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Vanuit de meeste bronsystemen is het mogelijk om de aanvraag eerste trimester SEO naar Peridos te 

sturen, om zo de handmatige invoer te verminderen. Voor cliënten zonder BSN kan alleen via 

handmatige invoer in Peridos een aanvraag eerste trimester SEO worden gedaan. 

De vanuit het bronsysteem verstuurde aanvraag wordt in Peridos verwerkt, waarbij:  

A. De aanvraag leidt tot een aanvraag eerste trimester SEO of 

B. De aanvraag leidt tot een aanvraag eerste trimester SEO maar e-mail cliënt of GUO1 indicatie 

ontbreken of 

C. De aanvraag leidt tot een fout of 

D. De aanvraag leidt tot een conceptaanvraag 

Als A. van toepassing is, dan is er een aanvraag eerste trimester SEO aangemaakt en is geen verdere 

actie nodig. In alle andere gevallen is actie vereist om de fouten op te lossen zodat de aanvraag leidt 

tot een aanvraag eerste trimester SEO. 

Er wordt een e-mail notificatie verstuurd naar het e-mail adres zoals vermeldt in het veld “E-

mailadres workflow aanvraag eerste trimester SEO” in het scherm met zorginstellinggegevens. In 

deze e-mail staat dat er een melding in Peridos klaar staat. 

In de melding staat beschreven dat er iets niet goed gegaan is met de aanvraag. Door te klikken op 

de melding wordt een vervolgscherm geopend waar meer informatie wordt gegeven over de 

foutmelding of waar de aanvraag compleet kan worden gemaakt. De verschillende opties zijn 

hieronder beschreven. 

Voor onderstaande beschrijving wordt uitgegaan dat de gebruiker met de juiste rol is ingelogd in 

Peridos. 

B. De aanvraag leidt tot een aanvraag eerste trimester SEO maar e-mail cliënt of GUO1 indicatie 

ontbreken 

1. Klik op “Meldingen” 

2. Selecteer de notificatie die overeenkomt met de tijdstip van de ontvangen e -mail 
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3. Door op de notificatie te klikken wordt het aanvraagformulier geopend en kan het e-mailadres 

van de cliënt en/of de GUO1 indicatie in worden gevuld. Dit zijn belangrijke gegevens voor de 

onderzoeksgroep. 

 

4. Klik op de knop “Opslaan” om de gegevens op te slaan 

C. De aanvraag leidt tot een fout 

1. Klik op “Meldingen” 

2. Selecteer de notificatie die overeenkomt met de tijdstip van de ontvangen e -mail 

 

3. Door op de notificatie te klikken, wordt het scherm “Eerste trimester SEO – afgekeurde 

berichten” geopend. Het afgekeurde bericht wordt getoond in het overzicht met een 

omschrijving van de foutmelding. Er kan niet doorgeklikt worden op het afgekeurde bericht.  
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Let op: het overzicht toont enkel aanvragen met fouten en conceptaanvragen van de afgelopen 3 

dagen. De meest recente wordt bovenaan getoond. 

4. De fouten kunnen hersteld worden door deze aan te passen in het bronsysteem en de aanvraag 

opnieuw aan te leveren aan Peridos. 

D. De aanvraag leidt tot een conceptaanvraag 

De aanvraag leidt tot een conceptaanvraag als binnen de aanlevering één van de volgende gegevens 

ontbreekt om een aanvraag eerste trimester SEO aan te kunnen maken, namelijk: 

• achternaam cliënt of 

• voorletter(s) cliënt of 

• consent getekend 

Deze gegevens kunnen in Peridos aangevuld worden. 

1. Klik in de linkernavigatie op “Aanvragen” 

2. Klik op “Eerste trimester SEO – afgekeurde berichten” 

3. Door op de conceptaanvraag te klikken, wordt het aanvraagformulier geopend om de gegevens 

aan te kunnen vullen 

 

Let op: het overzicht toont enkel aanvragen met fouten en conceptaanvragen van de afgelopen 3 

dagen. De meest recente wordt bovenaan getoond. 

4. Vul de ontbrekende gegevens aan op het aanvraagformulier 
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5. Klik op de knop “Opslaan” om de gegevens op te slaan. 

 


