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Mijn medisch dossier
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Finding

Event

Finding

Procedure

Product

Procedure

Disorder

Regime/Therapy

Vrouw

Ski-ongeval

Bevinding van pijn aan heup

Transport helikopter

Pijnstilling met paracetamol

Aanvraag: rx heup

Diagnose: heupfractuur

Therapie: kinesitherapie





SNOMED CT IS 

De taal van de zorgverlener

die ook door computers begrepen wordt



KLINISCH
Ontworpen door zorgverleners om patiëntenzorg te ondersteunen

BETEKENISVOL
Concepten zijn gedefinieerd en door een computer leesbaar

VOLLEDIG
Logisch gestructureerd en wetenschappelijk gevalideerd

INTERNATIONAAL
Meertalig en in meer dan vijftig landen in gebruik

SAMENWERKEND
Vergemakkelijkt het aligneren van codestelsels

COMPATIBEL
Gemapt naar classificaties en andere standaarden

FLEXIBEL
Uitbreidbaar en aanpasbaar met behulp van referentiesets



IMPLEMENTATIE VEREIST INZICHT





SNOMED CT logische model



SNOMED CT concept

Ieder concept heeft een unieke medische betekenis, waarnaar met een uniek, 
numeriek en machine leesbaar SNOMED CT-ID wordt verwezen

- Ondubbelzinnig

- Belangrijk voor weergeven betekenis in medische dossiers, berichten,…

- Heeft geen betekenis voor de mens



SNOMED CT-ID



SNOMED CT 
beschrijvingen

Ieder SNOMED CT- concept krijgt een set tekstuele beschrijvingen (= voor de mensen 
leesbare weergave van een concept). 

Er zijn 2 soorten beschrijvingen:

- Fully Specified Name

- Synonym



SNOMED CT 
beschrijvingen

Fully Specified Name (FSN)

- Unieke, ondubbelzinnige beschrijving
- Is niet bedoeld om getoond te worden in dossiers
- Ieder concept kan slechts 1 FSN per taal of dialect hebben



SNOMED CT 
beschrijvingen

Synonym (S)

- Een concept kan verschillende synoniemen hebben
- Hoeven niet uniek te zien
- 1 ‘preferred term’ aanwijzen volgens taal, dialect, context
- Andere synoniemen voor taal, dialect of context zijn ‘accepted terms’





SNOMED CT expressies

Descriptions





SNOMED CT 
relaties

Een relatie modelleert een verband tussen 2 concepten. Relaties worden gebruikt om 
de betekenis van een concept zodanig te definiëren dat een computer deze kan 
verwerken.

Er zijn 2 soorten relaties:

- Subtyperelaties (‘is a’-relaties)

- Attribuutrelaties



Subtyperelaties:



SNOMED CT 
relaties

Subtyperelaties (‘is a’-relaties)

- Meest gebruikte relatietype

- Alle concepten hebben minstens 1 subtyperelatie, met uitzondering van 
rootconcept |SNOMED CT Concept|

- Het bronconcept van de ‘is a’-relatie heeft een specifiekere betekenis waardoor het 
detailniveau toeneemt

- Ieder concept kan meerdere ‘is a’-relaties hebben = polyhiërarchie



Attribuutrelaties



SNOMED CT 
relaties

Attribuutrelaties

- Dragen bij aan de definitie van een concept

- Toepasbaarheid beperkt zich tot bepaald domein en bereik

- De specificaties van een domein en bereik zorgen voor consistente definities



Voorbeeld foute relaties

Domein BereikAttribuut



Subtyperelaties

Attribuutrelaties



Definitie concepten
- ‘Fully Defined’ concepten:

De definiërende kenmerken zijn voldoende om de betekenis van andere gelijksoortige 
concepten te omschrijven



Definitie concepten
- ‘Primitive’ concepten:

De definiërende kenmerken zijn niet voldoende om de betekenis van andere 
gelijksoortige concepten te omschrijven



SNOMED CT conceptmodel
Beschrijft de manier waarop SNOMED CT concepten met behulp van 
formele logica en redactionele regels worden gedefinieerd. Dit houdt in:

- Conceptmodel - hiërarchieën

- Conceptmodelattributen



SNOMED CT conceptmodel
Conceptmodel – hiërarchieën:

- Top van de SNOMED CT-hiërarchie is het bronconcept |SNOMED-CT Concept|

- Directe afstammelingen van dit bronconcept zijn de hiërarchieën

- SNOMED CT concepten zijn onverdeeld in de verschillende (sub)hiërarchieën 

- Naarmate de concepten verder afdalen in de hiërarchie, neemt de specificiteit toe 
(‘is a-relaties’)

- Er zijn 19 hiërarchieën



SNOMED CT conceptmodel
19 hiërarchieën 

Clinical Finding
Procedure
Situation with explicit context
Observable entity
Body Structure
Organism
Substance
Pharmaceutical/biological product
Specimen
Special concept

Physical object
Physical force
Event
Environments and geographical Locations
Social context
Staging and Scales
Qualifier value
Record Artefact
SNOMED CT model concept



Topniveauhiërarchieën
SNOMED CT bronconcept



SNOMED CT conceptmodel
Conceptmodelattributen (of relatietypes):

- Geven een kenmerk van de betekenis van een SNOMED CT-concept weer

- Momenteel meer dan 50 definiërende attributen

- Ieder attribuut kan in 1 of meer takken van een hiërarchie worden toegepast:
- Domein: hiërarchie waarop attribuut kan worden toegepast

- Bereik: toegestane waarde voor het attribuut



SNOMED CT conceptmodel
Clinical finding Procedure Evaluation …

Finding site

Associated
morphology

After

…

Procedure site

Procedure 
morphology

Acces

…

Has specimen

Time Aspect

Measurement
method

…

…

Elke hiërarchie (domein) 
heeft eigen specifieke 

attributen met een eigen 
bereik



SNOMED CT Expressies
Mechanisme waarmee medische uitdrukkingen kunnen worden 
beschreven, zelfs als een SNOMED CT-concept niet aan de vereiste 
detailniveaus voldoet

Er zijn 2 types medische expressies:
- Pre-gecoördineerde expressies
- Post-gecoördineerde expressies



SNOMED CT expressies: pre-coördinatie

Pre-gecoördineerde expressies zijn expressies die de betekenis van 
individuele concepten weergeven die vooraf SNOMED CT gedefinieerd 
zijn.

Voorbeeld: 31978002 |fracture of tibia|



SNOMED CT expressies: post-coördinatie
-Post-coördinatie verhoogt het detailniveau dat SNOMED CT kan aanbrengen 
aanzienlijk (vb. linker open beenbreuk, …)

-Weergave elke medische uitdrukking mogelijk, ook als het exacte concept niet in 
SNOMED CT aanwezig is

- Met behulp van compositionele grammatica

- Voorbeeld: ‘Laparoscopische verwijdering van instrument uit de onderbuik’

68526006|removal of device from abdomen|:425391005|using access

device|= 6174004|laparoscope|



Koppelen
Koppeling zijn associaties tussen bepaalde codes, concepten of termen in 1 
codesysteem en codes, concepten of termen met dezelfde (of vergelijkbare) 
betekenis in een ander codesysteem. 

- Mapping

- Terminology binding



SNOMED CT implementatie
- Een terminologie op zichzelf doet niets

-SNOMED CT als onderdeel van applicatie implementeren
(informatiestructuur)

- Terminologie moet voor een brede groep gebruikers toegankelijk zijn: 
-Vertalingen en synoniemen aan nationale eisen voldoen 

(SNOMED CT extensie BE)

- Extensie wordt beheerd door NRC België (heeft namespace id)

- Meer informatie: Sessie ‘Implementation of SNOMED CT’



SNOMED CT vertalingen
- Conceptvertalingen

- Enkel kijken naar de preferred term in het Engels volstaat niet

- Taalkundige en semantische kwaliteit is belangrijk:
- Interdisciplinaire samenwerking met aandacht voor inhoud, structuur en 
medische relevantie

- Meer informatie: Sessie ‘Vertaling SNOMED CT’



Referentiemateriaal en opleidingen
- Startersgids is vrij ter beschikking op de website van de FOD VVVL (FR-
NL): https://www.health.belgium.be/nl/terminologie-et-systemes-de-
codes-snomed-ct

- SNOMED CT organiseert gratis e-learning courses 
- Foundation Course

- Content Course

- Implementation Course

- Vendor Course

https://www.health.belgium.be/nl/terminologie-et-systemes-de-codes-snomed-ct


http://browser.ihtsdotools.org

http://browser.ihtsdotools.org/



