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Belgisch Nationaal Release Center



SNOMED CT: WAT EN WAAROM?

Wat is SNOMED CT?
SNOMED CT in België



Wat is SNOMED CT?

• SNOMED CT® is een omvangrijke klinische 
terminologie gebruikt voor het documenteren van 
directe patiëntenzorg, het opzoeken en analyseren 
van gegevens van patiënten

• Systematized Nomenclature of Medicine – Clinical
Terms

• Taalonafhankelijk en machineleesbaar
• Eigendom van de International Health Terminology

Standards Development Organisation (IHTSDO)
– http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/what-is-snomed-ct
– http://www.ihtsdo.org/snomed-ct/why-should-i-get-snomed-ct



Wat is SNOMED CT?

• Lidstaten IHTSDO
– Door de toenemende internationale implementatie, groeit ook 

de nood aan vertaling van deze terminologie in verschillende 
talen.



Bron: IHTSDO, Statistics for SNOMED CT July 2016 International Release

Wat is SNOMED CT?



SNOMED CT Concept

Appendectomy

Procedure

Procedure by site

Procedure on body 
system

Procedure by method

Procedure on digestive 
system

Surgical procedureRemoval

Surgical removal Procedure on digestive 
tract

Operative procedure on 
digestive system

Procedure on trunk Procedure on organ

Operation on digestive 
tract

Procedure on digestive 
organ Procedure on abdomen

Operation on trunk

Procedure on 
gastrointestinal tract Excision

Operative procedure on 
digestive organ Procedure on intestine Operation on abdominal 

region
Operation on 

gastrointestinal tract Trunk excision

Operation on intestine Lower gastrointestinal 
procedure

Procedure on large 
intestine Abdomen excision

Excision of intestinal 
structure

Operative procedure on 
large intestine

Procedure on appendix Large intestine excision

Partial excision of large 
intestineOperation on appendix



Wat is SNOMED CT?

• SNOMED CT is concept-georiënteerd
– Elk concept heeft een unieke identifier
– Elke ‘identifier’ komt overeen met één klinische betekenis
– De klinische betekenis van een concept is taalonafhankelijk
– De klinische betekenis kan uitgedrukt worden in één of meer

termen

• Gebruik van SNOMED CT concepten voor klinische
documentatie

– Een identifier is niet geschikt voor de klinische praktijk
– Termen in één taal volstaan niet voor alle zorgverleners
– Zorgverlener (en patiënten) hebben nood aan termen in hun

eigen taal



Wat is SNOMED CT?



Wat is SNOMED CT?

Fully specified name
Wordt niet vertaald, dient voor disambigueren

Preferred term
Voorkeursterm

Synoniemen http://browser.ihtsdotools.org/ International Edition



Termen zijn niet uniek

• Eenzelfde term kan een synoniem zijn van meer dan
één concept

– De ‘fully specified name’ dient om te disambigueren bij termen
die kunnen geassocieerd worden met meer dan één concept

Synonym Fully specified name

Fundus Gastric fundus structure (body structure)

Fundus Structure of fundus of eye (body structure)

Fundus Structure of fundus uteri (body structure)

Fundus Structure of fundus of gallbladder (body structure)



SNOMED CT in België



SNOMED CT in België Actualisatie Actieplan 
e-gezondheid 2013-2018

Br
on

: 
Va

n 
D

er
 B

re
m

pt
, 

I.
 (

20
16

) 
Ca

us
er

ie
 e

-S
an

té
, 

SP
F,

 p
.3

1



SNOMED CT in België

Link Actieplan e-
gezondheid 2013-2018 Inleiding SNOMED CT Voordelen SNOMED CT National Release Center 

SNOMED CT

Implementatie EPD
Mapping SNOMED CT en 

ICD-10-CM

Mapping SNOMED CT en 
VG-MZG

Implementatie SNOMED 
CT in EPD

Van ICPC-2 naar SNOMED 
CT in eerstelijn

Jaarlijkse Terminologiedag : http://www.health.belgium.be/nl/terminologie-en-codestelsels-snomed-ct-publicaties



METHODOLOGIE VOOR VERTALING

Welke vertalingen zijn beschikbaar?
Vertaling door domeinexperten



Achtergrond

• Een SNOMED CT vertaling is
– Een set van termen die de betekenis van concepten in SNOMED 

CT weergeven in een taal verschillend van deze gebruikt voor
de originele ‘fully specified name’.

• ‘Language reference set’
– Verwijst naar de subset van termen die gebruikt worden in een

bepaalde taal, dialect of context
– Duidt aan welke term de voorkeursterm is

• Voorbeelden van taal, dialect of context
– Taal: Engels, Spaans, Deens
– Dialect: US and UK English
– Context: een klinisch specialisme (bv. orthopedie) of een

department van een ziekenhuis





Vertalen naar het Nederlands

• De Nederlandse Taalunie erkent dat er een duidelijke 
geografische variatie bestaat tussen de standaardtaal 
in Vlaanderen en Nederland.

– Deze variatie komt ook voor in het klinisch domein

Bron:http://taaladvies.net 

Verrichtingen

Belgisch NRC Nederlands NRC

Samenwerking België-Nederland



Vertaling: wie ? 

• Wie is verantwoordelijk voor vertaling?
– Lidstaten
– Belgisch Nationaal Release Center

• Wie moet de vertaling uitvoeren ?
– Multidisciplinaire opdracht: Domeinspecialisten, informatici, 

taalkundigen, terminologen, …



Conceptgebaseerde vertaling

• Onomasiologische benadering
• Conceptgebaseerde vertaling

Onomasiologische
benadering

(Conceptgebaseerde
benadering)

Semasiologische 
benadering

(term of 
woordgebaseerde

benadering)

Terminologie Lexicografie



Vertaling: hoeveel ?

• Voldoende het EPD te kunnen documenteren
– Kernset

• Verschillende benaderingen
– Volledige vertaling

§ Bv. Zweeds, Spaans
– Vertaling afhankelijk van gebruik (use-cases)

§ Bv. Nederlands, Canadees Frans
– Geen vertaling

§ Beschikbaar in de moedertaal
• Bv. Verenigd Koninkrijk

§ Taal die gehanteerd wordt binnen de gezondheidszorg
verschilt van de moedertaal

• Bv. India en Maleisië gebruiken Engels binnen de 
gezondheidszorgsector



Methode 1

• Welke vertalingen zijn reeds beschikbaar?
– Officiële taal van de ‘International Edition’

§ US Engels
– Andere dialecten en talen beschikbaar via IHTSDO:

§ UK Engels – als deel van de ‘International Edition’
§ Spaans –vertaling die bestond vóór de installatie van IHTSDO 

en die onderhouden wordt als ‘SNOMED CT Extension’
– Vertalingen van lidstaten:

§ Canada: gedeeltelijke vertaling
§ Denemarken: volledige vertaling
§ Nederland: gedeeltelijke vertaling
§ Zweden: volledige vertaling



Methode 1

• Welke vertalingen zijn reeds beschikbaar?
– Unified Medical Language System

§ Concept-gebaseerd
§ Één van de primaire doelen is het samenbrengen van termen 

met eenzelfde betekenis, maar afkomstig van verschillende 
vocabularia

Bron: https://bioinformationist.wordpress.com



Methode 1

• Welke vertalingen zijn reeds beschikbaar?
– Nederlandstalige bronnen binnen UMLS 

§ ICD10DUT (ICD10, Dutch Translation)
§ ICPC2EDUT (ICPC2E Dutch)
§ ICPC2ICD10DUT (ICPC2-ICD10ENG Thesaurus Dutch)
§ ICPCDUT (ICPC Dutch)
§ LNC-NL-NL (LOINC Linguistic Variant - Dutch, Netherlands)
§ MDRDUT (MedDRA Dutch)
§ MSHDUT (MeSH Dutch)



Methode 1 

• Welke vertalingen zijn reeds beschikbaar?
– Onderzoek Belgisch NRC

§ Vraag: Voor welke SNOMED CT concepten bestaan er termen 
afkomstig uit andere Nederlandstalige vocabularia binnen 
UMLS?

§ Methode: Toepassing van een sequentieel mapping-
algoritme binnen het kennisdomein van de UMLS.

§ Resultaat: voor 34.321 concepten kon een vertaling worden 
gevonden.



Methode 2

• Vertaling door domeinexperten



Methode 2

Vertaler 1
Domeinspecialist

Vertaler 2
Domeinspecialist

Revisor 1
Domeinspecialist

Revisor 2
Taalkundige

SubsetVertaling1 Vertaling2



Methode 2

• Vertaling, revisie, validatie
– Nieuwe vertaling: brontaal → doeltaal

§ vertaling: 2 onafhankelijke domeinspecialisten
§ revisie: 1 coördinator + 1 taalkundige

– Bestaande niet-gevalideerde vertaling
§ vertaling: 1 domeinspecialist
§ revisie: 1 coördinator + 1 taalkundige

– Bestaande gevalideerde vertaling
§ revisie: 1 coördinator + 1 taalkundige

Gevalideerd

Gevalideerd

Gevalideerd

Coördinator = domeinspecialist



Vertaalrichtlijnen domeinspecialisten

Betekenis

Vertaling 
start hier



1 Lees de term in de brontaal

http://browser.ihtsdotools.org/ International Edition



2 Controleer de positie in de hiërarchie
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2 Controleer de positie in de hiërarchie

http://browser.ihtsdotools.org/ International Edition



2 Controleer de IS-EEN relaties

http://browser.ihtsdotools.org/ International Edition



2 Controleer de IS-EEN relaties

http://browser.ihtsdotools.org/ International Edition



3 Controleer de attribuutrelaties

http://browser.ihtsdotools.org/ International Edition



Laatste stappen

• 4 Verifieer zo nodig de bronterm in zijn context
– In geval van twijfel zoek voorbeelden van de bronterm in zijn 

context

• 5 Zoek het equivalente concept en de term in de 
doeltaal

– In geval van twijfel, zoek voorbeelden van de doelterm in zijn 
context

– ‘Vertaling’

• 6 Schrijf de term in de doeltaal

Brontaal: taal waaruit wordt vertaald, i.c. Engels
Doeltaal: taal waarnaar wordt vertaald, i.c. Nederlands of Frans



Vertaalrichtlijnen domeinspecialisten

• IHTSDO-principes:
– Concept based translation

§ Determine the meaning of a concept from its fully specified 
name

§ Take account of the concept’s location in the hierarchy
§ Choose a term in the target language that represents the 

meaning of the concept
§ Do not literally translate the English preferred term

– Synonyms can be language specific
§ Do not translate each English synonym
§ Consider adding specific synonyms in the target language

– Follow best practice
§ Understand the SNOMED CT terminology design principles
§ Comply with IHTSDO Editorial Guidelines



Vertaalrichtlijnen voor taalkundigen

• Taalkundige richtlijnen
– Namen van organismen (bacteriën, virussen, planten, ...)
– Chemische en biochemische aanduidingen, bestanddelen van 

geneesmiddelen, namen van enzymen en hormonen
– Vreemde leenwoorden en buitenlandse afkortingen
– Eponiemen
– Al dan niet gebruiken van lidwoorden
– Meervoud versus enkelvoud
– Kleine letters versus grote letters
– Interpunctie, typografische tekens, symbolen en cijfers
– Afkortingen en meeteenheden
– Koppelteken
– Anatomische termen



Vertaalrichtlijnen taalkundigen

• Selectie van de beste term voor een concept:
– éénduidigheid
– taalkundige correctheid (nationale regels voor syntaxis en 

orthografie moeten nageleefd worden)
– transparantie (een term moet onmiddellijk begrijpbaar en 

zelfverklarend zijn, i.e. hij geeft de kenmerken van het 
onderliggende concept weer)

– internationaal herkenbaar (termen gebaseerd op Latijnse en 
Griekse woordelementen hebben de voorkeur)

– psychologisch acceptatie (er moet rekening gehouden worden 
met de voorkeur en praktijk van clinici)

– systematiek en consistentie (soortgelijke morfologische en 
syntactische oplossingen moeten worden gezocht voor 
semantische soortgelijke concepten)



Methode 2

• Resultaten
– Pilootproject

§ 1 juli : hands-on sessie vertaaltool - (21 deelnemers)
§ 8 juli : verdeling van de concepten voor de testfase - (11 

deelnemers)
§ 28 augustus : uitwisseling van ervaringen – (9 deelnemers)

– Crowdsourcing-project
§ Oproep via e-mail en inschrijving via webformulier
§ Aanpassing aan de beschikbaarheid en de expertise van de 

domeinspecialist
– Taalkundige revisie gebeurt in samenwerking met de KU Leuven 

onder leiding van Prof. Dr. Hendrik Kockaert en Prof. Dr. 
Cornelia Wermuth



Conclusies, beperkingen en aanbevelingen

• Conclusies:
– Het doel van dit project is twee concept-gebaseerde 

benaderingen te combineren om SNOMED CT concepten te 
vertalen naar het Nederlands en het Frans. 

– De vertaling met behulp van het sequentieel mapping-algoritme 
binnen de UMLS is eenvoudig en makkelijk te implementeren. 

– Ondanks het beperkt aantal Nederlandse vertalingen onttrokken 
aan UMLS, leverde deze benadering snelle vertaling van goede 
kwaliteit op met inbegrip van synoniemen.

– De vertaling met behulp van domeinspecialisten is een 
tijdsintensiever proces maar is psychologisch acceptabeler.

– Een pilootproject is afgerond en zal verdergezet worden via 
crowdsourcing: oproep voor domeinspecialisten werd 
rondgestuurd.



Conclusies, beperkingen en aanbevelingen

• Beperkingen
– De vertalingen onttrokken aan UMLS vormen geen 

samenhangend geheel.
– De vertaling door domeinspecialisten is afhankelijk van goodwill 

en vrijwillige inzet.

• Aanbevelingen
– Combinatie van de opbrengst uit de twee methoden als basis 

voor eerste “language refset” in Nederlands en Frans in de 
Belgische Extensie van 2017.

– Internationale samenwerking en uitwisseling met Nederland.



terminologie@gezondheid.belgie.be
www.terminology-center.be


