
Wat is een Terminologieserver

Een terminologieserver is software die verschillende 

terminologieën, codesets en of mappings via een ge-

standaardiseerde interface uit kan wisselen met ande-

re terminologieservers of het contentbeheersysteem 

van  applicaties zoals EPD’s/ECD’s of PGO’s. Het grote 

voordeel van een centrale terminologie server is dat het 

zorgveld één centrale plek heeft waar de verschillende 

termino logieën, codesets en of mappings worden op-

geslagen, onderhouden en gedistribueerd, en gebaseerd 

is op een gemeenschappelijk datamodel.

Eén van deze universeel bruikbare datamodellen is 

FHIR. FHIR wordt in Nederland nog weinig gebruikt bij 

het uitleveren van terminologie; de focus ligt vooral op 

uitwisseling van patiëntinformatie. Met het gebruik van 

de FHIR-terminologiestandaard is het mogelijk om één 

 model te gebruiken voor alle verschillende stelsels.

Voor de distributie van deze standaarden (terminolo-

gieën, classificaties en waardenlijsten) wordt in de  huidige 

 situatie gebruik gemaakt van downloads. Elke termino-

logie heeft zijn eigen downloadlocatie, waarbij een ge-

automatiseerde methode van ophalen en integreren in 

het  lokale systeem vaak niet (of zeer moeilijk) mogelijk is. 

Vanuit het veld komen klachten over de benodigde mens-

kracht, infrastructuur en tijd die in een update van een 

code stelsel gaat zitten. Ook problemen met versie beheer 

en up-to-date blijven met de laatste ontwik kelingen 

worden  genoemd als uitdagingen. 

Nationale 
Terminologie
Server
Interoperabiliteit tussen patiëntgegevens van verschillende partijen in de gezondheidszorg is helaas nog geen realiteit. 
Het overgrote deel van de medische informatie wordt niet middels een standaard vastgelegd, waardoor Eenheid van 
Taal ver te zoeken is. Zelfs de gegevens die wél met een standaard zijn vastgelegd (bijvoorbeeld een laboratoriumuit-
slag middels LOINC), zijn niet per sé door alle partijen te gebruiken. Waar een huisarts over het algemeen werkt met de 
NHG-tabel Diagnostische Bepalingen, wordt de laboratoriumuitslag zelf middels LOINC, of zelfs via een lokale codetabel, 
geregi streerd. Om deze verschillende stelsels onderling te vertalen (mappen) is een enorme uitdaging, zowel als het gaat 
om het behoud van informatie na het mappen als de technische uitdaging. 

door: Pim Volkert (Nictiz), Sander Mertens (Nictiz) en Roel Barelds (Tenzinger)

27  nummer 17 | januari 2021  High  ights

 7



Nationale Terminologieserver
Nictiz is gestart met de implementatie van de Nationale 

Terminologieserver. We maken hiervoor gebruik van 

Ontoserver van onze Australische partner CSIRO. Deze 

terminologieserver helpt softwareleveranciers en data 

scientists bij het up-to-date houden van nationale termi-

nologiecontent zoals SNOMED en de Nederlandse Lab-

codeset, en het gebruik hiervan. Ontoserver is een REST-

ful server met als kern een Java-applicatie die  gebruik 

maakt van de HAPI FHIR Library. Een high-level over-

zicht van de structuur van de server is te zien in figuur 6. 

 Hiernaast levert het pakket een API voor beheer van de 

server en een  Syndication API die het mogelijk maakt om 

content te synchroniseren met andere FHIR-terminolo-

gieservers en eigen content te adverteren voor gebruik 

door andere servers. Ontoserver is in staat om te werken 

met ingewikkelde en omvangrijke stelsels als SNOMED 

en LOINC, door efficiënte indices te genereren. Als data-

basestructuur wordt geleund op PostgreSQL, met een 

 Lucene-index voor het faciliteren van efficiënt zoeken.

 

Bij de lancering worden via de nationale terminologie-

server SNOMED, LOINC, de Nederlandse Labcodeset en 

UCUM uitgeleverd. Achter de schermen zijn we bezig om 

dit aanbod uit te breiden, met als uiteindelijk doel alle 

nationale standaard content in Nederland aan te kunnen 

bieden, inclusief bijvoorbeeld de waardelijsten uit de zibs 

(zorginformatiebouwstenen). In het eerste kwartaal van 

2021 lanceert Nictiz de Nationale Terminologieserver.

Gebruik
Eén van de meest geconstateerde drempels voor het im-

plementeren van terminologie is de complexiteit van het 

release-model van de verschillende terminologiestelsels. 

Leveranciers moeten voor elk stelsel opnieuw de be-

standsstructuur van het stelsel leren kennen en maatwerk 

leveren voor de integratie met eigen systemen. Wanneer 

het gaat om het ophalen van een vertaling van een code 

is dit al snel een te grote investering. Door FHIR als stan-

daard te gebruiken voor terminologie, kan deze eerste 

drempel sterk verlaagd worden.

Met Ontoserver biedt Nictiz een oplossing voor de 

complexe implementatie van terminologie. Onto server 

ondersteunt CodeSystem, ConceptMap en ValueSet 

FHIR-resources. Via de terminologieserver is het moge-

lijk om FHIR-resources op te halen en operations zoals 

$lookup, $expand, etc. uit te voeren. Met Ontoserver 

kun je de plaats van een postcoördinatie-expressie in de 

SNOMED-hiërarchie bepalen, door te achterhalen onder 

welke concepten de expressie valt. Voor een uitgebreid 

overzicht van alle ondersteunde operations verwijzen we 

graag naar de documentatie op https://ontoserver.csiro.au/

docs/.

Zie bijvoorbeeld het volgende voorbeeld: een eenvou-

dige request om de term behorend bij de meest recente 

versie van de SNOMED-code 74400008:

levert het onderstaande antwoord van de terminologie-

server op. 

Het antwoord kan zowel in JSON als XML-formaat ge-

geven worden.

{{url}}/CodeSystem/$lookup?code=74400008&proper-

ty=display&system=http://snomed.info/sct

figuur 6   High-level architectuur Ontoserver
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Nictiz biedt het gebruik van de terminologieserver koste-

loos aan. De toegang tot resources op de server worden 

gekoppeld aan bestaande licenties. Dit houdt in dat wan-

neer men in het bezit is van een SNOMED-licentie, zonder 

extra kosten toegang te verkrijgen is tot de gerelateerde 

resources.

Uw eigen terminologieserver
Om deze oplossing betaalbaar te houden is het de 

 be doeling dat u de opgevraagde terminologie  lokaal 

 opslaat voor gebruik in uw product. Een EPD/ECD 

 leverancier of zorginstelling kan een eigen licentie van 

de terminologie server aanschaffen. Dit kan een instan-

tie zijn waarbij  alleen de content van het origineel met 

het syndicaat wordt gesynchroniseerd middels een pull- 

systematiek, maar het is ook mogelijk om met een uitge-

breidere licentie, eigen content toe te voegen die (nog) 

niet nationaal beschikbaar is. (zie figuur 7).

Uw lokale terminologieserver kan via een “Atom 

 syndication feed” de terminologie op de nationale  server 

uitlezen en ophalen, zodat deze altijd up-to-date is met 

de nationale content. De syndicatie tussen twee of meer 

instanties van Ontoserver is natuurlijk eenvoudig, maar 

het is vanzelfsprekend ook mogelijk om uw bestaan-

de terminologieserver te laten communiceren met de 

 nationale terminologieserver. Een complexere syndicatie- 

architectuur is ook mogelijk, waarbij uw lokale server con-

tent uit meerdere bronnen kunt combineren.

figuur 7   Syndicatie-architectuur

Meer informatie
Voor meer informatie over de terminologieserver of het afnemen van een eigen licentie op Ontoserver kunt u contact opnemen met 
terminologie@nictiz.nl. Meer informatie over de huidige staat, en toekomstplannen omtrent de nationale terminologieserver van Nictiz 
kunt u vinden op: www.nictiz.nl/standaardisatie/terminologiecentrum/nationale-terminologieserver
Licentiehouders van SNOMED krijgen via MLDS een bericht wanneer de server beschikbaar is. Mocht u niet tot deze groep behoren 
en wel op de hoogte willen blijven, kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief via terminologie@nictiz.nl
Nictiz wil met de introductie van de Nationale Terminologie Server een extra stimulans creëren voor het gestructureerd vastleggen 
van (medische) gegevens. Door de toenemende vraag naar content door grote programma’s als VIPP en MedMij en door veran-
deringen in de softwaremarkt is de huidige methode van contentdistributie door middel van downloads dringend aan vervanging 
toe. Het aanbieden van een terminologieservice door Nictiz is daarom een logische volgende stap.
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