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HANDLEIDING	  voor	  het	  registreren	  van	  gegevens	  voor	  
PERIDOS	  in	  bronsysteem	  ONATAL	  

 

1. Algemene richtlijnen en voorwaarden die moeten vervuld zijn om gegevens door te 
sturen in Onatal .  

1.1	  Voor	  het	  aanleveren	  van	  de	  vereiste	  gegevens	  voor	  Peridos	  dient	  u	  voor	  het	  bronsysteem	  
ONATAL	  eerst	  en	  vooral	  volgende	  algemene	  richtlijnen	  in	  acht	  te	  nemen	  :	  
	  
Selecteer	  onder	  het	  kopje	  “zorg”	  het	  onderdeel	  “Intake	  gesprek”.	  Onder	  “registraties”	  wordt	  u	  
gevraagd	  naar	  de	  toestemming	  van	  de	  client	  om	  haar	  gegevens	  te	  mogen	  gebruiken	  om,	  via	  een	  
excel	  bestand,	  aan	  te	  leveren	  aan	  Peridos.	  Selecteer	  hier	  Ja	  of	  Nee.	  
	  
Indien	  “nee”	  wordt	  geselecteerd	  of	  het	  vakje	  wordt	  niet	  ingevuld	  (leeg	  gelaten),	  worden	  de	  gegevens	  
van	  deze	  zwangere	  NIET	  meegestuurd	  naar	  Peridos.	  
	  
Indien	  “ja”	  wordt	  geselecteerd	  worden	  de	  gegevens	  van	  deze	  zwangere	  opgenomen	  in	  het	  
excelbestand	  en	  naar	  Peridos	  verstuurd.	  
	  
Vul	  ook	  op	  dezelfde	  manier	  “Peridos	  Startzorgbericht”	  en	  “Peridos	  Uitkomstbericht”	  in.	  
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1.2	  Gegevens	  voor	  start	  zorgverlening	  
	  
Registreer	  in	  hetzelfde	  tabblad	  volgende	  items	  in	  te	  vullen	  :	  
	  
	   -‐	  PNS	  aangekaart	  ja/nee	  
	   -‐	  Counseling	  gewenst	  ja/nee	  
 

 
 
1.3	  Impliciete	  toestemming	  :	  
	  
Selecteer	  onder	  het	  kopje	  “overigen”	  het	  onderdeel	  “Echo”.	  Onder	  “context”	  wordt	  u	  gevraagd	  naar	  
datum	  van	  het	  echo	  onderzoek.	  Vul	  dit	  in	  als	  u	  deze	  datum	  kent.	  Wanneer	  er	  een	  SEO	  en	  of	  
combinatietest	  is	  uitgevoerd	  bij	  de	  zwangere	  nemen	  deze	  deel	  aan	  de	  screening	  en	  stemmen	  deze	  
zwangeren	  automatisch	  toe	  om	  hun	  gegevens	  ter	  beschikking	  te	  stellen	  voor	  screeningsdoeleinden.	  
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2. Specifieke gegevens voor PERIDOS : Algemene persoons- en 

zwangerschapsgegevens en counselingsgegevens 
 

2.1 NAW	  gegevens	  
	  
Selecteer	  onder	  het	  kopje	  “Client”	  het	  onderdeel	  “N.a.w.”.	  Registreer	  hier	  volgende	  items	  :	  	  

-‐ Geboortedatum	  
-‐ Ethniciteit	  

	  

	  
	  
Lager	  op	  dezelfde	  pagina	  kunt	  u	  het	  BSN	  nummer	  van	  de	  zwangere	  registreren.	  Dit	  vindt	  u	  onder	  het	  
kopje	  “Verzekering”.	  
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U	  kan	  het	  BSN	  nummer	  opzoeken	  of	  handmatig	  registreren	  
	  

	  
	  
Het	  BSN	  nummer	  zal	  zichtbaar	  worden	  in	  het	  N.a.w.	  scherm	  
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2.2 Intakegesprek	  
	  

Selecteer	  onder	  het	  kopje	  “Zorg”	  het	  onderdeel	  “Intakegesprek”.	  	  
	  
Op	  dit	  blad	  registreert	  u	  onder	  het	  kopje	  “Intake”	  de	  volgende	  items	  :	  	  

-‐ intakedatum	  
-‐ gravida	  
-‐ lengte	  
-‐ gewicht	  

	  

	  
	  

2.3 Counselingsgegevens	  
	  
Selecteer	  onder	  het	  kopje	  “overigen”	  het	  onderdeel	  “Counseling”.	  	  
	  
Op	  dit	  blad	  registreert	  u	  onder	  het	  kopje	  “ALGEMEEN”	  volgende	  gegevens	  :	  
	  

1. Datum	  :	  Dit	  is	  de	  datum	  waarop	  de	  screening	  is	  aangekaart	  (intake	  gesprek)	  	  
2. Uitvoerder	  :	  Dit	  is	  de	  naam	  (in	  de	  achtergrond	  gekoppeld	  aan	  een	  AGB	  code)	  van	  de	  

counseler	  (deze	  geldt	  zowel	  voor	  intakegesprek	  als	  voor	  counselingsgesprek)	  
3. Uitgevoerde	  counseling	  :	  Hier	  kiest	  u	  het	  onderwerp	  van	  het	  counselingsgesprek.	  Voor	  de	  

screening	  is	  dit	  SEO	  en/of	  Combinatietest.	  	  
4. Datum	  counseling	  :	  De	  datum	  waarop	  het	  counselingsgesprek	  met	  specifiek	  onderwerp	  is	  

gevoerd.	  
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5. Wanneer	  er	  meerdere	  counselingsgesprekken	  zijn	  geweest	  kunt	  u	  hier	  op	  de	  knop	  
“toevoegen”	  drukken.	  Ook	  indien	  u	  op	  dezelfde	  dag	  meerdere	  onderwerpen	  heeft	  
behandeld	  (bijvoorbeeld	  SEO	  en	  Combinatietest)	  zet	  u	  dit	  in	  aparte	  regels	  en	  voert	  u	  
dezelfde	  datum	  in.	  

6. Eerdere	  trisomie	  (ja/nee)	  
7. Diabetes	  type	  1	  (ja/nee)	  
8. Rookgewoonte	  (ja/nee)	  
9. Infertiliteitsbehandeling	  

	  

	  
	  
	  
Op	  dit	  blad	  registreert	  u	  onder	  het	  kopje	  “COUNSELING”	  volgende	  gegevens	  :	  
	  

1. Dir.	  Ind.	  voor	  PND	  (ja/nee)	  
2. Invas.	  PND	  gewenst	  (ja/nee)	  
3. GUO	  geindiceerd	  (ja/nee)	  
4. Combinatietest	  gewenst	  (ja/nee)	  
5. SEO	  gewenst	  (ja/nee)	  

 

 


