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de uitwisseling van gezondheidsgegevens vereist een gemeenschappelijke ‘taal’
• vraagstelling (testnaam) -> LOINC en ReTaM

• antwoord -> SNOMED

• eenheid -> UCUM

Standaardisatie codering

LOINC
Logical Observation
Identifiers Names and Code

SNOMED CT
Systematized Nomenclature of 
Medicine - Clinical Terms

ReTaM
Reference Table Management

UCUM
Unified Code for Units of Measure



LOINC

= LOGICAL OBSERVATION IDENTIFIERS NAMES AND CODE (LOINC)

- een elektronische database voor klinische zorg en management,   
bevat laboratoriumobservaties en overige klinische observaties

- opgericht in 1994

- werd ontwikkeld en wordt beheerd door het Regenstrief Institute
in Indianapolis



LOINC

Het laboratoriumgedeelte van LOINC omvat alles wat u kunt testen, 
meten of observeren van een monster. Het bevat de gebruikelijke

categorieën van chemie, hematologie, serologie, microbiologie 
(inclusief parasitologie en virologie), toxicologie; maar ook  

celtellingen, antibioticagevoeligheid en meer.



LOINC

Doel  

laboratoriumaanvragen, -uitslagen en klinische begrippen te 
standaardiseren. 

Hoe?

- door gebruik te maken van unieke codes-

- elke unieke code beschrijft een min of meer volledig 
laboratoriumconcept aan de hand van een aantal velden 
(oorspronkelijk gebaseerd op de resultaten van het Europese 
EUCLIDES-project). 

- door middel van deze unieke code kan bij gebruik van een 
gemeenschappelijke (IT) taal data uitgewisseld worden.

.



LOINC concept

Een LOINC-concept is telkens samengesteld uit zes velden die 
een meting of waarneming definiëren:

• de component (het geobserveerde, geëvalueerde of gemeten element);

• de kenmerken of het type hoeveelheid (bv. de massaconcentratie);

• de tijdsaspecten van de afname (het moment waarop de test is uitgevoerd);

• het specimen (indien gepreciseerd) waarop het van toepassing is (bloed, urine, …);

• de meetschaal (kwantitatief, ordinaal, nominaal);

• eventueel de meetmethode (indien relevant)

Daarnaast zijn er nog 41 velden die de meting verder verduidelijken, bijvoorbeeld

- Example units, bv. mmol/l, …

- Class, bv CHEM, MICRO, …

- Rank



LOINC in HL7 bericht 

• HL7 bericht : LOINC code geeft de vraag aan en de   
SNOMED CT code  geeft het antwoord



LOINC 



LOINC

quantitative

point in time

mass concentration
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LOINC 2.73

nieuwste versie 2.73

• 99079 concepten

• 811 nieuwe concepten, o.a. over
• SARS-CoV-2 
• apenpokkenvirus
• IgG en IgG4 levels voor verschillende allergenen
• testen moleculaire genetica

• top 2000 ranking → top 20 000 ranking
• kolom niet automatisch zichtbaar bij de zoekresultaten: zelf 

toevoegen



LOINC UZ Leuven



LOINC

gratis registreren



LOINC

1

2

3: Rank selectioneren
4: onderaan bevestigen



zoekterm ingeven 
indien teveel resultaten -> filter gebruiken
voor glucose bv 974 resultaten



Filters kunnen nuttig  zijn 
Voorbeeld:
- system: blood, cerebral spinal fluid, 

serum/plasma, urine, …
- property:

- MCnc = mass/volume
- PrThr = presence
- Ratio 
- …

- timing: voor dynamische testen: na 6 uur
- method: enkel indien een Loinc code nodig is 

met een specifieke methode, maar vaak 
wordt een algemene code zonder methode 
aangeraden

Opmerking: zoeken op de Engelse term / schrijfwijze !
Vb fenobarbital = phenobarbital
Vb inhibine = inhibin → als je zoekt op inhibine krijg je geen 
resultaten. Als je twijfelt of er in het Engels een “e” moet op het einde 
kan je een * gebruiken en dus zoeken op inhibin*



LOINC

mapping



LOINC



ReTaM Reference Table Management

• de Belgische set van laboratoriumcodes

• ontwikkeld door het eHealth-platform met de steun van de Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (verscheidene Europese landen 
hebben ervoor kozen om LOINC in de praktijk toe te passen met behulp van een gebruiksvriendelijke 
subset, aangepast aan de lokale noden en regels) 

• webgebaseerde toepassing waarin de laboratoriumcodes geconsulteerd kunnen worden.

• Voor een aantal vaak voorkomende laboconcepten zijn meerdere LOINC-codes beschikbaar. Voor 
deze concepten werd een keuze gemaakt in overeenstemming met nationaal gebruik. 

• Indien er nog geen LOINC-codes, dan krijgen deze concepten een sequentiële numerieke code (de 
Albertcode) toegewezen



België



België

Het terminologiecentrum van de Federale 
Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen 
en Leefmilieu beheert, coördineert, faciliteert en stimuleert het 
gebruik van terminologieën in de Belgische gezondheidszorg.

Terminologiestelsels

• 3BT (Bilingual Biclassified Belgian) thesaurus

• SNOMED CT

• LOINC

• ICD-10-PCS

• ICD-10-CM

• ICF

https://www.health.belgium.be/nl/terminologiecentrum-terminologiestelsels-de-3bt-bilingual-biclassified-belgian-thesaurus
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/snomedct
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/loinc
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/icd-10-pcs
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/icd-10-cm
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/icf


ReTaM

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-
gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/loinc

Aantal LOINC codes = 2660
Aantal Albert codes = 3052

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/loinc


All analysis search om te 
zoeken op een bepaalde term 

Analyses + Synonyms
selecteren om niets te missen

Zoeken op loinc
code of albert code



ReTaM

• geen zoekfilters op dimensie, staalsoort, … zoals op de LOINC website

• resultaten in de verschillende talen: 1 test kan verschillende rijen zijn 
als een bepaalde term in de verschillende talen voorkomt 

• eventueel meer termen toevoegen in zoekveld maar het moet exact 
overeenkomen met hoe het in ReTaM staat



ReTaM

Voorbeeld:  “glucose in arterieel bloed”

-> je zoekt op Glucose 

-> 135 resultaten

-> je voegt een zoekterm Glucose arterieel 

-> 0 resultaten

reden: in ReTAM is de term glucose (arterieel …

Opmerking: hier lukt het wel als je zoekt op glucos ipv glucose
• op de LOINC website werkt dit niet maar  moet je * gebruiken
• ReTaM herkent dan weer geen *



info uit LOINC website

ook nuttig

naam in de 4 talen



ReTaM/LOINC

Alfa-fetoproteine

• https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-
gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/loinc

• Alfa-foetoproteïne : 1 resultaat  LOINC 1834-1 (ug/L)(serum/plasma) 

• http://loinc.org
• Alpha-1-protein : 60 resultaten

Rapport entiteit RE.Commentaar Systeem Code Type resultaat Staalsoort Import? Export? Publicatie? ReTaM?

Alfa-fetoproteïne (amniosvocht) LOINC 1832-5 * amniosvocht TRUE TRUE TRUE FALSE

Alfa-fetoproteïne (bloed) UZL 1926 * serum/plasma TRUE TRUE TRUE FALSE

Alfa-fetoproteïne (bloed) - triple screening UZL 2473 * serum/plasma TRUE TRUE TRUE FALSE

Alfa-fetoproteïne (bloed) - tumormerker LOINC 53962-7 * serum/plasma TRUE TRUE TRUE FALSE

Alfa-fetoproteïne (bloed) - zwangere LOINC 1834-1 * serum/plasma TRUE TRUE TRUE TRUE

Alfa-fetoproteïne (diverse vochten) LOINC 11207-8 * vocht TRUE TRUE TRUE FALSE

NEXUZ Alfa-fetoproteïne (bloed) - triple screening voor import UZL 30098 * serum/plasma TRUE FALSE TRUE FALSE

NEXUZ Alfa-fetoproteïne (bloed) - tumormerker voor import LOINC 53961-9 * serum/plasma TRUE TRUE TRUE FALSE

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/loinc
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/loinc
http://loinc.org/


SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms

• SNOMED CT:Is de meest uitgebreide, meertalige terminologie voor klinische 
gezondheidszorg ter wereld

• Is een bron met uitgebreide, wetenschappelijk gevalideerde klinische inhoud

• maakt een consistente weergave van klinische inhoud in elektronische patiëntendossiers 
mogelijk

• is gekoppeld aan andere internationale normen

• is in gebruik in meer dan tachtig landen

De klinische terminologie van SNOMED CT heeft een ongeëvenaarde diepte, waardoor clinici 
gegevens met verbeterde nauwkeurigheid en consistentie kunnen vastleggen. 



SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms

SNOMED CT is niet alleen een coderingssysteem 
voor diagnose. Het omvat ook andere soorten 
klinische bevindingen zoals tekenen en 
symptomen. Het omvat tienduizenden 
chirurgische, therapeutische en diagnostische 
procedures. Het omvat waarneembaarheden 
(bijvoorbeeld hartslag), en ook concepten die 
lichaamsstructuren, organismen, stoffen, 
farmaceutische producten, fysieke objecten, 
fysieke krachten, specimens en vele andere 
soorten informatie vertegenwoordigen die in of 
rond het gezondheidsdossier moeten worden 
vastgelegd.



SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms

Het uitgebreide toepassingsgebied van SNOMED 
CT vermindert de noodzaak om meerdere 
incompatibele of overlappende codesystemen in 
hetzelfde systeem voor medische dossiers te 
ondersteunen. Dit betekent dat SNOMED CT de 
gemeenschappelijke terminologie kan worden 
voor consistente communicatie, opvraging en 
verwerking tussen klinische specialismen en 
tussen zorginstellingen op lokaal, nationaal en 
internationaal niveau.



SNOMED

SNOMED CT bestaat uit vier primaire 
kerncomponenten:

Concept Codes : numerieke codes 
die klinische termen identificeren, 
primitief of gedefinieerd, 
georganiseerd in hiërarchieën.
Beschrijvingen :tekstuele 
beschrijvingen van Conceptcodes
Relaties: relaties tussen 
Conceptcodes die een gerelateerde 
betekenis hebben
Referentiesets: gebruikt om 
Concepten of Beschrijvingen te 
groeperen in sets, inclusief 
referentiesets en cross-maps naar 
andere classificaties en standaarden.



SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms

Twee soorten beschrijvingen worden 
gebruikt om elk concept weer te geven -
Fully Specified Name (FSN) en Synonym. 
De FSN vertegenwoordigt een unieke, 
ondubbelzinnige beschrijving van de 
betekenis van een concept. Dit is vooral 
nuttig wanneer naar verschillende 
concepten wordt verwezen met hetzelfde 
algemeen gebruikte woord of dezelfde 
uitdrukking. Elk concept kan slechts één 
FSN hebben in elke taal of dialect.

Een synoniem is een term die kan worden 
gebruikt om een concept weer te geven 
of te selecteren. Een concept kan 
meerdere synoniemen hebben. Hierdoor 
kunnen gebruikers van SNOMED CT de 
termen gebruiken die zij verkiezen om 
naar een specifieke klinische betekenis te 
verwijzen



SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms

http://snomed.org/browser

http://snomed.org/browser


SNOMED Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms

http://snomed.org/browser

http://snomed.org/browser


SNOMED codes UZ Leuven



UCUM Unified Code for Units of Measure 

• hoewel een LOINC-code het type hoeveelheid definieert (bv. de massaconcentratie), 
definieert deze code niet de reële eenheid (bv. ng/dL of ng/L)

• om dat te verhelpen werd Unified Code for Units of Measure (UCUM) ontworpen als 
‘partner’ van LOINC 

• de codes bevatten alle eenheden gedefinieerd in ISO 1000, ISO 2955-1983, ANSI 
X3.50-1986, HL7 en ENV 12435. UCUM beschrijft expliciet en controleerbaar 
naamconflicten en dubbelzinnigheden in die standaarden en hoe ze op te lossen. 

• uniforme manier om eenheden te noteren

• duidelijk gedefinieerd

• laat conversies toe

• uniform

http://unitsofmeasure.org/ucum.htm

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_1000&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=ISO_2955-1983&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=ANSI_X3.50-1986&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/HL7
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=ENV_12435&action=edit&redlink=1
http://unitsofmeasure.org/ucum.htm




UCUM codes

- Heel vergelijkbaar  met de gewone schrijfwijze

- Maar: 
- µ is u

- Veelvouden tussen haakjes met punt ertussen

- Niet essentiële informatie tussen {} 

- Deciliter = dL (!hoofdlettergevoelig)





Hoe coderen?

• Stap 1: test opzoeken  in de ReTaM tabel
https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-
gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/loinc

- neem de LOINC code 

- indien geen LOINC : gebruik de Albert code 

• Stap 2: indien de test niet in ReTaM staat -> op LOINC website zoeken
• Registreer je op http://loinc.org (gratis)

• Hulpmiddelen: RELMA, specifieke mapping-gidsen

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/organisatie-van-de-gezondheidszorg/delen-van-gezondheidsgegevens/terminologiecentrum/terminologiestelstels/loinc
http://loinc.org/


Belangrijk

Ga niet te snel te werk

- weet heel duidelijk over welke test het gaat

- bekijk goed de eenheden

- hou je tabellen up to date

In Retam wordt de meest algemene omschrijving  gebruikt.



Referenties

https://www.domusmedica.be/

https://loinc.org/

https://www.health.belgium.be/

https://www.snomed.org/

https://ucum.org/

https://www.health.belgium.be/
https://www.snomed.org/
https://ucum.org/

