SNOMED CT
Zorgbreed
Samengesteld door zorgverleners,
voor alle zorgverleners.

Betekenisvol

SNOMED is een internationaal, medisch
terminologiestelsel en bevat een grote verzameling
medische begrippen (ca. 350.000) 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 LOINC, ICD-10, ICD-O.

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

SNOMED International
telt 39 lidstaten
In Nederland zijn er
370 licentiehouders

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 ‘pneumonie’ hebben
gehad.

Beschikbaarheid SNOMED in het Nederlands

SNOMED vertaling
SNOMED bevat in totaal
350.000 termen en is standaard
in Engels en Spaans
beschikbaar.
Een groot aantal landen is bezig
om SNOMED te vertalen naar
hun eigen taal.

Nederland
In Nederland verzorgt het
project ‘Vertalen SNOMED’ de
vertaling:
Begin 2019
110.000 termen in het
Nederlands beschikbaar
(diagnoses, verrichtingen,
anatomie en allergieën).
Begin 2021
Relevante deel van SNOMED
in Nederlands beschikbaar
(Ca. 250.000 termen).

Zelf kijken in SNOMED: www.snomedbrowser.nl

SNOMED CT
Meer informatie: www.snomed.nl

