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Inleiding 
 

Voor u ligt een instructie die kan helpen bij het correct aanleveren van gegevens aan Perined. Er wordt 

uitgelegd hoe men kán aanleveren, welke gegevens naar Perined gaan én welke vertaalslag er wordt 

gemaakt naar (spiegel)informatie op mijnPerined.  

 

Deze instructie is specifiek voor de Perined-aanlevering vanuit Orfeus. Het is opgesteld door de KNOV, 

Perined en Orfeus met speciale dank ook aan Vecas en Hugo Heilema. 

Registratie en (spiegel)informatie 

Om (spiegel)informatie te kunnen geven op mijnPerined moet Perined een deel van de gegevens 

(kernset) uit het dossier ontvangen; alleen als het gaat over de zorg waarvoor u 

(eind)verantwoordelijk was en indien het voor het primaire proces is geregistreerd. 

Met de (spiegel)informatie kunt u gegevens over uw zorg en dat van het VSV inzien. 

Perinataal Woordenboek en dataset (PWD)  

Perined volgt de PWD-standaard die samen met de beroepsverenigingen is vastgesteld. Er is een 

dataset opgesteld met gegevens die vastgelegd moeten kunnen worden voor het primaire proces. Dit 

doet de expertgroep Eenheid van Taal Geboortezorg. Ook is er door de expertgroep een 

gebruikershandleiding gemaakt die aangeeft welke definities er gelden. Idee is dat deze kunnen 

worden ingebouwd in uw dossier, zodat iedereen dezelfde gegevens op dezelfde manier kan 

vastleggen. Daarmee legt u de basis voor een goede gegevensuitwisseling.  

Informatiestandaard HL7v3 

Gegevens worden uitgewisseld met de nieuwe informatiestandaard HL7v3, een manier om de 

gegevens eenduidig en correct uit te wisselen. Dit kan gebruikt worden voor gegevensuitwisseling 

voor het primaire proces, maar dus ook voor secundair datagebruik, zoals de aanlevering aan Perined. 

Orfeus is gekwalificeerd om gegevens op deze manier aan te leveren.  

Berichten versturen 

Na het afsluiten van de zorg heeft u de mogelijkheid een bericht aan te maken voor Perined, te 

controleren en te versturen.  Wij vragen u berichten minimaal maandelijks te versturen, dit maakt het 

mogelijk om tijdig spiegelinformatie te geven op praktijk-, VSV- en landelijk niveau.  

Kwaliteitsrapportages Perined 

Ook krijgt u vanuit Perined maandelijks een kwaliteitsrapportage. Deze vindt u onder ‘Downloads’ in 

mijnPerined. Hierin wordt aangegeven hoeveel gegevens Perined vanuit uw praktijk heeft ontvangen 

en welke waarden Perined verwacht te ontvangen o.b.v. periode van zorg, maar missen of niet-valide 

zijn. Op basis van deze rapportage kunt u – indien nodig - uw dossier aanpassen en het bericht 

opnieuw vanuit Orfeus naar Perined versturen. 

Vragen 

Eenheid van Taal is een doorlopend proces, mochten er vragen zijn over de dataset of over de 

definities kunt u mailen naar info@perined.nl, dan wordt uw vraag besproken in de maandelijkse 

vergadering van de expertgroep Eenheid van Taal Geboortezorg. 

Met vragen over het dossier van Orfeus kan je terecht bij Niklas Holmberg: orfeus@orfeus.nl 

Vragen over ontvangst en terugkoppeling (kwaliteitsrapportages, mijnPerined) kunt u richten aan 

Perined: info@perined.nl 

  

https://mijnperined.nl/
https://decor.nictiz.nl/perinatologie/peri20-html-20190926T163541/tr-2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.4.2437-2016-11-22T082402.html
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/geboortezorg/
https://decor.nictiz.nl/ad/#/peri20-/datasets/dataset/2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.90.77.1.6/2016-09-08T00:00:00
https://nictiz.nl/releases/pwd-versie-2-3-geboortezorg-release-2-3-6/
mailto:info@perined.nl
mailto:orfeus@orfeus.nl
mailto:info@perined.nl
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Stappenplan versturen kernset-bericht 
Voor alle dossiers waarbij de zorg is afgesloten kan een kernset-bericht worden gemaakt, 

gecontroleerd en verstuurd worden. Dit kan periodiek of direct na afsluiten van de zorg. Perined 

adviseert om in ieder geval elke maand gegevens aan te leveren. De ontvangen berichten worden 

door Perined maandelijks verwerkt tot (spiegel)informatie op mijnPerined.nl, zodat iedereen op de 

hoogte is van actuele cijfers. 

 

Periodieke aanlevering  
 

1) Kies in het voorscherm van Orfeus de knop Kernset Rapportage 

 
 

2) Kies controle 
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3) Kies wat u wilt gaan doen, de eerste keer zal dat vermoedelijk Controle en registratie per 
periode zijn. Zet een stip (Pijl 1) en kies de periode. Bijvoorbeeld een maand, 3 maanden of 
een half jaar. (Pijl 2) Zet een vink bij Set ZV automatisch (Pijl 3) en druk op Start (Pijl 4)  
 
Belangrijk: Door bij pijl 3 het vinkje te zetten bij <Set ZV automatisch> hoeft u niet alle 
kaarten van vóór september 2021 handmatig te voorzien van de “periode van 
eindverantwoordelijkheid” ook wel de zorgepisode of Zorgverantwoordelijkheid (ZV) 
genoemd. Orfeus doet dit automatisch voor u. Volgend jaar zal dit vinkje verdwijnen omdat u 
het vanaf september 2021 zelf heeft gedaan. 
 

 
 

4) Orfeus gaat nu alle kaarten in de gekozen periode nakijken en eventuele fouten ziet u op een 
papieren lijst. (Net als vroeger)  

5) Corrigeer de fouten door in het plaatje hieronder bij pijl 1 op <4. Fouten corrigeren> te 
drukken en vervolgens voor Overzicht fouten te kiezen. (Pijl 2) 
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6) Nu krijgt u een digitale lijst waarin u de cliënt dubbel kunt aanklikken om de fout te 
herstellen.  

 
 

7) Heeft u de kaart verbeterd? Dan moet hij nog een keer aangemaakt worden. Dat kan door in 
onderstaand plaatje opnieuw voor optie twee te kiezen en dezelfde handelingen uit te voeren 
(Orfeus zal de al geaccepteerde kaarten overslaan). Optie drie is om de verbeterde kaarten 
zelf, stuk voor stuk, opnieuw aan te maken.  
let op: bij optie 3 bent u zelf verantwoordelijk voor het invullen van de juiste 
Zorgverantwoordelijkheid. Dit doet Orfeus dan niet. 
 

 
 

8) Klaar? dan moeten de kaarten nog naar Perined. Dat doet u door op het envelopje te 
drukken. Het verschil met het plaatje bij 2. is dat er nu aangemaakte kaarten in staan. (Namen 
zijn verwijderd) 
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9) Kies opnieuw dezelfde periode en druk op Kernset versturen. 
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10) Het verzenden van één kaart kost meer dan 30 seconden. Als Orfeus klaar is ziet u onderin 
hoeveel kaarten u verzonden heeft en hoeveel er aangekomen en geweigerd zijn. 

 

11) Vindt u het handig om een overzicht te hebben van alle niet verzonden kaarten? Typ dan bij 
<Selectie> E       Voor alle verstuurde kaarten een S 
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Voorafgaande controle vanuit dossier 
 

Ook direct na het afsluiten van de zorg kunt u per cliënt kijken of de gegevens goed zijn ingevuld.  

Gebruik hiervoor de knop <Controle op volledigheid t.b.v. Kernset rapport> 

 

Druk op de knop Start kernset controle. Is het allemaal juist ingevuld dan komt er een popup met 

Geen kernset fouten gevonden (1), zo niet dan volgt er een lijst waar de fouten in genoemd worden 

(2) zodat u het gemakkelijk kunt verbeteren. 

1 

 

 

2 

 
 

Het is goed om te weten dat er maar weinig velden verplicht ingevuld moeten worden om een 

rapport geldig te maken. Velden kunnen ook leeg gelaten worden als u het antwoord niet weet. 

Na controle moeten de kernset-berichten nog worden gemaakt en verstuurd. Zie hiervoor 

bovenstaande stappen en m.n stap 10 waar je ‘Alle gemaakte correcties’ kan aanvinken.  
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Wat gaat (hoe) naar Perined?  
Een deel van de gegevens uit het dossier gaat naar Perined. Hier worden alle items genoemd die 

vanuit het dossier naar Perined gaan. En met screenshots wordt aangegeven waar dit in het dossier 

staat. Verder kan je hier vinden welke vertaalslag er plaatsvindt tussen dossier en mijnPerined. 

Naast elk item uit het dossier wordt het kernset-item benoemd (te herkennen aan de aanduiding: 

“peri23-  “). Daaronder staat de definitie die hoort bij het kernset-item en wordt de eventuele 

vertaalslag gemaakt tussen waardelijst uit het dossier en de waardelijst van het kernset-item en 

mijnPerined. 

      Met een groene vlag wordt aangegeven welke items het belangrijkst zijn voor de verwerking bij 

Perined tot spiegelinformatie.   

 

 

Vrouw 
 

Geb.dat = Geboortedatum vrouw (peri23-10040)  
Compleet invullen. 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. 
 

Etnische groep = Etniciteit (peri23-10400)   
Etniciteit van de moeder invullen aan de hand van de gegeven mogelijkheden. Doe dit conform het 

schema zoals opgesteld is door de KNOV (hier te downloaden).                  

Postcode (peri23-10304)  
Vul hier de postcode  van het adres van uw patiënt in. Liever geen postcode van een postbusnummer! 
In geval van een buitenlands of onbekende postcode kunt u ook onderstaande codes gebruiken:  
0000 AR=Aruba 
0000 BO=Bonaire 
0000 CU= Curaçao 
0000 SA=Saba 
0000 SE=Sint Eustatius 
0000 SM=Sint Maarten 
0000 ZZ=onbekend 
 

BSN = Burgerservicnummer Vrouw (peri23-10030)  
Vul hier het Burgerservicenummer van uw cliënt in. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bits.nictiz.nl/secure/attachment/16462/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
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zw= Lokale persoonsindentificatie (peri23-10031)  
 

 

 

 

Zwangerschap 
 

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

P = Pariteit vóór deze zwangerschap (peri23-20150)  
Vul hier het aantal Partus na 16+0 weken graviditeit in, levend- of dood geboren, in leven of niet meer 
in leven. Inclusief TOP (Termination of Pregnancy). 
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A terme datum = Definitieve a 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. 
 

 
 

Plaats baring = 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 
 
Leiding = Risicostatus na intake (peri23-20305)  
Vul hier de conclusie in over de risicostatus na intake.  
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Verwijskliniek van voorkeur = Naar welk ziekenhuis wil de vrouw worden verwezen (peri23-84194)  
Vul hier in naar welk ziekenhuis de vrouw verwezen wil worden als er tijdens de zwangerschap hulp 
van de gynaecoloog nodig is.  
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Roken – zwangere = 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. 

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

Drugs = 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. 
 

Voor de Perined-registratie is het belangrijk om te weten of de vrouw rookt, alcohol en/of 
drugs gebruikt.  
 
Sinds december 2022 gaan zowel de gegeven uit de intake (TOXISCHE FACTOREN) als de 
gegevens bij PRENATALE CONTROLE naar Perined.  
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Rookgedrag en alcoholgebruik tijdens de zwangerschap: 

Elke controle geeft u aan middels de         knop in hoeverre uw cliënt rookt, drinkt of drug gebruikt. 
Deze gegevens gaan naar Perined. 
 

Met de knop genereert u snel een overzicht van het aantal keren dat u naar toxische factoren 
tijdens de zwangerschap heeft gevraagd.  
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Lichaamslengte = Lengte gemeten vrouw (peri23-20212)  
De lengte van de zwangere wordt éénmalig objectief vastgesteld met behulp van een meetlint. De 
zwangere wordt zonder schoenen gemeten. Het uitvragen van de lengte volstaat dus niet! 
Lichaamslengte wordt geregistreerd in hele cm.  
 

Gewicht bij eerste onderzoek = Gewicht gemeten vrouw (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. 
 
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. 
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Mat. Sterfte = Maternale sterfte? (peri23-20670)  
Vul hier Ja in, indien er sprake is van maternale sterfte bij afsluiten van de zorg. Kies anders voor Nee. 
 

Uitkomst = 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. 
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Algemene anamnese = Onder behandeling (geweest)? (peri23-82020) & aandoeningen  
Maak gebruik van de keuzelijstjes. Deze informatie gaat wel naar Perined.

 
 
Obstetrische anamnese 
Bijna de hele vorige partus gaat naar Perined. 
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Bevalling 
 
Partusnummer (peri23-20500)  
Vul hier het door u gekozen partusnummer in. Een unieke identificatie van de bevalling, uniek per jaar 
binnen een zorgaanbieder.  
 

 

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

 
 

Begin = Wijze waarop de baring begon (peri23-2055)  
Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de baring naar uw mening begon. 
 

Begin = 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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Afhankelijk van de keuze die je maakt wordt bij ‘begin’ gegevens vastgelegd over de wijze waarop de 
baring begon én interventie begin baring. Als je kiest voor spontane weeën kan je geen interventie 
vastleggen.  
 

 
 

Wijze van geboorte = Geboorte Placenta (peri23-20630)  
Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de placenta geboren is. 
 

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

 



22 

 
 
 

Ruptuur = Conditie perineum postpartum (peri23-80673)  
Kies uit de waardelijst de juiste vorm van schade aan het perineum postpartum. 
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Uitkomst per kind 
 

Werkelijke plaats = 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. 
 

Plaats = Ziekenhuisnummer (LVR-ID) (peri23-40005)  
Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden vermeld u hier het LVR nummer (bestaande 
uit cijfers) van het ziekenhuis. N.B. De meeste systemen zullen dit automatisch voor u invullen. 
 

 
 

Pijnbestrijding=Middel pijnbestrijding (peri23-82091)  
Kies uit de waardelijst het juiste overige pijnbestrijdingsmiddel dat is gebruikt. 
 
Pijnbestrijding periode = Periode (peri23-82097) 
Kies uit de waardelijst de juiste periode van de bevalling waarin de pijnstilling is gegeven 
 
Bijstimuleren=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. 
 
Pijnbestrijding en bijstimuleren kan tweemaal worden geregistreerd afhankelijk van de periode bij 
‘Begin van de baring; eerste tijdperk’ en/of bij ‘Uitdrijving’. 
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Kleur= Kleur en consistentie vruchtwater (peri23-20610) 
Kies uit de waardelijst de juiste aard van het vruchtwater. 
 

 

Ligging = Ligging bij geboorte (peri23-40140)  
Kies uit de waardelijst de juiste ligging van het kind bij de geboorte. 
 
Bijzonderheden uitdrijving = Diagnose bevalling (peri23-82291)  
 

Modus partus = 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. 
 
Plaatje ontbreekt nog, maar dit item is in december 2022 toegevoegd. 
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Episiotomie=Episiotomie (peri23-30050) , Locatie Episiotomie (peri23-30055)  en Indicatie 
episiotomie (peri23-30055)  
Vul hier Ja in indien er sprake is van een episiotomie. Kies uit de waardelijst de juiste locatie en 
indicatie van de episiotomie. 
 
 

 
 

 
 



26 

Ontsluiting = 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. 
 

Vliezen = 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. 
 

Meepersen = Tijdstip actief meepersen (peri23-30030)  
Vul hier de datum en ook tijd in waarop met persen gestart is. 
 

Geboorte = Geboortedatum (kind) (peri23-40050)  
Noteer hier de geboortedatum en tijd van het kind. 
 

 

 

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

Supervisie = 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. 
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Kind nr = 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. 
 

Geslacht = Geslacht (medische observatie) (peri23-40041)  
Kies uit de waardelijst het geslacht van het kind dat het meest met uw waarnemingen overeenkomt. 
 

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

Apgar = 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. 
 

Opname/consult = Kinderarts Betrokken? (peri23-82119) én Type betrokkenheid kinderarts 

(peri23-82121)  
Vul hier Ja in als de kinderarts na de bevalling betrokken is geweest bij de baby. Kies anders voor Nee. 
Kies uit de waardelijst het juiste type betrokkenheid van de kinderarts, dus of het gaat om een consult 
of een overdracht naar de kinderarts. 
 

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. 
 

Intra-uteriene vruchtdood (peri23-82443)  
Geef hier aan of, en zo ja wanneer, de baby is overleden. 
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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 het kind is overleden.  
 

Bijzonderheden =  Congenitale afwijkingen (peri23-40080)  en specificatie 

congenitale/chromosomale afwijkingen  
Vul hier Ja in indien het kind aangeboren lichamelijke afwijkingen lijkt te hebben. Kies anders voor 
Nee. Vervolgens kan je uit de waardelijst de juiste aangeboren afwijking kiezen. 

 
 

BSN = BSN kind (peri23-40010)  
Vul hier het BSN nummer van het kind in, indien bekend. Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek 
en persoonsgebonden identificerend nummer. Dit nummer wordt toegekend wanneer iemand 
ingeschreven wordt bij de Basisregistratie personen (BRP). 
 
Voeding=Substantie voeding kind (peri23-70030)  
Kies uit de waardelijst het juiste type voeding van de neonaat bij de nacontrole 
 

 
Voeding, opnames bij de kinderarts en afwijkingen bij de baby in de eerste levensweek worden vanuit 
hier naar Perined verzonden.   



 
 

Kind nr = 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 
 
De Perined gegevens worden voornamelijk uit het kraambed bij Ontknoping en epiloog gehaald, maar 
blijf daarnaast ook de uitgaande en inkomende verwijzingen goed invullen. 
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Zorgverlening 
 
Risicostatus na intake = 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.  
 

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

Einde van de zorg = Datum einde zorgverantwoordelijkheid (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.  
N.B. Als je bijv. tijdens zwangerschap en kraambed verantwoordelijk was, maar niet tijdens de baring, 
dan vul je hier einddatum van het kraambed of nacontrole in. Met ‘Eindverantwoordelijke in welke 
perinatale periode’ geef je aan in welke periodes je verantwoordelijk was. 
 
Periode van eindverantwoordelijkheid = 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.  
N.B. onder nageboortetijdperk wordt verstaan: de eerste twee uur na de geboorte van het kind. 
En onder 1e 24 uur postpartum:  van twee uur na de geboorte van het kind tot 24 uur postpartum. 
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Invullen bij beëindiging zorg, zodat indien van toepassing baring en kraambed gegevens ingevuld 
kunnen worden. Bij het vraagteken staat verdere uitleg over het invullen van de gegevens 
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Verwijsdetails 
 

Alle in- en uitgaande verwijzingen (consult of overname) kunnen hier genoteerd worden.  
Eventueel later conclusie en reden verwijzing /overname aanpassen. Ook de datum van 
zorgoverdracht later aanpassen indien noodzakelijk.

 
 

Datum = 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  
 
Verwezen naar = Verwijzing naar zorginstelling: Zorgaanbieder Identificatienummer (peri23-82579)  
Vul eerst de naam van de zorginstelling in naar wie u verwijst en uw systeem zal dit nummer 
automatisch invullen.  
 

Verwijzing naar specialisme (peri23-82580)  
Kies uit de waardelijst het juiste specialisme van de zorgverlener waarnaar u verwijst. 
Dit wordt automatisch gevuld door Orfeus.  
 

Verwijzing afkomstig van zorginstelling (peri23-82552)  
U hoeft hier niets in te vullen. Het identificatienummer van uw organisatie wordt automatisch door 
uw systeem ingevoerd. 
Dit wordt automatisch gevuld door Orfeus.   
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Verwijzing afkomstig van specialisme (peri23-82554) 
Kies uit de waardelijst het juiste specialisme van de verwijzende zorgverlener. 
Dit wordt automatisch gevuld door Orfeus.   
 

Conclusie = 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.  
 

Stadium = Perinatale periode (peri23-20367)  
Kies uit de waardelijst de juiste perinatale periode waarin patiënte werd verwezen.  
 
 
Uitgaande verwijzing: overdracht 
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Binnenkomende verwijzing: overname 

 

Redenen van verwijzing 1e naar 2e lijn 

Redenen van verwijzing/overdracht komen ten dele overeen met de kernset. Indien reden niet in de 
kernset aanwezig is, zal dit als ‘overige reden’ naar Perined gaan. De groene en rode blokjes geven 
hier inzicht in. 
 
Algemene anamnese: 
Auto-immuun aandoening (Systemische Lupus Erythematodes (SLE)/Reuma/Overig) 
Cardiovasculaire aandoening (Hypertensie/Cardiomyopathie/Anatomische afwijking hart/ 
Hartritmestoornis/Overig)  
Urogenitale aandoening 
Oncologische aandoening 
Schildklier aandoening 
Diabetes mellitus? 
Neurologische aandoening 
Infectieziekte 
MDL aandoening 
Anemie 
Longaandoening 
Gynaecologische aandoening 
Orthopedische afwijking 
Bloedtransfusie? 
Transfusiereactie? 
Type operatie 
Type stollingsprobleem 
Psychiatrie 
Overige aandoening? 
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Obstetrische anamnese: 
Gynaecologische aandoening 
Bloedverlies 
Partiële mola? 
Cervixinsufficiëntie? 
Infectie 
Hyperemesis Gravidarum? 
Hypertensieve aandoening 
Zwangerschaps- cholestase? 
Diabetes Gravidarum met insuline ? 
Afwijkende groei foetus 
Dreigende partus immaturus? 
Dreigende partus prematurus? 
Abruptio placentae? 
Fluxus postpartum? 
 
Zwangerschap: 
Gynaecologische aandoening 
Bloedverlies? 
Partiële mola? 
Cervixinsufficiëntie? 
Infectie 
Hyperemesis Gravidarum? 
Hypertensieve aandoening 
Zwangerschaps- cholestase? 
Diabetes Gravidarum met insuline ? 
Afwijkende groei foetus 
Dreigende partus immaturus? 
Dreigende partus prematurus? 
Abruptio placentae? 
Navelstrengprolaps? 
Liggingsafwijking 
Vermoeden intra-uterine vruchtdood? 
 
Bevalling: 
PPROM? 
PROM? 
Koorts?  
Niet vorderende ontsluiting? 
Niet vorderende uitdrijving? 
Verdenking foetale nood? 
Vermoeden intra-uterine vruchtdood? 
Vastzittende placenta? 
Conditie perineum postpartum.  
Fluxus postpartum? 
 
Einde zwangerschap 
 
Postnatale fase – pathologie vrouw 
 
Overig 
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Wat gaat naar Perined? –overzicht 
Alle gemarkeerde velden gaan naar Perined; in de volgorde van het dossier. 
 
1.0 Patiënt en zwangerschap zoeken scherm 

 
 
2.1.1 Algemeen 
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2.1.2 BSN / Identiteit 

 

2.4 Verwijzingen 
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3.1 Voorgeschiedenis & 3.2 Gravideit en Pariteit 
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3.3 Termijnbepaling 

 

 

3.5 Algemene anamnese 
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3.6 Overzicht obstetrische anamnese 

 

 

4.2 Eerste contact 
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4.3.1 Wensen en voornemens 
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4.4 Uitkomst 

 

 

4.5 Onderzoek 
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5.2 Prenatale controle 

 

 

6.1 Baring 

 

  



44 
 

6.1.1 Begin van de baring 

 

 

6.1.2 Eerste tijdperk 
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6.1.3 Uitdrijving 

 

 

6.1.4 Placenta 
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6.1.5 Perineum 

 

6.1.6 Tijden 
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6.1.8 Aanwezigen 

 

 

6.1.9 Kind 
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7.1 Gegevens eerste week 

 

8.1 Kraambed 
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Versiebeheer 
 

April 2022 
- Aangegeven dat kwaliteitsrapportages te downloaden van mijnPerined. 
- Verder gespecificeerd hoe je correcties opnieuw kan versturen. 
- Bij Partusnummer aangegeven wat het is (cursief), en dat het niet noodzakelijk is voor de 
verwerking. 
- Ziekenhuisnummer van de baring toegevoegd. En in het cursief toegevoegd dat het alleen cijfers 
mogen zijn. 
- Toegevoegd (cursief) dat Perined graag bij ‘Datum einde zorg’ de datum ontvangt waarbij de zorg 
volledig is afgesloten. 
- Definities (cursief) toegevoegd van nageboortetijdperk en 1e 24 uur postpartum. Dit zal t.z.t. ook in 
ongeveer dezelfde vorm terugkomen in de volgende versie van de gebruikershandleiding PWD.  
- Versiebeheer/wijzigingsregistratie toegevoegd. 
 
December 2022 
- Rookgedrag, alcoholgebruik en drugsgebruik vastgelegd bij de intake (toxische factoren) worden nu 
óók gebruikt voor de aanlevering aan Perined. Een verbetering die Orfeus heeft doorgevoerd. 
- Type partus kan nu bij Modus partus geregistreerd worden. In december 2022 heeft Orfeus dit item 
toegevoegd. 
- maternale sterfte definitie aangepast: moet enkel met ‘ja’ ingevuld worden als het voor het 
afsluiten van de zorg gebeurt, en niet meer tot een jaar na geboorte van het kind. Nazenden van een 
dossier na afsluiten van de zorg is daarmee niet meer nodig. 
- definties aangepast naar nieuwste versie van Eenheid van Taal (versie 1.8):  

- definitie van pariteit aangepast.  
Niet het aantal kinderen moet geteld worden, maar het aantal partus. 

- definitie rookgedrag verduidelijkt 
- definitie gewicht gemeten vrouw verduidelijkt 
- definitie werkelijke plaats baring verduidelijkt 
- minieme wijziging (tekstueel) van definitie geboortedatum/tijd kind 
- definitie Kinderarts betrokken is algemener geformuleerd 

de tijdslimiet van 24 uur na de geboorte is verwijderd 
- Toegevoegd dat Orfeus bij reden verwijzing met een groen/rood blokje aangeeft of die reden zo 
naar Perined verstuurd wordt. 
- link naar NICTIZ geactualiseerd naar patch 2.3.6 (meest recente versie). 
- link naar KNOV protocol voor classificering etniciteit weer werkend gemaakt 
 


