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Inleiding 
 

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

softwaresystemen van de zorgverleners in de Nederlandse Geboortezorg zijn drie onderdelen van 

belang: 

 

1) De softwaresystemen moeten op een gebruiksvriendelijke manier gegevens kunnen 

uitwisselen of delen onderling en met de cliënt. Hiervoor is het VIPP1-programma 

Babyconnect gestart. https://babyconnect.org/ 

2) Alle softwaresystemen moeten dezelfde taal spreken. Hiervoor zorgt – na bekrachtiging door 

de Autorisatieraad Geboortezorg – de Expertgroep Eenheid van Taal van de Stichting Perined 

met technische ondersteuning van Nictiz. Zij hebben de data-elementen binnen de 

verloskunde, de kindergeneeskunde en de kraamzorg opnieuw bekeken, aangepast en van 

een Snomed code voorzien. Hierdoor kan het niet meer voorkomen dat de ene computer 

niet weet wat de andere bedoelt. Omdat alle betrokken organisaties (waaronder KNOV - 

NVOG - NVK - BO geboortezorg) het belang hiervan in zagen is een Informatiestandaard 

ontwikkeld waardoor alle systemen hier mee gaan werken.  

3) Het is van belang dat het patiëntendossier onafhankelijk van zorgverlener, zorginstelling of 

softwaresysteem op dezelfde wijze worden ingevuld. Hiervoor is deze handleiding bedoeld. 

Hierin kunt u aanvullende informatie vinden hoe iets in te vullen. Als iedereen zo veel 

mogelijk op dezelfde manier gaat invullen zal dit de zorg en de betrouwbaarheid van de 

cijfers ten goede komen.  

 

De handleiding is een levend document waar constant aan gewerkt wordt en die periodiek wordt 

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

is geschreven op geleide van de Nictiz dataset perinatologie 2.3. Dit is niet noodzakelijkerwijs ook de 

volgorde waarin uw softwareleverancier dit in uw systeem heeft ingebouwd. 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.  

 

Versiebeheer 

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.  

                               

Versie Dataset Publicatiedatum 

Gebruikershandleiding 1.0 Perinatologie 2.3 September 2020 

Gebruikershandleiding 1.0.1  Perinatologie 2.3 Maart 2021 

 

Omdat deze gebruikershandleiding een levend document is stelt de expertgroep Eenheid van Taal 
voorstellen tot aanpassing of verzoeken om verheldering zeer op prijs. U kunt uw mails daarover 
richten aan Perined: info@perined.nl  

 
1 VIPP = Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional 

https://babyconnect.org/
mailto:info@perined.nl
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Zorgverlening 

 

             Naam                                        Nummer                                                                                 Invuladvies 

Zorgverlening Peri23-dataelement-
4 

                                              

Datum start zorg- 
verantwoordelijkheid 

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. 

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. 

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  

Verwijzing (afkomstig) 
van 

Peri23-82550  

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. 

Verwijzing naar 
 

peri23-82577  

Zorginstelling Peri23-82578  
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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  

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 

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. 
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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” 

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. 
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Hypertensieve 
aandoening 

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

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 (16w0d 
tot en met 27w+6d. Kies anders voor Nee 

Dreigende partus 
prematurus? 

peri23-82503 Vul hier ja in indien in  een dreigende partus prematurus 
(27w0d tot en met 36w+6d) Kies anders voor Nee 

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 fluxus postpartum wanneer er na de geboorte van 
het kind tot 2 uur na geboorte van de placenta meer dan 
1000 ml bloedverlies is. (Later dan twee uur postpartum valt 
n.l. onder het kraambed)  
 
 

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. 
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. 
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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 24w0d 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  

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. 

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. 

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 
en met een zwangerschapsduur van 36w6d.  

PROM? peri23-82531 Vul hier Ja in indien er sprake is van PROM. Kies anders voor 
Nee. 
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PROM = Spontaan breken van vliezen zonder weeën bij 
37w0d of later.  

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 

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. 

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 fluxus postpartum wanneer er binnen 
twee uur na de geboorte van de placenta 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. 

Perinatale periode 
 

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

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. 

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  

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

 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 

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

 
  

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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Zwangerschap 
 

Zwangerschap peri23-dataelement-
3 

 

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 

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 

Voornemens peri23-80671  
 

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. 

Prenatale controle peri23-80732  

Rookgedrag peri23-80810 Hier kiest u uit de waardelijst of, en zo ja hoe veel, de 
patiënt per dag rookt. 

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. 

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. 
 

 
  



 

11 
 

Bevalling 
 

Bevalling peri23-dataelement-
6 

 

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

Aantal geboren 
kinderen 

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

Interventies begin 
baring 

peri23-20555  

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. 

Wijze waarop de baring 
begon 

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

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. 
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Uitkomst per kind 
 

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 

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 

Demografische 
gegevens 

peri23-40006  

Identificaties Kind peri23-40007  

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). 

Geslacht (medische 
observatie) 

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

Geboortedatum peri23-40050 Vul hier de geboortedatum en liefst ook de geboortetijd van 
de baby in 

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 het kind is 
overleden. 
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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. 

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

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  

Methode peri23-82093  

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

Kindspecifieke 
uitkomstgegevens 

peri23-dataelement-
72 

 

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.  

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

Aanpakker kind peri23-40149  

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

Supervisor peri23-40169  

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. 

Lichamelijk onderzoek 
kind 

peri23-80766  
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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. 

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

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-
40081 

 
 

Specificatie Congenitale 
afwijkingen (groep) 

peri23- 40082  

Specificatie Congenitale 
afwijkingen 

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

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. 

Kinderarts Betrokken? peri23-82119 Vul hier Ja in als de kinderarts binnen 24 uur 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. 

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 

 
 


