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1 Inleiding
“Peridos is het perinatologisch dossier waarmee de acht regionale centra voor prenatale
screening in Nederland ondersteund worden bij het waarborgen van de kwaliteit van de
screening”(Bron:http://www.peridos.nl). Het obstetriedossier van HiX beschikt over diverse
Peridos aanleveringen (indien aangeschaft). In dit document wordt beschreven hoe deze
aanleveringen moeten worden gedaan. De aanleveringen zijn gemaakt volgens de geldende
datasets, te vinden op www.peridos.nl.

Notatie van namen en onderdelen
De namen van functionaliteiten en vensters worden in het blauw geschreven. De namen van
tabbladen en panelen (delen van vensters) worden cursief geschreven. De namen van menu’s,
menuopties en velden worden tussen ‘enkelvoudige aanhalingstekens’ geschreven. De
namen van knoppen worden tussen [blokhaken] geschreven en die van toetsen op het
toetsenbord tussen <vishaken>.
Daar waar een onderwerp extra aandacht moet krijgen, wordt de informatie begeleid
door het waarschuwingspictogram.
Tips en extra informatie worden met een informatiepictogram aangeduid.
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2 Counseling
Binnen het obstetriedossier kan de ‘Counseling’ op twee manieren
worden ingevuld: in de vragenlijst ‘Intake’ en als losse vragenlijst
‘Counseling’ (onder de + knop). Deze vragenlijsten zijn identiek.
Wanneer de vragenlijst geopend is, kan er allereerst worden
aangegeven of er sprake is van ‘pre test’ of ‘post test’ counseling.
Indien er gekozen wordt voor ‘pre test’ kan worden aangegeven of
de counseling in deze praktijk/dit ziekenhuis plaatsvindt of dat er
een counseling van elders wordt overgenomen.
Let op: alleen ‘pre test’ counselingsformulieren die met ‘alhier’
zijn ingevuld, worden aan Peridos aangeleverd.
Om de counseling succesvol te kunnen verzenden is het noodzakelijk dat zowel de locatie als
counselor worden ingevoerd. Voor de counselor is het van belang dat deze over een AGBcode of BIG-nummer beschikt. Zonder één van beide zal Peridos de counselor niet herkennen
en de aanlevering dus niet accepteren. De AGB-code of het BIG-nummer dienen
geregistreerd te staan bij de betreffende counselor in de stamtabel ‘Artsen’ (zie afbeelding 1).
In de vragenlijst ‘Counseling’ worden standaard
alle gynaecologen getoond bij de vraag
‘Counselor’. Dit gaat op basis van een ingesteld
filter. Indien hier aanvullingen op benodigd zijn
in de vorm van (bijvoorbeeld) een echoscopist,
dan kan de werkgroep dit tijdens de
implementatie aangeven. Hierdoor dient het
excelbestand ‘Peridos’ aangeleverd worden.
Nadat de counseling is ingevuld en opgeslagen,
moet deze (periodiek) worden aangeleverd.
Dit kan door het overzicht ‘Peridos counseling
V3’ te genereren. Dit overzicht toont over het
aangegeven datumbereik alle ingevulde
counselingsformulieren.
In het venster.‘Resultaat’ worden vervolgens de
gevonden registraties getoond, waarin
eventuele aanpassingen in de vragenlijst nog
kunnen worden doorgevoerd (zie afbeelding 2).
Afbeelding 1, Artstabel
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Afbeelding 2, Resultaatscherm

Zodra alle gegevens compleet of aangevuld zijn, kan onder het tweede kopje, genaamd
‘Rapportage’, de Excel output gegenereerd worden. Deze kan vervolgens worden geüpload
op de website van Peridos. De rapportage kan worden opgeslagen met de knop [Bestand
opslaan] (afbeelding 3).

Afbeelding 3, Rapportage
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3 NT, SEO en GUO
De aanleveringen ’NT’, ‘SEO’ en ‘GUO’ maken gebruik van de vragenlijst “Echo onderzoek”
(afbeelding 4).
Afhankelijk van het gekozen type echo worden de vragen die de Peridos in de betreffende
aanlevering (NT, SEO of GUO) heeft opgenomen getoond zodat deze geregistreerd kunnen
worden.

Afbeelding 4, vragenlijst Echo onderzoek

Net als bij de aanlevering van de counseling kunnen de overzichten ‘Peridos NT’, ‘Peridos
SEO’ en ‘Peridos GUO’ gegenereerd worden. Ook hierbij geldt dat na invoer van het
datumbereik de registraties worden getoond.
Het venster dat vervolgens getoond wordt, is identiek aan het venster van de counseling.
Vanuit het resultatenvenster kunnen eventuele wijzigingen worden doorgevoerd. De
‘Rapportage’ kan na eventuele correcties worden opgeslagen en worden geüpload op
www.peridos.nl

Afbeelding 5, Resultaatscherm

4 Uitkomst
De Peridos uitkomst kan worden ingevuld aan het einde van de zorgverlening. Het formulier
is te vinden onder de knop [+], onder het kopje ‘Postpartum’
In deze vragenlijst wordt, waar mogelijk, informatie overgenomen uit eerdere registraties
zoals het partusverslag. In deze vragenlijst is het verplicht om de vraag ‘Zorgverlener’ te
beantwoorden. Ook hiervoor geldt dat de zorgverleners die getoond worden een AGB code
of BIG nummer dienen te hebben (afbeelding 6).
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In de vragenlijst ‘Uitkomst’ wordt veelal naar
bevindingen gevraagd. Deze zijn door middel
van de optie ‘Alles is normaal’ met één klik op
‘Geen bijzonderheden’ te zetten.
Het overzicht ‘Peridos:Uitkomst’ (afbeelding 7)
kan worden gebruikt om de aanlevering uit te
voeren.Ook hier levert het resultatenvenster een
overzicht van de gevonden registraties op en
moet de ‘Rapportage’ (afbeelding 8) worden
opgeslagen naar het bestand.

(
Afbeelding 6

(afbeelding 7, Resultaatscherm)
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(afbeelding 8, Rapportage)
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