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Gebruikershandleiding Dataset Perinatologie 2.3 versie 1.8

Introductie:

Om te komen tot een eenduidige uitwisseling van gegevens tussen de verschillende systemen

(Orfeus - Onatal - Vrumun - Chipsoft - etc) van de verloskundig zorgverleners in Nederland zijn drie

onderdelen heel belangrijk:

1) De computers (Systemen) moeten onderling verbonden zijn. Hiervoor is Babyconnect in het

leven geroepen. Zij zorgen dat de onderlinge verbinding tot stand komt:

https://babyconnect.org/

2) Alle systemen moeten dezelfde taal spreken. Hiervoor zorgt de Werkgroep Eenheid van Taal.

Zij hebben heel veel onderdelen binnen de verloskunde, de kindergeneeskunde en de

kraamzorg opnieuw bekeken, benoemd en van een Snomed code voorzien. Hierdoor kan het

niet meer voorkomen dat de ene computer niet weet wat de andere bedoeld. Omdat alle

koepels (KNOV - NVOG - NVK - BO geboortezorg etc.) het belang hiervan in zagen is het

uiteindelijk een Informatiestandaard geworden waardoor alle verloskundige systemen hier

mee gaan werken.

3) Het is fijn als de systemen ook op dezelfde wijze worden ingevuld. Hiervoor is deze

handleiding bedoeld. Als u even niet weet hoe nu verder te gaan kunt u deze raadplegen. Als

iedereen zo veel mogelijk op dezelfde manier gaat invullen zal dit de zorg ten goede komen

en daarnaast ook betrouwbaardere cijfers gaan opleveren.

De handleiding is een levend document waar constant aan gewerkt wordt en eigenlijk nooit klaar is.

Toch is besloten om vast het eerste deel (versie 1.0) te publiceren. De gebruikershandleiding is

geschreven op geleide van de NICTIZ geboortezorg dataset perinatologie 2.3 en staat derhalve niet

altijd in een logische volgorde. ( Lees: het staat soms door elkaar) Door echter binnen het document

de knoppen Ctrl + f tegelijk in te drukken kunt u zoeken naar de woorden die u nodig heeft. Het

belangrijkste voor de zorgverlener is het invul advies, daar staat wat bedoeld wordt.

Voor u als zorgverlener is het van belang dat u weet met welke versie van het handboek u aan het

werk bent. Daarom zullen we aangeven wanneer de verschillende versies gepubliceerd zijn zodat u

kunt zien of u de meest recente versie heeft.

https://babyconnect.org/
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Naam Nummer Invuladvies

Zorgverlening Peri23-dataelement-4

Datum start zorg-
verantwoordelijkheid

peri23-20290 Vul hier de datum in van het eerste zorgcontact met de
patiënt. We spreken van start zorg- verantwoordelijkheid als
de patiënte in de wachtkamer of wachtruimte op haar
afspraak met de arts, verpleegkundige, assistente of andere
zorgverlener wacht, of als tevoren (telefonisch) over de
specifieke patiënt medisch advies gegeven is.

Datum einde zorg-
verantwoordelijkheid

peri23- 20340 Vul hier de exacte datum in van dag waarop de zorg voor de
patiënt is overgenomen door een andere zorginstelling, of
de zorg in zijn geheel beëindigd is.  (Dus niet de datum van
verwijzing, behalve als de datum van verwijzing en
overname dezelfde zijn.) Als je, als ziekenhuis b.v., niet het
kraambed verzorgt, kies dan niet voor einde zorg 6 weken
postpartum , maar de datum van ontslag/overdracht.

Eindverantwoordelijk in
welke perinatale
periode?

peri23-20355 Kies uit de waardelijst de juiste perinatale periode waarin de
zorginstelling eindverantwoordelijk was. Hier wordt bedoeld
de perinatale periode waarin er sprake was van een
behandelovereenkomst. Let op u kunt meerdere perioden
aanvinken.

Conclusie risicostatus na
intake

peri23-20305 Vul hier in hoe u de risicostatus van uw patiënt inschat direct
na de intake, het afnemen van de anamnese of het MDO.
Let op: Iemand met een sectio in de anamnese is een VIL B.
Iemand met een Antibioticaprofylaxe durante partu een VIL
D als de 1e lijn de partus doet maar VIL C als de 2e lijn de
partus doet. NB: Bent u de tweede of derde zorgverlener?
Vul hier dan niets in.

Verwijsdetails peri23-82012

Datum verwijzing peri23-82013 Vul hier de exacte datum in van de dag waarop u uw
zorgverzoek voor de patiënt  heeft verstuurd. Dus de datum
van verwijzing voor consult of overname

Zorgverzoek gedaan
door

peri23-dataelement-
20314

Registreer hier door wie het zorgverzoek gedaan is, dat kan
u zelf zijn maar ook de patiënt of een zorginstelling.

Verwijzing van Peri23-82550
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Zorginstelling peri23-82551

Zorgaanbieder
identificatienummer

peri23-82552 U hoeft hier niets in te vullen. Het identificatienummer van
uw organisatie wordt automatisch door uw systeem
ingevoerd.

Specialisme peri23-82554 Kies uit de waardelijst het juiste specialisme van de
verwijzende zorgverlener.

Verwijzing naar peri23-82577

Zorginstelling Peri23-82578

Zorgaanbieder
Identificatienummer

peri23-82579 Vul eerst de naam van de zorginstelling in naar wie u
verwijst en uw systeem zal dit nummer automatisch
invullen.

Specialisme peri23-82580 Kies uit de waardelijst het juiste specialisme van de
zorgverlener waarnaar u verwijst.

Type verwijzing peri23-82581 Gaat het om een consult of een overname? De verwijzende
partij, u dus, bepaalt bij een verwijzing  na overleg met de
ontvangende partij, of het een consult of overname betreft.
Indien consult resulteert in een nieuwe verwijzing dan dient
u een nieuwe verwijzing aan te maken. Let op: denk aan het
invullen van de datum einde zorg- verantwoordelijkheid

Reden van verwijzing peri23-82014

Categorie reden (acute
overdracht)

peri23-20372 wat is de reden waarom acuut wordt overgedragen?

Verwijzing van 1e naar
2e lijn

peri23-82450

Algemene anamnese Peri23-82454

Auto-immuun
aandoening

Peri23-82456 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening  die van
toepassing is. Let op kijk ook in andere groepen. Crohn
bijvoorbeeld staat onder MDL aandoening
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Cardiovasculaire
aandoening

Peri23-82458 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening  die van
toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Urogenitale aandoening Peri23-82460 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening  die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Oncologische
aandoening

Peri23-82462 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening  die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Schildklier aandoening Peri23-82464 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening  die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Diabetes mellitus? Peri23-82465 Vul hier Ja in als  er sprake is van diabetes mellitus (type I of
type II) Kies anders voor nee  Let op: het gaat hier
nadrukkelijk niet om zwangerschapsdiabetes (diabetes
gravidarum), deze hoort bij de obstetrische anamnese.

Neurologische
aandoening

Peri23-82467 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening  die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Infectieziekte peri23-82469 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

MDL aandoening peri23-82471 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Anemie peri23-82473 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Longaandoening peri23-82475 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Gynaecologische
aandoening

peri23-82477 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is. Vermeld worden, pre existente
gynaecologische  aandoeningen, met mogelijke
consequenties voor de zwangerschap

Orthopedische afwijking peri23-82479 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Bloedtransfusie? peri23-82481 Vul hier Ja in als er  sprake is van een bloedtransfusie. Kies
anders voor Nee. Denk ook aan de bloedtransfusie gegeven
tgv een fluxus post partum. Ook dan kiest u voor “Ja”
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Transfusiereactie? peri23-82482 Vul hier Ja in, indien er sprake is van een transfusiereactie.
kies anders voor Nee.

Type operatie peri23-82484 Kies uit de waardelijst de juiste operatie die van toepassing
is.  Let op aandoeningen uit deze groep kunnen ook in
andere groepen voorkomen.

Type stollingsprobleem peri23-82486 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is. Let op aandoeningen uit deze groep kunnen
ook in andere groepen voorkomen.

Psychiatrie peri23-82488 Vul hier ja in indien er sprake is van een psychiatrische
aandoening. Kies anders voor Nee. Kies alléén Ja  bij de
gediagnosticeerde psychiatrische aandoeningen niet bij
psychosociale problemen

Overige aandoening? peri23-82490 Vul hier Ja in indien er sprake is van een overige aandoening.
Kies anders voor Nee

Obstetrische anamnese peri23-82492 Met een verwijzing worden zowel verwijzingen als consulten
bedoeld.

Gynaecologische
aandoening

Peri23-82582 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.

Bloedverlies peri23-82493 Vul hier Ja in als ergens in een zwangerschap bloedverlies
heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee

Partiële mola? peri23-82494 Vul hier Ja in indien in een zwangerschap sprake was van
een partiële mola Kies anders voor Nee.

Cervixinsufficiëntie? peri23-82495 Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van
cervixinsufficiëntie. Kies anders voor Nee. Kijk voor de
definitie van Cervixinsufficiëntie naar de omschrijving
hierover binnen uw eigen VSV

Infectie peri23-82496 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.

Hyperemesis
Gravidarum?

peri23-82497 Vul hier Ja in, indien in een  zwangerschap sprake was van
hyperemesis gravidarum, kies anders voor Nee.
Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van
misselijkheid en braken in de zwangerschap die samengaat
met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.

Hypertensieve
aandoening

peri23-82498 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.
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Zwangerschaps-
cholestase?

peri23-82499 Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van
zwangerschapscholestase. Kies anders voor Nee. Een
zwangerschapscholestase is een aandoening
gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder
huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met
een verhoogde concentratie van random serum galzuren.
(NVOG richtlijn 2018)

Diabetes Gravidarum
met insuline ?

peri23-82500 Vul hier Ja in, indien in een zwangerschap sprake was van
diabetes gravidarum met insuline.  Kies anders voor Nee.

Afwijkende groei foetus peri23-82501 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.

Dreigende partus
immaturus?

peri23-82502 Vul hier ja in indien  in een zwangerschap een opname is
geweest wegens een  dreigende partus immaturus. Een
partus immaturus is gedefinieerd als er een partus tussen
16w0d tot en met 27w6d.

Dreigende partus
prematurus?

peri23-82503 Vul hier ja in indien in  een dreigende partus prematurus
Kies anders voor Nee. Een partus prematurus is gedefinieerd
als er een partus tussen 28w0d tot en met 36w6d.

Abruptio placentae? peri23-82504 Vul hier Ja in  indien in een zwangerschap sprake was van
een Abruptio Placentae. Kies anders voor Nee.  Een abruptio
placentae is een voortijdige geheel of gedeeltelijke loslating
van de placenta.

Fluxus postpartum? peri23-82505 Vul hier ja in indien in een zwangerschap sprake was van een
Fluxus postpartum. Kies anders voor Nee. Er is sprake van
een (ernstige) fluxus postpartum wanneer er binnen 24 uur
na geboorte van het kind meer dan 1000 ml bloedverlies is.

Zwangerschap peri23-82506

Gynaecologische
aandoening

Peri23-82509 Kies uit de waardelijst de juiste gynaecologische
aandoening met mogelijke consequenties voor de
zwangerschap die van toepassing is.

Bloedverlies? peri23-82510 Vul hier Ja in als ergens in de huidige zwangerschap
bloedverlies heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee

Partiële mola? Peri23-82511 Vul hier Ja in indien er sprake van een partiële mola met
intacte zwangerschap. Kies anders voor Nee. We spreken
van een partiële mola als er sprake is van een mola samen
met een intacte zwangerschap Let op een mola wordt
geregistreerd bij 'wijze einde zwangerschap'.

Cervixinsufficiëntie? peri23-82512 Vul hier Ja in indien er sprake is  van een cervixinsufficiëntie.
Kies anders voor Nee.
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Kijk voor de definitie van Cervixinsufficiëntie naar de
omschrijving hierover binnen uw eigen VSV

Infectie peri23-82513 Kies uit de waardelijst de juiste aandoening die van
toepassing is.

Hyperemesis
Gravidarum?

peri23-82514 Vul hier Ja in, indien er sprake is van hyperemesis
gravidarum. Kies anders voor Nee. Hyperemesis gravidarum
is een ernstige vorm van misselijkheid en braken in de
zwangerschap die samengaat met gewichtsverlies,
dehydratie en elektrolytstoornissen.

Hypertensieve
aandoening

peri23-82515 Kies uit de waardelijst de juiste Hypertensieve  aandoening.

Zwangerschaps-
cholestase?

peri23-82516 Vul hier Ja in, indien er sprake is van
zwangerschapscholestase Kies anders voor Nee.
Een zwangerschapscholestase is een aandoening
gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder
huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met
een verhoogde concentratie van random serum galzuren.
(NVOG richtlijn 2018)

Diabetes Gravidarum
met insuline ?

peri23-82517 Vul hier Ja in indien er sprake is van diabetes gravidarum
met insuline. Kies anders voor Nee.

Afwijkende groei foetus peri23-82518 Kies  uit de waardelijst de juiste afwijkende groei van de
foetus.

Dreigende partus
immaturus?

peri23-82519 Vul hier Ja in indien er sprake is van een dreigende partus
immaturus. Kies anders voor Nee. Een dreigende partus
immaturus is gedefinieerd als er een partus dreigt tussen
16w0d tot en met 27w6d.

Dreigende partus
prematurus?

peri23-82520 Vul hier Ja in indien er sprake is van een dreigende partus
prematurus. Kies anders voor Nee.
Een dreigende partus prematurus is gedefinieerd als er een
partus dreigt tussen 28w0d tot en met 36w6d.

Abruptio placentae? peri23-82521 Vul hier Ja in indien er sprake is van een Abruptio placentae.
Kies anders voor Nee. Een abruptio placentae is een
voortijdige geheel of gedeeltelijke loslating van de placenta.

Navelstrengprolaps? Peri23-82522 Vul hier Ja in indien er sprake is van een navelstrengprolaps.
(uitgezakte navelstreng) Kies anders voor Nee.

Liggingsafwijking peri23-82523 Kies  uit de waardelijst de juiste liggingsafwijking in de
huidige zwangerschap: Vanaf 36+0 dagen weken is iedere
ligging anders dan 'hoofdligging' een afwijkende ligging.

Intra-uterine
vruchtdood

peri23-82524
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Vermoeden
intra-uterine
vruchtdood?

peri2382525 Vul hier Ja in indien er sprake is van een vermoeden van een
intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.

Vermoeden IUVD op
basis van

peri 23-82526 Kies uit de waardelijst de juiste wijze van vaststelling van het
vermoeden van de  intra-uteriene vruchtdood.

Einde zwangerschap peri23-82453 Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de
zwangerschap geëindigd is. U kunt er van uit gaan dat een
zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus
,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in
het geval van een partus het kind geboren is. In het geval
van een meerling wordt er maar één partus geregistreerd,
Ook als beide kinderen op een ander adres geboren zijn
en/of de geboortedatum van beide kinderen een of
meerdere dagen uit elkaar liggen.

Bevalling peri23-82527

PPROM? peri23-82530 Vul hier Ja in indien er sprake is van PPROM. Kies anders
voor Nee.
PPROM = Spontaan breken van vliezen zonder weeën tot
een uur na het breken van de vliezen, tot en met een
fluxzwangerschapsduur van 36w6d.

PROM? peri23-82531 Vul hier Ja in indien er sprake is van PROM. Kies anders voor
Nee. PROM is het breken van de vliezen zonder weeën tot
een uur na het breken van de vliezen bij een
zwangerschapsduur vanaf 37wk0d.

Koorts? peri23-82532 Vul hier Ja in indien er sprake is van koorts. Kies anders voor
Nee.: We spreken van koorts bij een temperatuur > 38
graden Celsius.

Niet vorderende
ontsluiting?

peri23-82533 Vul hier Ja in indien er sprake is van niet vorderende
ontsluiting. Kies anders voor Nee.
We gebruiken voor het vaststellen van niet vorderende
ontsluiting de vigerende KNOV richtlijn.

Niet vorderende
uitdrijving?

peri23-82534 Vul hier Ja in indien er sprake is van niet vorderende
uitdrijving. Kies anders voor Nee.
Voor het vaststellen van een niet vorderende uitdrijving
wordt verwezen naar de vigerende NVOG richtlijn vaginale
kunstverlossing.

Verdenking foetale
nood?

peri23-82535 Vul hier Ja in indien er sprake is van een verdenking van
foetale nood. Kies anders voor Nee.
Er is verdenking foetale nood bij onder andere:
Meconiumhoudend vruchtwater en/of cortonen pathologie
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Intra-uterine
vruchtdood

peri23-82536

Vermoeden
intra-uterine
vruchtdood?

peri23-82537 Vul hier Ja in indien er sprake is van een vermoeden van een
intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.

Vermoeden IUVD op
basis van

peri 23-82526 Kies  uit de waardelijst de juiste wijze van vaststelling van
het vermoeden van een intra-uteriene vruchtdood.

Vastzittende placenta? peri23-82541 Vul hier Ja in indien er sprake is van een vastzittende
placenta. Kies anders voor Nee. Een placenta zit vast
wanneer deze langer dan een uur na de geboorte van het
kind nog niet geboren is.

Conditie perineum
postpartum.

peri23-82543 Vul hier Ja in als de schade aan het perineum (postpartum)
de reden is om de patiënt naar de 2e lijn te verwijzen. Kies
anders voor Nee

Fluxus postpartum? peri23-82542 Vul hier Ja in als er sprake is van een fluxus postpartum. Kies
anders voor Nee.
Er is sprake van een (ernstige) fluxus postpartum wanneer er
binnen 24 uur na geboorte van het kind meer dan 1000 ml
bloedverlies is.

Postnatale fase peri23-82544

Pathologie vrouw peri23-82545 Kies uit de waardelijst de juiste reden waarom u de patiënt
postpartum naar de 2e lijn verwezen heeft.

Overig peri23-82442 Kies “Overig” als de reden om patiënt te verwijzen niet in de
waardelijsten voorkomt en vul dit dan als vrije tekst in.

Van 2e naar 3e lijn peri23-82451 Schrijf in de vrije tekst de reden van overdracht van de 2e

naar 3e lijn.

Van 2e naar 1e lijn peri23-82448 Kies uit de waardelijst de juiste reden van verwijzing. Kiest u
Overig dan kunt u dit in de vrije tekst bij “Toelichting reden
verwijzing “ nog verduidelijken.

Van 3e naar 2e lijn peri23-82449 Kies uit de waardelijst de juiste reden van verwijzing. Kiest u
Overig  dan kunt u dit in de vrije tekst bij “Toelichting reden
verwijzing” nog verduidelijken.

Toelichting reden
verwijzing

Peri23-82016 Hier kunt u reden van de verwijzing  nog verduidelijken.

Perinatale periode peri23-20367 Kies uit de waardelijst de juiste  perinatale periode waarin
patiënte werd verwezen.

Hoeveelheid
bloedverlies tot de
acute overdracht

Peri23-20633 Vul hier in (In milliliters) hoeveel bloed patiënte verloor voor
u haar verwees.
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Zorgverlener/
zorginstelling

Peri23-dataelement-1

Zorgverlener Peri23-10001

Zorgverlener UZI
nummer

Peri23-10002 U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de
zorgverlener wordt automatisch door uw systeem
ingevoerd.

Zorgverlener AGB-ID Peri23-10003 U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de
zorgverlener wordt automatisch door uw systeem
ingevoerd.

Zorgverlener LVR1-ID Peri23-10004 U hoeft hier niets in te vullen. Het LVR1 nummer van de
zorgverlener wordt automatisch door uw systeem
ingevoerd.

Zorgverlener (LVR2,
eigen ID

Peri23-10005 U hoeft hier niets in te vullen. Het LVR2 nummer van de
zorgverlener wordt automatisch door uw systeem
ingevoerd.

Naam zorgverlener Peri23-10006 Als uw systeem dat niet automatisch doet,  vult u hier de
naam van de zorgverlener in, meestal uw eigen naam.

Zorgverlenerstype Peri23-10010 Kies uit de waardelijst het juiste type  zorgverlener die
bedoeld wordt.

Zorgverlenerstype
(LVR2-code)

Peri23-10011 Kies uit de waardelijst de juiste zorgverlener die bedoeld
wordt.

Telefoon waar
zorgverlener is te
bereiken

Peri23-10012 Het gaat hier uitdrukkelijk niet om het normale
praktijknummer, maar het (mobiele) nummer waar de
verloskundige bereikbaar is voor vragen in verband met de
(acute) overdracht.
Dit is een essentieel gegeven om in de (urgente) situatie de
verwijzer te kunnen bellen voor vragen.

Vrouw peri23-dataelement-2

Burgerservicenummer peri23-10030 Vul hier het Burgerservicenummer van uw patiënt in.

Lokale
persoonsidentificatie

peri23-10031 Vul hier het identificatienummer binnen de praktijk in. Het
betreft hier dus bijvoorbeeld het patiënt/kaart nummer
voor de 1e lijn of het patiënt/ziekenhuis nummer voor de 2e
lijn.
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Naamgegevens peri23-10035

Voornamen peri23-10042 Vul hier alle voornamen van de patiënt in .

Initialen peri23-82359 Vul hier alle voorletters van de patiënt in .

Roepnaam peri23-82360 Vul hier, in vrije tekst, de naam in waarmee de patiënt
gebruikelijk aangesproken wordt.

Achternaam Peri23-82361

Soort naam Peri23-82362 Kies uit de waardelijst de juiste naam die uw cliënte als
(eerste) achternaam gebruikt

Voorvoegsel Peri23-82363 Vul hier eventueel het voorvoegsel van de achternaam in.
Let op bij niet Nederlandse namen: el – ait – al – ben – da –
de la – del – di – do – dos du- es – la – le en  st  zijn  allemaal
voorvoegsels

Achternaam Peri23-10043 Noteer hier de achternaam de patiënt in die zij bij haar
geboorte heeft gekregen.

Geboortedatum peri23-10040 Vul hier de geboortedatum van uw patiënt in. Indien de dag
en/of maand van de geboortedatum niet bekend zijn, vult u
dit in als 01-01-xxxx. Wanneer het geboortejaar ook
onbekend is, is schatten van het geboortejaar toegestaan.

Adres peri23-10300

Straatnaam peri23-10301 Vul hier de straatnaam van het adres van uw patiënt in.
Liever geen postbusnummer!

Huisnummer peri23-10302 Vul hier het huisnummer van het adres van uw patiënt in.
Liever geen huisnummer van een postbusnummer!

Huisletter/huisnummer-
toevoeging

peri23-10303 Vul hier de Huisletter/huisnummer-toevoeging van het
huisnummer van het adres van uw patiënt in. Liever geen
Huisletter/huisnummer-toevoeging van een
postbusnummer!

Postcode peri23-10304 Vul hier de postcode  van het adres van uw patiënt in. Liever
geen postcode van een postbusnummer!

Plaatsnaam peri23-10305 Vul hier de plaatsnaam van het adres van uw patiënt in.
Liever geen plaatsnaam van een postbusnummer!
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Gemeentenaam peri23-10306 Vul hier, indien mogelijk in uw systeem, de gemeentenaam
van het adres  van uw patiënt in. Liever geen
gemeentenaam van een postbusnummer!

Land peri23-10307 Vul hier, indien mogelijk in uw systeem,  het land van het
adres van uw patiënt in. Liever geen land van een
postbusnummer!

Adrestype peri23-10308 Kies uit de waardelijst het juiste adres type

Contactgegevens peri23-82694

Telefoonnummers Peri23-82695

Telefoonnummer Peri23-82696 Vul hier het telefoonnummer van uw patiënt in.

TelecomType Peri23-82697 Kies uit de waardelijst het juiste netwerk of apparaat waar
uw patiënt mee belt.

Nummersoort Peri23-82698 Kies uit de waardelijst of het om een privé- of b.v. een
werknummer gaat.

Email adressen Peri23-82699

EmailAdres Peri23-82700 Vul hier het  e mail adres van uw patiënt in.

EmailSoort Peri23-82701 Kies uit de waardelijst of het om een privé- of b.v. een werk
e mail adres gaat.

Etniciteit peri23-10400 Kies uit de waardelijst de juiste etniciteit van uw patiënt,
conform het schema zoals dit door de KNOV is opgesteld:
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/
2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_d
e_verloskundige_zorg.pdf

Taalvaardigheid vrouw
Nederlandse taal

Peri23-10401 Kies uit de waardelijst hoe goed uw patiënte de
Nederlandse taal machtig is.

Uitgangspunt is dat de voertaal altijd Nederlands is. Hoewel
het mogelijk is dat een zwangere en een zorgverlener
beiden dezelfde 'vreemde' taal spreken, zal een zwangere te
maken krijgen met verschillende zorgverleners die deze taal
waarschijnlijk niet machtig zijn. Het vastleggen van de

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
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taalvaardigheid in het Nederlands is daarom de beste
benadering voor de kwaliteit van de communicatie.

CommunicatieTaal Peri23-82371 Schrijf in de vrije tekst in welke talen met de patiënt
gecommuniceerd kan worden.

Opleidingsniveau Peri23-82155 Kies uit de waardelijst de juiste  hoogst genoten én
afgemaakte opleiding

Beroep Peri23-82154 Schrijf in de vrije tekst welk beroep patiënt (tot voor zeer
kort) heeft (gehad)

Accepteert
bloedtransfusie

Peri23-82157 Vul hier Ja in als de patiënt een bloedtransfusie en/of bloed
gerelateerde producten accepteert Kies anders voor Nee.

Betrokken zorgverlener
/zorginstelling

Peri23-80649

Huisarts Peri23-82022

Zorgverlener
UZI-nummer

Peri23-82027 U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de
huisarts wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Zorgverlener AGB-ID
nummer

Peri23-82028 U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de
huisarts wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Naam zorgverlener Peri23-82029 Vul hier in de vrije tekst de naam van de huisarts in

Apotheek Peri23-82023

Zorginstelling AGB-ID
nummer

Peri23-82028 U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de
apotheek wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Naam zorginstelling Peri23-82031 Vul hier in de vrije tekst de naam van de apotheek in.

Specialist Peri23-82024

Zorgverlener
UZI-nummer

Peri23-82039 U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de
specialist wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Zorgverlener AGB-ID
nummer

Peri23-82032 U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de
specialist wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
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Naam zorgverlener Peri23-82033 Vul hier in de vrije tekst de naam van de specialist in

Type specialist Peri23-82038 Kies uit de waardelijst het juiste  type zorgverlener die
bedoeld wordt.

Zorginstelling Peri23-82035

Zorginstelling AGB-ID Peri23-82036 U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de
zorginstelling wordt automatisch door uw systeem
ingevoerd.

Naam zorginstelling Peri23-82037 Vul hier in de vrije tekst de naam van de organisatie
(instelling) die de zorg levert / heeft geleverd in.

Anamnese peri23-80811

Onder behandeling
geweest?

peri23-82020 Vul hier ja in als de vrouw langdurig onder behandeling bij
huisarts en/of specialist is (geweest) Wanneer het antwoord
op deze vraag 'Nee' is, hoeft 'Algemene anamnese' niet
meer door de zorgverlener te worden ingevuld. Hier zijn dan
'geen bijzonderheden'. Aangeraden wordt, alleen items uit
de anamnese te registreren die relevant zijn voor de
zwangerschap.

Algemene anamnese peri23-80904

Auto-immuun
aandoening

Peri23-82220 Kies uit de waardelijst de juiste Auto-immuun aandoening
die van toepassing is.

Cardiovasculaire
aandoening

Peri23-80906 Kies uit de waardelijst de juiste Cardiovasculaire aandoening
die van toepassing is.

Urogenitale aandoening Peri23-82267 Kies uit de waardelijst de juiste Urogenitale aandoening die
van toepassing is.

Oncologische
aandoening

Peri23-82221 Kies uit de waardelijst de juiste Oncologische aandoening
die van toepassing is.

Schildklier aandoening Peri23-80909 Kies uit de waardelijst de juiste Schildklier aandoening die
van toepassing is.

Diabetes mellitus? Peri23-80910 Vul hier Ja in indien er sprake is van diabetes mellitus (type I
of type II)Kies anders voor Nee.
Let op: het gaat hier nadrukkelijk niet om
zwangerschapsdiabetes (diabetes gravidarum), deze hoort
bij de obstetrische anamnese.
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Neurologische
aandoening

Peri23-80912 Kies uit de waardelijst de juiste Neurologische aandoening
die van toepassing is.

Infectieziekte peri23-80210 Kies uit de waardelijst de juiste infectieziekte die van
toepassing is. Is er sprake van een infectie dan behoeven
sommige infecties extra attentiewaarde bij een verwijzing,
bijvoorbeeld: MRSA, HIV, Hepatitis.

MDL aandoening peri23-82219 Kies uit de waardelijst de juiste Maag Darm en Lever
aandoening die van toepassing is.

Anemie peri23-82222 Kies uit de waardelijst de juiste vorm van Anemie die van
toepassing is.

Longaandoening peri23-82266 Kies uit de waardelijst de juiste Longaandoening die van
toepassing is.

Gynaecologische
aandoening

peri23-80917 Kies uit de waardelijst de juiste gynaecologische aandoening
die van toepassing is. Kiest u voor een gynaecologische
aandoening dan vermeldt u alléén gynaecologische
aandoeningen met mogelijke consequenties voor de
zwangerschap en baring

Orthopedische afwijking peri23-80918 Kies uit de waardelijst de juiste Orthopedische afwijking die
van toepassing is.

Bloedtransfusie? peri23-10805 Vul hier Ja in indien patiënte  in het verleden een
bloedtransfusie heeft gehad. Kies anders voor Nee.

Transfusiereactie? peri23-82231 Vul hier Ja in indien patiënte een transfusiereactie heeft
gehad Kies anders voor Nee.

Type operatie peri23-80818 Kies uit de waardelijst de juiste operatie die van toepassing
is.

Type stollingsprobleem peri23-80817 Kies uit de waardelijst het juiste stollingsprobleem dat van
toepassing is.

Psychiatrie? peri23-82159 Vul hier ja in als er sprake is van een psychiatrische
aandoening. Kies anders voor Nee. U kiest u alléén “Ja” bij
de gediagnosticeerde psychiatrische aandoeningen en u
kiest “Nee” bij  de psychosociale problemen.

Psychiatrie peri23-82332 Als er sprake is van een gediagnosticeerde psychiatrische
aandoening dan kunt u dit hier verder in de vrije tekst
noteren en uitwerken

Overige aandoening? peri23-82212 Vul hier Ja in als er sprake is van een overige aandoening.
Kies anders voor Nee.
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Overige aandoening peri23-80919 Vul hier in de vrije tekst, eventuele andere, niet genoemde
afwijkingen of aandoeningen uit de algemene anamnese
van de patiënt in.

Toelichting alg.
anamnese

peri23-82158 Vul hier, in de vrije tekst, de toelichting in over de gegevens
uit de algemene anamnese.

Psychosociale anamnese peri23-82021

Psychosociale
problematiek?

peri23-80681 Vul hier Ja in indien er sprake is van psychosociale
problematiek. Kies anders voor Nee.

Negatieve seksuele
ervaringen?

peri23-10803 Vul hier Ja in indien er sprake is van negatieve seksuele
ervaringen. Kies anders voor Nee.

Huiselijk geweld? peri23-80680 Vul hier Ja in indien er sprake is (geweest) van huiselijk
geweld. Kies anders voor Nee.                      Bij huiselijk
geweld dat in het verleden heeft plaatsgevonden, maar nu
niet meer actueel is, is er voor deze vrouw toch een
verhoogd risico aanwezig. Aangeraden wordt ook dan Ja in
te vullen. Indien gewenst kan nadere toelichting op deze
vraag opgenomen worden in 'Toelichting psychosociale
anamnese'

Toelichting
psychosociale
anamnese.

peri23-82333 Vul hier in de vrije tekst de toelichting over de psychosociale
anamnese in.

Relevante allergieën peri23-10800 Kies uit de waardelijst de juiste relevante allergie die van
toepassing is.

Familie anamnese peri23-80727

Aandoening peri23-80728

Aandoening details peri23-80729 Schrijf hier in de vrije tekst de details over aandoeningen in
de familie anamnese van de patiënt

Type verwantschap peri23-80730 Kies uit de waardelijst het juiste familielid dat een probleem
c.q. aandoening heeft. Om de graad van het verwantschap
te bepalen wordt er uitgegaan van de baby.

Indicatie prenatale
diagnostiek

peri23-80922

Indicatie invasieve
prenatale diagnostiek?

peri23-80937 Vul hier Ja in indien er sprake is van een Indicatie voor
invasieve prenatale diagnostiek. Kies anders voor Nee.
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Indicatie GUO? peri23-80938 Vul hier Ja in indien er sprake is van een Indicatie voor een
GUO. Kies anders voor Nee.
GUO: Geavanceerd Ultrageluid Onderzoek

Medicatiegebruik? peri23-10801 Vul hier Ja in indien er, op dit moment medicatie gebruikt
wordt. Kies anders voor Nee.

Medicatiegebruik peri23-80749

Soort medicatie peri23-10802 Vul hier, in de vrije tekst, de merknaam en eventueel de
stofnaam van het medicijn dat uw patiënt gebruikt in.

Begindatum peri23-80751 Vul hier in wanneer is uw patiënt gestart is met het
medicijn.

Einddatum peri23-80752 Vul hier in wanneer is uw patiënt gestopt is met het
medicijn.

Dosering medicatie peri23-80750 Vul hier, in de vrije tekst, de dosering van het medicijn dat
uw patiënt gebruikt in.

Bijzonderheden peri23-80753 Vul hier, in de vrije tekst, eventuele bijzonderheden over de
medicijnen en/of het medicijngebruik van uw patiënt in.

Lengte gemeten peri23-20212 Vul hier in centimeters, de lengte van uw patiënt in.

BMI peri23-80688

Datum bepaling peri23-80689 Vul hier de datum in waarop de BMI bepaald is

BMI vrouw peri23-10806 U hoeft hier niets in te vullen. De BMI van uw patiënt wordt
automatisch door uw systeem berekend.

Vrouwelijke genitale
verminking

peri23-80675 Vul hier Ja in, indien er sprake is van vrouwelijke genitale
verminking. Kies anders voor Nee.

Type vrouwelijke
genitale verminking

peri23-80676 Kies uit de waardelijst het juiste type vrouwelijke genitale
verminking waarvan sprake is.

Actuele Bloeddruk peri23-10807

Actuele Bloeddruk
systolisch

peri23-10808 Noteer hier de laatst gemeten systolische bloeddruk.
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Actuele Bloeddruk
diastolisch

peri23-10809 Noteer hier de laatst gemeten diastolische bloeddruk.

Bloedgroep vrouw peri23-10810 Kies uit de waardelijst de juiste  bloedgroep van uw patiënt.

Rhesus D factor peri23-10811 Kies uit de waardelijst de juiste Rhesus D factor van uw
patiënt.

Rhesus c factor peri23-10816 Kies uit de waardelijst de juiste Rhesus c  factor van uw
patiënt.

Partner peri23-80633

Persoonsnaam peri23-80638

Voornaam peri23-80639 Vul hier, in de vrije tekst,  de roepnaam (De naam waarmee
de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.) van de
partner van de patiënt in.

Voorvoegsel peri23-80640 Vul hier, in de vrije tekst, het voorvoegsel (of de
voorvoegsels)  van de achternaam van de partner van de
patiënt in.

Achternaam peri23-80641 Vul hier, in de vrije tekst, de achternaam(en) van de partner
van de patiënt in.

Etniciteit peri23-80636 Kies uit de waardelijst de etniciteit van de partner uw
patiënte in conform het schema zoals dit door de KNOV is
opgesteld:
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/21
14/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verl
oskundige_zorg.pdf

Obstetrische anamnese
gegroepeerd per
voorafgaande
zwangerschap

Peri23dataelement-1
7

Identificatie van de
zwangerschap

peri23-10590 U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal een uniek
identificatienummer voor deze en elke voorafgaande
zwangerschap van uw patiënt berekenen.

Wijze einde
zwangerschap

peri23-80623 Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop de
zwangerschap geëindigd is. TOP (Termination of Pregnancy)
is zwangerschapsafbreking na 16 weken. Bij TOP wordt hier
'Partus' geregistreerd, zodat dit meegenomen wordt als
pariteit. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een
zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16

https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
https://www.knov.nl/serve/file/knov.nl/knov_downloads/2114/file/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
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weken wordt bedoeld. U kunt er van uit gaan dat een
zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus
,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in
het geval van een partus het kind geboren is.

Graviditeit peri23-82001 Vul hier het aantal zwangerschappen Miskramen, EUG’s,
APLA’s, TOP’s etc. in, inclusief de huidige zwangerschap

Pariteit peri23-82002 Vul hier het aantal Partus na 16+0 weken graviditeit in,
levend- of dood geboren, in leven of niet meer in leven.
Inclusief TOP

Datum einde
zwangerschap

peri23-82040 Noteer hier de datum waarop de zwangerschap  geëindigd is
zonder partus. Dus een Miskraam, EUG’s, APLA, etc. in. U
kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als,
in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo
of de foetus geboren is en in het geval van een partus het
kind geboren is.

Zwangerschapsduur
einde zwangerschap

peri23-82041 U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal de
zwangerschapsduur automatisch berekenen. U kunt er van
uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval
van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de
foetus geboren is en in het geval van een partus het kind
geboren is.

A terme datum (groep) peri23-82003

A terme datum peri23-82004 Zodra er een à terme datum bekend is kunt u deze
(voorlopige) à terme datum hier vastleggen. De definitieve à
terme datum wordt elders vastgelegd.

Actuele à terme datum? peri23-82005 Noteer hier de  à terme datum die op dit moment gebruikt
wordt. Veelal zal dit de voorlopige à terme datum zijn.

Definitieve à terme
datum

peri23-82337 De Definitieve à terme datum is de ‘Zekere à terme datum’
bepaald volgens het landelijke protocol "Datering
Zwangerschap". Indien er geen Zekere à terme datum meer
bepaald kan worden op basis van dit protocol is de
definitieve à terme datum de à terme datum die voor de
rest van de zorgverlening gehanteerd zal worden.
Noot: oorzaken van het niet meer kunnen bepalen van
Zekere à terme datum volgens het protocol kunnen
bijvoorbeeld zijn: miskraam, laat onder controle of geen
termijnecho. Voor definitie termijnecho de NVOG / BEN
aanhouden.

Diagnose peri23-82314
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Datum peri23-82314 Noteer hier de datum van de diagnose

Zwangerschapsduur peri23-82316 Noteer de zwangerschapsduur ten tijde van de diagnose.
N.B. Vaak zal uw systeem dit al voor u doen.

Gynaecologische
aandoening

peri23-82317 Kies uit de waardelijst de juiste  gynaecologische
aandoening met mogelijke consequenties voor de
zwangerschap.

Bloedverlies? peri23-82318 Vul hier Ja in als ergens in de de zwangerschap een
relevante hoeveelheid bloedverlies heeft plaatsgevonden.
Kies anders voor Nee

Partiële mola? peri23-82319 Vul hier Ja in indien er in een zwangerschap sprake was van
een partiële mola (dus een mola samen met een intacte
zwangerschap) Kies anders voor Nee.

Cervixinsufficiëntie? peri23-82320 Vul hier Ja in, indien  er in een zwangerschap sprake van een
cervixinsufficiëntie. Kies anders voor Nee.  Kijk voor de
definitie van Cervixinsufficiëntie naar de omschrijving
hierover binnen uw eigen VSV

Infectie peri23-82321 Kies uit de waardelijst de juiste infectie die van toepassing
is.

Hyperemesis
Gravidarum?

peri23-82322 Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap sprake was van
hyperemesis gravidarum Kies anders voor Nee.
Hyperemesis gravidarum is een ernstige vorm van
misselijkheid en braken in de zwangerschap die samen gaat
met gewichtsverlies, dehydratie en elektrolytstoornissen.

Hypertensieve
aandoening

peri23-82323 Kies uit de waardelijst de juiste hypertensieve aandoening
die van toepassing was in de zwangerschap.

Zwangerschaps-
cholestase?

peri23-82324 Vul hier Ja in, indien  er in een zwangerschap sprake was
van zwangerschapscholestase. Kies anders voor Nee.  Een
zwangerschapscholestase is een aandoening
gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder
huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met
een verhoogde concentratie van random serum galzuren.
(NVOG richtlijn 2018)

Diabetes Gravidarum
met insuline ?

peri23-82325 Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap sprake was van
diabetes gravidarum met insuline gebruik. Kies anders voor
Nee.

Afwijkende groei foetus peri23-82326 Kies uit de waardelijst de juiste afwijkende groei van de
foetus die van toepassing was in een zwangerschap.
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Dreigende partus
immaturus?

peri23-82327 Vul hier Ja in indien uw patiënt in een zwangerschap
opgenomen is  geweest wegens een  dreigende partus
immaturus. Kies anders voor Nee. Een partus immaturus is
gedefinieerd als er een partus tussen  16w0d tot en met
27w6d.

Dreigende partus
prematurus?

peri23-82328 Vul hier Ja in indien uw patiënt in een zwangerschap
opgenomen is  geweest wegens een  dreigende partus
prematurus. Kies anders voor Nee. Een partus prematurus is
gedefinieerd als er een partus tussen 28w0d tot en met
36w6d.

Abruptio placentae? peri23-82329 Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap sprake was van
een abruptio placentae  Kies anders voor Nee. Een abruptio
placentae is een voortijdige geheel of gedeeltelijke loslating
van de placenta.

Irregulaire antistoffen? peri23-82214 Vul hier Ja in, indien er in een zwangerschap irregulaire
antistoffen aanwezig waren. Kies anders voor Nee.

Eerdere bevalling peri23-dataelement
18

Diagnose bevalling peri23-82399

Datum peri23-82400 De datum waarop de bevalling heeft plaatsgevonden.

Zwangerschapsduur peri23-82401 U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal de
zwangerschapsduur automatisch berekenen. U kunt er van
uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval
van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de
foetus geboren is en in het geval van een partus het kind
geboren is.

Fluxus postpartum? peri23-82409 Vul hier Ja in, indien er na de baring sprake was van meer
dan 1000 cc bloedverlies binnen 24 uur na de geboorte van
het kind. Kies anders voor Nee.

Interventies begin
baring (groep)

peri23-80822

Interventie begin baring peri23-20560 Kies uit de waardelijst de juiste interventie om de baring te
laten starten.  LET OP: Een primaire sectio is een geplande
sectio en wordt óók als zodanig geregistreerd als deze
uitgevoerd wordt wanneer de weeën al zijn begonnen, de
vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen.
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Indicatie interventie
begin baring

peri23-80838 Kies uit de waardelijst de juiste indicatie om de baring op
gang te brengen. Let op: Registreer hier één indicatie: de
meest zwaarwegende.

Wijze waarop de baring
begon

peri23-80708 Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de  baring
begon

Placenta peri23-80718

Geboorte placenta peri23-82336 Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de placenta
geboren werd.

Hoeveelheid
bloedverlies

peri23-10598 Vul hier de (liefst gemeten) hoeveelheid bloedverlies
tijdens de baring / het nageboorte tijdperk in. Bloedverlies
wordt uitgedrukt in millimeters. Het nageboortetijdperk
noemen we de periode tussen de geboorte van het kind en
de placenta.

Duur actieve
ontsluitingsfase

peri23-10601 Vul hier, afgerond in hele uren in hoe lang de actieve fase
van de ontsluiting geduurd heeft. De actieve fase van de
ontsluiting gaat over het algemeen in na 3 cm. ontsluiting.

Duur uitdrijving vanaf
actief persen

peri23-10206 Vul hier, in minuten in hoelang er geperst werd bij de baring.
Sommige systemen kunnen dit ook al voor u berekenen. Let
op, bij een meerling noteren we de tijd van de uitdrijving
van het eerste kind.

Conditie perineum
postpartum.

peri23-80674 Kies uit de waardelijst de juiste staat waarin het perineum
de baring postpartum verkeerde.

Vorige uitkomst (per
kind)

peri23-19

Vorige baring peri23-80709

Werkelijke plaats baring
(type locatie)

peri23-80710 Kies uit de waardelijst de juiste plaats  waar de baring heeft
plaatsgevonden

Ziekenhuis baring peri23-82042

Ziekenhuisnummer
(LVR-id)

peri23-82113 U hoeft hier niets in te vullen. Het nummer van het
ziekenhuis wordt automatisch door uw systeem ingevuld.

Zorginstelling AGB-ID
nummer

Peri23-82043 U hoeft hier niets in te vullen. Het nummer van het
ziekenhuis wordt automatisch door uw systeem ingevuld.
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Naam zorginstelling peri23-82044 Als uw systeem dat niet al automatisch doet,  vult u hier de
naam van het ziekenhuis in waarin de baring heeft
plaatsgevonden.

Demografische
gegevens

peri23-80696

Naamgegevens kind peri23-80701

Voornamen peri23-82128 Noteer hier, in de vrije tekst, alle voornamen van het kind.

Initialen peri23-82355 Noteer hier, in de vrije tekst, alle voorletters van het kind.

Roepnaam peri23-82352 Noteer hier, in de vrije tekst, de roepnaam (De naam
waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.) van
het kind.

Achternaam Peri23-82356

Soort naam Peri23-82362 Kies uit de waardelijst welke naam uw patiënt als (eerste)
achternaam gebruikt

Voorvoegsel Peri23-82358 Noteer hier eventueel het voorvoegsel van de achternaam
van het/de kind(eren) in. Let op bij niet Nederlandse
namen: el – ait – al – ben – da – de la – del – di – do – dos
du- es – la – le en st   zijn  allemaal voorvoegsels.

Achternaam Peri23-82129 Noteer  hier de achternaam(en) van het kind die het bij de
geboorte heeft gekregen

Geslacht (medische
observatie)

Peri23-80712 Kies uit de waardelijst het juiste geslacht van het kind.

Geboortedatum peri23-80702 Noteer hier de geboortedatum en tijd van het kind.

Perinatale sterfte peri23-80704

Perinatale sterfte? peri23-40280 Vul hier Ja in, indien de de foetus of het kind is overleden.
Kies anders voor Nee.

Fase Perinatale sterfte peri23-80706 Kies uit de waardelijst de juiste fase waarin de foetus of
baby overleden is. We spreken van perinataal gedurende
week 22 van de zwangerschap t/m dag 7 postpartum
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Kind in leven? peri23-80989 Hiermee bepalen we de progenituur, dus of het kind of een
van de kinderen op dit moment in leven is. Vul hier Ja in,
indien van toepassing, kies anders voor Nee. Een levend
geboren kind dat 3 jaar na de geboorte overleden is  door
een ongeluk scoort dus een nee.

Toelichting overlijden
kind

peri23-80990 Indien gewenst kunt u, in de vrije tekst, het overlijden van
het kind nog nader toelichten.

Kindspecifieke gegevens
vorige uitkomsten

peri23-dataelement-2
1

Type partus peri23-80624 Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop de partus
geëindigd is.  Let op!! Een primaire sectio is een geplande
sectio en wordt óók als zodanig geregistreerd als deze
uitgevoerd wordt wanneer de weeën al zijn begonnen, de
vliezen zijn gebroken en/of de uitdrijving is begonnen.
TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking
na 16 weken. Dit in tegenstelling tot APLA, waarmee een
zwangerschapsafbreking (abortus) van minder dan 16
weken wordt bedoeld. U kunt er van uit gaan dat een
zwangerschap geëindigd is als, in het geval van een Abortus
,APLA, TOP of Mola het embryo of de foetus geboren is en in
het geval van een partus het kind geboren is.

Zwangerschapsduur peri23-82341 Noteer hier de zwangerschapsduur in bij geboorte van het
kind. . Bij een meerling per kind vastleggen!

Geboortegewicht peri23-10604 Noteer hier, in grammen, het geboortegewicht van het kind.

Percentiel van het
geboortegewicht

peri23-10605 Kies uit de waardelijst het percentiel dat het best
overeenkomt met het geboortegewicht van de baby. Vaak
zal uw systeem dit echter al automatisch invullen. Gebruik
hiervoor de Perined (Hoftiezer) geboortegewichtcurven.
2018

Apgar score na 5 min. peri23-10606 Vul hier de Apgar Score in die de baby destijds na 5 min.
heeft gekregen. Let op: Indien er een Apgar Score afgegeven
is door de kinderarts die score noteren.

Vaginale kunstverlossing peri23-10607 Kies uit de waardelijst de juiste vaginale kunstverlossing die
bij de partus heeft plaatsgevonden.

Sectio caesarea (group) peri23-82045

Beslismoment Sectio
caesarea

peri23-82046 Kies uit de waardelijst de juiste fase waarop, in het verleden,
een secundaire sectio heeft plaatsgevonden.
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Indicatie voor een
primaire sectio

peri23-82548 Als bij een van de partus een primaire sectio caesarea heeft
plaatsgevonden,  kies dan uit de waardelijst de juiste
indicatie voor deze primaire sectio caesaria. LET OP: Een
primaire sectio is een geplande sectio en wordt óók als
zodanig geregistreerd als deze uitgevoerd wordt wanneer de
weeën al zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de
uitdrijving is begonnen.

Indicatie voor een
secundaire sectio

peri23-82549 Als bij een van de  partus een secundaire sectio caesarea
heeft plaatsgevonden,  kies dan uit de waardelijst de  juiste
indicatie waarom er besloten werd om deze secundaire
sectio caesarea uit te voeren.

Overige interventies peri23-82215 Kies uit de waardelijst de juiste overige  interventies die
heeft plaatsgevonden. Het gaat hier om interventies bij de
baring náást vaginale kunstverlossing en/of sectio.

Congenitale
afwijkingen?

peri23-80997 Vul hier Ja in als (een van)  de baby(s) een congenitale
afwijking(en) had. Kies anders voor Nee.

Congenitale afwijkingen
(groep)

Peri23-80998

Specificatie congenitale
afwijkingen (groep)

peri23-80999

Specificatie congenitale
afwijkingen

peri23-80100 Kies uit de waardelijst de juiste congenitale afwijking die de
baby had.

Chromosomale
afwijkingen?

peri23-81002 Vul hier Ja in als de baby een chromosomale afwijking had.
Kies anders voor Nee.

Specificatie
chromosomale afwijking
(groep)

Specificatie
chromosomale afwijking

peri23-81004 Kies uit de waardelijst de juiste  chromosomale afwijking
van de baby.

Bijzonderheden kind peri23-80717 Hier kunt u, in de vrije tekst, bijzonderheden over het kind
noteren.

Zwangerschap peri23-dataelement-3

Identificatie van de
zwangerschap

peri23-80627 U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal een uniek
identificatienummer voor deze en elke voorafgaande
zwangerschap van uw patiënt berekenen.
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Casemanager naam peri23-80664 Noteer hier, in de vrije tekst,  de naam van de casemanager
voor de huidige zwangerschap.

Graviditeit peri23-20010 Vul hier het aantal zwangerschappen Miskramen, EUG’s,
APLA’s, TOP’s etc. in, inclusief de huidige zwangerschap

Pariteit (vóór deze
zwangerschap)

peri23-20150 Vul hier het aantal Partus in na 16+0 weken graviditeit in,
levend- of dood geboren, in leven of niet meer in leven.
Inclusief TOP

Pariteit peri23-20153 Vul hier het aantal Partus in na 16+0 weken graviditeit in,
levend- of dood geboren, in leven of niet meer in leven.
Inclusief TOP

Aantal levende kinderen peri23-80617 Hiermee bepalen we de progenituur, dus of  een van de
vorige kinderen op dit moment in leven is. Een levend
geboren kind dat 3 jaar na de geboorte overleden is  door
een ongeluk telt dus mee.

Fetal loss peri23-80678 Noteer hier het aantal voorafgaande foetussen in die voor
deze zwangerschap intra uterien en na de 16e week
overleden zijn. Dus exclusief TOP. Let op: Een meerling
meermaals meetellen!

A terme datum peri23-20029

A terme datum peri23-20030 Zodra er een vermoedelijke  à terme datum bekend is kunt u
deze datum hier vastleggen. De definitieve  à terme datum
wordt elders vastgelegd.

Datum bepaling à terme
datum

peri23-20040 Noteer hier de datum in waarop de vermoedelijke à terme
datum is vastgesteld. De definitieve  à terme datum wordt
elders vastgelegd.

A terme datum o.b.v. peri23-20050 Kies uit de waardelijst de juiste methode waarop de
vermoedelijke à terme datum is bepaald.

Actuele à terme datum peri23-20055 Vul hier Ja in, indien de betreffende à terme datum actueel
is. Kies anders voor Nee.

Zeker? peri23-80669 Vul hier Ja in, indien de betreffende à terme datum zeker is.
Kies anders voor Nee.

Definitieve à terme
datum

peri23-82160 Vul hier de definitieve à terme datum in zodra die is
vastgesteld. Bij voorkeur d.m.v. het protocol datering
zwangerschap NVOG

Foliumzuur gebruik peri23-80819 Kies uit de waardelijst het  juiste moment waarop met de
inname van extra foliumzuur begonnen is.
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Hoeveelling peri23-20020 Noteer hier hoeveel foetussen er in utero zijn (vooral bij een
meerling).

Amnioniciteit peri23-20130 Noteer hier of het gaat om één of meer foetussen in het
amnion. Meerdere foetussen in één amnion is
monoamniotisch, geen tussenschot zichtbaar).

Chorioniciteit peri23-20140 Noteer hier of het gaat om één of meer foetussen in het
chorion. Meerdere foetussen in één chorion is
monochoriaal.

Consanguïniteit? peri23-80686 Vul hier ja in indien de patiënt en haar partner tot en met de
3e graad familie van elkaar zijn. Kies anders voor Nee

Vals positieve
zwangerschap

peri23-20060 Vul hier Ja in indien het gaat om een vals positieve
zwangerschap. Kies anders voor Nee. Dus als b.v. de
zwangerschapstest zwanger aangaf en achteraf, door de
echo, blijkt dat mw. niet zwanger is vult u hier Ja in.

LVR1
administratienummer

peri23-20070 Vul hier het identificatienummer binnen de praktijk of het
ziekenhuis in.

Subfertiliteits-
behandeling?

peri23-20080 Vul hier ja in indien de zwangerschap met behulp van een
fertiliteitsbehandeling (een behandeling om de kans op
zwangerschap te vergroten) is ontstaan. Kies anders voor
Nee Bij een spontane zwangerschap na een subfertiliteit
behandeling kiest u ook voor Ja

Soort Subfertiliteits-
behandeling?

peri23-20081

Ovulatieinductie
toegepast?

peri23-20091 Vul hier Ja in als de zwangerschap met behulp van Ovulatie
inductie (tabletten, injectie of pomp) gestimuleerd is of  op
gang is gebracht. Kies anders voor Nee

Geassisteerde conceptie peri23-20095 Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop deze
zwangerschap tot stand is gekomen.

Eiceldonatie toegepast? peri23-20100 Vul hier ja in indien voor deze zwangerschap eiceldonatie is
toegepast. Kies anders voor Nee

Eiceldonatie peri23-20101

Geboortedatum
eiceldonatrice

peri23-20103 Vul hier, indien bekend, de geboortedatum van de
eiceldonatrice in.

Leeftijd eiceldonatrice peri23-82388 Indien de geboortedatum van de eiceldonatrice niet bekend
is kunt u hier haar leeftijd invullen. Als de geboortedatum
wel bekend is zal uw systeem dit in veel gevallen voor u
doen.
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Eicelextractiedatum peri23-82389 Vul hier, indien bekend, de datum van de extractiedatum
van de eicel in.

Cryo embryo? peri23-82391 Vul hier ja in indien het om een ingevroren embryo gaat.
Kies anders voor Nee. Een embryo heeft hartactie en heeft
een CRL ≥ 10mm.

Embryotransfer Datum peri23-82390 Vul hier, indien bekend, de transferdatum (datum van
terugplaatsing)  van het embryo in. Een embryo heeft
hartactie en heeft een CRL ≥ 10mm.

Trisomie in de
anamnese?

peri23-20170 Vul hier Ja in indien er in een van de voorgaande
zwangerschappen sprake was van een foetus of kind met
een Trisomie. Kies anders voor Nee

Hoogste diastolische
tensie

peri23-20220 Vul hier de hoogst gemeten diastolische tensie
(onderdruk) gedurende deze zwangerschap in.

Voornemens peri23-80671

Risicostatus van de
zwangerschap

peri23-82152 Kies uit de waardelijst de juiste risicostatus van de
zwangerschap op het moment van de intake of na het
MDO.(multidisciplinair overleg)

Voorgenomen plaats
baring tijdens de
zwangerschap

peri23-20261 Kies uit de waardelijst de plaats waar de patiënt zelf wenst
te bevallen. Het gaat hier uitdrukkelijk om de wens van de
vrouw voor de bevalling. Soms wordt haar wens beperkt
door de risicostatus.

Echelon
eindverantwoordelijke

peri23-82153 Kies uit de waardelijst het juiste echelon (de juiste lijn) van
degene die verantwoordelijk is vanaf het moment van de
intake of na het MDO. (multidisciplinair overleg).

Afspraken peri23-82011 Schrijf hier in de vrije tekst het zorgplan van deze
zwangerschap.

Voorgenomen voeding peri23-82009 Kies uit de waardelijst welke voeding patiënte van plan is om
te gaan geven vanaf het moment van de intake of na het
MDO. (multidisciplinair overleg).

Voorgenomen
achternaam

peri23-82010 Noteer hier welke achternaam/namen de baby gaat krijgen.

Kraamzorg peri23-80637

Kraamzorg aangevraagd peri23-20270 Vul hier ja in indien de patiënt zich heeft aangemeld voor
kraamzorg postpartum. Kies anders voor Nee



30

Kraamzorginstelling peri23-80642 Vul hier het de naam van de kraamzorgorganisatie (het
kraambureau) in waarbij uw patiënt zich heeft aangemeld.

Bevalplan peri23-80672 Schrijf hier, in de vrije tekst, het bevalplan van de patiënt. Of
voeg de PDF en/of de geschreven tekst van de patiënt hier
toe

Prenatale controle peri23-80732

Datum controle peri23-80737 Vul hier de datum in waarop de controle, het (telefoon)
gesprek of de mailwisseling heeft plaatsgevonden. N.B. Vaak
zal uw systeem dit al voor u neerzetten.

Naam zorgverlener peri23-80736 Hier kunt u, als het systeem het al niet voor u heeft gedaan,
uw eigen naam invullen.

Zorverlenertype peri23-82067 Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener dat u
bent.

Zwangerschapsduur peri23-80738 Noteer de zwangerschapsduur in weken en dagen ten tijde
van het consult. N.B. Vaak zal uw systeem dit al voor u
neerzetten.

Leven voelen peri23-80746 Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe goed, de
patiënt vindt dat de baby beweegt.

Pitting oedeem? peri23-82583 Vul hier ja in indien er sprake is van pitting oedeem. Kies
anders voor Nee.  We spreken van pitting oedeem als u
bijvoorbeeld ter hoogte van het scheenbeen een putje in de
huid kunt drukken.

Ernst Oedeem peri23-80740 Kies uit de waardelijst de juiste waarde voor de ernst van
het pitting oedeem.

Rookgedrag peri23-80810 Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe veel, de
patiënt per dag rookt. Als de patiënt minder dan 6 maanden
voor de huidige zwangerschap gestopt is met roken vult u
<Gestopt met roken vóór huidige zwangerschap> in. Indien
zij langer dan 6 maanden voor de huidige zwangerschap
gestopt is met roken vult u <Niet gerookt> in.

Alcoholgebruik peri23-80747 Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe veel, de
patiënt per dag drinkt.

Drugsgebruik? peri23-82102 Vul hier ja in als de patiënt enige vorm van drugs  gebruikt.
Vul ook Ja in als dit binnen een jaar voor de conceptie is
gebruik. Kies anders voor Nee.



31

Soort drugs peri23-82103 Kies uit de waardelijst de juiste soort drugs die uw patiënt
tot een  jaar voor de conceptie of tijdens de zwangerschap
heeft gebruikt

Bloeddruk peri23-80832

Bloeddruk systolisch peri23-80833 Noteer hier de systolische bloeddruk.

Bloeddruk diastolisch peri23-180834 Noteer hier de diastolische bloeddruk.

Gewicht gemeten peri23-20211 Vul hier het lichaamsgewicht van de patiënt in uitgedrukt in
kilogrammen met één cijfer achter de komma bij het eerste
bezoek aan uw instelling.

Proteïne in urine o.b.v.
strips

peri23-80836 Kies uit de waardelijst de juiste hoeveelheid proteïne in de
urine die de strip aangeeft.

Fundushoogte peri23-80741 Hier kunt u de fundushoogte in centimeters aangeven.

Fundusstand peri23-80742 Kies uit de waardelijst de juiste fundushoogte volgens de
anatomische referentiepunten.

Uitwendig Onderzoek peri23-80621

Ligging peri23-80622 Kies uit de waardelijst de juiste ligging van de foetus.

Indaling peri23-80744 Kies uit de waardelijst de juiste mate van indaling.

Hartactie aanwezig? peri23-82104 Vul hier ja in als er foetale hartactie werd waargenomen.
Kies hier Nee als er geen foetale hartactie werd
waargenomen.

Hartactie peri23-82105

Regelmaat hartslag peri23-82106 Kies uit de waardelijst het juiste ritme van de hartslag van
de foetus

Frequentie hartslag peri23-82107 Kies uit de waardelijst de juiste frequentie van de hartslag
van de foetus
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Hartslag op basis van peri23-80745 Kies uit de waardelijst met gebruik van welk apparaat u de
hartslag heeft waargenomen.

Actuele aantal levende
foetus

peri23-20025 Vul hier in hoeveel foetus(sen) er op dit moment in leven
zijn.

Opmerkingen peri23-80748 Hier kunt u in de vrije tekst eventuele opmerkingen over het
uitwendig onderzoek noteren.

Diagnose peri23-82268

Datum peri23-82272 Noteer hier het moment waarop de diagnose gesteld is. Dit
wordt meestal automatisch door uw systeem ingevuld.

Zwangerschapsduur peri23-82285 Noteer de zwangerschapsduur ten tijde van het stellen van
de diagnose. Vaak zal uw systeem dit al voor u noteren.

Gynaecologische
aandoening

peri23-82269 Kies een aandoening met mogelijke consequenties voor
deze zwangerschap uit de waardelijst

Bloedverlies? peri23-82270 Vul hier Ja in als ergens in deze zwangerschap, dus niet
tijdens de partus of in het kraambed, bloedverlies heeft
plaatsgevonden. Kies anders voor Nee

Partiële mola? peri23-82286 Vul hier Ja in, indien er sprake is van een partiële mola, met
intacte zwangerschap. Kies anders voor Nee.

Cervixinsufficiëntie? peri23-82271 Vul hier Ja in, indien er sprake is van cervixinsufficiëntie.
kies anders voor Nee. Cervixinsufficiëntie is het te vroeg
korter en weker worden van de baarmoederhals waardoor
de baby zonder dat er sprake is van weeën voor 36 weken
en 6 dagen geboren wordt.

Infectie peri23-82273 Kies uit de waardelijst de juiste infectie die van toepassing
is.

Hyperemesis
Gravidarum?

peri23-82274 Vul hier Ja in, indien er sprake is van hyperemesis
gravidarum. Kies anders voor Nee. Hyperemesis
gravidarum is een ernstige vorm van misselijkheid en braken
in de zwangerschap die samengaat met gewichtsverlies,
dehydratie en elektrolytstoornissen.

Hypertensieve
aandoening

peri23-82275 Kies uit de waardelijst de juiste hypertensieve  aandoening
die van toepassing is.

Zwangerschaps-
cholestase?

peri23-82276 Vul hier Ja in, indien er sprake van is van
zwangerschapscholestase. Kies anders voor Nee.
Een zwangerschapscholestase is een aandoening
gekarakteriseerd door (intense) jeuk zonder
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huidafwijkingen, behalve krabeffecten, in combinatie met
een verhoogde concentratie van random serum galzuren.
(NVOG richtlijn 2018)

Diabetes Gravidarum
met insuline?

peri23-82277 Vul hier Ja in, indien er sprake is van diabetes gravidarum
met insuline. Kies anders voor Nee.

Afwijkende groei foetus peri23-82278 Kies uit de waardelijst de juiste afwijkende groei die van
toepassing is.

Dreigende partus
immaturus?

peri23-82279 Bij de dreigende partus immaturus hoeft u alleen maar ja of
nee in te vullen als er sprake is van een dreiging. Dus als de
baby in het geval van een dreigende partus immaturus
prematuur of  à terme geboren is vult u Ja in. In alle andere
gevallen kiest u voor Nee. Een partus immaturus is
gedefinieerd als er een partus tussen 16w0d tot en met
27w6d.

Dreigende partus
prematurus?

peri23-82280 Bij een dreigende partus prematurus hoeft u alleen maar ja
of nee in te vullen als er sprake is van een dreiging. Dus als
de baby in het geval van een dreigende partus prematurus à
terme geboren is vult u Ja in. In alle andere gevallen kiest u
voor Nee. Een partus prematurus is gedefinieerd als er een
partus tussen 28w0d tot en met 36w6d.

Abruptio placentae? peri23-82289 Vul hier Ja in, indien voortijdig de placenta geheel of
gedeeltelijk is losgelaten. Kies anders voor Nee.

Navelstrengprolaps? Peri23-82452 Vul hier Ja in, indien er sprake is van een uitgezakte
navelstreng. Kies anders voor Nee.

Liggingsafwijking peri23-82380 Kies uit de waardelijst de juiste liggingsafwijking. Vanaf
36+0 dagen weken is iedere ligging anders dan 'hoofdligging'
een afwijkende ligging.

Intra-uteriene
vruchtdood

peri23-80613

Vermoeden
intra-uterine
vruchtdood?

peri23-82435 Vul hier Ja in, indien er sprake is van een vermoeden van
een intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.

Vermoeden IUVD op
basis van

peri 23-82526 Kies uit de waardelijst de juiste wijze van vaststelling van het
vermoeden van de  intra-uteriene vruchtdood.

Interventie peri23-82377
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Datum peri23-82378 Vul hier de datum en liefst ook tijd van de interventie in.
Meestal zal uw systeem dit echter al voor u doen.

Zwangerschapsduur peri23-82379 Noteer hier het aantal weken en dagen dat uw patiënt op
dit moment zwanger is. Meestal zal uw systeem dit echter al
voor u doen.

Interventie peri23-82376 Kies uit de waardelijst de juiste interventie.

Intra-uteriene
behandeling

peri23-82230 Kies uit de waardelijst de juiste intra-uteriene behandeling.

Antenatale
betrokkenheid
kinderarts?

peri23-82232 Vul hier Ja in, indien er sprake is van antenatale
betrokkenheid door de kinderarts. Kies anders voor Nee.

Reden antenatale
betrokkenheid
kinderarts

peri23-82233 Kies uit de waardelijst de juiste reden(en) voor de
antenatale betrokkenheid door de kinderarts. Het kunnen er
meer zijn.

Maternale sterfte? peri23-20670 Vul hier Ja in, indien er sprake is van maternale sterfte tot
een jaar na de partus. Kies anders voor Nee.

Datum maternale
sterfte

peri23-20680 Vul hier de datum in waarop de maternale sterfte heeft
plaatsgevonden.

Wijze einde
zwangerschap

peri23-80625 Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de
zwangerschap geëindigd is. In geval van TOP (Termination of
Pregnancy) kiest u voor Partus. TOP zelf wordt elders
geregistreerd..U kunt er van uit gaan dat een zwangerschap
geëindigd is als, in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of
Mola het embryo of de foetus geboren is en in het geval van
een partus het kind geboren is.

APLA nav prenataal
onderzoek?

peri23-82369 Vul hier Ja in indien er een APLA heeft plaatsgevonden
vanwege een afwijking bij de foetus, Kies anders voor Nee

Datum einde
zwangerschap

peri23-20540 Vul hier de datum in van het einde van de zwangerschap
indien de zwangerschap niet is geëindigd in een partus. .U
kunt er van uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als,
in het geval van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo
of de foetus geboren is en in het geval van een partus het
kind geboren is.

Counseling prenatale
screening en prenatale
diagnostiek

peri23-dataelement-1
0
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Counseling
combinatietest

peri23-82161

Datum counseling peri23-20455 Vul hier de datum in waarop de counseling over
combinatietest heeft plaatsgevonden.

Zorgverlener peri23-82410

Zorgverlener
UZI-nummer

Peri23-82411 U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de
counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Zorgverlener AGB-ID
nummer

Peri23-82412 U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de
counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Zorgverlener LVR1-ID
nummer

Peri23-82413 U hoeft hier niets in te vullen. Het LVR1 nummer van de
counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Naam zorgverlener Peri23-82415 Als uw systeem dat niet automatisch doet,  vult u hier de
naam van de counselor in, meestal uw eigen naam.

Direct IPD gewenst? peri23-20480 Vul hier Ja in indien er een reden is voor directe  invasieve
prenatale diagnostiek (IPD) en deze ook door de patiënt
gewenst is. Kies anders voor Nee

Combinatietest
gewenst?

peri23-20485 Vul hier Ja in indien de patiënt een combinatietest wenst.
Kies anders voor Nee

Counseling SEO peri23-82162

Datum counseling peri23-82163 Vul hier de datum in waarop de counseling over
combinatietest heeft plaatsgevonden.

Zorgverlener peri23-82410

Zorgverlener
UZI-nummer

Peri23-82420 U hoeft hier niets in te vullen. Het UZI nummer van de
counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Zorgverlener AGB-ID
nummer

Peri23-82421 U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van de
counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.

Zorgverlener LVR1-ID
nummer

Peri23-82422 U hoeft hier niets in te vullen. Het LVR1 nummer van de
counselor wordt automatisch door uw systeem ingevoerd.
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Naam zorgverlener Peri23-82424 Als uw systeem dat niet automatisch doet,  vult u hier de
naam van de counselor in, meestal uw eigen naam.

Direct GUO gewenst? peri23-20480 Vul hier Ja in indien er een reden is voor Geavanceerd
Ultrageluid Onderzoek (GUO) en dit ook door de patiënt
gewenst is. Kies anders voor Nee

SEO gewenst? peri23-20495 Vul hier Ja in indien de patiënt een Structureel Echoscopisch
Onderzoek (SEO) wenst. Kies anders voor Nee

Bevalling peri23-dataelement-6

Partusnummer peri23-20500 Vul hier het door u gekozen partus nummer in.

Diagnose bevalling Peri23-82291

Datum peri23-82381 Vul hier de datum van de laatste bevalling in

Zwangerschapsduur peri23-82382 U hoeft hier niets in te vullen. Uw systeem zal de
zwangerschapsduur automatisch berekenen. U kunt er van
uit gaan dat een zwangerschap geëindigd is als, in het geval
van een Abortus ,APLA, TOP of Mola het embryo of de
foetus geboren is en in het geval van een partus het kind
geboren is.

PPROM? peri23-82338 PPROM = Het spontaan breken van vliezen zonder weeën
tot een uur na het breken van de vliezen, tussen
zwangerschapsduur van 16wk+0d en 36wk+6d. Vul hier Ja in
als dit het geval is, kies anders voor Nee

PROM? peri23-82290 PROM = Het spontaan breken van vliezen zonder weeën tot
een uur na het breken van de vliezen, bij een
zwangerschapsduur van 37wk+0d of later. Vul hier Ja in als
dit het geval is, kies anders voor Nee.

Koorts? peri23-82292 Vul hier Ja in indien er sprake is van koorts durante partu.
We spreken van koorts bij een temperatuur
> 38 °C Kies anders voor Nee

Niet vorderende
ontsluiting?

peri23-82293 Vul hier Ja in indien er sprake is van een niet vorderende
ontsluiting. Kies anders voor Nee
Gebruik, voor het vaststellen van een niet vorderende
ontsluiting de vigerende richtlijn.

Niet vorderende
uitdrijving?

peri23-82294 Vul hier Ja in indien er sprake is van een niet vorderende
uitdrijving. Kies anders voor Nee
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Voor het vaststellen van een niet vorderende uitdrijving
wordt verwezen naar de vigerende richtlijn.

Verdenking foetale
nood?

peri23-82296 Vul hier ja in indien er tijdens de partus verdenking is op
foetale nood. Kies anders voor Nee

Intra-uteriene
vruchtdood

peri23-82443 .

Vermoeden
intra-uteriene
vruchtdood?

peri23-82444 Vul hier  Ja in indien er sprake is van een vermoeden van
een intra-uteriene vruchtdood. Kies anders voor Nee.

Vermoeden Intra
uteriene vruchtdood op
basis van

peri23-82445 Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop het vermoeden
op een intra-uteriene vruchtdood is vastgesteld.

Vastzittende placenta? peri23-82295 Vul hier  Ja  in indien er sprake is van vastzittende placenta.
Kies anders voor Nee. Een placenta zit vast wanneer deze
langer dan een uur na de geboorte van het kind nog niet
geboren is.

Fluxus postpartum? peri23-82398 Vul hier Ja in indien er sprake is van een fluxus postpartum.
Kies anders voor Nee. Er is sprake van een (ernstige) fluxus
postpartum wanneer er binnen 24 uur na geboorte van het
kind meer dan 1000 ml bloedverlies is..

Aantal geboren kinderen peri23-20505 Vul hier het aantal kinderen in dat tijdens deze partus
geboren worden.

Risicostatus vóór baring peri23-20530 Kies uit de waardelijst de juiste risicostatus voor de baring.
met voor de baring wordt de periode bedoeld tussen de
laatste zwangerschapscontrole en de partus.

Interventies begin
baring

peri23-20555

Datum peri23-82381 Vul hier de datum en liefst ook tijd van de interventie bij de
partus in

Zwangerschapsduur peri23-82384 Noteer de zwangerschapsduur ten tijde van de interventie.
Liefst in weken+dagen. N.B. Vaak zal uw systeem dit al voor
u doen.

Interventie begin baring peri23-20560 Kies uit de waardelijst de juiste interventie om de baring te
laten starten. LET OP: Een primaire sectio is een geplande
sectio en wordt óók als zodanig geregistreerd als deze
uitgevoerd wordt wanneer de weeën al zijn begonnen, de
vliezen zijn gebroken en zelfs als de uitdrijving is begonnen.
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Indicatie interventie
begin baring

peri23-20570 Kies uit de waardelijst de juiste indicatie om de baring te
laten starten. Let op: Registreer hier één indicatie: de meest
zwaarwegende.

Wijze waarop de baring
begon

peri23-20550 Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de baring naar
uw  mening begon.

Tijdstip begin actieve
ontsluiting

peri23-20590 Noteer hier de datum en tijd waarop de actieve ontsluiting

begon. Hierbij kunt u gebruik maken van de volgende

definitie van actieve ontsluiting: dunne verstreken cervix én

ten minste 3 cm ontsluiting én krachtige, pijnlijke weeën om

de 2 à 3 minuten.

Duur uitdrijving vanaf
actief meepersen

Peri23-82870 Vul hier in hoe lang de uitdrijving heeft geduurd. Meestal zal
het systeem dit voor u berekenen.Let op, bij een meerling
noteren we de tijd van de uitdrijving van het eerste kind.

Medicatie
nageboortetijdperk

peri23-20619

Medicatie
nageboortetijdperk?

peri23-20620 Vul hier Ja in indien er tijdens het nageboortetijdperk
medicijnen gegeven zijn. Kies anders voor Nee. Het
nageboortetijdperk noemen we de periode tussen de
geboorte van het kind en de placenta.

Soort medicatie
nageboortetijdperk

peri23-20626 Kies uit de waardelijst het juiste medicijn. Gebruikt u
“Overig” Dan kunt u dit nader specificeren met vrije tekst.
Het nageboortetijdperk noemen we de periode tussen de
geboorte van het kind en de placenta.

Placenta peri23-80612

Geboorte Placenta peri23-20630 Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de placenta
geboren is.

Natasten? peri23-82224 Vul hier  Ja in indien er sprake is van een vermoeden op een
placentarest. Kies anders voor Nee

Placenta compleet peri23-20631 Kies uit de waardelijst de juiste staat van compleetheid van
de placenta.

Datum/tijd geboorte
placenta

peri23-80791 Noteer hier de datum en tijd waarop de placenta geboren is.

Placenta naar PA? peri23-80803 Vul hier  Ja in indien de placenta naar de patholoog
anatoom gezonden is voor verder onderzoek. Kies anders
voor Nee
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Uitslag placenta PA peri23-82392 Hier kunt u in de vrije tekst noteren wat de uitslag van de
patholoog anatoom over de placenta was

Bijzonderheden
placenta

peri23-80981 Hier kunt u in de vrije tekst noteren of en zo ja welke
bijzonderheden er aan de placenta opvielen.

Compleetheid vliezen peri2380792 Kies uit de waardelijst de juiste staat van de compleetheid
van de vliezen.

Hoeveelheid
bloedverlies

peri23-20640 Noteer hier de (liefst gemeten) hoeveelheid bloedverlies.
Het bloedverlies  wordt uitgedrukt in milliliters.. Let op: Het
bloedverlies tijdens de baring wordt hier meegerekend.

Conditie perineum
postpartum.

peri23-80673 Kies uit de waardelijst de juiste vorm van schade aan het
perineum postpartum.

Hechten? peri23-82125 Vul hier  Ja in indien het postpartum nodig was om te
hechten. Kies anders voor Nee

Wijze van hechten peri23-80797 Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop gehecht is

Overig trauma? peri23-82127 Vul hier  Ja in indien er postpartum sprake was van andere
schade dan aan het perineum. Kies anders voor Nee

Overig trauma peri23-82126 Kies uit de waardelijst het juiste overig trauma postpartum.

Immunisatie peri23-80799

Rhesus D immunisatie? peri23-80831 Vul hier Ja in indien er postpartum een Rhesus D
immunisatie heeft plaatsgevonden. Kies anders voor Nee
Let op: alléén van toepassing bij Rhesus D negatieve
zwangeren.

Datum immunisatie peri23-80801 Vul hier de datum en liefst ook tijd van de Rhesus D
immunisatie postpartum in.

Chargenummer peri23-82130 Vul hier het Chargenummer (Barcodenummer) van de
gegeven ampul Rhesus D immunisatie (Anti D) in

Partusassistentie? peri23-82131 Vul hier Ja in indien er op enig moment durante partu
sprake van partusassistentie is geweest. Kies anders voor
Nee

Partusassistentie peri23-80839
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Partusstadium
assistentie gearriveerd

peri23-20650 Kies uit de waardelijst het juiste ogenblik waarop de
partusassistentie gearriveerd is.

Rol partusassistent peri23-82132 Kies uit de waardelijst de juiste rol van de partus assistent

Risicostatus uiteindelijk peri23-82057 Kies achteraf, uit de waardelijst, de uiteindelijke risicostatus
van de partus

Ontslagdatum post
partum

peri23-20660 Vul hier in op welke dag en tijd de patiënt naar huis
ontslagen is. Let op: Dit geldt alleen voor partus uit de
tweede of derde lijn.

Uitkomst (per kind) peri23-dataelement-7

Baring peri23-40002

Werkelijke plaats baring peri23-40003 Kies uit de waardelijst de juiste plaats waar de baring heeft
plaatsgevonden. Een geboortecentrum is een centrum met
een droge verbinding met een ziekenhuis. Bevallingen in een
kraamhotel zonder verbinding met een ziekenhuis worden
gezien als thuisbevalling. De reden hiervoor is dat een
geboortecentrum poliklinisch is en een kraamhotel een
verplaatste thuisbevalling. Een kraamhotel of een kamer in
een verloscentrum is puur alleen een andere plek om te
bevallen.

Ziekenhuis baring peri23-82114

Ziekenhuisnummer (LVR
id)

peri23-40005 Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden
vermeld u hier het LVR nummer van het ziekenhuis. N.B. De
meeste systemen zullen dit automatisch voor u invullen

Zorginstelling AGB-ID
nummer

Peri23-82116 U hoeft hier niets in te vullen. Het AGB nummer van het
ziekenhuis wordt automatisch door uw systeem ingevuld.

Naam zorginstelling peri23-82117 Als uw systeem dat niet al automatisch doet,  vult u hier de
naam van het ziekenhuis in waarin de  baring heeft
plaatsgevonden.

Demografische
gegevens

peri23-40006

Identificaties Kind peri23-40007
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BSN Kind peri23-40010 Vul hier het BSN nummer van het kind in. Het
burgerservicenummer (BSN) is een uniek en
persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer
wordt toegekend wanneer iemand ingeschreven wordt bij
de Basisregistratie personen (BRP).

Lokale identificatie kind peri23-40011 Hier kunt u, zolang er nog geen BSN bekend is, zelf een
eigen identificatie aan de baby geven

Identificatie kind PRN
formaat

peri23-40015 Ten behoeve van Perined zal uw systeem hier zelf een
identificatie van de baby genereren

Naamgegevens kind peri23-82051

Voornamen peri23-82353 Vul hier alle voornamen van het/de kind(eren) in .

Initialen peri23-82354 Vul hier alle voorletters van het/de kind(eren) in .

Roepnaam peri23-82052 Vul hier de roepnaam van het/de kind(eren) in .

Achternaam Peri23-82053

Voorvoegsel Peri23-82054 Vul hier eventueel het voorvoegsel van de achternaam van
het/de kind(eren) in. Let op bij niet Nederlandse namen: el
– ait – al – ben – da – de la – del – di – do – dos du- es – la –
le- st - o’ – mc  zijn  allemaal voorvoegsels

Achternaam Peri23-82055 Vul hier de achternaam van het/de kind(eren) in die het/zij
bij de geboorte heeft/hebben gekregen

Contactgegevens peri23-82364

Telefoonnummers peri23-82365

Soort telefoonnummer Peri23-82366 Kies uit de waardelijst of het bijvoorbeeld om een privé- of
een werknummer gaat.

Telefoonnummer peri23-82367 Vul hier de telefoonnummers van uw patiënt én haar
eventuele partner in.

Adres t.b.v. de hielprik peri23-40032



42

Straatnaam peri23-82133 Vul hier de straatnaam van het verblijfadres van de baby in.

Huisnummer peri23-82134 Vul hier het huisnummer  van het verblijfadres van de baby
in.

Huisletter/huisnummer-
toevoeging

peri23-82135 Vul hier de Huisletter/huisnummer-toevoeging van het
huisnummer van het verblijfadres van de baby in.

Postcode peri23-82136 Vul hier de postcode  van het verblijfadres van de baby in.

Plaatsnaam peri23-82137 Vul hier de plaatsnaam  van het verblijfadres van de baby in.

Land peri23-182138 Vul hier het land van van het verblijfadres van de baby in.

Adrestype peri23-82139 Kies uit de waardelijst het juiste adres type  van het
verblijfadres van de baby.

Adres peri23-40033

Postcode peri23-40034 Vul hier de postcode van het tijdelijke verblijfadres of vaste
woonadres van het kind in.

Geslacht (administratief) peri23-40040 Kies uit de waardelijst, indien bekend,het juiste geslacht van
de baby. Kies anders voor Onbepaald of onbekend.

Geslacht (medische
observatie)

peri23-40041 Kies uit de waardelijst het geslacht van het kind dat het
meest met uw waarnemingen overeenkomt

Geboortedatum peri23-40050 Noteer hier de geboortedatum en tijd van het kind.

Geboorteplaats peri23-40004

Postcode peri23-80629 Vul hier de postcode van de geboorteplaats van het kind in.
Indien mogelijk doet uw systeem dit al voor u.

Plaatsnaam peri23-80630 Vul hier de plaatsnaam van de geboorteplaats van het kind
in. Indien mogelijk doet uw systeem dit al voor u.

Gemeentenaam peri23-80631 Vul hier de gemeentenaam  van de geboorteplaats van het
kind in. Indien mogelijk doet uw systeem dit al voor u.
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Land peri23-80632 Vul hier het land van uw de geboorteplaats van het kind
in.Indien mogelijk doet uw systeem dit al voor u.

Meerlingindicatie? peri23-82087 Kies Ja indien de baby een van een meerling is. Kies anders
voor Nee

Rangnummer kind peri23-40025 Vul hier (bij een meerling) het volgnummer van het kind in
waarbij de eerstgeborene nummer 1 krijgt, de tweede
nummer 2 enz.

Perinatale sterfte peri23-40279

Perinatale sterfte? peri23-40280 Vul hier Ja in indien de  foetus of het kind is overleden
tussen 22 weken en 0 dagen in de zwangerschap en voor 7
dagen na de bevalling. Kies anders voor Nee

Fase Perinatale sterfte peri23-40290 Kies uit de waardelijst de juiste fase waarin de foetus of
baby is overleden.

Datum en tijd
vaststelling perinatale
sterfte

peri23-40300 Vul hier de datum en liefst ook de tijd in waarop vastgesteld
is dat het kind is overleden. Dit hoeft dus niet de werkelijke
datum en tijd te zijn waarop de baby is overleden.

Foetus identificatie
(zoals ante partum
gehanteerd)

peri23-40027 Vul hier (bij een meerling) het volgnummer van het kind in
waarbij de eerstgeborene nummer 1 krijgt, de tweede
nummer 2 enz. Cijfers worden gebruikt om aan te geven
welk kind als eerste geboren wordt.

Foetus volgletter (zoals
ante partum
gehanteerd)

peri23-40028 Kies hier uit de waardelijst de juiste volgletter van de
geboren babys, waarbij de eerstgeborene de letter A  krijgt,
de tweede B enz. Letters worden veelal bij de echoscopie
gebruikt

Kindspecifieke
maternale gegevens

peri23-71

Bijstimulatie
toegediend?

peri23-20616 Vul hier Ja in indien er tijdens de ontsluitingsperiode
bijstimulatie is gegeven. Let op, het gaat hier niet om
chemische inleiding. Het gaat hier om bijstimulatie vanwege
weeënzwakte en/of stagnerende baring en/of langdurig
gebroken vliezen à terme. Bij gebroken vliezen à terme is de
baring immers begonnen. Kies anders voor Nee

Amniotomie peri23-20579

Amniotomie? peri23-20580 Vul hier Ja in als de vliezen artificieel gebroken zijn. Kies
anders voor Nee
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Fase Amniotomie peri23-20585 Kies uit de waardelijst de juiste fase waarin de amniotomie
is uitgevoerd

Tijdstip breken vliezen peri23-80619 Vul hier een datum en liefst ook een tijd in waarop de
vliezen zijn gebroken als er tenminste geen sprake is van een
hoge vliesscheur.

Kleur en consistentie
vruchtwater

peri23-20610 Kies uit de waardelijst de juiste aard van het vruchtwater.

Tijdstip actief
meepersen

peri23-30030 Vul hier de datum en ook tijd in waarop met persen gestart
is

Episiotomie? peri23-30050 Vul hier Ja in indien er sprake is van een episiotomie. Kies
anders Nee.

Indicatie episiotomie peri23-80794 Kies uit de waardelijst de juiste indicatie voor de
episiotomie.

Locatie episiotomie peri23-30055 Kies uit de waardelijst de juiste locatie van de episiotomie.

Pijnbestrijding? peri23-82090 Vul hier  Ja in als er sprake is van pijnbestrijding. Kies anders
Nee.

Pijnbestrijding peri23-82091

Datum/tijd peri23-82394 Vul hier de datum en ook tijd in van het starten van de
pijnbestrijding.

Methode peri23-82093

Methode peri23-82092 Kies uit de waardelijst de juiste methode van pijnbestrijding
die is gebruikt.

Overig middel peri23-82094

Middel peri23-82095 Kies uit de waardelijst het juiste overige
pijnbestrijdingsmiddel dat is gebruikt.

Toediening peri23-82096 Kies uit de waardelijst de juiste vorm van toediening van het
overige pijnbestrijdingsmiddel dat is gebruikt.  Let op:  TENS
= Elektroden, Entonox = Inhalatie, Morfinomimetica =
Intraveneus PCA óf Intraveneus óf Intramusculair,
Waterinjectie = Intra- of subcutaan.
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Periode peri23-82097 Kies uit de waardelijst de juiste periode van de bevalling
waarin de pijnstilling is gegeven

Reden peri23-82098 Kies uit de waardelijst de juiste reden voor de pijnstilling

Sedatie? peri23-80827 Vul hier Ja in als er sprake is van Sedatie Kies anders voor
Nee. Let op: Sedatie is geen pijnbestrijding en wordt in
principe niet durante partu toegepast. Onder sedatie valt
bijvoorbeeld dormicum, phenergan. Opiaten, epiduraal of
spinaal horen onder pijnbestrijding en dus niet onder
sedatie.

Sedatie peri23-82099

Datum/tijd peri23-82395 Vul hier de datum en liefst ook de tijd in waarop de sedatie
gestart is.

Reden peri23-82101 Kies uit de waardelijst de juiste reden voor de sedatie

Kindspecifieke
uitkomstgegevens

peri23-dataelement-7
2

Type partus peri23-80626 Kies uit de waardelijst het juiste type bevalling. Let op: Een
primaire sectio is een geplande sectio en wordt óók als
zodanig geregistreerd als deze uitgevoerd wordt wanneer de
weeën al zijn begonnen, de vliezen zijn gebroken en/of de
uitdrijving is begonnen.
TOP (Termination of Pregnancy) is zwangerschapsafbreking
na 16 weken.

TOP nav prenataal
onderzoek?

peri23-82397 Vul hier Ja in als er sprake is van een TOP nav prenataal
onderzoek. (Ongewenste uitkomst) Kies anders voor Nee

Zwangerschapsduur peri23-20062 Vul hier in weken en dagen de zwangerschapsduur in bij de
geboorte van het kind. Bij een meerling per kind vastleggen!

Ligging bij geboorte peri23-40140 Kies uit de waardelijst  de juiste ligging van het kind bij de
geboorte

Aanpakker kind peri23-40149

Naam zorgverlener peri23-82058 Vul hier de naam van de zorgverlener in die het kind heeft
aangepakt. Dat kan iemand anders zijn dan de supervisor of
verantwoordelijke



46

Rol aanpakker kind peri23-40150 Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener  die het
kind heeft aangepakt.

Identificatie aanpakker peri23-40160 Vul hier het UZI, AGB, LVR of BIG nummer van de aanpakker
van het kind in. Uw systeem zal hier in veel gevallen
automatisch een identificatienummer noteren.

Supervisor peri23-40169

Naam zorgverlener peri23-82059 Vul hier de naam van de zorgverlener in die de supervisor
was bij de partus. Een supervisor ziet toe de baring. Een
supervisor kan iemand anders zijn dan de aanpakker of
verantwoordelijke.

Rol Supervisor peri23-40170 Kies uit de waardelijst het juiste type supervisor bij de
partus. Een supervisor ziet toe de baring een
eindverantwoordelijke hoeft er niet bij te zijn.

Identificatie supervisor peri23-40180 Vul hier het UZI, AGB, LVR of BIG nummer van de supervisor
van de partus in.Uw systeem zal  hier in veel gevallen
automatisch een identificatienummer noteren.

Vaginale kunstverlossing peri23-40189

Vaginale kunstverlossing peri23-40190 Als bij type partus vaginale kunstverlossing is ingevuld, kies
dan uit de waardelijst de verrichte vaginale kunstverlossing .

Succes vaginale
kunstverlossing?

peri23-40200 Vul hier Ja in als het kind met een vaginale kunstverlossing
geboren wordt. (Onafhankelijk van de conditie van het
kind.) Kies anders voor Nee.

Indicatie vaginale
kunstverlossing

peri23-40210 Kies uit de waardelijst de juiste indicatie voor de vaginale
kunstverlossing.

Sectio caesarea peri23-40219

Beslismoment Sectio
caesarea

peri23-40225 Als bij type partus Sectio secundair is ingevuld, kies dan uit
de waardelijst het juiste tijdstip waarop er  besloten werd
om de sectio caesarea uit te voeren.

Indicatie voor een
primaire sectio

peri23-82546 Kies uit de waardelijst de juiste reden waarom voor een
primaire (geplande) sectio is gekozen.

Indicatie voor een
secundaire sectio

peri23-82547 Kies uit de waardelijst de juiste reden  waarom voor een
secundaire sectio is gekozen.

Overige interventies peri23-40240 Kies uit de waardelijst de juiste overige interventies als die
hebben plaatsgevonden. Dit gaat om de interventies bij
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baring (eventueel) náást vaginale kunstverlossing en/of
sectio.

Lichamelijk onderzoek
kind

peri23-80766

Apgarscore na 1 min. peri23-40070 Vul hier de Apgarscore in die het kind 1 min. na de geboorte
heeft gekregen. Let op:  Let op: Indien er een AS afgegeven
is door de kinderarts die score noteren.

Apgarscore na 5 min. peri23-40071 Vul hier de Apgarscore in die het kind 5 min. na de geboorte
heeft gekregen. Let op:  Let op: Indien er een AS afgegeven
is door de kinderarts die score noteren.

Apgarscore na 10 min. peri23-40071 Vul hier de Apgarscore in die het kind 10 min. na de
geboorte heeft gekregen. Let op:  Let op: Indien er een AS
afgegeven is door de kinderarts die score noteren.

Afwijkende bevindingen
kind?

peri23-82206 Vul hier Ja in indien er na uitvoeren van het lichamelijk
onderzoek van het kind (volgens protocol) afwijkende
bevindingen geconstateerd zijn. Kies anders voor Nee

Afwijkende bevindingen peri23-82207

Algemene indruk peri23-82168

Zieke indruk? peri23-82169 Vul hier Ja in indien het kind een zieke indruk maakt. Kies
anders voor Nee.

Bewustzijn peri23-82170 Kies uit de waardelijst de geconstateerde mate van
bewustzijn van het kind.

Respiratie peri23-82171 Kies uit de waardelijst de geconstateerde manier van
ademhalen van het kind.

Dysmorfie peri23-82173 Kies uit de waardelijst de geconstateerde vorm van de
afwijking van het kind.

Bijzonderheden huid peri23-80769 Kies uit de waardelijst de geobserveerde bevindingen aan de
huid van het kind van het kind.

Hoofd peri23-80770

Fontanel peri23-80768 Kies uit de waardelijst het geconstateerde niveau van de
grote fontanel van het kind.
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Schedel peri23-80771 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan
de schedel van het kind en de huid er omheen.

Ogen peri23-80772 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan
de ogen en de oogleden van het kind.

Oren peri23-80773 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan
de oren van het kind

Neus peri23-80774 Beschrijf hier, in de vrije tekst, de eventuele afwijkende
bevindingen aan de neus van het kind

Mond peri23-80775 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan
de mond en de omliggende weefsels zoals lippen,
verhemelte of kaak van het kind.

Kin-standafwijking? peri23-80776 Vul hier Ja in indien er sprake is van een afwijkende stand
van de kin van het kind. Kies anders voor Nee.

Bijzonderheden hals peri23-80777 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen aan
de hals van het kind

Thorax peri23-80778

Inspectie peri23-80784 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevindingen van
de borstkas van het kind.

Skelet peri23-82176

Claviculae fractuur peri23-82177 Kies uit de waardelijst de geconstateerde zijde(n) waar het
sleutelbeen van het kind gebroken is.

Overige afwijkingen
ribben/sternum.

peri23-82178 Beschrijf hier, in de vrije tekst, eventuele afwijkende
bevindingen aan de ribben en het borstbeen van het kind.

Mamma peri23-82179 Kies uit de waardelijst de geconstateerde kant(en) waar de
mamma verdikt is.

Hart peri23-80786 Kies uit de waardelijst de geconstateerde hartafwijking van
het kind.

Longen peri23-82180 Kies uit de waardelijst de geconstateerde
ademhalingsproblemen van het kind.

Abdomen peri23-80779
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Inspectie peri23-82181 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding van de
buik van het kind.

Buikwand peri23-82182 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding aan de
buikwand van het kind.

Lever-vergroot? peri23-82183 Vul hier ja in als u d.m.v. uitwendig onderzoek de lever van
het kind kunt voelen. Kies anders voor Nee

Milt palpabel? peri23-82184 Vul hier ja in als u d.m.v. uitwendig onderzoek de milt van
het kind kunt voelen. Kies anders voor Nee

Darmen afwijkende
peristaltiek?

peri23-82225 Vul hier ja in als er sprake is van afwijkende peristaltiek van
de darmen van het kind. Kies anders voor Nee.

Toelichting darmen
afwijkende peristaltiek

peri23-82185 Beschrijf hier, in de vrije tekst, eventuele afwijkende
bevindingen aan de peristaltiek van de darmen van het kind.

Anus atresie/fistel? peri23-82186 Vul hier ja in als er sprake is van een Anus atresie en/ of
fistel bij het kind. Kies anders voor Nee. In de volgende
versie zullen deze twee items uit elkaar gehaald worden.

Andere palpabele
weerstanden?

peri23-82187 Vul hier Ja in als u andere weerstanden in de buik van het
kind kunt voelen dan die van de lever en/of de milt. Kies
anders voor nee

Toelichting palpabele
weerstanden.

peri23-82188 Beschrijf hier, in de vrije tekst, eventuele palpabele
weerstanden in de buik van het kind.

Rug peri23-80780

Inspectie / palpatie peri23-82189 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding van de
rug van het kind.

Overige bevindingen peri23-82190 Beschrijf hier, in de vrije tekst, eventuele overige
geconstateerde bevindingen aan de rug van het kind.

Extremiteiten peri23-80781

Proportie afwijkend? peri23-82191 Vul hier Ja in als de armen en/of benen van het kind een
afwijkende verhouding hebben ten opzichte van het
lichaam. Kies anders voor Nee

Vorm afwijkend? peri23-82192 Vul hier Ja in als de armen en/of benen van het kind een
afwijkende vorm hebben of ontbreken. Kies anders voor
Nee
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Toelichting afwijkende
vorm

peri23-82226 Beschrijf hier, in de vrije tekst, de geconstateerde vorm of
het ontbreken van, de armen of benen van het kind.

Heupen asymmetrisch
asymmetrische plooien?

peri23-82193 Vul hier Ja in als de heupen van het kind asymmetrisch zijn
of de billen asymmetrische plooien bevatten. Kies anders
voor Nee

Beweeglijkheid peri23-82194 Kies uit de waardelijst de juiste mate van beweeglijkheid van
de extremiteiten van het kind.

Handen peri23-82195 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding aan de
handen van het kind.

Voeten peri23-82196 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding  aan de
voeten van het kind.

Genitalia peri23-80782

Mannelijk peri23-82197

Penis peri23-82198 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding  aan het
mannelijk geslachtsorgaan van het kind

Vrouwelijk peri23-82198 Kies uit de waardelijst de geconstateerde bevinding  aan het
vrouwelijk geslachtsorgaan van het kind

Geslacht niet conclusief peri23-82200 Beschrijf hier, in de vrije tekst, de afwijkende vorm  of de
bijzonderheden van het geslachtsorgaan van het kind.

Neurologie peri23-82201

Tonus peri23-82202 Kies uit de waardelijst de geconstateerde tonus van het kind

Beweeglijkheid-asymme
trisch?

peri23-82203 Vul hier Ja in indien de beweeglijkheid van het kind
asymmetrisch is. Kies anders voor Nee

Refelexen - Moro-
asymmetrisch?

peri23-82204 Kies uit de waardelijst de juiste reflexen van het kind

Geboortegewicht peri23-40060 Vul hier, in grammen, het geboortegewicht van het kind in,
zo kort mogelijk na de geboorte gemeten.

Percentiel van het
geboortegewicht

peri23-80670 Kies uit de lijst het percentiel dat het best overeenkomt met
het geboortegewicht van de baby. Vaak zal uw systeem dit
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echter al automatisch invullen. Gebruik hiervoor de Perined
(Hoftiezer) geboortegewichtcurven. 2018

Lengte peri23-80759 Vul hier, in centimeters, de lengte van het kind in kort na de
geboorte, tenminste als er een medische reden is om dit te
meten, b.v. bij verdenking op geringe lengte.

Schedelomtrek peri23-80760 Vul hier, in centimeters de schedelomtrek van het kind in, zo
kort mogelijk na de geboorte.

Indaling Testes peri23-82385 Kies uit de waardelijst de juiste indaling van beide testes.

Bijzonderheden
lichamelijk onderzoek
kind

peri23-80788 Beschrijf hier, in de vrije tekst, de andere  bijzonderheden
van het lichamelijk onderzoek bij het kind.

Congenitale
afwijkingen?

peri23-40080 Vul hier Ja in indien het kind aangeboren lichamelijke
afwijkingen lijkt te hebben. Kies anders voor Nee.

Congenitale afwijkingen
(groep)

peri23-dataelement-4
0081

Specificatie Congenitale
afwijkingen (groep)

peri23- 40082

chromosomale
afwijkingen?

peri23-40110 Vul ja in als er sprake is van aangeboren lichamelijke
aandoeningen die passen bij chromosomale afwijkingen.
Kies anders voor Nee

Specificatie
chromosomale
afwijkingen (groep)

peri23- 40111

Specificatie Congenitale
afwijkingen

peri23-40090 Kies uit de waardelijst de juiste aangeboren afwijking.

Waarschijnlijkheid
congenitale afwijking

peri23-40100 Kies uit de waardelijst of de aangeboren afwijking zeker is
(door tenminste een kinderarts vastgesteld) of dat het nog
een vermoeden is.

Chromosomale
afwijkingen

peri23-40110 Vul hier ja in als de aangeboren afwijkingen passen bij een
chromosomaal probleem. Kies anders voor Nee

Specificatie
chromosomale afwijking

peri23-40111

Specificatie
chromosomale afwijking

peri23-40120 Kies uit de waardelijst de juiste chromosomale afwijking.
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Waarschijnlijkheid
chromosomale
afwijking

peri23-40130 Kies uit de waardelijst of de chromosomale  afwijking zeker
is (door tenminste een kinderarts vastgesteld) of dat het nog
een vermoeden is.

Problematiek kind? peri23-82334 Vul hier Ja in als er sprake is van een probleem bij het kind.
kies anders voor Nee.

Problematiek kind peri23-80789 Kies uit de waardelijst het juiste probleem dat het kind
heeft. Deze lijst is gedetailleerd zodat een rapportage vanuit
de kinderarts gestructureerd opgeslagen kan worden in het
verloskundig dossier.

Navelstreng vaten peri23-80793 Kies uit de waardelijst het juiste aantal vaten in de
navelstreng van het kind

Vitamine K peri23-80761 Vul hier Ja in als het kind binnen 24 uur na de geboorte 1 mg
vitamine K heeft gehad. Kies anders voor Nee.

Hepatitis B peri23-82369

Hepatitis B
immunisatie?

peri23-82368 Vul hier Ja in als het kind binnen 2 uur na de geboorte de
Hepatitis B immunisatie gekregen heeft. Kies anders voor
Nee

Hepatitis B vaccinatie? peri23-82370 Vul hier Ja in als het kind binnen 48 uur na de eerste
geboorte de Hepatitis B vaccinatie gekregen heeft. Kies
anders voor Nee

Kinderarts Betrokken? peri23-82119 Vul hier Ja in als de kinderarts na de bevalling betrokken is
geweest bij de baby. Kies anders voor Nee.

Betrokkenheid
kinderarts

peri23-82120

Datum betrokkenheid peri23-82122 Vul hier de datum en zo mogelijk ook de tijd in waarop de
kinderarts of neonatoloog bij de baby betrokken is geweest.

Reden betrokkenheid peri23-82123 Kies uit de waardelijst de juiste reden waarom de kinderarts
bij de zorg rond de baby betrokken is geweest

Type betrokkenheid peri23-82121 Kies uit de waardelijst het juiste type betrokkenheid van de
kinderarts, dus of het gaat om een consult of een overdracht
naar de kinderarts

Zorginstelling LVR-ID Peri23-82335 Hier hoeft u niets in te vullen. Het Perined
identificatienummer van de zorginstelling van de kinderarts
wordt automatisch door uw systeem ingevuld.
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Bijzonderheden kind peri23-80790 Beschrijf hier, in de vrije tekst, de andere  bijzonderheden
van het kind in de eerste week postpartum die u nog niet
heeft kunnen vastleggen.

Opmerkingen baring peri23-80980 Beschrijf hier, in de vrije tekst, de andere  bijzonderheden
van de baring die u nog niet heeft kunnen vastleggen.

(HL7: labaanvraag) peri23-23060

Uitvoerend lab peri23-23070 Noteer hier, in de vrije tekst, in welk laboratorium het van
het kind afgenomen bloed verwerkt is.

Medisch onderzoek peri23-data
element-14

Maternale
onderzoeksgegevens

peri23-142

Urine-, bloed- en
aanvullende
onderzoeken

peri23-80959

PSIE peri23-80949

Irregulaire antistoffen? peri23-10812 Vul hier Ja in, indien er irregulaire antistoffen aanwezig zijn
in het bloed van de patiënt. kies anders voor Nee.

Welke irregulaire
antistoffen vrouw
aanwezig

peri23-10813 Kies uit de waardelijst de juiste antistoffen in het bloed van
de patiënt. Er zijn meerdere antwoorden mogelijk

Postnatale fase peri23-dataelement-1
6

Diagnose interventie
post partum

peri23-82297

Datum peri23-82298 Vul hier de datum en zo mogelijk ook de tijd in waarop de
interventie heeft plaatsgevonden

Pathologie vrouw peri23-82209 Kies uit de waardelijst het juiste probleem dat aanleiding
was voor de interventie. Meerdere antwoorden zijn
mogelijk.

Interventie peri23-82373 Kies uit de waardelijst de juiste interventie die heeft
plaatsgevonden. Meerdere antwoorden zijn mogelijk.
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Kraamzorg? Peri23-80843 Vul hier Ja in als de patiënt is ingeschreven bij een
kraamzorgorganisatie.

Kraamzorginstelling peri23-82083

Naam zorginstelling peri23-82084 Hier kunt u, in vrije tekst, de naam van de
kraamzorgorganisatie van uw patiënt invullen.

Telefoonnummer
instelling

peri23-82085 Hier kunt u het telefoonnummer van de
kraamzorgorganisatie van uw patiënt invullen

Bloedverlies kraambed peri23-82124 Kies uit de waardelijst  de juiste hoeveelheid bloedverlies
tijdens de kraamvisites.

Opmerkingen kraambed peri23-80982 Hier kunt u, in de vrije tekst, uw opmerkingen over het
kraambed noteren.

Kindspecifieke gegevens peri23-dataelement
-161

Rangnummer kind peri23-83377 Noteer hier, bij een meerling, om welk kind het gaat. Kind 1,
2 of drie etc.) Het rangnummer wordt gegeven indezelfde
bepaald door de volgorde waarin de kinderen geboren
worden

Voeding kind peri23-70009

Voeding kind (datum) peri23-70011 Vul hier de datum in waarop de soort voeding betrekking
heeft.

Substantie voeding peri23-70030 Kies uit de waardelijst het juiste soort voeding van de
neonaat.

Betrokkenheid andere
zorgverlener?

peri23-82118 Vul hier ja in als er een andere zorgverlener dan uzelf bij de
zorg voor de baby betrokken is (geweest). Kies anders voor
Nee

Betrokkenheid andere
zorgverlener

peri23-40249

Type betrokkenheid peri23-40250 Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de andere
zorgverlener bij de neonaat betrokken is (geweest).

Datum betrokkenheid peri23-40260 Hier kunt u de datum noteren waarop de zorg van de andere
zorgverlener betrokken is (geweest).
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Zorgverlenertype peri23-40261 Kies uit de waardelijst  het juiste type zorgverlener die bij de
zorg betrokken is geweest.

Reden betrokkenheid peri23-80765 Kies uit de waardelijst de juiste reden voor de
betrokkenheid van de andere zorgverlener bij de neonaat

Nacontrole peri23-80844

Datum controle peri23-80846 Hier kunt u de datum invullen waarop de nacontrole heeft
plaatsgevonden. De nacontrole vindt doorgaans 6 weken
postpartum plaats.

Naam zorgverlener peri23-80847 Hier kunt u, in vrije tekst, de naam van de zorgverlener
invullen die de nacontrole heeft uitgevoerd. Meestal zal het
systeem dit voor u doen.

Zorgverlenertype peri23-82086 Kies uit de waardelijst het juiste type   zorgverlener die de
nacontrole heeft uitgevoerd.

Kindspecifieke
kraamperiodegegevens

peri23-80848

Substantie voeding kind peri23-80851 Kies uit de waardelijst het juiste type voeding van de
neonaat bij de nacontrole

Bijzonderheden kind
kraamperiode.

peri23-80865 Hier kunt u, in de vrije tekst, de bijzonderheden van de
neonaat in de kraamperiode beschrijven.

Anticonceptie
besproken?

peri23-80983 Vul hier ja in als u tijdens de nacontrole met uw patiënt over
anticonceptie heeft gesproken.
Kies anders voor Nee

Type anticonceptie peri23-80856 Kies uit de waardelijst de juiste vorm van anticonceptie die
uw patiënt postpartum wil gaan gebruiken of al gebruikt.

Vloeien peri23-80857 Kies uit de waardelijst de juiste mate van bloedverlies 6
weken postpartum.

menstruatie? peri23-80858 Vul hier ja in als uw patiënt 6 weken postpartum al
gemenstrueerd heeft. Kies anders voor Nee

Incontinentie? peri23-80986 Vul hier ja in als uw patiënt 6 weken postpartum last heeft
van enige vorm van incontinentie voor flatus, en/of faeces
en/of urine. Kies anders voor Nee

Incontinentie peri23-80859 Kies uit de waardelijst de soort incontinentie waar uw
patiënt last van heeft.
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Episiotomie/ruptuur peri23-80860 Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop de
episiotomie en/of ruptuur bij de nacontrole is genezen

Sectiowond peri23-80984 Kies uit de waardelijst de juiste manier waarop de sectio
wond bij de nacontrole is genezen.

Bloeddruk peri23-80852

Bloeddruk systolisch peri23-80853 Vul hier de systolische bloeddruk in, gemeten 6 weken
postpartum

Bloeddruk diastolisch peri23-80854 Vul hier de diastolische bloeddruk in, gemeten 6 weken
postpartum

Hb peri23-80855 Vul hier, bij de nacontrole,  het Hb in

Bijzonderheden peri23-80863 Hier kunt u, in vrije tekst, de bijzonderheden van de
nacontrole beschrijven.


