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Wat zijn referentiesets?

Subsets van Snomed

• Simpele referentiesets lijst van concepten

• Taalreferentiesets geldige beschrijvingen binnen een taalgebied

• Mapping-referentiesets afleidingen naar andere terminologiestelsels

• Historische associaties verbanden tussen inactieve & vervangende concepten

Snomed e-Learning & documentatie:

• Subsets - creation, distribution and use - https://elearning.ihtsdotools.org/mod/scorm/view.php?id=926

• Reference sets overview - https://elearning.ihtsdotools.org/mod/scorm/view.php?id=1613

• Practical guide to reference sets - http://snomed.org/refsetpg



Simpele referentiesets

Simpele referentiesets

• Extensioneel

• handmatige ‘pick list’ van concepten

• Intensioneel (of query specification)

• concepten die voldoen aan een bepaalde beschrijving

• Bv. ‘alle subtypen van 406455002 |allergeen (substantie)|’ 



Wat is een mapping?

Map

The relationship between a code, concept or term in one code system so that it 

is represented by a code(s), concept(s) or term(s) in another code system.

Mapping

The Process of defining a relationship between each code, concept or term in 

one code system to a set of code(s), concept(s) or term(s)in another code 

system, in accordance with a documented rationale, for a given purpose.



Soorten mappings

1 op 1

1 sourcecode is gekoppeld met 1 maptarget

1 op N

1 sourcecode is gekoppeld met meerdere maptargets

N op 1

meerdere sourcecodes zijn gekoppeld aan dezelfde maptarget

N op N

meerdere sourcecodes zijn gekoppeld aan dezelfde maptarget

1 sourcecode is gekoppeld met meerdere maptargets
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Simpele mappingrefset



Simpele mappingrefset



Welke simpele mappingrefsets zijn er

GMDN – SNOMED CT

Elke GMDN-code is 1 op 1 gekoppeld met een SNOMED CT concept

ICD-O – SNOMED CT

Elke ICD-O-code is 1 op 1 gekoppeld met een SNOMED CT concept

ICNP – SNOMED CT

Interventies en problemen

Elke ICNP-code is 1 op 1 gekoppeld met een SNOMED CT concept



Complexe mapping refset



Correlated mapping
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Correlated map reference set

Nanda mapping
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Extended map reference set

Omaha en ICF 

mapping
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Welke complexe mappingrefsets zijn er?

SNOMED CT - ICD-10

Elke Snomed CT code is gekoppeld aan ICD-10

Met regels en adviezen

SNOMED CT - ICPC

Alleen voor General Practice / Family Practice reference set

SNOMED CT – NANDA

Alleen voor de referentieset patiëntproblemen

Extended:

SNOMED CT – OMAHA

Alleen voor de referentieset patiëntproblemen

SNOMED CT – ICF

Alleen voor de referentieset patiëntproblemen



ICD-10

• Doel: statistiek, internationale standaard

• Termen zijn hierarchisch gerelateerd

• Strikte mono-hierarchie: classificatie

• ‘Unieke’ codes identificeren termen

• * locatie

• † etiologie

• Gebaseerd op pre coördinatie  G00 Bacterial Meningitis, n.e.s

 G01 Meningitis in bacterial diseases 
classified elsewhere

 G02 Meningitis in other infectious and 
parasitic diseases

 G00 Bacterial Meningitis, n.e.s



Coderen vs. klasseren

• SNOMED CT is bedoeld om gegevens in detail 

te kunnen registreren, en op basis daarvan te 

kunnen abstraheren

• Classificaties (bv. ICD, DBC) zijn bedoeld om te 

kunnen aggregeren; patiënten in “1 hokje” te 

kunnen stoppen



ICD-10 vs SNOMED CT

ICD-10 SNOMED CT

68.000 diagnosegroepen 100.000 diagnosen

Statistiek Medisch dossiervoering

Registratie na zorgproces Registratie tijdens zorgproces

Monohierarchie Multihierarchie

Niet uitbreidbaar Wel uitbreidbaar

Textueel gedefinieerd Logisch gedefinieerd (relaties)

Mindere mate geschikt voor data-analyse Zeer geschikt voor data-analyse



ICD-10 vs SNOMED CT

ICD-10 SNOMED CT

Asperger’s disorder F84.5 Asperger‟s disorder 23560001 Asperger‟s
disorder 

Apert syndrome Q87.0 Congenital 
malformation syndromes 
predominantly affecting 
facial appearance 

205258009 Apert
syndrome 

Metabolic acidosis E87.2 Acidosis 205258009 Apert
syndrome 

Respiratory acidosis E87.2 Acidosis 12326000 Respiratory 
acidosis 

Lactic acidosis E87.2 Acidosis 91273001 Lactic acidosis 



Infographic implantaten



Snomed in ZIBs

In drie vormen:

• Als value set oftewel waardenlijst

• Bv. LaboratoriumUitslag -

InterpretatieVlaggenCodelijst

• Als Snomed-referentieset

• Bv. LaboratoriumUitslag -

MicroorganismeCodelijst

• Als expression constraint oftewel 

query

• Bv. LaboratoriumUitslag –

Containertype



Nuttige links Mappings en ZIBs

E-learning:

Mapping introduction

Mapping - Basics

Documentation:

Technical specifications of map reference sets

Zorginformatiebouwstenen

Tooling:

Snomed international mapping tool

Infographic

https://elearning.ihtsdotools.org/mod/scorm/view.php?id=942
https://elearning.ihtsdotools.org/mod/scorm/view.php?id=943
https://confluence.ihtsdotools.org/display/DOCRELFMT/5.2+Reference+Set+Types
https://mapping.ihtsdotools.org/
https://www.nictiz.nl/infographics/eenduidige-codering-voor-traceerbaarheid-van-implantaten/


Oefenen met Snowstorm

Implantatenregister

Afleiden uit ICD-10

Zorginformatiebouwstenen









En nu jullie…



Oefening 1a: Implantatenregister
Scenario: Wanneer een ziekenhuis een prothese implanteert of ander hulpmiddel gebruikt, scant het de barcode 
en legt de bijbehorende SNOMED CT-code vast. De SNOMED CT-code kan afgeleid worden van de GMDN-code, die 

binnenkomt via de GDSN. Wanneer dit soort hulpmiddel op de inclusielijst staat, wordt deze doorgegeven aan het 
kwaliteitsregister LIR. De zorgverlener krijgt hiervan een melding.

Vandaag zijn er een aantal hulpmiddelen gebruikt/geïmplanteerd met de volgende GMDN-codes: 

* 43553

* 47986

* 47710

* 46573

* 34223

Bepaal voor elk concept:

* De bijbehorende Snomed-code

* Of dit concept in de inclusielijst staat

* Wat de Nederlands-medische voorkeursterm is. Als deze ontbreekt, geef dan de Engelse



Oefening 1b: Afleiden van ICD-10

Scenario: Bij de klinische registratie van een diagnose wordt SNOMED CT vastgelegd. Voor de DBC en 
aanlevering aan de LBZ is een ICD-10 (classificatie) vereist. Deze kan automatisch afgeleid worden van de 

vastgelegde SNOMED CT-code met een mappingstabel.

• In het EPD zijn de volgende SNOMED CT-codes vastgelegd:

• 12676007 |fractuur van radius (aandoening)|

• 82571000119107 |Traction retinal detachment co-occurrent and due to type 1 diabetes mellitus (disorder)|

• 253314003 |Inferior vena cava interruption with right sided azygos continuation (disorder)|

Welke ICD-10-codes kunnen hieruit afgeleid worden?

• In het EPD wordt deze SNOMED CT-code vastgelegd: 8619003 |Infertile (finding)|. Uit de patientregistratie
blijkt dat het om een man gaat. Welke ICD-10 code kan hieruit afgeleid worden?



Oefening 2: Data ophalen uit ZIB

Zie LaboratoriumUitslag: https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.2(2018NL)

Waardenlijstindex: 

http://decor.nictiz.nl/decor/services/ProjectIndex?prefix=zib2017bbr-

Probeer zoveel mogelijk waardenlijsten op te halen. Negeer hierbij de volgende 

lijsten:

* ‘InterpretatieMethodeCodelijst’: deze is nog niet bepaald

* OnderzoekCodelijst: hier komt de Nederlandse Labcodeset te staan, maar deze is 

nog niet af

* TestCodeCodelijst: idem

https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.2(2018NL)
http://decor.nictiz.nl/decor/services/ProjectIndex?prefix=zib2017bbr-

