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Counselingen en ETSEO’s  naar Peridos verzenden per 01-01-2022 

Versie 1.0 / November 2022 

 

Niet alleen de aantallen NIPT’s en ETSEO’s worden naar Peridos gezonden maar ook wie 

de counseling verzorgd heeft zodat aan het eind van het jaar gekeken kan worden of u wel 

genoeg counselt. 

 

Laten we beginnen met het verzenden van het counselings bericht met de naam van de 

counselor. 

 

Counseling bericht met naam van de counselor naar Peridos verzenden: 

 

 

1) Ga, in Orfeus 3, naar <Samenvatting lichamelijk onderzoek en verdere diagnostiek> 

(De knop “onderzoek”) 

2) Druk op de knop met het vergrootglas, achter de gele balk waar “counseling” in staat. 

3) Druk op het handje achter Counseling gewenst.  

 

 
 

4) Kies Yes bij de Pop up: Er kan voor deze cliënte een Peridos -Counseling verstuurd 

worden. Nu doen? 

5) Druk op het rode kruis rechts naast het Peridos logo 

6) Kies Bij de volgende Pop up:  Bericht -Peridos-Counseling- sturen voor deze 

zwangere ook Yes. 

 

Het counseling bericht is nu verzonden naar Peridos. Bovenstaande herhaalt u bij iedere 

cliënt. Het is niet meer mogelijk om meerdere counseling berichten tegelijk naar 

Peridos te verzenden.  
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Rapport met verzonden counseling berichten maken. 

 

Wilt u snel weten van welke cliënten counseling gegevens verzonden zijn dan roept u extern 

rapport 1017 op.  

Klik ergens in Orfeus tegelijk op Ctrl en 0 (Nul). Klik vervolgens op Externe rapporten.  

 

 
 

Typ 1017 in het lege vakje rechts, (Pijl 1) Daarna 01-01-2022 in het vak waar “verzonden 

vanaf” voor staat (Pijl 2) en de dag van vandaag in het vak waar “T/m” voor staat (Pijl 3) Vink 

het vakje Counseling aan (Pijl 4) Druk op Maak.(Pijl 5) U krijgt nu het rapport <Etseo 

aanvragen en uitslagenen counselingen verstuurd naar Peridos via zorgmail> te zien van 

alle kaarten die vanaf 01-02-2022 gecounseld zijn.   

 

 
U ziet de verzonden counseling gegevens van uw praktijk vanaf 01-01-2022 
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Andere rapporten met verzonden berichten maken. 

 

Volg boven beschreven uitleg ook als u wilt weten welke Eerste Trimester SEO aanvragen 

verzonden zijn door in plaats van Counseling aan te klikken Etseo-aanvraag aan te klikken.  

Idem met MedNipt berichten.  

Let op alleen praktijken met een echo bevoegdheid kunnen het Etseo-uitslag vakje 

aanvinken. Bij praktijken die geen echo’s maken zal het rapport leeg zijn.   

 

De SEO 1e trimester aanvraag naar Peridos verzenden: 

 

1) Ga, in Orfeus 3, naar <Samenvatting lichamelijk onderzoek en verdere diagnostiek> 

De knop “onderzoek” 

2) Druk op de knop met het vergrootglas, achter de gele balk waar “counseling” in staat. 

3) Druk op het handje achter SEO 1e trim. 

 

 
 

4) Kies Yes bij de Pop up: Er kan voor deze cliënte een Peridos -aanvraag 1e trimester 

SEO verstuurd worden Nu doen?  

5) Druk op het rode kruis rechts naast het Peridos Logo 
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6) Kies Bij de volgende Pop up:  Bericht -Peridos-aanvraag 1e trimester SEO- sturen 

voor deze zwangere ook Yes. 

 

De aanvraag van uw cliënt om een eerste trimester SEO te laten verrichten is nu verzonden 

naar Peridos. Ook hier is van toepassing:  Het is niet meer mogelijk om meerdere SEO 

eerste trimester aanvragen tegelijk naar Peridos te verzenden.  

 

Wilt u weten van welke cliënten eerste trimester SEO aanvragen verzonden zijn dan roept u 

extern rapport 1017 op zoals hierboven beschreven. 

 

Rapport met NIET verzonden counseling berichten maken. 

 

Wilt u weten welke berichten nog niet verzonden zijn dan kunt u hiervoor rapport 329 

gebruiken. Maak, zoals hierboven beschreven Rapport 329 aan. Vul, net als hier boven 

beschreven ook weer beide data in te weten 01-01-2022 en de dag van vandaag (in het 

plaatje is dat 12-05-2022). Vink “Niet verzonden zorgmail” aan, (Rode pijl) en druk op maak. 

 

 
 

U ziet dat de kolom Verzenddatum zorgmail leeg is. Alle kaarten die hier staan zijn dus niet 

verzonden. U kunt het u zelf wat makkelijker maken door een eenmaal in het groene vak van 

de kolom Counseling gewenst te klikken. Alle kaarten die elders gecounseld zijn werden 

door u natuurlijk terecht niet verzonden. De kaarten die daaronder staan en <counseling 

gewenst “Ja”> hebben moeten nog wel verzonden worden.  

 

Rapport met NIET verzonden Eerste trimester SEO  berichten maken. 

 

Gebruik hiervoor rapport 1018. Vul, net als hier boven beschreven ook weer beide data in te 

weten 01-01-2022 en de dag van vandaag (in het plaatje is dat 12-05-2022). Vink “Niet 

verzonden” aan, (Rode pijl) en druk op maak. De Kolom niet verzonden is leeg. (Pijl 1) Die 

moet u dus allemaal nog verzenden.  

 

 
Rapport met NIET verzonden NIPT berichten maken. 
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Hier kunt u weer rapport 329 gebruiken. De NIPT berichten worden echter niet via zorgmail 

verzonden, vink daar “Niet verzonden” voor aan.  

 


