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1. Inleiding.  

 

 

 

Hierna volgen de specificaties voor geautomatiseerde aanlevering aan de Landelijke 

Verloskunde Registratie 1e lijn (LVR1).  

 

Deze specificaties dienen als aanvulling op de werkinstructie. Deze werkinstructie heeft iedere 

verloskundige in zijn/haar bezit die deelneemt aan de LVR1-registratie. 

 

De volgende gegevens zijn uit deze werkinstructie te halen: 

 - codeeradviezen 

 - systematiek van registreren (met actiecodes etc.) 

 - de toegestane waarden per rubriek 

 - alle codelijsten 

 - verwerkingen bij Prismant en de rapportage vanuit Prismant 

 - procedure geautomatiseerd aanleveren, inclusief 

  - een geleideformulier tapes/diskettes, 

  - opgaveformulier voor contactpersoon 

  - toelichting op deze algemene procedure specifiek voor LVR1. 

 

Een kopie van deze werkinstructie treft u aan in de bijlage. 

 

In dit document worden een aantal aanvullende specificaties beschreven speciaal voor de 

automatiseerders, die een eigen softwarepakket gaan ontwikkelen, voor de aanlevering aan de 

LVR1-registratie. 

 

 

Wij wensen u veel succes met het realiseren van deze geautomatiseerde aanlevering. Voor 

meer informatie kunt u ons telefonisch bereiken op 030 2345 688.  
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2. Recordlayout.  

 

De gegevens worden weggeschreven in ASCII-formaat in een flat-file zonder 

scheidingstekens tussen de rubrieken (geen delimiters). De records worden 

afgesloten met een CR/LF. 

 

 

    Naam  Begin Lengte Opmerkingen 

 

Registratie Identificatie   1   4  LVR1 

Praktijknummer   5   4   

Actiecode   9   1   

Administratienummer   10   6   

Meerling1   16   1   

Meerling2   17   1   

Onze zorg betrof   18   1 

Onze zorg betrof              19           1    

Nummer verloskundige of huisarts          20            4   

Datum eerste onderzoek   24   6   

Hoe kwam contact tot stand   30   1   

Geboortedatum van de moeder   31   6   

Woonplaats             37       4   

Type vrouw   41   1   

Aantal graviditeiten   42   2   

Aantal abortussen, EUG en/of Mola   44   1   

A terme datum   45   6   

Zekerheid   51   1   

Medium risk/overlegsituatie   52   1   

Reden medium risk/overlegsituatie   53   3   

onderzoeken/verrichtingen1   56   2   

onderzoeken/verrichtingen2   58   2   

onderzoeken/verrichtingen3   60   2   

kind aangepakt door   62   1   

onder verantwoordelijkheid van   63   1   

wanneer braken de vliezen, datum   64   4   

wanneer braken de vliezen, uur   68   2   

amniotomie   70   1   

kleur vruchtwater   71   1   

duur ontsluitingsperiode   72   1   

begin actief meepersen   73   4   

ligging   77   1   

perineum/vulva1   78   1   

perineum/vulva2   79   1   

perineum/vulva3   80   1   
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medicatie na geboorte kind   81   1   

bloedverlies   82   1   

geslacht   83   1   

geboortedatum kind   84   6   

geboortetijdstip kind   90   4   

apgarscore na 5 minuten   94   2   

geboortegewicht   96   4   

weegmethode   100   1   

kraamzorg   101   1   

voeding op de 7e dag   102   1   

reden zorg 2e lijn1   103   3   

reden zorg 2e lijn2   106   3   

kind overleden in 1e lijn   109   1   

kind overleden in 2e lijn   110   1   

afgesproken plaats baring   111   1   

werkelijke plaats baring   112   1   

ziekenhuis baring   113   4   

laatste consult bij gynaecoloog   117   1   

Reden consult bij gynaecoloog1   118   3   

Reden consult bij gynaecoloog2   121   3   

Reden consult bij gynaecoloog3   124   3   

overdracht aan gynaecoloog   127   1   

ziekenhuis overdracht   128   4   

datum overdracht of beëindiging   132   6   

reden overdracht1   138   3   

reden overdracht2   141   3   

reden overdracht3   144   3   

consult bij pediater   147   1   

reden consult bij pediater   148   2   

overdracht aan pediater   150   1   

reden overdracht aan pediater   151   2   

ziekenhuisnummer overdracht   153   4   

overige problematiek kind1   157   2   

overige problematiek kind2   159   2   

overige problematiek kind3   161   2   

lijst bijzonderheden1   163   2   

lijst bijzonderheden2   165   2   

lijst bijzonderheden3   167   2   

overige problematiek moeder1   169   3   

overige problematiek moeder2   172   3   

overige problematiek moeder3   175   3   

individuele codering1   178   2   

individuele codering2   180   2   

individuele codering3   182   2   

partusnummer   184   6   

 

totale recordlengte   189  
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3. Controles.  

 

 

Het al dan niet verplicht zijn van de meeste rubrieken is afhankelijk van de waarden in andere 

rubrieken. Dit geldt met name voor onze zorg betrof. De indicatie "verplicht?" geeft aan of de 

betreffende rubriek ingevuld moet zijn, indien: 

- het betreffende blok moet zijn ingevuld en  

- een waarde in een andere rubriek niet tot gevolg heeft dat het al dan niet verplicht zijn 

van de betreffende rubriek veranderd en 

- de actiecode is 1  

 

De controles worden opgesplitst in een aantal soorten: 

 

Identificatie controles: 

- controles op het al dan niet juist ingevuld zijn van de gegevens in het blok 

identificatie en andere controles, om de aangeleverde gegevens te kunnen beoordelen 

en uitvoeren.  

 Deze zijn niet hier verder uitgewerkt. Eén identicatiecontrole is echter wezenlijk 

belangrijk. Wanneer in rubriek 05 'onze zorg betrof' is ingevuld '1en-' in combinatie 

met een code nul in rubriek 33a, dan betekent dit dat de zorg voor de zwangere vrouw 

om welke reden dan ook eindigde tijdens de zwangerschap. In dat geval moet in 

rubriek 33b de datum van de beëindiging van de zorg worden ingevuld. Deze datum 

is bepalend voor het registratiejaar waarin het bericht moet worden opgenomen. (In 

alle andere gevallen wordt de geboortedatum van het kind ingevuld en is die datum 

daarvoor bepalend.) 

 

Rubrieks controles: 

- controles op de juiste waarden in de rubrieken (zie verder) 

 

Relatie controles: 

- op de juiste waarden in de rubrieken afhankelijk van de waarde in andere rubrieken. 

Deze rubrieken hebben dus een relatie met elkaar. (zie verder) 
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3.1 Rubriekscontroles.  

 

BLOK IDENTIFICATIE  (altijd invullen) 

 

Fouten in identificerende rubrieken leiden tot identificatie-fouten:  

 

 

1 praktijknr 

Soort veld: identificerend veld 

Verplicht?: verplicht 

Rubrieks-contr: geldige code 

 

2 actiecode 

Soort veld: identificerend veld 

Verplicht?: verplicht 

Rubrieks-contr: 1, 2, 3 of 4 

 

3 administratienummer 

Soort veld: identificerend veld 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: numeriek 

 

4a meerling1 

Soort veld: identificerend veld 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: numeriek 

Relatie-contr: meerling1 <= meerling2 

 

4b meerling2 

Soort veld: identificerend veld 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: numeriek 

Relatie-contr: meerling1 <= meerling2 
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BLOK ALGEMEEN  

 

 

5 onze zorg 

Verplicht?: 1 van de twee verplicht, andere optioneel 

Rubrieks-contr: Toegestane combinaties: '0-', '1-', '2-', '3-', '12', '13', '23',  

X toegestaan: X niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R012, R013, R014 

 

6 nummer verloskundige 

Verplicht?: verplicht  

Rubrieks-contr: bestaande verloskundige/huisarts  

X toegestaan: X niet toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

7a datum 1e onderzoek 

Verplicht?: verplicht 

Rubrieks-contr: geldige datum  

X toegestaan: X-en in datum niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R005 

 

7b 1e contact 

Verplicht?: verplicht 

Rubrieks-contr: 0 .. 3 , 8 en 9 

X toegestaan: X toegestaan 

Relatie-contr: - 
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BLOK MOEDER  

 

8  geboortedatum moeder 

Verplicht?: verplicht 

Rubrieks-contr: formaat 'DDMMJJ' 

 Samen: geldige datum 

 Datum < systeemdatum (rubrieksfout) 

X toegestaan: 'JJ' geldig jaar 

 'MM' geldige maand of 'XX'  

 'DD' geldige dag of 'XX' 

 Volgende combinaties toegestaan: 'XXMMJJ', 

'XXXXJJ' 

Relatie-contr: - 

 

9 woonplaats 

Verplicht?: verplicht  

Rubrieks-contr: >= '1000' 

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

10 type vrouw 

Verplicht?: verplicht 

Rubrieks-contr: 0 .. 5 of 9  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

11a aantal graviditeiten  

Verplicht?: verplicht 

Rubrieks-contr: numeriek 

 '00' is rubrieksfout 

 > 19: fout 

 > 09: onwaarschijnlijkheid 

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr.:  R001, R002   

 

11b aantal abortus 

Verplicht?: optioneel 

Rubrieks-contr: numeriek 

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr.:  R001, R002  
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BLOK ZWANGERSCHAP: 

 

12a a terme datum 

Verplicht?: verplicht 

Rubrieks-contr: formaat 'DDMMJJ' 

 geldige datum 

X toegestaan: 'XXXXXX' mag voor hele datum, niet voor delen van 

de datum 

Relatie-contr: R003 

 

12b zekerheid a terme datum 

Verplicht?: optioneel 

Rubrieks-contr: 1 of 2  

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr:  R003 

 

13a medium risk 

Verplicht?: optioneel 

Rubrieks-contr: '0', '1', '2'  

X toegestaan: niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R026, R027 

 

13b reden 

Verplicht?: optioneel 

Rubrieks-contr: bestaande code uit 'medium risk/overleg'. Eventueel uit 

'problematiek moeder' Zie de werkinstructie voor de 

toegestane codes.  

X toegestaan: niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R026, R027 

 

14 onderzoeken/verrichtingen 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: bestaande code  

X toegestaan: niet toegestaan 

Relatie-contr: - 
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BLOK BARING  

(onderstaande rubrieken worden genegeerd als onze zorg (5) = '3-', '13', '1-') 

 

15a kind aangepakt door  

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0..9  

X toegestaan: geen 'X' 

Relatie-contr.:  W001 

 

15b onder verantwoordelijkheid van 

Verplicht?:  verplicht  

Rubrieks-contr: 0, 1, 5, 6, 7, 9  

X toegestaan: geen 'X' 

Relatie-contr.:  - 

 

16 wanneer breken de vliezen 

Verplicht?:  optioneel (ivm met sectio) 

Rubrieks-contr: geldig uur (0..23), geldige combi 'ddmm' 

X toegestaan: 'X' toegestaan voor tijd 

Relatie-contr: - 

  

17a amniotomie 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0, 1  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

17b kleur vruchtwater 

Verplicht?:  verplicht  

Rubrieks-contr: 0, 1, 2  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

18 duur ontsluitingsperiode 

Verplicht?:  optioneel (ivm met sectio) 

Rubrieks-contr: 0, 1, 2, 3  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

19 begin actief meepersen 

Verplicht?:  optioneel (ivm met sectio) 

Rubrieks-contr: geldige uur (00:00 - 23:59) 

X toegestaan: 'X' mag (HHXX of XXXX) 

Relatie-contr: - 
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20 ligging 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0 .. 9  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

21 perineum/vulva 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0 .. 6  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr.:  W002, R038 

 

22 medicatie na geboorte 

Verplicht?:  verplicht  

Rubrieks-contr: 0.. 3, 9  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

23 bloedverlies 

Verplicht?:  optioneel (ivm met sectio) 

Rubrieks-contr: 1..3  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr:  W003 
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BLOK KIND  

(blok niet invullen als onze zorg = '1', blok wordt dan genegeerd) 

 

24 geslacht 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 1, 2   

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

25 geboortedatum van kind 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: geldige datum 

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr:  R005 

 

26a geboortetijdstip 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: geldige tijd (00:00 -> 23:59) 

X toegestaan: geen 'X' 

Relatie-contr: - 

 

26b apgarscore na 5 minuten 

Verplicht?:  verplicht  

Rubrieks-contr: '00'.. '10' 

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr:  R007 

 

27a geboortegewicht 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: numeriek 

   >= 9000: rubrieksfout  

   < 400:onwaarschijnlijkheid 

   > 5500 en < 9000: onwaarschijnlijkheid 

X toegestaan: X toegestaan 

Relatie-contr.:  W005 

 

27b meetmethode 

Verplicht?:  verplicht (= nu optioneel) 

Rubrieks-contr: 1, 2, 3  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 
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BLOK KRAAMBED  

(Als type zorg = '0-', '13', '23' of '3-', wordt anders genegeerd) 

 

28a kraamzorg 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0, 1 

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

28b voeding op 7e dag 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: 1, 2, 3  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr.:  R006 

 

29 reden zorg 2e lijn 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: bestaande code uit 'problematiek moeder' Zie de 

werkinstructie voor de toegestane codes. 

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr: R028, R039 
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BLOK ZORGVERLENING  (altijd invullen) 

 

30a/30b Kind overleden in .. lijn 

Tussen 'kind overleden in de 1e lijn' en 'kind overleden in de 2e lijn' zijn de volgende 

combinaties toegestaan: 

1e lijn 2e lijn 

'0' 'X' 

'0' '1', '2', '3', '4', '5' 

'1', '2', '3', '4', '5'  '0' 

'0' '0' 

'X' 'X' 

 

30a kind overleden in 1e lijn 

Verplicht?:  verplicht  

Rubrieks-contr: '0' ..'5'  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr.:  R006, R007, R023, R029, R030, R031, W004  

 

30b kind overleden in 2e lijn 

Verplicht?:  verplicht  

Rubrieks-contr: '0' ..'5'  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr.:  R006, R007, R023, R029, R030, R031, W004  

 

31aa afgesproken plaats baring 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: 0 .. 2, 9  

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr: - 

 

31ab werkelijke plaats baring 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0 .. 2, 9  

X toegestaan: 'X' toegestaan 

Relatie-contr.:  R008, R009, R010 

 

31b nummer ziekenhuis baring 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: geldig ziekenhuis  

X toegestaan: 'X' mag 

Relatie-contr.:  R009, R010 

 

32a laatste consult bij gynaecoloog 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0, 1..9  

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R011, R032 
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32b reden laatste consult bij gynaecoloog 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: bestaande code uit 'problematiek moeder' Zie de 

werkinstructie voor de toegestane codes. 

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R011, R032 

 

33aa overdrachtsmoment aan gynaecoloog 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0, 1..9 

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R012, R013, R014, W003, R015, R016, R017,  R019, 

R020, R022, W001  

   

33ab ziekenhuisnummer overdracht 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: geldig ziekenhuisnummer  

X toegestaan: X niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R015, R016 

 

33b datum overdracht 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: geldige datum 

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R017, R019, R020, R021 

 

33c reden overdracht /reden beëindiging zorg 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: code uit 'probleem moeder',  

   Afhankelijk van de betekenis van deze 

rubriek (reden overdracht, reden beëindiging zorg, 

uitbesteding) kunnen er bepaalde codes uit de codelijst 

'probleem moeder' worden ingevuld. Zie werkinstructie. 

X toegestaan: geen 'X'  

Relatiecontr: R022 

 

34aa consult bij pediater 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0 .. 3  

X toegestaan: 'X' niet toegestaan   

Relatie-contr.:  R033, R034 

 

34ab reden consult 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: bestaande code 'problematiek kind' 

X toegestaan: 'X' niet toegestaan  

Relatie-contr.:  R033, R034 
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34ba overdracht aan pediater 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: 0 .. 3  

X toegestaan: 'X' niet toegestaan   

Relatie-contr.:  R023, R024, R035, R036, R037 

 

34bb reden overdracht 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: bestaande code 'problematiek kind'  

X toegestaan: 'X' niet toegestaan  

Relatie-contr.:  R024, R035 

 

34bc  ziekenhuisnummer 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: bestaand ziekenhuis  

X toegestaan: 'X' niet toegestaan 

Relatie-contr.:  R036, R037 

 

35 overige problematiek kind 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: bestaande code 'problematiek kind' 

X toegestaan: 'X' mag 

Relatie-contr: - 

 

36 bijzonderheid 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: bestaande code uit lijst bijzonderheden  

X toegestaan: 'X' mag 

Relatie-contr: - 

 

37 overige problematiek moeder 

Verplicht?:  verplicht 

Rubrieks-contr: bestaande code uit 'problematiek moeder' Zie de 

werkinstructie voor de toegestane codes. 

X toegestaan: 'X' mag 

Relatie-contr: - 

 

38 individuele coderingen 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: geen controles of conversies 

X toegestaan: 'X' heeft niet de betekenis van 'onbekend' 

Relatie-contr: - 

39 partusnummer 

Verplicht?:  optioneel 

Rubrieks-contr: geen verdere controle 

X toegestaan: 'X' heeft niet de betekenis van 'onbekend' 

Relatie-contr: - 
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3.2 Relatiecontroles.  

 

RELATIE-FOUTEN EN –ONWAARSCHIJNLIJKHEDEN  

 

 

R001 

In rubriek 11 mag het aantal graviditeiten niet lager zijn dan het aantal abortus, EUG en Mola-

graviditeiten. 

 - Aantal graviditeiten [11a] > aantal abortus [11b] etc. 

 

R003 

In rubriek 12 is de zekerheid van de a terme datum niet ingevuld, terwijl de a terme datum wel 

is ingevuld. 

 - Als a terme datum [12a] = 'DDMMYY' (geldige datum): zekerheid [12b] 

verplicht 

 

R005 

De bevallingsdatum kan niet liggen voor de datum van uw eerste onderzoek tijdens de 

zwangerschap  (indien de zwangerschap als zorgdeel in rubriek 5 is gecodeerd)  

 - geboortedatum kind [25] > datum eerste onderzoek [7a] 

 

R006 

Het kind is niet overleden. De voeding op de 7e dag in rubriek 28b moet derhalve worden 

ingevuld. 

 - als (kind overleden in de 1e lijn [30a] = 0 en kind overleden in de 2e lijn 

[30b] = 0): voeding op de 7e dag [28b] verplicht invullen 

 

R007 

Het kind is ante partum of durante partu overleden. De apgarscore in rubriek 26 moet derhalve 

als 00 worden gecodeerd. 

 - als ((kind overleden in 1e lijn [30a] 1, 2 of 3) of (kind overleden in 2e lijn 

[30b] 1, 2 of 3)): apgarscore [26b] moet '00' zijn. 

 

R008 

De baring viel onder uw zorg. De werkelijke plaats van baring in rubriek 31a mag daarom niet 

onbekend zijn. 

 - Als type zorg [5] = '0-', '23', '12' of '2-': dan moet werkelijke plaats baring 

[31ab] ingevuld zijn en mag geen 'X' zijn. 
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R009 

De werkelijke plaats baring is een ziekenhuis. Het ziekenhuisnummer in rubriek 31b moet 

derhalve worden ingevuld. 

 - Als werkelijke plaats baring [31ab] = '2': nr ziekenhuis [31b] moet ingevuld 

zijn 

 

R010 

Het nummer van een ziekenhuis in rubriek 31b is ingevuld, terwijl de werkelijke plaats van de 

baring niet het ziekenhuis is. 

 - Als werkelijke plaats baring [31ab] != '2': nr ziekenhuis [31b] mag niet 

ingevuld zijn 

 

R011 

Er is een consult gynaecoloog gecodeerd. De reden(en) van het consult in rubriek 32b 

moet(en) derhalve worden ingevuld. 

 - Als 'laatste consult bij gynaecoloog' [32a] != '0': reden consult [32b] 

verplicht en invullen en niet '000' 

 

R012 

Er is een overdracht tijdens de zwangerschap gecodeerd. In rubriek 5 moet derhalve de 

zwangerschap onder uw zorg vallen. 

 - als onze zorg [5] = '2-', '23', '3-' dan: overdrachtmoment [33aa] niet (>= '1' 

en <= '4')  

 

R013 

Er is een overdracht tijdens de baring gecodeerd. In rubriek 5 moet derhalve de baring onder 

uw zorg vallen. 

 - als onze zorg [5] = '1-', '13', '3-' dan: overdrachtmoment [33aa] niet (>= 

'5'en <= '8') 

 

R014 

Er is een overdracht tijdens het kraambed gecodeerd. In rubriek 5 moet derhalve kraambed 

onder u zorg vallen. 

 - als onze zorg = '1-', '12', '2-' dan: overdrachtmoment [33aa] != '9' 

 

W001 

Het is onwaarschijnlijk dat een kind door een (assistent-) gynaecoloog is aangepakt zonder dat 

er een overdracht aan de gynaecoloog is gecodeerd. 

 - Als kind aangepakt = '5' of '6' en overdrachtsmoment = '0' dan: 

onwaarschijnlijkheid 

 

W002 

Het is een onwaarschijnlijk dat er een totaalruptuur is zonder een overdracht voor, tijdens of 

direct na de baring. 

 - als perin [21] = '3': overdrachtmoment [33aa] >= '1' en <= '8' 

 



--------------------------------------------------------------------------------------- 
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W003 

Het is onwaarschijnlijk dat er bloedverlies > 1000 ml is zonder een overdracht voor, tijdens of 

direct na de baring. 

 - als bloedverlies [23] = '3': overdrachtsmoment [33aa] >= '1' en <= '8' 

 

R015 

Er is een overdracht aan gynaecoloog gecodeerd. Het ziekenhuisnummer moet derhalve in 

rubriek 33a worden ingevuld. 

 - Als overdrachtmoment [33aa] != '0' dan: ziekenhuis overdracht [33ab] moet 

ingevuld zijn. 

 

R016 

Het ziekenhuisnummer is ingevuld in rubriek 33a, terwijl geen overdracht aan gynaecoloog is 

gecodeerd. 

 - Als overdrachtmoment [33aa] = '0' dan: ziekenhuis overdracht [33ab] mag 

niet ingevuld zijn. 

 

R017 

Er is overdracht aan gynaecoloog gecodeerd. De overdrachtsdatum moet derhalve in rubriek 

33b worden ingevuld. 

 - Als overdrachtmoment [33aa] != '0' dan: datum overdracht [33b] moet 

ingevuld zijn. 

 

 

R019 

De bevallingsdatum ligt voor de datum van uw overdracht, terwijl in rubriek 33a een 

overdracht tijdens de zwangerschap is gecodeerd.  

 - Als overdrachtsdatum [33b] > geboortedatum kind [25] dan: overdrachtmo-

ment [33aa] niet in {'1', '2', '3'} 

 

R020 

De datum van overdracht ligt voor de bevallingsdatum, terwijl in rubriek 33a een overdracht 

na de baring is gecodeerd. 

 - Als overdrachtsdatum [33b] < geboortedatum kind [25] en overdrachtsmo-

ment [33aa] niet in {'7', '8', '9'} 

 

R021 

De datum van overdracht kan niet liggen voor de datum van uw eerste onderzoek. 

 - overdrachtsdatum [33b] < datum eerste onderzoek [7a]: fout-situatie 

 

R022 

Er is een overdracht aan gynaecoloog gecodeerd. De reden(en) voor de overdracht in rubriek 

33c moet(en) derhalve worden ingevuld. 

 - Als overdracht gynaecoloog [33aa] != '0': reden overdracht [33c] verplicht 

invullen, maar geen '000' 

 



--------------------------------------------------------------------------------------- 
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R023 

Het kind is overleden voor of tijdens de eerste 24 uur, terwijl in rubriek 34b een overdracht aan 

de pediater na de 1e dag is gecodeerd. 

 - als (kind overleden in 1e lijn [30a] in {'1', '2', '3', '4'} of kind overleden in 

2e lijn [30b] in {'1', '2', '3', '4'}) dan: overdracht aan pediater [34ba] in {'0', 

'1', '2'} 

 

R024 

Het kind is overgedragen aan de pediater. De reden voor de opname moet derhalve worden 

ingevuld in rubriek 34b. 

 - als overdracht aan pediater [34ba] != '0' dan: reden overdracht [34bb] moet 

ingevuld zijn en geen '00' 

 

W004 

Het is onwaarschijnlijk dat bij een amenorrhoeduur van minder dan 25 weken het kind niet is 

overleden. 

 - Als amenorrhoeduur [ber1] <= 26 dan: kind overleden in 1e lijn [30a] != '0' 

of kind overleden in 2e lijn [30b] != '0' 

 

W005 

Het is onwaarschijnlijk dat bij een amenorrhoeduur van minder dan 25 weken het 

geboortegewicht meer is dan 1400 gram 

 - Als amenorrhoeduur [ber1] < 25 dan: geboortegewicht [27a] < 1400 

 

W006 

Het is onwaarschijnlijk dat de moeder jonger is dan 13 of ouder dan 46 jaar. 

 - Leeftijd moeder [ber2] >= 13 en <= 46 

 

R025 

Een amenorrhoeduur van minder dan 16 weken is binnen LVR niet toegestaan. 

 - Amenorrhoeduur [ber1] > 16 

 

W007 

Het is onwaarschijnlijk dat de amenorrhoeduur 47 weken of langer is. 

 - Amenorrhoeduur [ber1] <= 46 

 

R026 

Indien er aangegeven is dat er medium risk/overlegsituatie bestond voor de baring, dan moet 

de reden ingevuld worden in rubriek 13. 

 - Als medium risk/ overlegsituatie [13a] = '1' of '2' dan: reden [13b] verplicht 

invullen 

 

R027 

Indien er aangegeven is dat er geen medium risk/overlegsituatie bestond voor de baring, dan 

mag er geen reden ingevuld worden in rubriek 13. 

 - Als medium risk/ overlegsituatie [13a] = '0' dan: reden [13b] niet invullen 

 



--------------------------------------------------------------------------------------- 
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R028 

Indien in rubriek 5 alleen kraambed is gecodeerd, moet reden zorg 2e lijn in rubriek 29 zijn 

ingevuld. 

 - Als type zorg [5] = '3-' dan: reden zorg 2e lijn [29] verplicht invullen 

 

R029 

Indien het kind in de 1e lijn is overleden kan het niet tevens zijn overleden in de 2e lijn 

 - als overleden in de eerste lijn [30a] > '0' dan: overleden in de 2e lijn [30b] = 

'0' 

  of als overleden in de 2e lijn [30b] > '0' dan: overleden in de 1e lijn [30a] = 

'0' 

 

R030  

Indien het kind in de 1e lijn is overleden, kan het niet onbekend zijn of het kind in de 2e lijn is 

overleden 

 - als overleden in de 1e lijn [30a] != '0' dan: overleden in de 2e lijn [30b] != 

'X' 

 

R031 

Indien het onbekend is of het kind in de 1e lijn is overleden, dan mag alleen 'onbekend' bij 

'overleden in de 2e lijn' worden ingevuld 

 - als overleden in de eerste lijn [30a] = 'X' dan: overleden in de 2e lijn [30b] 

= 'X' 

 

R032 

Als er bij consult bij gynaecoloog 'geen' is gecodeerd, moet bij reden consult 'geen' ingevuld 

worden. 

 - als laatste consult bij gynaecoloog [32a] = '0': reden [32b] verplicht 

invullen met '000' 

  

R033 

Indien er bij  consult bij pediater 'geen' is gecodeerd, moet als reden in rubriek 34a 'geen' 

worden ingevuld. 

 - als consult bij pediater [34aa] = '0': reden [34ab] = '00' 

 

R034 

Indien er een consult bij pediater is gecodeerd, moet een reden in rubriek 34a worden ingevuld. 

 - als consult bij pediater [34aa] != '0' dan: reden consult [34ab] verplicht 

invullen en reden != '00'  

 

R035 

Indien er bij overdracht aan pediater 'geen' is gecodeerd, moet als reden in rubriek 34b 'geen' 

worden ingevuld. 

 - als overdracht aan pediater [34ba] = '0' dan: reden [34bb] = '00' 

 



--------------------------------------------------------------------------------------- 
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R036 

Indien er een overdracht aan pediater is gecodeerd, moet het ziekenhuisnummer ingevuld 

worden in rubriek 34b. 

 - als overdracht aan pediater [34ba] != '0' dan: ziekenhuisnummer [34bc] 

moet ingevuld worden. 

 

R037 

Indien er geen overdracht aan pediater is gecodeerd, mag er geen ziekenhuisnummer in rubriek 

34b worden ingevuld. 

 - als overdracht aan pediater [34ba] = '0' dan: ziekenhuisnummer [34bc] niet 

invullen 

 

R038 

Er mag slechts één soort perineum-ruptuur of één soort epi gecodeerd worden in rubriek 21. 

 - maximaal 1 code uit {'1', '2', '3'} invullen 

 - maximaal 1 code uit {'4', '5'} invullen 

 

R039 

Een combinatie van "niet volgens VIL"  met een andere code is niet mogelijk. 

 - als reden zorg 2e lijn [29] = '888': geen andere code invullen in [29] 

 

R040 

Er is niet alleen zorg geweest voor de zwangerschap en er is "geen" gecodeerd bij de 

overdracht naar de gynaecoloog. Bij de reden moet derhalve '000' worden ingevuld. 

 -  als onze zorg betrof [5] != '1 en blanco' en de overdracht naar de 

gynaecoloog [33a] = '0', dan moet reden overdracht [33c] '000' zijn. 

 

 



--------------------------------------------------------------------------------------- 
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BEREKENINGEN/AFLEIDINGEN  

 

AMENORRHOEDUUR 

aantal posities:  2 

formaat        :  'WW' 

berekening     :  Alleen berekenen als geboortedatum kind [25] en a 

terme datum [12a] correct zijn ingevuld.  

 De berekening is dan als volgt: amenorrhoeduur (in 

weken) := trunc(280 + (geboortedatum - a terme da-

tum)/7) 

Relatie-controles: W004, W005, W007, R025 

 

LEEFTIJD MOEDER OP MOMENT VAN GEBOORTE KIND OF MOMENT 

OVERDRACHT 

aantal posities:  2 

formaat        :  'JJ' 

berekening     :  Voor geboortedatum kind wordt genomen: 'geboorte-

datum kind' [25] (indien ingevuld en correct) anders: 

'overdrachtsdatum' [33b] ) indien ingevuld en correct) 

 Voor geboortedatum wordt genomen: 'geboortedatum 

moeder' [8]. 

 'XXMMYY' -> '01MMYY' en 'XXXXYY' -> '0101YY' 

 Indien geboortedatum moeder is fout of niet ingevuld: 

berekening kan niet worden uitgevoerd. 

   leeftijd moeder (in jaren) := trunc((geboorte-

datum moeder - geboortedatum kind)/365.25) 

Relatie-controles: W006 

 

AMENORRHOEDUUR 

aantal posities: 2 

formaat: ‘WW’ 

berekening: Alleen berekenen als geboortedatum kind [25] en á 

terme datum [12a] correct zijn ingevuld en de á terme 

datum [12b] zeker is.amenorrhoeduur (in weken):= 

trunc ((280+geboortedatum kind – á terme datum) /7) 

 

 ZWANGERSCHAPSDUUR 

aantal posities: 3 

formaat: WWD 

berekening: Het aantal weken van de zwangerschapsduur is gelijk 

aan: (geboortedatum kind – á terme datum + 280) div 7 

 Het aantal dagen van de zwangerschapsduur is gelijk 

aan: (geboortedatum kind – á terme datum + 280) mod 7 

 Als geboortedatum of á terme datum onbekend of fout is 

dan wordt de waarde 000. 



--------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONTROLE VANAF …. WEEK 

aantal posities: 2 

formaat: WW 

berekening: trunc (1/7* (datum 1e controle – á terme datum + 280) + 

1. Als geboortedatum kind of datum 1e controle is 

onbekend dan wordt waarde 00.  

 

PARITEIT 

aantal posities: 2 

formaat: NN 

berekening: graviditeit – aantal abortus 

Als graviditeit of abortus is fout of onbekend: waarde = 

99 


