclusie

¨  Het Terminologie Centrum moet het proces voor adoptie en implementatie 
van SNOMED CT, ICD-10-CM and ICD-10-PCS verderzetten
¤  De healthcare industry moet terminologiestandaarden in zijn EPD inbouwen
¤  Robuste rules-based maps, ontwikkeld voor verschillende use cases, moeten 

ontwikkeld worden vanaf SNOMED-CT de waarde van klinische data te en de 
voordelen van een EPD te maximaliseren. 

¤  Mappings moeten publiek beschikbaar gesteld worden via het Terminologie 
Centrum en moeten een standaard component worden van een EPD. 



Voor verdere informatie

¨  Over SNOMED CT
¤  http://www.ihtsdo.org 
¤  http://www.terminology-center.be 
¤  terminologie@health.belgium.be

¨  Over ICD-10-BE
¤  http://www.health.belgium.be/ICD10BE 



Dank u voor uw aandacht


