SNOMED CT
Zorgbreed
Samengesteld door zorgverleners,
voor alle zorgverleners.

Betekenisvol

SNOMED is een internationaal, medisch
terminologiestelsel en bevat een grote verzameling
medische begrippen (ca. 370.000) en hun synoniemen.
De termen worden in de directe patiëntenzorg gebruikt
voor de vastlegging van klachten, symptomen,
omstandigheden, ziekteprocessen, interventies,
diagnoses, resultaten en besluitvorming. Gegevens die
met SNOMED zijn vastgelegd, zijn uitermate geschikt
voor overdracht en hergebruik.

Geschikt voor het analyseren en het
eenduidig hergebruiken van
gegevens.

Veelomvattend
Logisch gestructureerd en
wetenschappelijk gevalideerd.

Internationaal
Meertalig en in meer dan
tachtig landen in gebruik.

Compatibel
Gekoppeld aan standaarden zoals
Diagnosethesaurus, NHG-tabellen,
DSM-V, LOINC, ICD-10, ICD-O.

Dynamisch
Groeit mee met nieuwe,
medische inzichten met
een halfjaarlijkse publicatie.

SNOMED International
telt 42 lidstaten

Wat heeft de zorgverlener aan SNOMED?
Dossiervoering
Ook met SNOMED leggen de zorgverleners gewoon gegevens vast
in hun eigen vaktermen. Ze hoeven voor SNOMED dus geen nieuwe
taal te leren.
Onder de motorkap van SNOMED heeft elke vakterm een uniek
nummer dat is gekoppeld aan de termen met dezelfde betekenis,
zoals een synoniem of een patiëntvriendelijke term.

Hergebruik
gegevens

Wetenschappelijk
onderzoek

De eenduidig vastgelegde
termen kunnen met
SNOMED eenvoudig
worden hergebruikt bij
overdachten en bij het
verzamelen van
statistieken.

Bij klinisch wetenschappelijk
onderzoek kan met SNOMED –
bijvoorbeeld – eenvoudig een
patiënten-cohort worden
geselecteerd die een bepaalde
vorm van ‘artritis’ hebben
gehad.

Beschikbaarheid SNOMED in het Nederlands

SNOMED in Nederland
Naast ruim 268 000 medische
termen zijn ook ca. 5 000
patiëntvriendelijke termen
beschikbaar, waarmee een groot
deel van de medische termen
omgezet kan worden in een voor de
patiënt begrijpelijke term.

Overige
Monster
Situatie
Gebeurtenis
Fysiek object
Sociale factor

SNOMED is:
• een basisonderdeel van Eenheid
van Taal;
• de voorkeurs-terminologie in de
zorginformatiebouwstenen;
• de terminologie voor microorganismen en materialen in de
Nederlandse labcodeset;
• de basis voor de kernsets van
de V&VN (o.a. voor
eOverdracht).

Waarneembare entiteit
Kwalificatiewaarde
Pharmaceutisch/biologisch product
Substantie
Organisme
Lichaamsstructuur
Verrichting
Aandoening (diagnose) & Bevinding

0
Beschikbaar

20000

40000

60000

80000

100000

Niet relevant voor Nederland

Zelf kijken in SNOMED: www.snomedbrowser.nl

SNOMED CT
Meer informatie: www.snomed.nl
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SNOMED is gekoppeld aan:
• de ICD-10 en ICD-O;
• de DHD-thesauri;
• een aantal NHG-tabellen (tabel
24 en 45);
• De PALGA-thesaurus
• OMAHA Systems en NANDA.

