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HANDLEIDING voor het registreren van gegevens voor 

PERIDOS in bronsysteem ASTRAIA  

 

1. Algemene richtlijnen en voorwaarden die moeten vervuld zijn om een query te 

kunnen maken in Astraia.  

Voor het registreren van de minimaal vereiste gegevens voor Peridos dient u voor het 

bronsysteem ASTRAIA eerst en vooral volgende algemene richtlijnen in acht te nemen : 

1.1 Voor het maken van de Counseling Query: 

Het veld “Informatie over screening gewenst”  moet ingevuld zijn. 
 

 
 

Indien de optie “nee” of “onzeker” wordt geselecteerd wordt het veld “Zwangere geeft 

toestemming voor gebruik van gegevens over zwangerschapsbeloop en uitkomst voor 

evaluatie van prenatal onderzoek” niet weergegeven en worden de gegevens van deze 

zwangere NIET meegestuurd naar Peridos. 

 

Indien de optie “ja” wordt geseleceerd krijgt u wel de mogelijkheid om het veld “Zwangere 

geeft toestemming voor gebruik van gegevens over zwangerschapsbeloop en uitkomst voor 

evaluatie van prenatal onderzoek” aan te vinken. Enkel wanneer ook deze optie aangevinkt 

is worden de gegevens van deze zwangere opgenomen in het excelbestand en naar Peridos 

verstuurd. 
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1.2 Voor het maken van de SEO query: 

De indicatie “Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)” moet aangevinkt zijn.  
 

 

1.3 Voor het maken van de Combi query: 

Het veld “CRL” moet groter of gelijk zijn aan 45 EN het veld “CRL” moet kleiner of gelijk zijn 
aan 84 EN het veld “NT” moet groter zijn dan 0,0 
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EN 
 
De aangepaste kans van risico Trisomie 21 moet ingevuld en dus berekend zijn 
 

 
 
EN  
 
Bij de biochemie moet een van de volgende twee ingevuld zijn: 

 
- de aangepast kans 
OF 
- de MoM van vrij beta-HCG EN de MoM van PAPP-A 
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2. Specifieke gegevens voor PERIDOS : GELDEND VOOR ALLE QUERIES 

2.1 In het Tabblad “Clientgegevens” registreert u volgende gegevens : 
- BSN nummer 
- Geboortedatum van de zwangere (verplicht veld) 

 

 

2.2 In het Tabblad “Anamnese / Tabblad Obstetrische anamnese” registreert u volgende gegevens :  

- Graviditeit 
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2.3 In Tabblad “Anamnese” registreert u volgende gegevens : 

- De a terme datum die zal worden overgenomen in Peridos wordt automatisch berekend en 
staat in het veld “A terme datum volgens anamnese”. Deze a terme datum kan op 3 
manieren berekend worden. Hierbij gelden volgende mogelijkheden : 

o Termijn bepaald op basis van “laatste menstruatie” : vul datum in van laatste 
menstruatie 

o Termijn bepaald op basis van “Conceptie” : vul datum in van conceptie 
o Termijn bepaald op basis van “A terme datum” : vul datum de a terme datum in van 

de eerdere termijnbepaling 
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3. Specifieke gegevens voor PERIDOS : GELDEND VOOR COUNSELING 

 
3.1 In het Tabblad “Onderzoek / Tabblad Counseling” registreert u volgende gegevens: 

- Datum screening aangekaart 
- Naam counseler screening aangekaart 
- Datum counseling 
- Naam counseler 
- Combinatietest gewenst 
- SEO gewenst 
- Invasieve diagnostiek gewenst 
- Datum counseling Combinatietest 
- Datum counseling SEO 
- Datum counseling invasieve diagnostiek 
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4. Specifieke gegevens voor PERIDOS : GELDEND VOOR SEO 

 

4.1 In het Tabblad “Onderzoek / Tabblad Indicatie” registreert u volgende gegevens : 

- Datum SEO (wordt standaard automatisch ingevuld) 
- Type SEO : Aangezien u zelf de beschikbare lijst kunt veranderen in Astraia, vragen wij u 

zoveel mogelijk de beschikbare keuzemogelijkheden voor Peridos te gebruiken: 
o “Primair onderzoek” = eerste onderzoek 
o “Herhalingsonderzoek” = Aanvullend onderzoek bij incompleet SEO 
o “Vervolgonderzoek” = Aanvullend onderzoek voor nadere evaluatie (geen GUO) 

 

 

4.2 In het Tabblad “Onderzoek / Tabblad Echoscopie / Tabblad 2de en 3de trimester” registreert u 

volgende gegevens : 

- Naam echoscopist 
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- De meetwaarden voor : 
o HC 
o TCD 
o AC 
o FL 

 

 

- Neuraalbuisdefect (Spina bifida aanvinken indien van toepassing) 
 

 

- Neuraalbuisdefect (Anencefalie aanvinken indien van toepassing) 
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4.3 In Tabblad “Conclusies” registreert u volgende gegevens : 

- Conclusie SEO 
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5. Specifieke gegevens voor PERIDOS : GELDEND VOOR NT/COMBITEST 

 

5.1 In het Tabblad “Onderzoek / Tabblad Echoscopie / Tabblad 1ste trimester” registreert u volgende 

gegevens : 

- Datum NT (wordt standaard automatisch ingevuld) 
- Naam echoscopist 

 

  

5.2 In het Tabblad “Onderzoek / Tabblad Echoscopie / Tabblad 1ste trimester/Tabblad biochemie” 

registreert u volgende gegevens : 

- Datum biochemie 
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5.3 In het Tabblad “Onderzoek / Tabblad Echoscopie / Tabblad 1ste trimester/Tabblad 

kansberekening” registreert u volgende gegevens : 

- Uitvoerder kansberekening 
- Kans trisomie 21 
- Kans trisomie 18 
- Kans trisomie 13 

 

 

 

Het kan voorkomen dat de gegevens aanlevering uitgebreid wordt met bijkomende data elementen. 

Wanneer dit gebeurt zal ook deze handleiding aangepast worden en wordt u een nieuwe versie ter 

beschikking gesteld op de website www.peridos.nl. U wordt hiervan op de hoogte gesteld door uw 

regionaal centrum. 

http://www.peridos.nl/

