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Id Inzender Korte weergave Pagina Concept reactie
1 KNMP In de Geneesmiddelenwet (artikel 66a) staat dat de apotheker […] 

laboratoriumuitslagen kan opvragen. De Nederlandse Labcodeset kan 
bijdragen aan de implementatie en uitvoering van medicatiebewaking op 
basis van laboratoriumuitslagen.

Zullen we benadrukken in tekst, voor zover aan de orde.

2 KNMP Om de laboratoriumuitslagen aan medisch farmaceutische beslisregels 
(MFB’s) te kunnen koppelen, koppelen wij onze bouwstenen die betrekking 
hebben op laboratoriumuitslagen aan de codes die in het veld worden 
gebruikt, op dit moment de codes uit LOINC en NHG-tabel Diagnostische 
bepalingen. De Nederlandse Labcodeset kan hier een plaats in hebben.

Is de KNMP het eens met de stip op de horizon dat dit uiteindelijk door de 
Nederlandse Labcodeset wordt overgenomen?

3 KNMP Wij zijn van mening dat de in de notitie genoemde 
implementatieproblemen meegenomen moeten worden in het 
ontwikkeltraject van de Nederlandse Labcodeset en niet pas aan het eind 
van het ontwikkeltraject. Bij de ontwikkeling dient men uit te gaan van de 
werkelijkheid in het veld en niet uitgaan van het ideale eindbeeld of een 
soort schone lei situatie.

Zie afzonderlijke uiteenzetting over de gekozen aanpak. Uiteraard houden 
we rekening met de problemen die we kunnen voorzien.

4 KNMP De werkgroep Reden van Voorschrijven en Nierfunctiewaarden heeft 
beschreven dat er  een inventarisatie nodig is naar de knelpunten bij 
implementatie van de registratie en uitwisseling van afwijkende 
nierfunctiewaarden, zoals de diverse codestelsels die gebruikt worden en 
het ontbreken van een procesbeschrijving.

Wij zien de inventarisatie graag tegemoet, voor wat betreft de codestelsels 
en denken graag mee met het wegnemen van eventuele knelpunten op dit 
terrein. Wanneer dit onderdeel is van het Lab2Apo traject, dan worden wij 
daar graag bij betrokken.

5 KNMP Het feit dat er geen eenduidige koppeling van de NHG Tabel Diagnostische 
Bepalingen aan de Nederlandse Labcodeset mogelijk is, is een punt van 
zorg voor de eerstelijn. Het verdient aanbeveling te streven naar een 
oplossing.

Zie ook commentaar NHG.

6 NVZ Bevorderen dat gebruik gemaakt wordt van LOINC en SNOMED CT 
conform de inhoud van de Nederlandse Labcodeset is mogelijk vanuit de 
NVZ. Afdwingen is niet mogelijk vanuit de NVZ.

Eens. Een actieve rol van de NVZ om dit gebruik te bevorderen wordt op 
prijs gesteld. Voor zover wij begrepen hebben maakt het gebruik van 
LOINC en SNOMED voor laboratoriumuitslagen al onderdeel uit van de 
VIPP voorwaarden.

7 NVZ De termijn van uiterlijk 2020 is niet realistisch. De codelijsten moeten nog 
vastgesteld worden. Vervolgens moeten de leveranciers de codelijsten in 
een pilot testen en daarna breed uitrollen over de instellingen. Hierna dient 
nog de implementatie plaats te vinden waarbij de gestructureerde velden 
gebruikt gaan worden. Dit vraagt een enorme cultuur verandering intern. 
Tevens zijn in de regio afspraken nodig over de transitiefase om de 
continuïteit van informatie-uitwisseling te borgen.

Zie afzonderlijke uiteenzetting over de gekozen aanpak.
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8 MUMC+ We vinden het streven naar Eenheid van Taal erg waardevol en 
ondersteunen dit project van harte. We zien niet alleen mogelijkheden voor 
betere landelijke surveillance van resistentie- en typeringsgegevens, maar 
ook voor uitwisseling van laboratoriumuitslagen tussen laboratoria 
onderling (bijvoorbeeld bij externe bepalingen), een betere communicatie 
tussen LIMS en EPD’s, mogelijkheden voor regionale samenwerking. 

Zullen we benadrukken in tekst, voor zover aan de orde.

9 MUMC+ Om te voorkomen dat alle laboratoria dubbel werk gaan doen, is het dan 
wel zinvol en gewenst dat de leveranciers van LIMSen en apparatuur zoals 
MALDI-TOF de labcodeset te integreren in hun software om onnodige 
mapping door laboratoria te voorkomen.

Zie afzonderlijke uiteenzetting over de gekozen aanpak. Uiteraard houden 
we rekening met de problemen die we kunnen voorzien. Het integreren van 
de (volledige) labcodeset in de LIMSen van de diverse leveranciers gaat 
voorbij aan de huidige praktijk; vooralsnog zal mapping van de eigen 
interne labcodes op de Nederlandse Labcodeset nodig blijven. Met 
leveranciers van apparatuur als MALDI-TOF wordt wel gekeken wat de 
mogelijkheden zijn.

10 MUMC+ Binnen de microbiologie is nu de pilot Eenheid van Taal gestart. Deze is 
echter in een zodanig vroeg stadium dat er nog geen goed antwoord 
gegeven kan worden op de vraag welke consequenties het toepassen van de 
labcodeset geeft. Gezien het feit dat de pilot de komende maanden zal 
lopen, lijkt het verplicht stellen in 2020 van de Nederlandse Labcodeset ons 
dan ook te ambitieus: hoeveel tijd is er dan om te leren van obstakels die 
we tegenkomen in de pilot? 

De pilot Eenheid van Taal in ABR is in 2016 gestart. Medio december 
2018 zal worden besloten of tot definitieve invoering overgegaan kan 
worden. Momenteel zijn de koplopers invoering (waaronder MUMC+) 
bezig om de ervaringen van de pilot laboratoria in de praktijk te brengen, 
vooruitlopend op positieve besluitvorming in december. De planning is dat 
via het project Eenheid van Taal in ABR eind 2020 alle medisch 
microbiologische labs over de mogelijkheden van Eenheid van Taal 
beschikken en deze voor ABR ook daadwerkelijk gebruiken.
Zie verder de afzonderlijke uiteenzetting over de gekozen aanpak.

11 MUMC+ De referentieset van Micro-organismen is nu vastgesteld en staat ook op de 
Nictiz-site. Deze set is naar verhouding gemakkelijker te definiëren. De 
referentieset materialen/herkomsten is echter nog in concept en nauwelijks 
gevuld. Of is dit de volledige set?

Voor gebruik binnen ABR is deze set inmiddels redelijk compleet of zijn 
keuzes gemaakt welke materialen/herkomsten op dit moment relevant en 
haalbaar zijn. Voor andere toepassingen zal dit gaandeweg uitgebreid 
kunnen worden. Mocht uw laboratorium missende materialen/herkomsten 
tegenkomen dan kunnen deze via de beheerorganisatie aangevraagd 
worden.

12 MUMC+ Het is zeer de vraag of de verschillende LIMSen al in 2020 in staat zijn de 
nieuwe structuren te verwerken, met name de materialen/herkomsten.

Zie afzonderlijke uiteenzetting over de gekozen aanpak.

13 MUMC+ SOA-onderzoek werkt al met een standaard, om die om te zetten naar de 
nieuwe standaard is niet eenvoudig.

Het zal binnen de eigen dynamiek van het SOA-onderzoek moeten worden 
besproken wanneer er aanleiding is om deze omzetting te realiseren.
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14 MUMC+ Wij zouden willen voorstellen  de labcodeset pas verplicht te stellen 
wanneer de pilot succesvol is afgerond en de grootste obstakels die daarbij 
zijn geïdentificeerd, zijn opgelost/verwerkt.

De eerste vijf pilotlaboratoria maken inmiddels succesvol gebruik van de 
Nederlandse Labcodeset voor aanlevering van ABR data aan het RIVM. De 
verwachting is dat in december 2018 op basis van deze ervaringen besloten 
kan worden tot definitieve invoering.

15 Pharma 
partners

Wat is de meerwaarde voor onze gebruikers om de Nederlandse Labcodeset 
in te zetten voor de communicatie tussen laboratoria en de apothekers in de 
1e lijn.. Op dit moment wordt naar tevredenheid de NHG labcode tabel 
gebruikt binnen de systemen van PharmaPartners (voor huisarts, apotheker 
en huisartsenpost) voor de lab2zorg communicatie.

Vanuit het perspectief van de Nederlandse Labcodeset kunnen wij deze 
meerwaarde niet bepalen, die zal vanuit de gebruikersgroep naar voren 
moeten komen. Zie ook de afzonderlijke uiteenzetting over de gekozen 
aanpak.

16 Pharma 
partners

Op dit moment worden via EDIFACT dat de labuitslagen gecommuniceerd 
naar de huisarts en apotheek. Indien dit vervangen dient te worden door 
HL7 v2 zal dit impact hebben. Op dit moment kan er geen HL7v2 berichten 
ontvangen worden door Medicom, Pharmacom en Hapicom.

Helder dat hier een apart traject voor moet komen. In de notitie is 
aangegeven welke aanleidingen en initiatieven hiervoor al zijn 
geïdentificeerd buiten de Nederlandse Labcodeset om. Voor zover wij 
begrijpen kan binnen het huidige EDIFACT bericht geen gebruik gemaakt 
worden van LOINC en SNOMED CT.  Vervanging door een andere 
standaard (zoals HL7 v2, HL7 CDA of HL7 FHIR) ligt daarom op termijn 
voor de hand.

17 Pharma 
partners

Ons advies is om de implementatie van de Nederlandse Labcodeset 
gefaseerd op te pakken. Te beginnen om in de lab2lab communicatie te 
starten met de Nederlandse Labcodeset gecodeerd volgens LOINC en 
SNOMED CT. En de communicatie van lab2zorg (apotheken en huisartsen) 
te houden zoals deze nu is (omzetten coderingen door naar NHG labcodes). 
Hierdoor kan ervaring worden opgedaan en direct meerwaarde worden 
geleverd door de problemen in de uitwisseling van laboratoriumgegevens 
tussen de laboratoria zelf op te lossen.

Dit is geheel in lijn met de afzonderlijke uiteenzetting over de gekozen 
aanpak.  Op een gegeven moment zal vanuit het perspectief van de 
laboratoria handhaving van verschillende standaarden voor labcodes zowel 
inhoudelijk als economisch echter niet meer haalbaar zijn. Wij werken 
samen met de NHG om hiervoor een passende oplossing te vinden.

18 Pharma 
partners

We zijn benieuwd welke mitigerende maatregelen er in de implementatie 
genomen zullen worden om de historische data in de systemen gebaseerd 
op de NHG labcodetabel om te zetten of te ‘linken’ aan de nieuwe 
Nederlandse Labcodeset

Zie ook commentaar NHG.

19 Pharma 
partners

We schatten in dat de impact van het implementeren van de Nederlandse 
Labcodeset op basis van LOINC en SNOMED CT coderingen en via HL7 
v2 uitwisselen in de systemen van onze eindgebruiker door de huidige 
NHG labcode tabel en EDIFACT MEDLAB te vervangen majeur zal zijn. 
We zijn dan ook van mening dat een dergelijke grote ontwikkeling niet 
verstandig is zonder voldoende draagvlak bij onze eindgebruikers en 
zonder de juiste financieringsafspraken om deze ontwikkelingen te 
realiseren en te onderhouden

Zie ook punten 16 en 17 en de afzonderlijke uiteenzetting over de gekozen 
aanpak.
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20 NHG Vanuit het NHG staan we achter het idee om te komen tot een Nederlandse 
Labcodeset. Het standaardiseren van de naamgeving en zelfs de eenheid 
van laboratiumuitslagen zal ook voor de huisarts uiteindelijk voordelen 
hebben. Het is ook goed als daarvan het beheer geborgd wordt met 
voldoende capaciteit vanuit de laboratoria. Deze tabel zou dan mogelijk 
ook tzt het deel van de NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen dat over 
labbepalingen gaat, kunnen vervangen. Dit is wel een stip op de horizon.

Helder, zullen we als zodanig benoemen voor zover noodzakelijk.

21 NHG Eerdere ervaringen over het matchen van de NHG-Tabel en LOINC hebben 
opgeleverd dat er verschillende ideeën achter zitten. Daarmee is het 
complexer dan alleen het matchen van twee codestelsels. Het is belangrijk 
om te onderzoeken bij welke onderzoeken je tegen tegenstrijdige ideeën 
aanloopt, wat daarvan de impact is en wat je daarover kan afspreken.

Dit vraagt een separaat traject in de context van meerwaarde voor de 
huisarts, c.q. de eerstelijn. Zie ook de afzonderlijke uiteenzetting over de 
gekozen aanpak.

22 NHG De registratie van labuitslagen door de huisarts is gebaseerd op het gebruik 
van de huidige NHG-Tabel Diagnostische Bepalingen. Het voorstel van een 
zorginformatiebouwsteen (ZIB) voor een labuitslag, die bruikbaar is in de 
eerste lijn vanuit het project ‘Zorginformatie-bouwstenen voor nieuwe 
generatie informatiestandaarden huisartsoverdrachten’ gaat uit van de 
huidige NHG Tabel. In MedMij wordt ook de opmerking gemaakt dat 
matching van de NHG Tabel met een Nederlandse Labcodeset gebaseerd 
op LOINC nog een behoorlijke klus is. Voor het toepassen van uitwisseling 
van laboratoriuminformatie tussen laboratorium en huisarts op basis van 
deze set zal nog het nodige uitzoekwerk gedaan moeten worden.

Zie ook punten 17 en 21. Wij gaan graag met u het gesprek aan om 
enerzijds te ondersteunen bij het benodigde uitzoekwerk en anderzijds te 
zoeken naar vormen waarin de overgang van de NHG-Tabel Diagnostische 
Bepalingen, voorzover het labcodes betreft, naar de Nederlandse 
Labcodeset op termijn daadwerkelijk vormgegeven en gefinancierd kan 
worden. Hierin zullen wij gezamenlijk ook de waarborgen voor gebruik van 
historische data op basis van deze NHG-Tabel adresseren.

23 NHG Om nu al uit te gaan van deze standaard in de huidige initiatieven en 
lopende activiteiten rondom de uitwisseling van laboratoriuminformatie, 
met name uitslagen in de huisartsenzorg, is ongelukkig.

Eventueel kan een uitzondering worden gemaakt voor de uitwisseling met 
de huisartsen, maar wij zijn wel benieuwd welk tijdpad hier dan wel aan 
gekoppeld kan worden, gezien de eerder geïdentificeerde initiatieven en het 
feit dat het NHG de stip op de horizon wel onderschrijft.



Commentaren en reacties consultatie Nederlandse Labcodeset F01 20181105

Pagina 5 van 7

24 NHG ‘…de Basisgegevensset Zorg (Informatieberaad Zorg, 2017) en de
Zorginformatiebouwstenen (Informatieberaad Zorg, 2017) die gezamenlijk 
zijn vastgesteld.’
Bij deze vaststelling is wel de beperking aangegeven dat deze (nog) niet 
toepasbaar zijn in de huisartsenzorg omdat de registratie in de HIS’en 
gebaseerd is op andere bouwstenen (klasse uit het HIS-Referentiemodel).

p. 3 Zullen we als nuancering toevoegen in de tekst, refererend aan het nog te 
ontwikkelen traject om in ieder geval voor wat betreft de Nederlandse 
Labcodeset tot overeenstemming te komen (zie punt 22).

25 NHG ‘Ten behoeve van de uitwisseling met huisartsen wordt gebruik gemaakt 
van NHG Tabel Diagnostische Bepalingen (Nederlands Huisartsen 
Genootschap, 2018).’
Vanuit de laboratoria gaat het alleen om communicatie. Echter, de uitslagen 
zoals deze nu vastliggen in het medisch dossier bij de huisarts zijn 
gebaseerd op de NHG-Tabel. De vastgelegde uitslagen vormen voor de 
huisarts de bron voor het beoordelen van de waarden bij de patiënt en deze 
te volgen in de tijd.

p. 4 Zullen we benadrukken in tekst, voor zover aan de orde.

26 NHG ‘… de keuze voor internationale terminologiestelsels LOINC en SNOMED 
CT voor laboratoriuminformatie is onomstreden (Informatieberaad Zorg, 
2018)’
De keuze voor LOINC in de laboratoria is onomstreden, maar dat zegt nog 
niets over het in gebruik nemen ervan en de timing. Ervaringen leren dat er 
toch ook in deze internationale standaard aanvullingen nodig zijn. Er is nog 
geen ervaring in het gebruik van SNOMED CT in de Nederlandse 
huisartsenpraktijk. Dit zal eerst onderzocht moeten worden, om te kunnen 
stellen dat SNOMED CT inderdaad ook toegepast kan worden in de 
huisartsenzorg. Wanneer alleen enkele codetabellen uit SNOMED gebruikt 
worden, zal dit mogelijk wel te realiseren zijn.

p. 4 Dit komt overeen met de door ons gekozen aanpak. In gebruik name en 
timing hiervan door de huisartsen is een apart traject. Overigens is het 
gebruik van SNOMED CT beperkt tot de zaken die van belang zijn voor 
laboratoriuminformatie (zoals materiaal en herkomst van een monster). 
Adoptie van de Nederlandse Labcodeset betekent niet dat SNOMED CT 
direct in de volle breedte van de huisartsenpraktijk hoeft te worden 
ingevoerd.



Commentaren en reacties consultatie Nederlandse Labcodeset F01 20181105

Pagina 6 van 7

27 NHG ‘… de KNMP pleit al vele jaren voor het delen van aboratoriuminformatie 
met apothekers’
Op dit moment is dit al deels geregeld doordat de belangrijkste uitslagen 
met het recept meegestuurd kunnen worden. Voor recepten van de huisarts 
naar de openbare apotheek gebeurt dit gecodeerd met de NHG Tabel. 
Vraag is of ophalen van informatie bij het lab (met de Nederlandse 
Labcodset) hier significante verbetering in brengt.

p. 8 Voor recepten van de medisch specialist naar de openbare apotheek of de 
ziekenhuisapotheek wordt een afwijkende codering gehanteerd en is het 
recept veelal niet elektronisch beschikbaar voor de apotheek. Op dit laatste 
punt is gelukkig wel de nodige beweging. Wanneer huisartsen en medisch 
specialisten andere coderingen gebruiken wordt de apotheker (c.q. de 
KNMP en Z-Index) belast met een juiste interpretatie van deze 
verschillende conderingen in het licht van de MFBs. Zie ook punt 2. 
Overigens is het niet zozeer de bedoeling dat de informatie wordt 
opgehaald bij het lab, maar dat er een eenduidige identificatie en 
interpretatie van de labuitslagen door de apotheek mogelijk is om effectieve 
medicatiebewaking met computerondersteuning vorm te geven.

28 NHG ‘Voordeel van de adoptie van de Nederlandse Labcodetabel kan ontstaan 
wanneer de activiteitentabel en de verrichtingenthesaurus die door veel 
zorgverleners worden gehanteerd in lijn wordt gebracht met de Nederlandse 
Labcodetabel’
Dit geldt niet voor de huisartsenzorg.

p. 12 Wij zullen dit aanpassen in de tekst: "zorgverleners in de tweede lijn"

29 NFU SIG 
Arch.

Graag de scope van de betrokken (lab)specialismen opnemen in notitie 
alsook toekosmtige documenten en tevens aangeven waar andere lab-
specialismen zoals de pathologie onder (gaan) vallen dan wel nergens onder 
zullen vallen om moverende redenen. Tevens onder kopje Medische 
laboratoria nogmaals naar deze scope verwijzen.

p. 9 Beperking in scope is goed aan te geven. In hoeverre wij in deze context 
uitspraken kunnen doen over zaken die buiten scope liggen is ter discussie. 
In het kader van de delen van de toxicologie die binnen scope zijn zullen 
wij ook de KNMP (met name de NVZA) betrekken.

30 NFU SIG 
Arch.

Waar de afkorting UCUM voor het eerst gebruikt,  ontbreekt de 
omschrijving.

p. 7 Wordt aangepast

31 NFU SIG 
Arch.

Door eenmalige registratie meervoudig gebruik heeft ook het 
wetenschappelijk onderzoek baat bij invoering van de Nederlandse labcode 
set (denk aan overnemen labuitslagen in Electronic Datacapture Systemen 
(EDC)). Voorstel dat er ook wordt gesproken over uitwisseling tussen 
laboratoria en data transferzones/datauitgifte portalen: met als korte 
omschrijving Lab2Data of Lab2Research

p. 15 Wordt opgenomen met Nictiz als beheerder van de informatiestandaard 
voor laboratorium-uitwisseling, waar deze termen aan zijn ontleend. 
Afhankelijk van de reactie wordt een aanpassing in het stuk doorgevoerd.

32 NFU SIG 
Arch.

Bij Lab2Lab dient dezelfde scope als toepasingsgebied te worden 
aangegeven daar er ook (order)communicatie tussen bijvoorbeeld 
microbiologie en pathologie is

p.15 Wordt opgenomen met Nictiz als beheerder van de informatiestandaard 
voor laboratorium-uitwisseling, waar deze termen aan zijn ontleend.
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33 NFU SIG 
Arch.

De consultatie is erg breed. Voornamelijk dat een "uitspraak" wordt 
gevraagd om in 2020 alle labs hiermee te laten werken, vinden wij nog ver 
gaan, zeker met het ontbreken van een programma en financiering. Dus met 
het basis principe om een "eenheid" te kiezen en deze te implementeren, 
kan de SIG Architectuur volledig vinden. Maar timing en de gekozen weg 
(met consultatie) is ambitieus en mogelijk niet te realiseren

De breedte van de consultatie is ingezet vanuit de gekozen stapsgewijze 
aanpak, zoals weergegeven in de afzonderlijke uiteenzetting. Voor de 
medische microbiologie is programma en financiering geregeld, maar voor 
de overige (lab)specialismen nog niet. Wij gaan nader in gesprek met VWS 
en de NVZ om de mogelijkheden rondom het onderbrengen van deze 
(lab)specialismen binnen lopende programma's te bewerkstelligen.

34 CIBG De standaard zal in de huidige situatie nog niet van toepassing zijn op de 
producten en diensten die het CIBG levert en om deze reden niet toegepast- 
en geïmplementeerd worden als geldend normenkader bij de 
doorontwikkeling en nieuwbouw van registers en/of knooppunten.

Mocht dit in de toekomst wel zo zijn dan hopen we natuurlijk op toepassing 
van de Nederlandse Labcodeset.
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