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Verzoek aan het Informatieberaad 

Binnen het duurzaam informatiestelsel voor de zorg is de ambitie uitgesproken 

om laboratoriuminformatie op een eenduidige en gestandaardiseerde manier 
uit te gaan wisselen, op basis van de internationale terminologiestandaarden 

LOINC en SNOMED CT. Dit blijkt enerzijds uit de Basisgegevensset Zorg 
(Informatieberaad Zorg, 2017) en de Zorginformatiebouwstenen 
(Informatieberaad Zorg, 2017) die gezamenlijk zijn vastgesteld, anderzijds uit 

de notitie Eenheid van Taal (Informatieberaad Zorg, 2018) die voor open 
consultatie is voorgelegd en inmiddels verder in bespreking is binnen het 

Informatieberaad. 

De Nederlandse Labcodeset biedt een eenduidige en consistente keuze van 
termen uit de combinatie van LOINC en SNOMED CT voor 

laboratoriuminformatie op de terreinen van de klinische chemie, medische 
microbiologie en toxicologie in de Nederlandse zorg. Deze set is samengesteld 

en wordt onderhouden door experts uit de klinische chemie en de medische 
microbiologie. Voor de toxicologische inhoud wordt samenwerking gezocht met 
de ziekenhuisapothekers. Om bij de komende ontwikkelingen rondom het 

uitwisselen van laboratoriuminformatie de Eenheid van Taal te borgen stellen 
wij voor de Nederlandse Labcodeset op te nemen als bouwsteen van het 

duurzaam informatiestelsel voor de zorg. 

Dit betekent concreet dat bij alle toepassingen van LOINC en SNOMED CT voor 
laboratoriuminformatie in Nederland er één gezamenlijke en eenduidige set 

van codes wordt gehanteerd volgens een beproefd recept en dat de 
beheerorganisatie zorgt dat, waar nodig, er voor Nederland aanvullingen en 

wijzigingen worden doorgevoerd en ondersteuning wordt geboden om Eenheid 
van Taal in laboratoriuminformatie te bereiken. 

Wij vragen de partijen in het informatieberaad om te bevorderen dat bij 

projecten, initiatieven en lopende activiteiten, waarin registratie en uitwisseling 
van laboratoriuminformatie aan de orde is, gebruik gemaakt wordt van LOINC 

en SNOMED CT conform de inhoud van de Nederlandse Labcodeset, in nauwe 
samenwerking met de hiervoor opgestelde beheerorganisatie. 

Gezien bovenstaand verzoek is voor deze bouwsteen geen aparte roadmap 

ontwikkeld, maar is het een essentieel hulpmiddel dat klaar staat voor gebruik 
in diverse projecten die de komende periode in uitvoering genomen gaan 

worden. 

Om dit gebruik te bevorderen vragen wij de partijen in het informatieberaad af 

te spreken dat de laboratoria uiterlijk eind 2020 hun systemen zodanig hebben 
aangepast dat zij het gebruik van de Nederlandse Labcodeset voor de 
verschillende genoemde scenario's kunnen ondersteunen. Voor de medisch 

microbiologische laboratoria wordt dit middels het project Eenheid van Taal in 
Antibioticaresistentie bewerkstelligd. Voor de overige laboratoria is mogelijk 

een aanvullende inspanning nodig. Een aantal lopende subsidieprogramma’s 
voorzien wel in het verplicht gebruik van LOINC en SNOMED CT voor 
laboratoriuminformatie, maar stellen niet de eis dat deze ook bij de bron (dus 

in het laboratorium) al worden ingevoerd. Dit is een punt van aandacht. 
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Aanleiding 

Laboratoriuminformatie speelt een cruciale rol in het zorgproces, zowel bij 

diagnosestelling als tijdens de behandeling en controle. Daarnaast maakt 
laboratoriuminformatie ook onderdeel uit van een veelheid aan (landelijke) 

registraties ten behoeve van kwaliteit en publieke gezondheid. 
Uitwisselbaarheid van laboratoriuminformatie is op dit moment nog niet 
geregeld binnen Nederland. Elk laboratorium hanteert intern een eigen 

codelijst voor aanvragen, materialen, methoden en uitslagen. In veel gevallen 
worden deze interne codes ook met partijen buiten het laboratorium 

gecommuniceerd, inclusief tekstuele beschrijving om de interpretatie ervan 
mogelijk te maken. Ten behoeve van de uitwisseling met huisartsen wordt 
gebruik gemaakt van NHG Tabel Diagnostische Bepalingen (Nederlands 

Huisartsen Genootschap, 2018). Daarnaast wordt in verschillende lokale en 
specifieke gevallen gebruik gemaakt van een beperkte verzameling van 

internationale termen. De laboratoria maken op dit moment voor iedere 
toepassing de vertaling van interne codes naar de afgesproken codes voor het 
uitwisselformaat. 

In het verleden is al veel werk verricht rondom uitwisseling van 
laboratoriuminformatie, waaronder een project e-Lab en een convenant e-Lab 

Eenheid van Taal. Hierdoor beschikken we al enkele jaren over: 
 de Informatiestandaard Labuitwisseling, 
 de Nederlandse Labcodeset en 

 een set van specificaties voor berichtuitwisseling in diverse situaties. 
(Nictiz, 2018) 

Tot brede implementatie en adoptie is het echter nog niet gekomen, aangezien 
de concrete vraag naar gestandaardiseerde elektronische 
laboratoriuminformatie uitbleef. Dat is nu met de inzet van het 

Informatieberaad Zorg en het werk van alle betrokken partijen anders 
geworden.  

Eenheid van Taal staat hoog op de agenda en de keuze voor internationale 
terminologiestelsels LOINC en SNOMED CT voor laboratoriuminformatie is 
onomstreden (Informatieberaad Zorg, 2018). Binnen de diverse programma’s, 

waaronder VIPP, MedMij en Registratie aan de Bron, wordt verondersteld dat 
laboratoriuminformatie conform deze standaarden zal worden 

gecommuniceerd. Met dit doel zijn ook verwijzingen naar LOINC en SNOMED 
CT opgenomen in de specificaties van de Basisgegevensset Zorg en de 

Zorginformatiebouwsteen LaboratoriumUitslag. 

Doelstelling 

Het doel van uitwisseling van laboratoriuminformatie is het leveren van een 
bijdrage aan betere zorg. Hierbij is het onder andere noodzakelijk dat de 

uitslagen vanuit verschillende laboratoria: 
- op de juiste plaats en in de juiste context  door de ontvangende partij 

direct, zonder omrekening of omcodering, kunnen worden verwerkt in 
de eigen systemen; 
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- in combinatie en onderlinge relatie door de ontvangende partij kunnen 

worden gepresenteerd en geïnterpreteerd. 

Dit doel wordt bereikt met de landelijke invoering van LOINC en SNOMED CT 
voor laboratoriuminformatie, onder 

voorwaarde dat het selecteren van de juiste 
termen uit LOINC en SNOMED CT eenvoudig 

en eenduidig is voor alle betrokkenen. De 
praktijk laat zien dat dit niet vanzelfsprekend 
is. Daarom hebben experts uit de laboratoria 

de Nederlandse Labcodeset ontwikkeld, als 
onderdeel van het convenant e-Lab Eenheid 

van Taal uit 2010. 

De Nederlandse Labcodeset maakt een 
eenduidige keuze uit de beschikbare LOINC en 

SNOMED CT codes voor gebruik door de 
Nederlandse laboratoria in de zorg. 

Laboratoria die hun aanvragen en/of uitslagen 
middels LOINC en/of SNOMED CT willen 
coderen kunnen gebruik maken van de 

Nederlandse Labcodeset. Daarmee wordt het 
eenvoudig en eenduidig welke code 

correspondeert met de intern gebruikte lokale 
code. Ook voor de aanvragers en gebruikers 
van laboratoriumonderzoek ontstaat Eenheid 

van Taal in laboratoriuminformatie, waardoor 
bijvoorbeeld gecombineerde presentatie van 

uitslagen van verschillende laboratoria voor 
één patiënt tot de mogelijkheden behoort. 

Vooral voor de patiënt zelf is dit van groot 
belang als onderdeel van de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Ontwikkeling en beheer 

Inhoudelijk zijn de Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en 

Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) en de Nederlandse Vereniging voor 
Medische Microbiologie (NVMM) verantwoordelijk voor ontwikkeling en beheer 

van de Nederlandse Labcodeset. Samen met het Rijksinstituut voor 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben zij met ondersteuning van Nictiz een 

beheerorganisatie opgezet conform de NEN 7522 en de aanvullende richtlijnen 
die Nictiz hiervoor heeft ontwikkeld. 

In de afgelopen jaren, sinds de eerste ontwikkeling in 2010, is de tooling voor 

de labcodeset sterk verbeterd, is direct toegang tot de LOINC en SNOMED CT 
browsers gerealiseerd en is de database in beheer genomen door Nictiz. 

Hiermee is een stabiele situatie ontstaan voor gebruik en beheer van de 
Nederlandse Labcodeset. 

In een stabiele situatie wordt uitgegaan van twee releases per jaar, maar 

wanneer er projectmatig nieuwe onderdelen van de Nederlandse Labcodeset in 

HbA1c is een belangrijke 

indicator voor de 

gemiddelde 

glucosespiegel bij 

diabetespatiënten. 

Wanneer je naar HbA1c 

zoekt in de LOINC 

browser, krijg je 9 codes 

te zien, waarvan er drie 

daadwerkelijk over de 

meetwaarde van suiker in 

het bloed gaan. In de 

Nederlandse Labcodeset is 

dit teruggebracht tot 

twee, waarbij duidelijk 

onderscheid wordt 

gemaakt in welke situatie 

welke code gebruikt moet 
worden. 
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de dagelijkse praktijk worden toegepast kan blijken dat een hogere frequentie 

van aanpassingen voor dat onderdeel nodig is. De meest bruikbare strategie 
zal samen met het betreffende invoeringsproject voor een nieuw onderdeel of 
toepassingsgebied worden uitgewerkt. 

Specificatie en documentatie 

De beschrijving van de Nederlandse Labcodeset is te vinden op de 
landingspagina labcodeset van de Nictiz Wiki: http://www.labcodeset.nl 

waarop ook de applicatiehandleiding te vinden is voor de tooling waarin de 
labcodeset ter beschikking wordt gesteld. 

De volledige set is te vinden in de specificatie-omgeving ART-DECOR van 
Nictiz: https://labterminologie.nl/art-decor/labconcepts 

De volgende referentiesets maken op dit moment integraal onderdeel uit van 

de Nederlandse Labcodeset: 

- de referentieset micro-organismen 

- de referentieset materialen/herkomsten 

Hieraan kunnen in de toekomst nog andere referentiesets worden toegevoegd. 

Voor het gebruik van de Nederlandse Labcodeset is een licentieovereenkomst 

opgesteld waarmee zorginstellingen en softwareleveranciers deze zonder 
bijkomende kosten kunnen toepassen in hun dienstverlening en producten. 

Ervaring in gebruik – antibioticaresistentie 

De verdere optimalisering van de huidige surveillance en monitoringtaken op 
het gebied van antibiotica resistentie (ABR) is een belangrijk speerpunt uit het 

landelijk ABR programma van VWS (zie Kamerbrief VWS, 24 juni 2015). De 
opdracht hiervoor is door VWS gegeven aan het RIVM. Eén oplossingsrichting 
die bijdraagt aan deze verdere optimalisering betreft de standaardisatie van de 

elektronische uitwisseling van informatie tussen de landelijke surveillance 
systemen, in beheer bij het RIVM, en de systemen van de ruim 50 medisch 

microbiologische laboratoria (MML’s) in Nederland. Wanneer gegevens op een 
uniforme wijze kunnen worden aangeleverd aan de landelijke systemen ISIS–
AR en Type-Ned, kunnen interpretatieverschillen worden geminimaliseerd en 

wordt tijd bespaard die nu nog nodig is voor de controle en verduidelijking van 
aangeleverde gegevens. Om dit te realiseren is medio 2016 het project 

Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie gestart. 

Project Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie (EvT-ABR) 

Op initiatief van de NVMM, het RIVM en met ondersteuning van Nictiz is 

gekozen voor een praktische benadering, gebruik makend van de al 
beschikbare standaarden en specificaties rondom laboratoriuminformatie. 

Expliciet is als doelstelling van het project EvT-ABR gekozen voor het 
realiseren van de basisinfrastructuur voor Eenheid van Taal in 
laboratoriuminformatie, vanuit de behoefte aan adequate surveillance van 

Antibioticaresistentie. Dit om te voorkomen dat EvT-ABR slechts een beperkt 

http://www.labcodeset.nl/
https://labterminologie.nl/art-decor/labconcepts
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onderdeel van de laboratoriuminformatie zou bestrijken, zonder aansluiting bij 

de rest van de activiteiten in de laboratoria. 

In een pilotomgeving, bestaande uit een zestal MML’s en het RIVM, wordt 
vormgegeven aan de invulling van de standaardisatie van de 

gegevensuitwisseling, gebaseerd op bestaande afspraken rondom de 
Nederlandse Labcodeset.  

Concrete doelstellingen van het project zijn:  
a) afstemmen van de te hanteren codes (tabellen) voor de uitwisseling van 

gegevens over bijzonder resistente micro-organismen (BRMO’s) op basis 

van LOINC, SNOMED CT en de standaard voor eenheden UCUM (Unified 
Code for Units of Measure); 

b) overeenstemming bereiken over de wijze waarop gegevens worden 
gecommuniceerd (berichten op basis van HL7, versie 2.5); 

c) middels een “pilot” aantonen dat verbetering van de kwaliteit en snelheid 

van uitwisseling van gegevens kan worden gerealiseerd; 
d) voorbereidingen treffen voor landelijke uitrol, waaronder de 

toekomstbestendige inrichting van het beheer van de Nederlandse 
Labcodeset zodat uniforme codering ook op lange termijn geborgd is. 

Huidige status 

Op dit moment zijn de activiteiten behorende bij de eerste twee doelen 
afgerond. Hieruit is nogmaals duidelijk geworden dat het zelfstandig zoeken in 

LOINC en SNOMED CT naar codes die corresponderen met de interne 
gehanteerde codes per lab niet eenvoudig is. Er zijn in meerdere situaties 
verschillen van interpretatie geconstateerd, waarbij de inzichten uit de 

Nederlandse Labcodeset belangrijke houvast bleken te bieden. Daarnaast is de 
binnen het project ingestelde kwaliteitscontrole op de “mapping” van interne 

codes naar de Nederlandse Labcodeset essentieel gebleken om tot 
daadwerkelijke eenheid van taal te komen in de uitwisseling. 

De eerste laboratoria die deelnemen aan de “pilot” (doelstelling c) leveren 
inmiddels structureel hun informatie voor BRMO-surveillance op de 
afgesproken wijze near real-time aan. Deze gegevens worden door het RIVM 

direct verwerkt in een kopie van het ISIS-AR surveillance systeem. Aanvullend 
worden afspraken gemaakt over de realisatie van een Lab2lab koppeling voor 

het insturen van isolaten voor genetische typering in het Type-Ned systeem. 
Dezelfde koppeling wordt gebruikt voor het rapporteren van het resultaat van 
deze typering. 

Gezien de positieve ervaringen in de “pilot” is besloten om de ontwikkelde 
wijze van aanleveren over te zetten naar de reguliere surveillance. Daarnaast 

zijn 9 nieuwe MML’s bereid gevonden om als koploper te fungeren voor de 
landelijke invoering (doelstelling d). Hiermee zal een totaal van 15 MML’s naar 
verwachting in de loop van 2019 volledig operationeel zijn met EvT-ABR. 

Beheerorganisatie 

Inmiddels zijn de expertteams van de NVMM en de NVKC opgeleid in het 

gebruik van de nieuwe tooling voor de Nederlandse Labcodeset en hebben zij, 
mede op basis van de oorspronkelijke versie uit 2010, de belangrijkste codes 
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gevalideerd. In samenwerking met de MML’s in de pilot is duidelijk geworden 

welke onderdelen van de Nederlandse Labcodeset verder moesten worden 
uitgewerkt. Dit is ook gebeurd en de resultaten zijn inmiddels in gebruik. Ten 
behoeve van de koplopers voor de landelijke invoering van EvT-ABR is binnen 

de beheerorganisatie een loket ingericht voor vragen en ondersteuning. 
Hiermee wordt in de komende periode aangetoond of de beheerorganisatie 

voldoende krachtig is om vragen, problemen en wijzigingen vanuit het veld op 
een effectieve wijze te adresseren (onderdeel van doelstelling d) 

Belang van opname in Duurzaam Informatiestelsel 

Het succes van de verdere invoering van EvT-ABR is in belangrijke mate 
afhankelijk van de bevestiging vanuit het 

Informatieberaad Zorg dat de ingeslagen weg 
de juiste is. Laboratoria en leveranciers van 
LIMS systemen zijn bereid om deel te nemen 

aan verdere uitrol op voorwaarde dat de 
toekomstvastheid van de gekozen oplossing niet 

ter discussie staat. Genoemde partijen 
investeren immers schaarse resources in de 
ontwikkeling van de benodigde interfaces. 

Daarnaast is het voor de toekomst van de ABR 
surveillance van belang dat het gebruik van de 

Nederlandse Labcodeset en de onderliggende 
berichtenuitwisseling niet beperkt blijft tot ABR, 
maar uiteindelijk in de volle breedte van de 

laboratoriuminformatie wordt ingevoerd. De 
kosten van de instandhouding van de benodigde 

koppelingen en van het beheer van de relevante labcodes, los van de bredere 
uitwisseling van laboratoriuminformatie, zouden naar alle waarschijnlijkheid 

niet in verhouding staan tot de opbrengsten ervan. 

Relatie met outcome-doelen Informatieberaad 

Voor het beoordelen van Medicatieveiligheid is eenduidige beschikbaarheid van 
laboratoriuminformatie cruciaal; de Geneesmiddelenwet maakt het mogelijk 

om laboratoriuminformatie met apothekers te delen en in de richtlijnen van de 
Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) is 

beschreven in welke gevallen dit noodzakelijk is. De KNMP streeft er al veel 
langer naar om deze uitwisseling ook praktisch mogelijk te maken en geeft aan 

dat de Nederlandse Labcodeset hier een bijdrage aan kan leveren. Hierdoor zal 
de apotheker de medicatiebewaking op basis van laboratoriumuitslagen goed 
in kunnen vullen.  

Vooral voor personen met een chronische aandoening (diabetes, trombose, 
hartfalen) zijn meetgegevens vanuit verschillende bronnen cruciaal voor een 

optimaal management van hun conditie. Eenduidige beschikbaarheid van 
labinformatie, onafhankelijk van de bron, stelt de Patiënt Centraal bij het 
opbouwen van het inzicht in de huidige situatie en versterkt de mogelijkheden 

tot zelfmanagement. 

Andere terreinen waar 

de Nederlandse 

Labcodeset relatief 

eenvoudig zou kunnen 

worden ingevoerd zijn 

bijvoorbeeld 

zelfmanagement bij 

mensen met een 

chronische ziekte en 

SOA-onderzoek bij de 
GGD’s. 
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Overdracht is gebaat bij een eenduidige terminologie, vooral om eerdere 

labuitslagen gestructureerd over te kunnen nemen in het eigen dossier en hier 
(geautomatiseerde) controles op uit te kunnen voeren. Hiermee kan het 
onnodig herhalen van soms belastende laboratoriumdiagnostiek worden 

voorkomen. 

Essentiële laboratoriuminformatie wordt veelvuldig gebruikt in 

dossierinformatie en communicatie over het zorgproces. Eenmalig vastleggen 
en hergebruik van laboratoriuminformatie is essentieel en wordt door het 
gebruik van de Nederlandse Labcodeset bevorderd. 

De belangrijkste partijen 

De Nederlandse Labcodeset ondersteunt de eenduidige uitwisseling van 
laboratoriuminformatie. In deze uitwisseling spelen diverse partijen een 

essentiële rol. We lopen in deze paragraaf de belangrijkste partijen langs, 
belichten hun rol, de waarde en problemen die gebruik van de Nederlandse 

Labcodeset voor deze partijen kan opleveren. 

Medische laboratoria 

Bij de ontwikkeling van de Nederlandse Labcodeset zijn niet alle specialismen 

binnen de medische laboratoria betrokken. De inhoud dekt in ieder geval de 
volgende specialismen: 

- Microbiologie (waaronder virologie, bacteriologie, parasitologie, 
infectieserologie, en moleculaire diagnostiek) 

- Klinische chemie (waaronder auto-immuundiagnostiek, hematologie, 

hemostaseonderzoek, immunologie, chemie, endocrinologie, 
fertiliteitsonderzoek en moleculaire diagnostiek) 

- Farmacie/toxicologie (vooral bepalingen van de (top- en dal)spiegels van 
geneesmiddelen en intoxicaties.  

Pathologische anatomie is niet meegenomen in de Nederlandse Labcodeset, 

aangezien zij al een lange historie hebben van gestandaardiseerde rapportage 
en uitwisseling. 

 
Medische laboratoria hebben drie essentiële rollen in de informatie-
uitwisseling: 

1. Ontvanger van aanvragen voor laboratoriumonderzoek; 
2. Doorgeleiden van aanvragen naar gespecialiseerde laboratoria; 

3. Opleveren en interpreteren van uitslagen ten behoeve van diverse 
betrokkenen (niet uitsluitend beperkt tot aanvrager en patiënt). 

Het primaire belang van de laboratoria bij de Nederlandse Labcodeset ligt in 
het eenvoudig en eenduidig kunnen doorzetten van aanvragen naar 
gespecialiseerde laboratoria en het kunnen terugkoppelen van de uitslagen 

hiervan. De verwachting is dat het aantal externe bepalingen in de toekomst 
zal toenemen en dat de Nederlandse Labcodeset noodzakelijk is om deze groei 

te kunnen bijbenen. 

De maatschappelijke belangen, zoals hierboven benoemd worden door de 
laboratoria onderschreven, maar leveren voor henzelf niet direct meerwaarde 
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op. Dit verandert wanneer er veel meer gebruik gemaakt wordt van 

elektronische koppelingen voor punten 1 en 3 zonder dat er gebruik gemaakt 
wordt van de Nederlandse Labcodeset. In dat geval zal het laboratorium veel 
tijd kwijt zijn aan het onderhouden van diverse vertaaltabellen van en naar de 

aanvrager van onderzoeken uit verschillende instellingen/contexten en naar de 
patiënt als onderdeel van zelfmanagement of PGO. In de toekomst bespaart de 

Nederlandse Labcodeset de laboratoria in dat geval veel nutteloos en 
foutgevoelig werk en wordt de aansluiting op de systemen (EPD/HIS/PGO) van 
de zorgprofessionals en patiënten aanzienlijk eenvoudiger. 

De beroepsverenigingen NVKC en NVMM zijn verantwoordelijk voor de inhoud 
van de Nederlandse Labcodeset, 

middels hun rol in de 
beheerorganisatie, en zijn mede-
indiener van deze aanvraag. 

Zij beogen helderheid en ondersteuning 
te bieden bij de vertaling van de interne 

labcodes, zoals binnen het laboratorium 
gehanteerd, naar de internationale 
LOINC en SNOMED CT terminologie. 

Hiermee worden de hierboven 
genoemde belangen gediend. 

De vertaling van interne labcodes naar 
LOINC en SNOMED CT vraagt echter 
veel inspanning van de laboratoria en 

actieve betrokkenheid van de 
verantwoordelijke professionals. Uit de 

ervaringen met EvT-ABR blijkt dat het 
benodigde werk voor een goed 

afgebakend project is te overzien, maar 
evengoed moet dit concurreren met 
andere ontwikkelingen binnen de 

laboratoria.  

Met de introductie van de Nederlandse Labcodeset is de onderlinge 

vergelijkbaarheid van laboratoriumuitslagen tussen verschillende laboratoria 
echter nog niet geborgd. Uitslagen mogen dus niet zondermeer naast elkaar 
gezet worden en afwijkingen in meetwaarden duiden niet direct op 

veranderingen in de gezondheidstoestand van de patiënt. Wanneer bij de 
ontvangers de verwachting leeft dat deze vergelijkbaarheid van 

laboratoriuminformatie wel kan worden gegarandeerd, dan kan dit grote 
consequenties hebben voor de manier waarop door de laboratoria aan 
kwaliteitsborging wordt gedaan. 

Punt van aandacht voor de praktische implementatie van de Nederlandse 
Labcodeset is dat sommige laboratoria nog werken met een oudere versie van 

een LIMS die niet geschikt is voor het inbouwen van de benodigde vertalingen. 
Voorafgaand aan de invoering van de Nederlandse Labcodeset zullen deze 
laboratoria daarom een migratie naar een nieuwe versie uit moeten voeren. 

Ook kan het zijn dat de lokale inrichting van het LIMS op essentiële onderdelen 

Binnen MML A wordt gebruik 

gemaakt van agardiffusie voor 

het bepalen van de gevoeligheid 

voor antibiotica. De 

bijbehorende LOINC code in de 

Nederlandse Labcodeset schrijft 

voor dat de zonediameter moet 

worden weergegeven in 

millimeters, terwijl in het LIMS 

alleen een indicatie voor de 

mate van gevoeligheid is 

opgenomen. Dit betekent dat op 

dit punt de huidige werkwijze in 

het lab en de registratie in het 

LIMS moet worden aangepast 

voordat met de betreffende 
labcode kan worden gewerkt. 



Nederlandse Labcodeset in Duurzaam Informatiestelsel Zorg 

Pagina 11 van 20  Versie 2.0 

niet overeenkomt met de uitgangspunten van de Nederlandse Labcodeset, 

waardoor wijzigingen aan de interne labcodes moeten worden aangebracht 
en/of de procedures die aan deze labcodes zijn verbonden moeten worden 
herzien. Beide onderdelen kan een laboratorium doen aarzelen om de 

Nederlandse Labcodeset in te voeren. Wanneer er sprake is van een 
strategische heroriëntatie van het laboratorium (denk aan fusie of 

verzelfstandiging) ligt het in de verwachting dat investeringen in het LIMS 
tijdelijk worden bevroren. 

Tot slot wordt het na brede invoering van de Nederlandse Labcodeset 

eenvoudiger voor de “klanten” van de laboratoria om over te stappen naar een 
ander lab, aangezien dit voor de aanvrager van het labonderzoek minder 

ingrijpende consequenties heeft. Dit wordt sommige laboratoria gezien als een 
adoptierisico. 

Op dit moment zijn er 6 medisch microbiologische laboratoria die in het kader 

van de pilot Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie gebruik maken van de 
Nederlandse Labcodeset en zijn er nog eens 9 MML’s die zich hierop aan het 

voorbereiden zijn als onderdeel van het koploperprogramma voor landelijke 
invoering van EvT-ABR. De ambitie is om de landelijke invoering van EvT-ABR 
in 2020 af te ronden, waarna er ruim 50 MML’s gebruik maken van de 

Nederlandse Labcodeset. Een aantal van de MML’s maken gebruik van één 
geïntegreerd LIMS voor alle laboratoriumdiagnostiek, waardoor ook de klinisch 

chemische en hematologische laboratoria de beschikking hebben over het 
instrumentarium om de Nederlandse Labcodeset binnen hun aandachtsgebied 
toe te passen. In andere gevallen is het gebruik van het LIMS beperkt tot het 

MML en zal voor de toepassing van de Nederlandse Labcodeset ook het LIMS 
van de andere laboratoria binnen de instelling moeten worden aangepast. 

Op de Nederlandse markt is slechts een beperkt aantal leveranciers van een 
LIMS voor laboratoria in de zorg actief (8 voor de MML’s), waardoor na 

landelijke invoering van EvT-ABR vrijwel alle leveranciers hun LIMS zullen 
hebben aangepast voor gebruik van de Nederlandse Labcodeset. 

Patiënten 

Naar de behoefte aan informatie en de mogelijkheden tot verwerking ervan in 
een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is al veel onderzoek gedaan. 

(Patiëntenfederatie Nederland, 2018). Op dit moment heeft nog bijna niemand 
een PGO, maar degenen die er wel een hebben willen absoluut niet meer 
zonder. 

Belangrijke behoefte is om labwaarden in de tijd te kunnen volgen, onder 
andere in relatie tot medicijngebruik, sport en slaappatronen. Hiervoor worden 

verschillende bronnen gebruikt, van zelfmeetapparatuur en sneltesten bij de 
huisarts tot laboratoriumonderzoek in huisartsenlab of ziekenhuislab. Juist het 
in één overzicht in de tijd samenbrengen van deze uitslagen is van groot 

belang voor het verkrijgen van meer inzicht in de resultaten van behandeling 
en eigen gedrag. Overigens zal daarbij de herkomst van de uitslagen steeds 

beschikbaar moeten blijven, om de uitslag op waarde te kunnen schatten. 
LOINC en SNOMED CT bieden hier mogelijkheden voor. 
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Daarnaast is het nuttig om patiëntvriendelijke vertalingen van 

laboratoriumonderzoek en –uitslagen te kunnen presenteren. Dit is niet 
realiseerbaar zonder de invoering van Eenheid van Taal voor 
Laboratoriuminformatie. De Nederlandse Labcodeset biedt hier vanwege de 

directe relatie met LOINC, SNOMED CT en UCUM, goede mogelijkheden voor, 
al zijn er op dit moment nog vrijwel geen patiëntvriendelijke vertalingen in het 

Nederlands beschikbaar. 

Er vindt overleg plaats met de Patiëntenfederatie Nederland om deze aanvraag 
te ondersteunen. 

Zorgverleners 

Overdracht van laboratoriuminformatie is een heikel punt tussen 

zorgverleners. Niet zozeer vanwege de inhoudelijke interpretatie, maar wel 
vanwege het ontbreken van de mogelijkheid om laboratoriuminformatie uit een 
overdracht direct op te nemen in het eigen dossier. Het verschil in gehanteerde 

codes en soms ook gerapporteerde eenheden maakt het lastig en soms zelfs 
gevaarlijk om voorafgaande labwaarden in het eigen dossiersysteem op te 

nemen. Het gevaar schuilt in de eventuele berekeningen en signaleringen die 
op basis van de labwaarden door een beslissingsondersteunende module van 
het dossiersysteem worden uitgevoerd. Met de introductie van 

zelfmanagement en zelfmeten door de patiënt of door een wijkverpleegkundige 
zal de hoeveelheid meetwaarden die van externe bronnen komen in de 

toekomst alleen maar toenemen. 

In de praktijk komt het er vaak op neer dat laboratoriumonderzoek na 
overdracht naar een andere instelling nogmaals wordt uitgevoerd, wat de 

zorgverlener tijd kost, voor een extra belasting zorgt voor de patiënt en leidt 
tot vermijdbare kosten. 

Voordeel van de adoptie van de Nederlandse Labcodeset kan ontstaan wanneer 
de activiteitentabel en de verrichtingenthesaurus, die door veel zorgverleners 

in de tweede lijn worden gehanteerd, wordt afgestemd met de Nederlandse 
Labcodeset. Hierover zijn al contacten geweest met de DHD als beheerder van 
beide instrumenten. Daarnaast ligt het voor de hand om ook met de NZa 

afspraken te maken over afstemming met de Nederlandse Labcodeset, wat 
veel administratief werk voor de zorgverleners kan voorkomen (zie ook het 

outcomedoel Eenmalig vastleggen van gegevens). 

Een drempel voor adoptie door zorgverleners is de mogelijke verandering van 
zowel aanvraagformulieren als overzichten van uitslagen. Door het hanteren 

van de Nederlandse Labcodeset kan het zijn dat voor hen gebruikelijke 
onderzoeksaanvragen anders worden weergegeven en bij de rapportage 

wellicht andere groeperingen of zelfs andere eenheden worden gebruikt. 
Gezien het routinematig gebruik van laboratoriuminformatie vraagt dit 
aanpassing en een periode van extra alertheid van de zorgverleners. 

Een belangrijk punt van aandacht vormt de NHG Tabel Diagnostische 
Bepalingen, zoals gebruikt door de huisartsen in hun huisartseninformatie-

systemen. De huisarts gebruikt de volgens deze tabel vastgelegde 
laboratoriumuitslagen in het medisch dossier voor het beoordelen van de 
waarden bij de patiënt en deze te volgen in de tijd. Vervanging hiervan door 
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LOINC en SNOMED CT conform de Nederlandse Labcodeset is een ingrijpende 

beslissing die niet in het kader van deze notitie kan worden genomen. In de 
vaststelling van de Basisgegevensset Zorg en de Zorginformatiebouwstenen is 
(mede daarom) expliciet de beperking aangegeven dat deze (nog) niet 

toepasbaar zijn in de huisartsenzorg. 
 

Bij de opzet van de Nederlandse Labcodeset is intensief samengewerkt met 
experts van de NHG, maar gaandeweg bleken er vanuit laboratorium-
perspectief aanzienlijke tekortkomingen in detaillering en exactheid te bestaan. 

Hierdoor is een eenduidige koppeling van de NHG Tabel aan de Nederlandse 
Labcodeset niet zondermeer mogelijk. Er is echter voldoende aanleiding en 

mogelijkheid om dit in de komende jaren gezamenlijk op te pakken en de NHG 
staat ook achter het idee van de Nederlandse Labcodeset als stip op de 
horizon. Er is echter nog veel uitzoekwerk voor nodig om de aansluiting of 

gedeeltelijke vervanging van de NHG Tabel door de Nederlandse Labcodeset te 
realiseren. Er zijn een aantal lopende initiatieven waarin deze problematiek al 

ten dele wordt geadresseerd: 
 Op dit moment wordt door de NHG, in samenwerking met Nictiz, 

gewerkt aan een nieuwe set informatiebouwstenen voor de eerstelijns 

zorg, waarbij deze tekortkomingen worden geadresseerd en gebruik 
van de Nederlandse Labcodeset ook voor de eerstelijns zorg zal worden 

veiliggesteld. 
 Daarnaast wordt in het kader van het project Uniform Lab2zorg-bericht 

gewerkt aan de vervanging van de EDIFACT berichten die nu door de 

huisartsen worden gebruikt. (Nictiz, 2018) 
 Tot slot is het programma Ontsluiten Patiëntgegevens Eerstelijnszorg 

Nederland (OPEN) gestart door de Landelijke Huisartsen Vereniging 
(LHV), het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG) en de vereniging 

voor organisaties in de eerstelijn (inEen) en past dit in de afspraken van 
het hoofdlijnenakkoord. (Landelijke Huisartsen Vereniging, 2018) 

Uit de reacties van de NHG, de KNMP, de Nederlandse Vereniging van 

Ziekenhuizen en de SIG Architectuur van de Nederlandse Federatie van 
Universitair medische centra blijkt dat zij deze aanvraag ondersteunen, met de 

expliciete kanttekening dat de meerwaarde voor partijen om tot aanpassing 
van de systemen te komen helder moet zijn. 

Instellingen voor publieke gezondheid (waaronder RIVM) 

Instellingen voor publieke gezondheid zijn, naast incidenteel aanvragers van 
onderzoek, vooral ontvangers van laboratoriuminformatie. Het primaire belang 

voor instellingen voor publieke gezondheid is om eenduidige 
laboratoriuminformatie van de verschillende veldpartijen te kunnen ontvangen. 
Hiermee wordt voorkomen dat men per partij in overleg moet treden over de 

exacte interpretatie van de aangeleverde informatie en vervolgens de data 
moet harmoniseren ten behoeve van een regionaal, landelijk of internationaal 

beeld. Snelheid, eenduidigheid en eenvoudige verwerking zijn de 
sleutelbegrippen voor de publieke gezondheid. Tegelijk wil de publieke 
gezondheid graag bijdragen aan het terugdringen van de administratieve 

lasten en waar mogelijk aansluiten bij het outcome-doel Eenmalig vastleggen 
van gegevens. 
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Het RIVM is om deze reden mede-indiener van deze aanvraag. 

Het RIVM gebruikt het project EvT-ABR als aanjager voor de implementatie 
van de Nederlandse Labcodeset, om daarmee de laboratoria in staat te stellen 
hun software aan te passen aan de eisen die gebruik van de Nederlandse 

Labcodeset stelt. 
Breder gebruik van de Nederlandse Labcodeset is voor het RIVM op twee 

manieren nuttig: 
- de benodigde investeringen en het verdere onderhoud van de op de 

Nederlandse Labcodeset gebaseerde koppelingen worden niet alleen ten 

bate van informatie-uitwisseling voor ABR-surveillance met het RIVM 
gedaan; 

- andere programma’s uit de bredere doelstelling van het RIVM 
(waaronder infectieziektebestrijding en bevolkingsonderzoek) kunnen 
gebruik maken van de verworvenheden van de Nederlandse Labcodeset 

en de gerealiseerde basisinfrastructuur voor uitwisseling van 
laboratoriuminformatie 

Het RIVM benadert daarom actief de coördinatoren van andere programma’s 
om ook daar de meerwaarde van adoptie van de Nederlandse Labcodeset te 
onderzoeken en de invoering ervan in de (meerjaren)planning op te nemen. 

Waar nodig kan het RIVM het gebruik van de Nederlandse Labcodeset via de 
voorwaarden voor contractering of subsidieverlening bevorderen. 

Relatie met andere bouwstenen en standaarden 

De Nederlandse Labcodeset is door het Informatieberaad Zorg geaccepteerd 
als onderdeel van de 36 onomstreden bouwstenen voor een duurzaam 

informatiestelsel in de zorg. Daarnaast geeft de Nederlandse Labcodeset een 
eenduidige invulling van de LOINC en SNOMED CT codes zoals die nu in 
verschillende bouwstenen worden aanbevolen en naar verwachting in de 

toegelaten bouwstenen worden vereist. 

Op dit moment zijn er drie bouwstenen toegelaten tot het duurzaam 

informatiestelsel voor de zorg: de Basisgegevensset Zorg, de 
Zorginformatiebouwstenen en eOverdracht. Daarnaast is de notitie Eenheid 
van Taal in discussie bij het Informatieberaad, waarin LOINC, SNOMED CT en 

IDMP als voorkeursterminologie voor de primaire zorg worden voorgedragen. 
De relatie van de Informatiestandaard Labuitwisseling en de Nederlandse 

Labcodeset met deze bouwstenen is als volgt: 
- De Basisgegevensset Zorg is opgebouwd uit zorginformatiebouwstenen; 

- De zorginformatiebouwsteen LaboratoriumUitslag verwijst voor diverse 
onderdelen expliciet naar LOINC en/of SNOMED CT; 

- De Informatiestandaard Labuitwisseling gebruikt deze 

zorginformatiebouwsteen als basis voor de informatieoverdracht; 
- De Nederlandse Labcodeset geeft een eenduidige keuze en systematiek 

voor de in Nederland te gebruiken LOINC en SNOMED CT codes voor 
zowel de zorginformatiebouwsteen LaboratoriumUitslag als voor de 
Informatiestandaard Labuitwisseling; 

- Er is geen relatie met de bouwsteen eOverdracht. 
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De relatie met de Informatiestandaard Labuitwisseling is hier expliciet 

benoemd omdat deze de basis vormt voor verschillende vormen van 
berichtenverkeer tussen systemen van laboratoria, zorgverleners en patiënten. 
In diverse andere communicatie- en informatiestandaarden wordt verwezen 

naar LOINC en SNOMED CT als te gebruiken terminologie rondom 
laboratoriuminformatie (denk aan de HL7 familie van standaarden, de 

specificatie Ketenzorg of de informatiestandaard PWD voor perinatale zorg). 
Voor de onderlinge uitwisselbaarheid van laboratoriuminformatie (denk: 
Eenmalig vastleggen van gegevens) kan het handig zijn om deze verwijzingen 

ook in lijn met en onder beheer te brengen van de Nederlandse Labcodeset. 

Implementatie 

De ervaring van de indieners van dit voorstel leert dat een “big bang” 

invoering van de Nederlandse Labcodeset niet haalbaar en niet gewenst is. Het 
streven is daarom dat eind 2020 alle laboratoria de mogelijkheid hebben om 

informatie uit te wisselen op basis van de Nederlandse Labcodeset. Zij doen 
dat ook daadwerkelijk voor die onderwerpen en met die partijen waarvoor 
dat op dat moment ook geregeld is. Binnen de medische microbiologie is het 

eerste onderwerp al gekozen: antibioticaresistentie in de communicatie 
tussen laboratoria en het RIVM. Voor dit onderwerp is een programma 

gedefinieerd en financiering voorzien om eind 2020 alle medisch 
microbiologische laboratoria van de nodige software, kennis en ervaring te 
voorzien om op dit onderwerp gebruik te maken van de Nederlandse 

Labcodeset. 

Voor de andere (lab)specialismen wordt in eerste instantie vooral gekeken 

naar de Basisgegevensset Zorg en dan specifiek naar de 
Zorginformatiebouwsteen Laboratoriuminformatie. Het gebruik van deze 
zorginformatiebouwsteen is onder andere opgenomen in de eisen van het VIPP 

programma voor de ziekenhuizen. Op basis hiervan worden voorbereidingen 
getroffen om de meest betrokken (lab)specialismen hun 

laboratoriuminformatie ook volgens de Nederlandse Labcodeset te laten 
aanleveren. Onderzocht wordt op welke wijze de betrokken laboratoria hun 
software kunnen aanpassen, voor zover niet al gebeurd in het kader van de 

medische microbiologie, om het gebruik ook in de praktijk te realiseren.  

Verdere uitbreiding van het gebruik van de Nederlandse Labcodeset zal 

gekoppeld zijn aan concrete initiatieven voor de verbetering van de zorg in de 
meest brede zin van het woord, gebruik makend van elektronische informatie-

uitwisseling, waarin laboratoriuminformatie een rol speelt. In de notitie zijn 
hier enkele voorbeelden van gegeven. De snelheid en omvang van deze 
uitbreidingen worden derhalve niet bepaald door de laboratoria zelf, maar door 

de keten waarin laboratoriuminformatie wordt uitgewisseld. De ketenpartners 
nemen het initiatief om de gewenste verbetering te realiseren en dragen 

daarmee verantwoordelijkheid voor organisatie en financiering ervan. 

Wij stellen niet voor om per 2020 het gebruik van de Nederlandse Labcodeset 
verplicht te stellen. Wij vragen het informatieberaad om te bevorderen dat bij 

nieuwe en lopende initiatieven, waar laboratoriuminformatie wordt 



Nederlandse Labcodeset in Duurzaam Informatiestelsel Zorg 

Pagina 16 van 20  Versie 2.0 

uitgewisseld, gebruik gemaakt wordt van de Nederlandse Labcodeset. Dit 

betreft zowel de initiatieven van het informatieberaad zelf als die van de 
individuele leden van het informatieberaad (of van de individuele leden van de 
betrokken koepelorganisaties). De laboratoria zullen hier naar verwachting 

eind 2020 klaar voor zijn. 

Op deze manier wordt stap voor stap het gebruik van de Nederlandse 

Labcodeset uitgebreid en kunnen we daadwerkelijk spreken over een 
eenvoudig en eenduidig gebruik van LOINC en SNOMED CT op het terrein van 
laboratoriuminformatie. Dit betekent natuurlijk wel dat binnen de betreffende 

projecten en initiatieven een expliciete rol zal worden ingeruimd voor de 
beheerorganisatie van de Nederlandse Labcodeset om het beoogde gebruik en 

de mogelijke uitbreiding op een beheerste wijze te laten plaatsvinden. Voor de 
projecten en initiatieven die daadwerkelijk zijn afgerond zal vanaf 2020 het 
gebruik van de Nederlandse Labcodeset een verplichtend karakter hebben, 

mede afhankelijk van de binnen het betreffende traject afgesproken invoering 
ervan. 

Financiering 

De ontwikkeling van de Nederlandse Labcodeset is destijds (2010) mede 
gefinancierd vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten. 

Op dit moment wordt de ondersteuning van de beheerorganisatie voor de 
Nederlandse Labcodeset structureel gefinancierd vanuit het budget dat Nictiz 
ontvangt van VWS. Daarnaast is er projectfinanciering beschikbaar gesteld 

door het RIVM voor de activiteiten die noodzakelijk zijn voor de invoering van 
Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie, vooralsnog tot en met 2019. Deze 

financiering is gericht op de projectmatige activiteiten die arts-microbiologen 
verrichten bij het compleet krijgen van de codes voor ABR en de ondersteuning 
van de individuele laboratoria bij de invoering ervan. 

Op termijn worden nadere afspraken gemaakt over structurele financiering van 
de inzet van arts-microbiologen ten behoeve van ABR. 

Over financiering van de inzet van experts voor andere aandachtsgebieden 
binnen de Nederlandse Labcodeset zullen nadere afspraken moeten worden 
gemaakt, zowel projectmatig als structureel. Wij stellen voor dat deze 

afspraken onderdeel uitmaken van het gebruik dat binnen diverse initiatieven 
van de Nederlandse Labcodeset wordt gemaakt, aangezien de werkzaamheden 

sterk zullen fluctueren met de stappen die er worden gezet in de toepassing 
van de Nederlandse Labcodeset. 

De kosten van implementatie binnen de laboratoria zijn voor het onderdeel 
ABR inzichtelijk geworden tijdens de pilots en worden tijdens de landelijke 
invoering verder gemonitord. Deze kosten worden voor een groot deel door het 

project EvT-ABR gedragen. Hiermee draagt het project EvT-ABR bij aan het 
realiseren van een basisinfrastructuur voor Eenheid van Taal in Labinformatie, 

aangezien de benodigde aanpassingen aan het LIMS al zijn gefinancierd. 
Daarmee zullen de kosten van implementatie voor nieuwe aandachtsgebieden 
naar verwachting aanzienlijk lager dan een ton (€ 100.000) per laboratorium 

kunnen uitvallen. 
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Voor de laboratoria die niet worden bediend vanuit het project EvT-ABR moet 

naar andere lopende programma’s gekeken worden. Specifiek kunnen de 
ziekenhuizen de subsidiebedragen, die in het kader van het VIPP programma 
worden uitgekeerd, gebruiken om de kosten van de benodigde aanpassingen 

binnen de laboratoria te dekken, maar dit is momenteel geen verplichting. 
Nagegaan zal worden in hoeverre de ziekenhuizen de invoering van de 

Zorginformatiebouwsteen Laboratoriuminformatie daadwerkelijk binnen het 
LIMS realiseren. Over benodigde nadere ondersteuning van laboratoria bij deze 
invoering zal vervolgens nog overleg plaatsvinden met het ministerie en de 

meest betrokken koepelorganisaties. 

Succes 

Het gebruik van de Nederlandse Labcodeset als bouwsteen van het duurzaam 

informatiestelsel voor de zorg is een succes wanneer deze gebruikt wordt in de 
reguliere uitwisseling van informatie vanuit de laboratoria. Hierbij wordt 

onderscheid gemaakt naar vier onderscheiden soorten van informatie-
uitwisseling: 

 Tussen laboratoria en patiënten (Lab2patiënt) 

 Tussen laboratoria en zorgverleners (Lab2zorg) 
 Tussen laboratoria onderling (Lab2lab) 

 Tussen laboratoria en instellingen voor de publieke gezondheid 
(Lab2publichealth) 

Deze vormen van uitwisseling zijn allen gebaseerd op de Informatiestandaard 

Labuitwisseling, waarin de verschillende data-elementen voor uitwisseling zijn 
opgenomen. De verwijzing naar de Nederlandse Labcodeset zal daarom 

expliciet in de informatiestandaard worden opgenomen voor die data-
elementen die verwijzen naar tests, methodes, materialen en uitslagen. 
Vervolgens zal de doorwerking hiervan naar de individuele specificaties van de 

verschillende soorten van informatie-uitwisseling worden opgepakt. (Nictiz, 
2018) 

Aanvullende vormen van informatie-uitwisseling, bijvoorbeeld voor 
onderzoeksdoeleinden (Lab2data of Lab2research) kunnen hieraan worden 
toegevoegd en kunnen bijdragen aan het succes van de Nederlandse 

Labcodeset. 

Het succes van de toelating van de Nederlandse Labcodeset als bouwsteen van 

het duurzaam informatiestelsel voor de zorg zal onder andere af te meten zijn 
aan de mate waarin een beroep wordt gedaan op de beheerorganisatie om de 

Nederlandse Labcodeset actueel te houden en ondersteuning te bieden bij 
implementatie. Daaruit blijkt dat de Nederlandse Labcodeset leeft binnen de 
zorg en expertise wordt gemobiliseerd voor het correcte gebruik ervan binnen 

projecten en toepassingen. 
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Afkortingen en begrippen 

ABR Antibioticaresistentie 

ART-
DECOR 

Advance Requirement Tooling – Data Elements Codes OIDs and 
Rules - Elektronische omgeving voor het ontwikkelen, publiceren 

en beheren van specificaties voor informatie-uitwisseling in de 
zorg 

BRMO’s Bijzonder Resistente Micro-Organismes 

DHD Dutch Hospital Data – verantwoordelijk voor het systematiseren 
en verzamelen van ziekenhuisgegevens 

EvT Eenheid van Taal 

EvT-ABR Eenheid van Taal in Antibioticaresistentie 

HL7 Health Level 7 – internationale familie van standaarden voor 

informatie-uitwisseling in de zorg 

InEen Vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg 

ISIS-AR Informatie Systeem voor Infectieziekte Surveillance – Antibiotica 
Resistentie 

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 

Pharmacie 

LHV Landelijke Huisartsen Vereniging 

LIMS Laboratorium Informatie Management Systeem – kernsysteem 
in laboratoria voor ondersteuning van het gehele proces van 
aanvraag tot uitslag van laboratoriumonderzoek 

LOINC Logical Observation Identifiers Names and Codes – terminologie 
voor labonderzoek 

MedMij Programma voor informatie-uitwisseling van persoonlijke 
gezondheidsomgevingen met zorgorganisaties. 

MML Medisch Microbiologisch Laboratorium 

NEN Organisatie die in Nederland het opstellen en beheren van 
normen ondersteunt 

NEN 7522 Norm voor het hanteren van code- en andere 
terminologiestelsels 

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 

Nictiz Expertisecentrum voor eHealth 

NVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en 

Laboratoriumgeneeskunde 

NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie 

NZa Nederlandse Zorgautoriteit 
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PGO Persoonlijke GezondheidsOmgeving 

PWD Perinataal WebDossier – specificatie van dossiergegevens in het 
kader van geboortezorg 

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

SNOMED 
CT 

Systematized Nomenclature of Medicine Clinical Terms – 
terminologie voor medische begrippen 

Type-Ned Informatiesysteem ter ondersteuning van het typeringsnetwerk 
voor genetisch onderzoek naar bacteriën en virussen 

UCUM Unified Code for Units of Measure – eenduidige representatie 

van standaard meeteenheden voor gebruik door computers 

VIPP Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & 

Professional – stimuleringsprogramma voor ziekenhuizen 
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