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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 Onatal. Het is opgesteld door Perined 

met behulp van KNOV, Babyconnect en Onatal met speciale dank aan Sanne Anepool.  

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 voor het primaire proces is geregistreerd en dan 

voornamelijk als het gaat over de zorg waarvoor u (eind)verantwoordelijk was. 

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 elektronisch patiënten dossier (bv. Onatal), zodat iedereen dezelfde 

gegevens op dezelfde manier kan vastleggen. Dat ligt aan de basis voor 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. Onatal 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 is te downloaden op 

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 Onatal 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. 

Voor vragen over het dossier van Onatal kan je binnen Onatal een ‘ticket’ aanmaken. 

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

Perined: info@perined.nl 

  

https://mijnperined.nl/
https://decor.nictiz.nl/pub/perinatologie/peri20-html-20220426T100906/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:info@perined.nl
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Stappenplan versturen kernset-bericht 
 

Er zijn een paar dingen die u moet weten, en waar deze handleiding bij kan helpen: 

1) Welke velden in het dossier gaan naar Perined? 

Met een zwarte omkadering en pijlen is aangegeven welke velden voor Perined van 

belang zijn. Na het versturen van de kernset ontvangt Perined deze gegevens.  

 

 

2) Hoe komt het aan bij Perined? 

Als het item afwijkt van het PWD, dan staat in het kader weergegeven welke 

waarden hoe bij Perined worden ontvangen.  

 

 
 

Als het exact overeenkomt, staat alleen de waardelijst van Onatal vermeld: 
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3) Moet ik iets handmatig invullen? 

Op dit moment vragen we alleen het item ‘eindverantwoordelijkheid in welke 

perinatale periode’ te vullen, zie verderop in deze instructie. Dit item is heel 

belangrijk voor het kunnen geven van zinnige spiegelinformatie.  

4) Hoe luidt de definitie? 

Op elke pagina wordt naast het item uit het dossier het PWD-item benoemd (te 

herkennen aan de aanduiding: “peri23-  “). Daaronder staat de definitie die hoort bij 

het PWD-item.  

 

 
 

 

5) Welke toestemmingen zijn er nodig? 

Expliciete toestemming is niet nodig, maar vooralsnog wordt een bericht alleen 

verstuurd als er Toestemming Cliënt=Ja.  Zie kopje Toestemming voor verdere details.  

6) Hoe verschijnt het dossier in de ‘te verzenden-lijst’? 

 Het dossier moet aan een aantal eisen voldoen, zodat het in de ‘te  

verzenden-lijst’ komt: 

- type bevalling (partus, miskraam e.d.) is gevuld 

- einddatum (einde zorg) is gevuld  

- het betreft een dossier van type "zwangerschap", dus niet een echo dossier,  

pre/anticonceptie, e.d. bv 

- datum/tijd van bevalling/miskraam is ingevuld  

- Toestemming=Ja 

7) Hoe verstuur ik een bericht 

Nadat de zorg is afgesloten kan een kernset-bericht worden gemaakt, en verstuurd. 

Onatal heeft hier een handleiding voor.  

 

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 alle zorginstellingen en VSV’s de meest 

actuele cijfers kunnen zien. 
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Toestemmingen 
 
Perined gaat uit van veronderstelde toestemming. Expliciete toestemming is niet nodig (zie FAQ 
Perined). Alleen bij bezwaar zou dit niet meegestuurd moeten worden. 
 
Vooralsnog worden alleen berichten verstuurd als hieronder is aangegeven dat Toestemming 

Cliënt=Ja.  

  

https://www.perined.nl/veelgesteldevragen
https://www.perined.nl/veelgesteldevragen
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Wat gaat (hoe) naar Perined?  
Een deel van de gegevens uit het elektronisch patiënten dossier gaat naar Perined. Hier worden alle 

items, essentieel voor de verwerking, genoemd die vanuit het dossier naar Perined gaan. Met 

screenshots wordt aangegeven waar dit in het dossier staat. Als het item afwijkt van het PWD staat 

ook aangegeven welke waarden (hoe) bij ons ontvangen worden. Per item staat ook de definitie 

weergegeven volgens het PWD. 

 

 

Zorgverlening 
 

Periode zorgverantwoordelijkheid 
 
Intakedatum = 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. 
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Datum einde 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 bv., 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. 
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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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Verwijzingen 
 

 
 
 
Datum consult = 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  
 
Stadium = Perinatale periode (peri23-20367)  
Kies uit de waardelijst de juiste perinatale periode waarin patiënte werd verwezen.  
 
 

  



12 

 

Ziekenhuis = 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 = Verwijzing naar specialisme (peri23-82580)  
Kies uit de waardelijst het juiste specialisme van de zorgverlener waarnaar u verwijst. 

 
Resultaat verwijzing = 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 soort (bij consult) en Reden overname (bij overname) = Reden verwijzing 1e naar 2e lijn 

(peri23-82450) 
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Vrouw 
 
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. 
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Referentie = Lokale persoonsidentificatie (peri23-10031) 
 
Geb. datum = 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. 
 
Etniciteit (Perined) = 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).                  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

https://bits.nictiz.nl/secure/attachment/16462/Protocol_Classificering_van_etniciteiten_in_de_verloskundige_zorg.pdf
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Lengte (cm) = 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. 
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Zwangerschap 
 
Gravida = Graviditeit (peri23-20010)  
Vul hier het totaal aantal zwangerschappen in. Miskramen, EUG’s, APLA’s, TOP’s etc. in, inclusief de 
huidige zwangerschap. 
 
Para = 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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Definitieve aterme = 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. 
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Gew. 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 
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Roken = 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. 
 
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 gebruikt. Kies anders voor Nee. 
 
Gewicht (kg) = 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. 
 
Sinds januari 2023 komen gegevens over roken/alcohol/drugs zowel uit de INTAKE als uit de 
PRENATALE CONTROLES. Als iemand niet rookt/drinkt is het voldoende dit alleen bij de intake vast te 
leggen. 
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Maternale sterfte (peri23-20670)  

Vul hier Ja in, indien er sprake is van maternale sterfte bij afsluiten van de zorg. Kies anders voor Nee. 
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Type bevalling = 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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Bevalling  
 

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

 
  



23 

 

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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Bloedverlies (ml) = 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. 
 
Geboorte Placenta (peri23-20630)  
Kies uit de waardelijst de juiste wijze waarop de placenta geboren is. 
 
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  
 
Plaats baring = 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. 
 
Loc. Baring = Ziekenhuisnummer (LVR-id) (peri23-40005)  
Als de bevalling in het ziekenhuis heeft plaatsgevonden vermeld u hier het LVR nummer van het 
ziekenhuis. Onatal zal dit automatisch vullen o.b.v. de gekozen bevallocatie. 
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Kind 1/2/3 = 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. 
Het hoeft niet ingevuld te worden. Onatal vult dit automatisch als bij zwangerschap het aantal foetus 
is aangegeven. 
 
Geb.datum = Geboortedatum/tijd (kind) (peri23-40050)  
Noteer hier de geboortedatum en tijd van het kind. 
 
Sekse = Geslacht (medische observatie) (peri23-40041)  
Kies uit de waardelijst het geslacht van het kind dat het meest met uw waarnemingen overeenkomt. 
 
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). 
 
Apgar 5 min = 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. 
 
Geboortegew. (g) = Geboortegewicht (peri23-40060)  
Vul hier, in grammen, het geboortegewicht van het kind in, zo kort mogelijk na de geboorte gemeten. 
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Overleden  = 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. 
 
Datum overleden = Datum en tijd vaststelling perinatale sterfte (peri23-40300)  
Vul hier de datum en liefst ook de tijd in waarop het kind is overleden. Dit hoeft dus niet de 
werkelijke datum en tijd te zijn waarop de baby is overleden. 
 
Fase perinat. sterfte = Fase perinatale sterfte (peri23-40290)  
Kies uit de waardelijst de juiste fase waarin de foetus of baby is overleden.  
 
 

  



28 

 

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. 
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Ligging geboorte = Ligging bij geboorte (peri23-40140)  
Kies uit de waardelijst de juiste ligging van het kind bij de geboorte. 
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Rol aanpakker kind (peri23-40150)  
Kies uit de waardelijst het juiste type zorgverlener die het kind heeft aangepakt. 
 
Rol eindverantw. = Rol supervisor (peri23-40170)  
Kies uit de waardelijst het juiste type supervisor bij de partus. Een supervisor ziet toe op de baring 
een eindverantwoordelijke hoeft er niet bij te zijn. 
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Datum/tijd breken 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. 
 

 
 
 
 
 
Actief meepersen = Tijdstip actief meepersen (peri23-30030)  
Vul hier de datum en ook tijd in waarop met persen gestart is. 
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Episiotomie (peri23-30050)  

Vul hier Ja in indien er sprake is van een episiotomie. Kies anders Nee.  

Type episiotomie = Locatie episiotomie (peri23-30055) 

Kies uit de waardelijst de juiste locatie van de episiotomie. 
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Pijnbestrijding = Pijnbestrijding (peri23-82090)  
Vul hier Ja in als er sprake is van pijnbestrijding. Kies anders Nee.  

 
Pijnb. methode = Methode pijnbestrijding (peri23-82092) 
Kies uit de waardelijst de juiste methode van pijnbestrijding die is gebruikt. 
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Congenitale afw. = Congenitale afwijkingen (peri23-40080)   
Vul hier Ja in indien het kind aangeboren lichamelijke afwijkingen lijkt te hebben. Kies anders voor  
 
Specificatie congenitale afwijking(en) = Specificatie congenitale afwijkingen (peri23-40090)   
Kies uit de waardelijst de juiste aangeboren afwijking.  
 
Chromosomale afw. = Chromosomale afwijkingen (peri23-40110)   
Vul hier ja in als de aangeboren afwijkingen passen bij een chromosomaal probleem. Kies anders 
voor Nee. 
 
Specificatie chromosomale afwijking(en) = Specificatie chromosomale afwijkingen (peri23-40120)   
Kies uit de waardelijst de juiste chromosomale afwijking. 
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Betrokkenh. kind. arts = Kinderarts Betrokken? (peri23-82119) & 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. 
 
Consultdatum/Overdrachtsdatum = Datum betrokkenheid kinderarts (peri23-82122)  
Vul hier de datum en zo mogelijk ook de tijd in waarop de kinderarts of neonatoloog bij de baby 
betrokken is geweest. 
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Versiebeheer 
 

December 2022 
- Toegevoegd welke velden gevuld moeten zijn wil het dossier in de ‘te verzenden-lijst’ komen. 
- Manier van registreren ‘eindverantwoordelijk in welke perinatale periode’ wordt anders benaderd 
door Onatal in 2022/2023.  
- De optie ‘spontaan’ en ‘natasten’ bij Geboorte placenta gaan ook naar Perined. Onatal heeft een fix 
doorgevoerd op dit item, die in de nieuwe release beschikbaar komt.  
- 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. 
- definities 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 datum/tijd perinatale sterfte verduidelijkt 
- definitie Kinderarts betrokken is algemener geformuleerd 

de tijdslimiet van 24 uur na de geboorte is verwijderd 
- link naar NICTIZ geactualiseerd naar patch 2.3.6 (meest recente versie). 
- link naar KNOV protocol voor classificering etniciteit weer werkend gemaakt 
 
Januari 2023 
- Roken/alcohol/drugs komen nu ook uit de intake (sinds release Onatal van januari 2023). 
- datum sterfte en fase perinatale sterfte worden nu ook meegestuurd (sinds release Onatal van 
januari 2023). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


