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Fit-gap analyse probleem 
 

Bron Interview ChipSoft & Maasstad ziekenhuis Interview EPIC en Amsterdam UMC Interview Nexus 

Zib Probleem (2017 BgZ) HiX (2017) Diagnose Complicatie EPIC (2017) Nexus (2015)  Q1 2022 2017 versie 

Probleemnaam 

 

Diagnosethesaurus DHD 
(SNOMED CT), ICD-10, 
Nationale Kernset 
Patiëntproblemen V&VN 
(SNOMED CT), NANDA-I, 
Omaha Systems, ICF, ICPC-
1 NL, G-Standaard Contra 
Indicaties (Tabel 40), DSM-
IV, DSM-V 

Diagnose 

Verschillende codelijsten 

waaronder DHD 

Thesaurus 

Afhankelijk van de 

individuele keuzes van 

een ziekenhuis 

Complicatie 

Aparte codelijsten 

specifiek voor 

complicaties. Per 

specialisme aparte 

lijsten (nationale 

standaarden? 

SNOMED?) ingelezen 

Probleem 

Selectie uit codelijst: DHD thesaurus, 

die onder andere zowel ICD-10 als 

SNOMED CT bevatten 

 

Daarnaast is ook Weergave naam 

mogelijk 

Probleem 

Selectie uit code lijst: DHD Thesaurus 

Probleemtype 

• Diagnose 

• Complicatie 

• Klacht 

• Bevinding 

• Functionele 
beperking 

• Diagnose 

• Klacht 

• Complicatie Klasse 

Dit wordt bepaald door een individuele 

instelling van het ziekenhuis, zij 

moeten het ook op de juiste SCT-code 

mappen 

Type 

• Complicatie 

• Klacht 

• Diagnose 

• Symptoom 

Anatomische locatie 
 

SNOMED CT: 
<442083009|Anatomical or 
acquired body structure| 
 

Zit in de diagnose 

omschrijving 

 Maar mocht het via een bericht 

binnenkomen, dan kunnen ze dit wel 

aan de gebruiker laten zien. 

Anatomische locatie 

SNOMED CT 

 

De Anatomische locatie van het Probleem. De 

lijst wordt samengesteld uit 

de HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst uit 

de ZIB, in versie 4.1 (2017NL) wordt verwezen 

naar SNOMED CT. De inhoud van deze tabel 

dient door de applicatiebeheerder of consultant 

van NEXUS Nederland BV te worden 

onderhouden. 

https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=442083009
https://zibs.nl/wiki/MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)#HulpmiddelAnatomischeLocatieCodelijst
https://terminologie.nictiz.nl/art-decor/snomed-ct?conceptId=442083009
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Lateraliteit 
• Links 

• Rechts 

• Rechts en links 

Zijde 

• Links 

• Rechts 

• Beide zijden 

• Niet van 

toepassing 

 Op dit moment niet mogelijk, 

verwachten dat dit via de DHD-

thesaurus kan worden geregeld als 

aparte probleem binnen de DHD-

thesaurus 

Lateraliteit 

• Links 

• Rechts 

• Rechts en links 

Begindatum 

• Datum 

• Jaartal + maand 

• Jaartal 

Datum 

• Datum 

Datum 

• Datum 

Geconstateerd 

• Datum 

Begindatum (2017) 

• Datum 

• Jaartal + 

maand 

• Jaartal 

 

Sinds (2015) 

• Jaartal + 

maand 

• Jaartal 

Einddatum 
• Datum 

• Jaartal + maand 

• Jaartal 

Gestopt 

• Datum 

 Gesloten  

• Datum 

Of probleem ‘Verwijderen’, datum 

wordt automatisch opgeslagen 

 

Datum wordt automatisch opgeslagen 

Einddatum (2017) 

• Datum  

• Jaartal + 

maand 

• Jaartal 

(2015) 

Probleemstatus 
• Actueel 

• Niet actueel 

Niet actueel wordt 

afgeleid 

• Zit in de 

voorgeschiedenis 

• Einddatum zit in 

het verleden 

 Actueel maken  

Button (default is wordt het probleem 

actueel beschouwd) 

 

Niet actueel door probleem ‘te sluiten’ 

(Gesloten) of ‘te verwijderen’ 

Status 

• Actueel 

• Niet actueel 

Verificatiestatus 
• Werk 
• Differentiaal 
• Bevestigd 
• Uitgesloten 
• Onbekend 

Status 

• Verdenking op 

• Definitief 

• Verworpen 

• Nevendiagnose 

Geaccordeerd 

Vinkje door de arts te 

zetten, indien arts 

beoordeelt dat 

complicatie terecht is 

beoordeeld 

In de lijst betekent altijd geverifieerd. 

 

Geen onderscheid tussen 

werkdiagnose, differentiaaldiagnose 

en definitieve diagnose. Kunnen ze 

alleen kwijt in commentaar of soms in 

de DHD-term ("verdenking op"). 

Verificatiestatus 

(2017) 

• Werk 
• Differentiaal 
• Bevestigd 
• Uitgesloten 
• Onbekend 

(2015) 

Toelichting Opmerking Opmerking Overzicht Toelichting 
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