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Introductie 
Dit document bevat informatie over het invoeren van gegevens in Mosos Comfort en het 

aanleveren van deze gegevens aan Perined.  

  

 
Voor het gebruik van de Mosos Comfort software dient de gebruiker op de hoogte 

te zijn van de algemene en specifieke (voor de betreffende software geldende) 

aanbevelingen en waarschuwingen. Voor deze aanbevelingen/waarschuwingen, 

zie het hoofdstuk "Disclaimers" in de originele handleiding van de fabrikant . De 

nieuwste Mosos Comfort handleiding kan, na het inloggen op Mosos Comfort, 

gevonden worden achter de 'Help' knop. Een kopie kan aangevraagd worden bij de 

fabrikant. 

  

 
De afbeeldingen die in dit document gebruikt worden, zijn bedoeld als 

ondersteuning van de uitleg en geen exacte weergave.  
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Betreft de officiële aanlevering van partusgegevens. Autorisatieniveau: Gebruiker. 

Voorwaarden 

Voor een geslaagde aanlevering aan Perined dient een dossier aan de volgende eisen te 

voldoen: 

  

1. Het BSN van de patiënt dient ingevuld te zijn. Dit is in te voeren bij de patiëntgegevens 

(Mosos <O>, <P>, <U> of de P-tabbladen in Mosos <CTG> Console). 

  

  

 
  

  

 
Indien het ZIS, incidenteel, geen (geldig) BSN naar Mosos kan sturen (voorbeeld: 

de patiënt woont in het buitenland, of heeft niet de Nederlandse nationaliteit) 

dan wordt het partusrecord toch naar Perined verzonden als het vakje 'BSN 

onbekend' wordt aangevinkt (handmatig, niet verplicht). 

  

2. Het veld 'Toestemming landelijke databases' moet ingevuld zijn met 'ja' (verplicht veld). In 

Mosos <O>, <P>of de P-tabbladen in Mosos <CTG> Console is dit veld te vinden op het 

subtabblad 'Zwangerschapsinfo'. In Mosos <U> staat dit veld (indien van toepassing) op 

het tabblad 'Aanvraaggegevens'. 

  

 

 
In Mosos <U> is het veld 'Toestemming landelijke databases' alleen zichtbaar in 

echo-onderzoeken als het ziekenhuis ook over de Peridos koppeling beschikt. 

Daarnaast is het veld alleen beschikbaar in de volgende echotypes; Jonge 

zwangerschapsecho, Standaard echo, GUO en SEO. 

  



 

 

 

3. Alle dossiers die minimaal de benodigde set gegevens bevatten, worden automatisch 

doorgestuurd naar Perined. Als het dossier niet de minimale set gegevens bevat, moet het 

betreffende dossier handmatig aangevuld worden in de kernset geboortezorg editor. Voor 

meer informatie, zie de gelijknamige paragraaf verderop in dit hoofdstuk. 

Overzichten 

De te verzenden dossiers komen in een overzicht te staan. Dit overzicht is op te roepen in 

Mosos <O> en Mosos <P>. Klik hiervoor in de menubalk op 'Gegevens' en daarna op 'Perined 

dashboard' of klik op de knop [Perined dashboard] in de knoppenbalk. 

  

 
  

 
De dossiers komen in de lijst op tabblad 'Te verzenden' te staan zodra de 

ontslagdatum ingevuld is, of anders 3 weken na de bevalling (partusdatum) of à 

terme datum. 

  

Er zijn twee overzichten (tabbladen): 

  

Tabblad 'Te verzenden' 

Deze lijst bevat alle zwangerschapsdossiers die nog verzonden moeten worden. Deze 

dossiers moeten eventueel aangevuld worden (zie kolom 'Melding') en worden 

geaccordeerd. Door het vinkje voor 'Toon ook gereedstaande dossiers' weg te halen, worden 

alleen die dossiers getoond waar nog data aan toegevoegd moet worden. 

  

 
  

Tabblad 'Verzonden' 



 

 

Deze lijst bevat de zwangerschapsdossiers die verzonden zijn. 

  

 
  

Bij (1) staan de gegevens van de verzonden dossiers. Bij (2) kan er op jaar/maand/dag 

gezocht worden. Klik hiervoor op de plus-/mintekens. Tussen haakjes staat het aantal 

verzonden dossiers. 

  

 
Het is ook mogelijk om per dossier te bekijken of de gegevens wel/niet aangeleverd 

zijn bij Perined. Klik in de balk bovenin op 'Gegevens > Aanleverstatus'. 

 
Staat er een melding 'Failed'? Het dossier bevat de juiste gegevens om te 

verzenden, maar is (bijvoorbeeld vanwege technische oorzaak) niet verzonden. 

Neem contact op met de helpdesk van ICT Healthcare als dit voorkomt. 

 
Verzonden dossiers die opnieuw verzonden moeten worden, staan in beide 

tabbladen. 

 
Omdat er veel dossiers kunnen zijn, wordt de lijst gevuld met de eerste 50 dossiers. 

Zijn er meer? Klik dan op de onderste regel om de volgende 50 op te halen. 

  

BSN aanvullen 

Vooralsnog is het alleen mogelijk om het BSN in het patiëntendossier in te vullen (en niet via 

de lijst). 

  

1. Selecteer de betreffende patiënt in het overzicht. 

  

2. Klik op [Kopieer patiëntnummer]. 



 

 

 

  

3. Klik naast het overzicht om het overzicht te sluiten. 

  

4. Klik op [Selecteren patiënte] in het geopende Mosos programma. 

  

  

 
  

5. Gebruik de plakfunctie (rechter muisknop) of [CTRL]+V (toetsenbord) om het 

patiëntnummer te plakken en open het dossier. 

  

6. Vul het BSN in. Dit is in te voeren bij de patiëntgegevens (Mosos <O>, <P>, <U> of de P-

tabbladen in Mosos <CTG> Console). 

  

7. Klik na het invullen in de menubalk op 'Gegevens' en daarna op het tabblad 'Te verzenden' 

om het overzicht weer te openen. 

  

8. Klik op [Lijst vernieuwen]. 

  

9. Als alleen het BSN ingevuld moest worden, verdwijnt het dossier uit het overzicht (als er 

geen vinkje voor 'Toon ook gereedstaande dossiers' staat). Moet ook de toestemming 

landelijke database nog ingevuld worden, lees dan verder bij 'Toestemming landelijke 

database aanvullen'. 

  

Toestemming landelijke database aanvullen 

De toestemming om gegevens wel/niet aan te leveren bij de landelijke database kan in het 

overzicht ingevoerd/gewijzigd worden. Deze invoer/wijziging wordt ook in het dossier van de 

betreffende patiënt opgeslagen. 

  

1. Selecteer de betreffende patiënt in het overzicht. 

  

2. Klik op [Wel toestemming] of [Geen toestemming]. 

  

  

 
Als het telefoonnummer van de betreffende patiënte in het dossier ingevoerd is, 

staat het nummer ook in het overzicht (achter de naam). Neem contact op met 

de patiënte om haar keuze (wel/geen toestemming) te achterhalen. 

  

3. Fout gemaakt? Klik op de juiste toestemmingsknop. Om de invoer helemaal te 

verwijderen, klik op [Wissen]. 



 

 

  

4. Klik op [Lijst vernieuwen]. 

  

5. Als alleen de toestemming ingevuld moest worden, verdwijnt het dossier uit het 

overzicht (als er geen vinkje voor 'Toon ook gereedstaande dossiers' staat). Moet ook het 

BSN ingevuld worden, lees dan verder bij 'BSN aanvullen' in de paragraaf hiervoor. 

  

 
Om terug te keren naar het dossier/de module en het overzicht te sluiten, klik 

naast het overzicht of op de knop [Sluiten] rechtsboven. 
 

Kernset geboortezorg editor 

Perined vraagt meer gegevens dan dat er in de Mosos suite ingevuld (kunnen) worden. Om 

deze (niet verplicht in te vullen) gegevens aan te vullen, is de editor gebouwd.  

  

Werkwijze aanvullen/goedkeuren 

1. Open het Perined dashboard zoals eerder in dit hoofdstuk beschreven en ga naar tabblad 

'Te verzenden. 

  

2. Haal het vinkje bij 'Toon ook gereedstaande dossiers' weg. Hierdoor blijven alleen de 

dossiers in beeld waar nog iets mee moet gebeuren. 

  

3. Selecteer het gewenste dossier en klik daarna op de knop [Kernset geboortezorg editor]. 

  

4. Om te zorgen dat de meest recente gegevens vanuit Mosos overgenomen zijn en getoond 

worden, klik op de knop [Aanvullen vanuit bron]. 

  

5. Wanneer er velden in Mosos nog niet ingevuld/compleet zijn, staat dit in het bovenste vak 

'Status' onder het kopje 'Validatie'. Vul in Mosos dan de gewenste gegevens in. 

  

6. Herhaal stap 1 t/m 5 totdat alle gegevens vanuit Mosos compleet zijn. 

  

7. De overige vakken bevatten ook gegevens uit Mosos, maar kunnen daarnaast nog 

aangevuld worden met extra informatie (niet verplicht). Klik hiervoor op de knop 

[Openen] en vul de informatie in/aan. 

  

  
 

Waarschuwing 

Gegevens die in de editor worden aangepast/aangevuld, worden niet in het 

Mosos dossier overgenomen! 



 

 

 

  

8. Klaar? Klik onderaan op de knop [OK] om de editor te sluiten. 

  

9. Wanneer alle gegevens goed zijn aan-/ingevuld, is het betreffende dossier nu uit het 

overzicht verdwenen. Extra controle? Als het vinkje voor 'Toon ook gereedstaande 

dossiers' wordt geplaatst, dan wordt bij het zojuist bewerkte dossier in de kolom 'Melding' 

nu de opmerking 'Gereed' weergegeven. 

Verzending 

Eén keer per 24 uur wordt er via MososNXT Connect (koppeling) gekeken in de Mosos 

database naar nieuwe dossiers/gegevens die verstuurd kunnen worden. Voor verzending 

wordt gecontroleerd of de dossiers voldoen aan de vereiste voorwaarden. 

Eerste verzending 

Wanneer de eerste aanlevering succesvol is verlopen, krijgt de gebruiker bij het openen van 

het (voorheen gebruikte) programma 'Mosos <P> LVR' de volgende boodschap te zien; Dit 

programma hoeft niet meer gebruikt te worden. Aanlevering van dossiers aan Perined wordt 

vanaf nu automatisch gedaan. 

Aanvullende informatie 

 Het is voor de gebruiker mogelijk om te controleren of een dossier verzonden is naar 

Perined. Open het betreffende dossier en klik in de menubalk op 'Gegevens'. Klik 

daarna op 'Aanleverstatus'. Er wordt een pop-up tekst getoond; 'Perined aangeleverd 

dd-mm-jjjj + tijdstip' of 'Perined niet aangeleverd'. Let op; Het controleren kan niet in 

Mosos <U>. 

  

 Dossiers welke al eerder naar Perined verzonden zijn en waaraan nog informatie 

wordt toegevoegd/gewijzigd, worden opnieuw bij Perined aangeleverd. 

  

 Dossiers waarbij 'BSN onbekend' aangevinkt is, worden slechts eenmaal verzonden 

naar Perined. Eventuele wijzigingen die na verzending nog worden gemaakt in het 

dossier, worden niet meer verzonden. 



 

 

 

Copyright 
ICT Healthcare Technology Solutions B.V.© 1985 - 2022 

 

Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een 

retrievalsysteem of verzonden in welke vorm of manier dan ook, electronisch, mechanisch, 

door fotokopiëren of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 

auteursrechthebbende.  

 

Neem voor informatie contact op met ICT Healthcare. 

 

Mosos is een geregistreerd handelsmerk van ICT HCTS. Andere productnamen die in dit 

document worden gebruikt, worden alleen gebruikt voor identificatiedoeleinden en kunnen 

handelsmerken zijn van hun respectievelijke bedrijven. 

  

 
ICT Healthcare besteedt zeer veel aandacht en zorg aan de inhoud van dit 

document. Alle patiëntdata die getoond wordt, is fictieve data, overeenkomsten 

met werkelijk bestaande personen en situaties berusten op puur toeval. 

 

De mogelijkheid blijft echter bestaan dat een deel van de informatie in dit 

document niet volledig dan wel onjuist of verouderd is. ICT Healthcare streeft 

ernaar de informatie in dit document regelmatig bij te werken. Eventuele 

wijzigingen in de content worden zonder kennisgeving vooraf aangebracht. 

 

Doordat ICT Healthcare continu haar producten verbetert, kunnen de 

schermafdrukken in dit document, in beperkte mate, afwijken van de feitelijke look 

and feel van de Mosos applicatie. Daarnaast zijn ook versie, autorisatie en 

instellingen van invloed op de weergave van de applicatie. 

 
Waarschuwing 

ICT Healthcare aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke directe of indirecte 

schade dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dit 

document, of met een eventuele tijdelijke onmogelijkheid dit document te kunnen 

raadplegen. ICT Healthcare sluit tevens aansprakelijkheid uit voor welke directe of 

indirecte schade dan ook die het gevolg is van het gebruik van informatie die door 

middel van dit document is verkregen. 

  

 

Fabrikant Mosos 

ICT Healthcare Technology Solutions B.V. 
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Software versie 12.15.10  / Release datum 2022-11-30 
Documentatie versie 12.15.10  / Release datum* 2022-12-19 

Documentnaam: Mosos Comfort Perined 121510 

0344 

  

Mosos CTG (inclusief basis functionaliteiten) 

  
CE klasse IIa 

 
  

Mosos Ultrasound (NL-CA-002201430711) 

Mosos Patient Record (NL-CA-002201430712) 
CE klasse I 

 
  

 

 
  

Mosos CTG (01)8420299774902(8102) 12.15.10 

* Deze uitgave (document ‘Mosos Comfort Perined 121510’ is geldig vanaf softwareversie 12.15.10 tot  aan een volgende uitgave van dit 

document. De meest actuele handleiding kunt u opvragen bij ICT HCTS (support desk).  

  

 


