INSTRUCTIE MOSOS KEUZE-ITEMS SEO VOOR PERIDOS
Type SEO, Conclusie, Advies
T.b.v Zorginstelling beheerders Peridos
ACHTERGROND
Alle zorginstellingen in Nederland die in het kader van de prenatale screening SEO’s
verrichten dienen deze vast te leggen en op te laden naar Peridos. Diverse zorgorganisaties
registreren deze SEO-data in Mosos.
In het verleden hebben de regionale organisatie voor prenatale screening aan de
contactpersonen / praktijkbeheerders gecommuniceerd dat bij het importeren van de
opgeladen SEO-data in Peridos de gegevens in de velden Indicatie (Type SEO), Conclusie en
Advies nog niet werden meegenomen.
Dit was technisch niet mogelijk door de grote verscheidenheid aan keuze-items die door de
gebruikers werden gebruikt.
Het Centraal Orgaan voor prenatale screening heeft, in overleg met zorgverleners uit het
werkveld, niet alleen voor Mosos maar voor alle bronsystemen de keuze-items voor deze
velden gedefinieerd.
VERZOEK
In 2013 zullen ook de gegevens omtrent het type SEO, de conclusie en het advies worden
geïmporteerd in Peridos.
Om dit te kunnen realiseren wordt u als zorginstelling beheerder verzocht:
1. Door uw Mosos-beheerder onderstaande keuze-items in te laten voeren in Mosos-U,
bij voorkeur boven aan de lijst met reeds bestaande items in de velden Indicatie,
Conclusie en Vervolgadvies. Bij het selecteren met de SEO-query wordt alleen het
eerst gekozen item meegenomen.
2. Binnen uw organisatie te communiceren dat bij de registratie van SEO’s in de velden
Indicatie, Conclusie en Vervolgadvies altijd eerst gekozen wordt voor één van de
genoemde items.
Indien u ook andere relevante informatie wilt registreren, verzoeken wij u dit in andere
(vrije) velden te doen of eventueel in het betreffende veld als tweede item te kiezen.
Het is mogelijk dat bij uw organisatie in Mosos-U keuze-items staan die op dezelfde wijze
worden gebruikt als de voorgeschreven items. Indien u de oude omschrijving wilt blijven
gebruiken, is dit soms mogelijk. Hiervoor kunt u contact opnemen met uw regionaal centrum.
DEFINITIE KEUZE-ITEMS
Veld Indicatie (Type SEO), tabblad Aanvraaggegevens (zie scherm 1)
• Primair onderzoek
• Herhalingsonderzoek (binnen twee weken indien een deel van het onderzoek
onvoldoende in beeld is gebracht of niet uitvoerbaar was)
• Vervolgonderzoek (bij verdenking van pyelectasie tussen 5 en 10 mm)
Veld Conclusie SEO, tabblad Samenvatting (zie scherm 2)
• Geen bijzonderheden
• Verdenking afwijking
• Incompleet onderzoek
Veld Vervolgadvies SEO, tabblad Beleid (zie scherm 3)
• Geen verder onderzoek
• Herhalingsonderzoek

•
•

Verwijzing GUO
Vervolgonderzoek voor pyelectasie

TOELICHTING
Conclusie SEO
• Geen bijzonderheden: Onderzoek is compleet uitgevoerd. Er zijn geen afwijkingen of
markers waargenomen.
o Bij twijfel over de termijn of placenta lokalisatie dient u dit voor de screening
registreren als ‘Geen bijzonderheden’ omdat dit voor screeningsdoeleinden
geen gevolg heeft. Er is vanuit de screening geen vervolgonderzoek nodig.
o U dient in uw bronsysteem steeds elke individuele afwijking of sonomarker te
registreren. Sonomarkers die als afwijkend bestempeld mogen worden kunt u
in de globale conclusie SEO benoemen als ’Verdenking afwijking’.
Sonomarkers die geïsoleerd voorkomen (plexus cyste of echogene focus in
hart) kunt u in de globale conclusie SEO benoemen als ‘Geen bijzonderheden’.
o Bij verdenking van pyelectasie tussen 5 en 10 mm, dient u bij conclusie ‘Geen
bijzonderheden’ te registreren.
• Verdenking afwijking: Onderzoek is compleet uitgevoerd. Er is een verdenking van
afwijking of marker (minimaal 1 afwijking of marker moet aangegeven zijn)
• Incompleet onderzoek: Een deel van het onderzoek is onvoldoende in beeld gebracht
of was niet uitvoerbaar.
Vervolgadvies SEO
• Geen verder onderzoek: er is geen verder onderzoek nodig.
• Herhalingsonderzoek: Aanvullend onderzoek bij incompleet SEO
• Vervolgonderzoek voor pyelectasie: Aanvullend onderzoek voor nadere evaluatie bij
pyelectasie (Geen GUO).
• Verwijzing: GUO
CONTACT
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met uw regionaal centrum.
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