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INLEIDING 
 
Organisaties en zorgverleners die actief zijn in de prenatale screening dienen een contract aan 
te gaan met een van de acht regionale centra voor prenatale screening. 
Contractueel is vastgelegd dat de betrokkenen  hun verrichtingen moeten registreren en deze 
data moeten verstrekken aan het regionaal centrum met inachtneming van de Wet 
bescherming Persoonsgegevens. 
Sinds 1 januari 2011 is het verplicht deze gegevens te sturen aan het landelijke systeem voor 
de kwaliteitsmonitoring Peridos.  
 
Vanuit Mosos kunnen de gewenste data geselecteerd worden met voor Peridos ontwikkelde 
query’s in de rapportgenerator. De samengestelde bestanden hebben dan de juiste layout om 
in Peridos verwerkt te worden. De query’s zijn aanpasbaar, met de bedoeling om in het kader 
‘Filter’ de deelcondities met betrekking tot de periode te kunnen veranderen. Verander in 
principe niets in het kader ‘Velden’. Dit is belangrijk, veranderingen in het kader ´Velden´ 
kan als gevolg hebben dat de bestanden niet meer verwerkbaar zijn door Peridos. 
Let op: deze query’s zijn alleen beschikbaar in Mosos release 10.2 of hoger. 
 
Bij de aanlevering gaat het alleen om de gegevens van zorgactiviteiten die door de 
zorgverleners van de instelling zelf zijn uitgevoerd en dus niet om activiteiten die door 
externen zijn uitgevoerd waarvan het resultaat in Mosos is geregistreerd. 
De te verstrekken data betreffen de volgende gegevens die primair in het Mosos systeem zijn 
vastgelegd: 
 

• Counseling (vastgelegd in Mosos <O>) 
• NT meting (vastgelegd in Mosos <U>) 
• Structureel Echoscopisch Onderzoek (vastgelegd in Mosos <U>) 

 
In deze gebruikersinstructie wordt beschreven: 

• Welke keuzelijsten in Mosos nodig zijn om de juiste bestanden te genereren 
• Hoe de gegevens in de Mosos modules moeten worden geregistreerd 
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1. WIJZIGEN KEUZELIJSTEN  
De counselinggesprekken voor prenatale screening worden vastgelegd in Mosos <O> en de 
NT-metingen en SEO’s in Mosos <U>. 
Voor het op de juiste wijze registreren en aanleveren van deze data aan Peridos, dienen bij een 
aantal velden de uitbreidbare keuzelijsten bepaalde opties te bevatten. Deze opties kunnen 
door de beheerder worden toegevoegd/gewijzigd.  
 

1.1 MOSOS <U> t.b.v. de NT-meting 
• Tabblad Aanvraaggegevens - veld Indicatie  

Gewenste item: 
o Screening Down 

 
 
1.2 MOSOS <U> t.b.v. het SEO 
 

• Tabblad Aanvraaggegevens - veld Indicatie  
Gewenste items: 
o Primair onderzoek  
o Herhalingsonderzoek  
o Vervolgonderzoek  

 
• Tabblad Samenvatting – veld Conclusie  

Gewenste Items:  
o Geen bijzonderheden 
o Verdenking afwijking 
o Incompleet onderzoek 

 
• Tabblad Beleid - veld Vervolgadvies 

Gewenste Items:  
o Geen verder onderzoek 
o Herhalingsonderzoek 
o Vervolgonderzoek voor pyelectasie 
o Verwijzing GUO 

 
Let op:  
Zowel bij 1.1 als bij 1.2 is het mogelijk om meerdere items in te vullen, maar alleen het 
bovenste item wordt meegenomen in de aanlevering naar Peridos.  
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2. Registratie  

 
2.1 Algemeen 

Voor alle rapporten geldt dat een aantal basisgegevens van de zwangere moet zijn 
geregistreerd. Het betreft de velden:  

• Geboortedatum van de zwangere  
• Graviditeitnummer 
• À terme datum 
• Aantal kinderen in de zwangerschap 
• BSN (gevalideerd!) 

 
 
2.2 Counseling  

Voor het registreren van counselinggesprekken in Mosos <O> volgt u de onderstaande 
stappen: 
 
Stap 1:  
► Start Mosos <O> (via Mosos menu), log in selecteer de zwanger, open het 
zwangerschapsdossier  
 
► Ga naar het tabblad 'Prenatale diagnostiek' 
 
► Selecteer het subtabblad 'PD overzicht’. (Vanaf versie 11.0 heeft dit tabblad de naam 
PD/PS).  
 
Stap 2: 
► Minimaal invoeren: 
 

• Counseling PS gewenst  
• Folder PS gegeven 
• Toestemming landelijke database op ja 

 
*Zonder toestemming op ja komen de data niet in de query’s voor Peridos. 

 
► Klik rechtsonder op [Nieuw] 
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Scherm 1: PD Overzicht 

 
 

 
Stap 3 
► Minimaal invoeren: 
 

• Soort prenataal consult: Counseling  
• Datum consult 

 
► Klik op tabblad ‘Consult’. 
 
Let op: de keuze ‘Counseling’ heeft in Mosos betrekking op het informeren en voorbereiden 
van de zwanger op de voorspellende onderzoeken (de prenatale screening, hieronder vallen de 
NT meting eventueel in combinatie met bloedonderzoek en het SEO).  
De keuze ‘intake-gesprek’ heeft in Mosos betrekking op het informeren en voorbereiden van 
de zwanger op de diagnostische onderzoeken (behalve de invasieve onderzoeken valt ook het 
GUO hier onder). Alleen de consulten ‘counseling’ tellen mee voor Peridos. 
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Scherm 2: Aanvraag 

 
 

 

Stap 4 
► Minimaal invoeren:  
 

• Gesprek door 
• Naam 

• Combitest gewenst 
• SEO gewenst  
 

 

Toelichting: Indien de counseling zich concentreert op óf Combitest óf SEO, moet bij het 
andere onderzoek ‘niet besproken’ worden ingevuld. 
Indien aparte gesprekken worden gevoerd over de Combitest en SEO, dan beide separaat met 
twee data registreren bij PD Overzicht. 
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Scherm 3: Consult 

 
 
 
► Klik indien tijdens de counseling blijkt dat de zwangere in aanmerking komt voor directe 
invasieve diagnostiek op [Nieuw]. Zo niet, dan is de registratie van het counselinggesprek met 
het invullen van de velden van scherm 3 afgerond. 
Als bij de Mosos-gebruiker geen prenatale diagnostiek wordt uitgevoerd zal de zwangere 
verwezen moeten worden naar een PD-centra.  
Let op: Vergeet niet vóór klikken op [Nieuw] de velden ‘Combitest gewenst’ en ‘SEO 
gewenst’ in te vullen met bijv. ‘niet besproken’.  
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Stap 5 
► Indien tijdens de counseling blijkt dat de zwangere in aanmerking komt voor directe 
invasieve diagnostiek invoeren in tabblad ‘Keuze ouders prenatale diagnostiek’: 

• Soort onderzoek 
• Onderzoek gewenst (ja of in overweging) 

 
 

Scherm 4: Keuze ouders prenatale diagnostiek 
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NT-METING 
Voor het registreren van de NT-metingen in Mosos <U> volgt u de onderstaande stappen. 
 
Stap 1 
► Start Mosos <U> (via Mosos menu), log in, selecteer de betreffende zwangere en ga naar 
het scherm 'Echohistorie' 
 
► Klik rechtsonder op [Nieuw] 
 
► Kies de soort echo: ‘jonge zwangerschapsecho’ (naam echo-onderzoek waaronder NT-
meting voor berekenen Combinatietest wordt opgeslagen) en klik op ‘OK’. 
 

Scherm 5: Echohistorie 
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Stap 2: 
Het tabblad ‘Aanvraaggegevens’ opent automatisch. 
► Minimaal invoeren: 

• Datum onderzoek (standaard ingevuld met huidige datum)  
• Verricht door 
• Indicatie: ‘Screening Down’ 

Let op:  
Bij de indicatie wordt alleen het eerste veld meegenomen in de rapportdefinitie.  

 

► Klik op [Bevindingen]  
 

Scherm 6: Aanvraaggegevens 
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Stap 3: 
► Ga naar het tabblad 'Waarnemingen (1) waar het veld 'NT meting' staat 
  
► Registreer indien mogelijk: 

• 'NT meting'. Dit kan in cm/mm 
• Registreer de CRL  
• Registreer eventueel de DBP 

Scherm 7: Waarnemingen 

 
 
 
De registratie van de NT-meting is met het invullen van de velden van scherm 7 afgerond. 
 
Toelichting:  

Let op: Bij regio’s waar de uitslag van de kansberekening van de Combinatietest wordt 
verkregen via het betrokken laboratorium, wordt veelal na de echo de kans evenals de 
conclusie en overig advies niet in Mosos U maar in Mosos O genoteerd. Deze data worden 
voor Peridos niet uit Mosos onttrokken. 
Bij regio’s waar centra zelf de kansberekening doen in de FMF-database wordt nog 
onderzocht of aanvullend informatie via Excel voor Peridos verkregen moet worden. 
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SEO 
Voor het registreren van de SEO’s in Mosos <U> volgt u de onderstaande stappen: 
 
Stap 1 
► Start Mosos <U> (via Mosos menu), log in, selecteer de betreffende zwangere en ga naar 
het scherm 'Echohistorie' 
  
► Klik rechtsonder op [Nieuw] 
 
► Kies de soort echo Structureel echoscopisch onderzoek en klik op OK 
 
 

Scherm 8: Soort echo 
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Stap 2: 
Het tabblad ‘Aanvraaggegevens’ opent automatisch. 
► Minimaal invoeren: 

• Datum onderzoek (standaard ingevuld met huidige datum)  
• Verricht door 
• Indicatie (zie par. 1.2) 

o Primair onderzoek  
o Herhalingsonderzoek (binnen twee weken indien een deel van het onderzoek 

onvoldoende in beeld is gebracht of niet uitvoerbaar was) 
o Vervolgonderzoek (in het kader van pyelectasie) 

► Klik op [Bevindingen]  en tabblad ‘Waarnemingen’ (1) 
 

Scherm 9: Aanvraaggegevens 
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Stap 3: 
 
► Registreer conform het SEO-modelprotocol in de tabbladen ‘Waarnemingen’ [1] [2] [3]: 

• de biometrievelden: DBP, HC , TCD, AC, FL 
• de bevindingen van de te beoordelen structuren  

► Klik op [Conclusies] en ga naar het tabblad 'Samenvatting'.  
 
 

Scherm 10: Waarnemingen 
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Stap 4: 
► Invullen veld Conclusie tabblad Beleid (zie par. 1.2): 

• Geen bijzonderheden (d.w.z. onderzoek is compleet uitgevoerd. Er zijn geen 

afwijkingen of markers waargenomen, waarvoor conform de landelijke richtlijnen 
verwezen dient te worden naar een PD centrum) 

• Verdenking afwijking (d.w.z. onderzoek is compleet uitgevoerd. Er zijn wel 

afwijkingen of markers waargenomen, waarvoor conform de landelijke richtlijnen 
verwezen dient te worden naar een PD centrum 

• Incompleet onderzoek (d.w.z. een deel van het onderzoek is onvoldoende in beeld 
gebracht of was niet uitvoerbaar) 
 

► Klik op het tabblad ‘Beleid’. 
Scherm 11: Samenvatting 

 
 
Toelichting: 

• Bij twijfel over de termijn of placenta lokalisatie kunt u dit voor de screening 
registreren als “geen bijzonderheden” omdat dit voor screeningsdoeleinden geen 
gevolg heeft. Er is vanuit de screening geen vervolgonderzoek nodig.  

• U dient in uw bronsysteem steeds elke individuele afwijking of sonomarker te 
registreren. Sonomarkers die als afwijkend bestempeld mogen worden mag u in de 
globale conclusie SEO benoemen als verdenking afwijking/marker. Sonomarkers die 
geïsoleerd voorkomen (plexus cyste of echogene focus in hart) mag u in de globale 
conclusie SEO benoemen als geen bijzonderheden.  
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• Indien u een pyelectasie meet tussen 5 en 10 mm, dient u bij het veld ‘Conclusie’ het 
item ‘Geen bijzonderheden’ te kiezen. 

 

Let op:  
Bij stap 4 wordt alleen het eerste veld meegenomen in de rapportdefinitie.  
 
Stap 5: 
► Invullen veld Vervolgadvies tabblad Beleid (zie par. 1.2): 

• Geen verder onderzoek 
• Herhalingsonderzoek (aanvullend onderzoek bij incompleet SEO) 
• Vervolgonderzoek (aanvullend onderzoek rond 30-32 weken voor nadere evaluatie bij 

pyelectasie; geen GUO) 
• Verwijzing GUO 

 
 

Scherm 12: Beleid 

 
 

Let op:  
Bij stap 5 wordt alleen het eerste veld meegenomen in de rapportdefinitie.  
 

 
 

 

 

 


