
  

 

Pagina 1 van 2  05-11-18 

 

Reacties Nederlandse Labcodeset 

Auteurs: Dirk Bakkeren, Roel Streefkerk, Robert Stegwee 

Versie: 1.0 

Datum: 5 november 2018 

Bijlage: Commentaren en reacties consultatie Nederlandse Labcodeset F01 20181105 

Aanleiding 

Op 17 september 2018 is de Nederlandse Labcodeset voor open consultatie 

gepubliceerd op de website van het Informatieberaad Zorg. Reacties konden, na 

verlenging, tot 25 oktober worden ingediend. Wij zijn bijzonder blij met de ontvangen 

reacties van de volgende partijen (in alfabetische volgorde): 

CIBG Oorspronkelijk: Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg 

KNMP Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie 

MUMC+ Maastricht Universitair Medisch Centrum+ 

NFU SIG Arch. Nederlandse Federatie van Universitair medische centra, Special 

Interest Group Architectuur 

NHG Nederlands Huisartsen Genootschap 

NVZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen 

Pharmapartners Leverancier van onder andere Medicom, Pharmacom en Zamicom 

software voor de zorg 

In de bijlage is het verkorte commentaar en onze concept reactie hierop weergegeven. 

De definitieve reactie en een op basis hiervan bijgestelde versie van de notitie volgt 

over enige tijd. Uit de reacties is ons wel gebleken dat een nadere uiteenzetting van de 

door ons voorgestelde aanpak op zijn plaats is. Hiernaar wordt in de bijlage ook 

verwezen. 

Uiteenzetting over de gekozen aanpak 

De ervaring van de indieners van het 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 waarvoor dat op dat moment ook geregeld is. Binnen de medische 

microbiologie is het eerste onderwerp al gekozen: antibioticaresistentie. 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 vooral gekeken naar de Basisgegevensset 

Zorg en dan specifiek naar de Zorginformatiebouwsteen Laboratoriuminformatie. 

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. Over de 
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programmatische inbedding en financiering zal nog nader overleg plaatsvinden met het 

ministerie en de meest betrokken koepelorganisaties. 

Verdere uitbreiding van het gebruik van de Nederlandse Labcodeset zal gekoppeld 

zijn aan concrete initiatieven voor de verbetering van de zorg, 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 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. 


