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De aanvraag eerste trimester SEO voor een cliënt zonder BSN kan alleen aangemaakt worden in 

Peridos. 

Na opslaan van de aanvraag zal hier een unieke Peridoscode worden getoond. Deze Peridoscode is 

een unieke identificatie van deze aanvraag. Om de aanvraag op te kunnen zoeken en later de 

aanvraag aan de uitslag te kunnen koppelen, heeft het echocentrum de Peridoscode nodig. Geef 

daarom aan de cliënt de Peridoscode en geboortedatum mee voor het maken van een afspraak bij 

het echocentrum. Dit kan bijvoorbeeld door een foto te maken van het ingevulde aanvraagscherm. 

Het advies is om de Peridoscode en de geboortedatum van de cliënt ook in het bronsysteem van de 

counselingpraktijk te bewaren bij het dossier van de cliënt. 

Voor onderstaande beschrijving wordt uitgegaan dat de gebruiker met de juiste rol is ingelogd in 

Peridos. 

1. Registreer de cliënt zonder BSN 

a. door de vinkoptie “Cliënt zonder BSN” aan te vinken en 

b. door de geboortedatum in te vullen 

2. Klik op de knop “Aanvraag Eerste trimester SEO toevoegen” 
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3. Vul het formulier in, de velden met een * zijn verplicht 

 

4. Klik op de knop “Opslaan”, als de aanvraag goed is wordt de Peridoscode gegenereerd. Geef de 

Peridoscode en de geboortedatum mee aan de cliënt om een afspraak bij een echocentrum te 

kunnen maken. Dit kan door bijvoorbeeld door de zwangere een foto te laten maken van het 

ingevulde aanvraagformulier. Of door op de printbutton rechtsboven in het aanvraagscherm 

om de aanvraag te printen of door op de PDF-button rechtsboven in het aanvraagscherm om de 

aanvraag in pdf te openen en te printen. 

Opmerkingen: 

• Het is van belang dat het e-mailadres van de zwangere en de indicatie bij GUO1 is ingevuld 

• Indien de A terme datum gewijzigd dient te worden waardoor de A terme datum buiten de range 

van 31 dagen valt, neem dan contact op met Peridos via het beveiligde webformulier. Vermeldt 

dan altijd de Peridoscode of het BSN van de cliënt en de nieuwe ATD 

• Met de knop “Download toestemmingsformulier” kan het toestemmingsformulier worden 

gedownload en geprint. 

https://www.peridos.nl/helpdesk/

