
NethOSS procedure melden COVID-besmettingen zwangeren en kraamvrouwen 
 

Definitie: alle zwangere vrouwen of vrouwen tot 42 dagen post-partum positief voor SARS-
CoV-2 (middels PCR of antistoffen) 
 
Melding 1e lijns verloskundigenpraktijken: 
1. De praktijk doet zelf melding aan NethOSS door een mail te sturen naar 

info@nethoss-perined.nl. 
2. Er wordt een NethOSS ID aangemaakt en de praktijk krijgt een digitale vragenlijst 

toegestuurd met algemene vragen (algemene en obstetrische voorgeschiedenis, de 
huidige zwangerschap, bevalling en uitkomsten voor moeder en kind). 

3. De praktijk stuurt z.s.m. na ontvangen van het NethOSS ID een mail naar contactpersoon 
2e lijn met daarin de volgende gegevens: 

• GeboorteJAAR (geen datum ivm AVG) 

• G/P 

• Datum positieve test 

• Aterme datum 

• Huidige zwangerschapsduur 

• NethOSS ID 

• Eventueel overige relevante bijzonderheden 
4. Wanneer de melding een nog zwangere vrouw betrof wordt een tweede digitale 

vragenlijst +/- 2 weken na de uitgerekende datum verstuurd om na te gaan hoe de rest 
van de zwangerschap en bevalling verlopen zijn. 

 
 
Melding 2e lijn: 

1. De melding verloopt via een NethoSS contactpersoon die in elk ziekenhuis is aangesteld. 
2. Melding wordt geregistreerd via de wekelijkse mail die de NethOSS contactpersoon 

ontvangt. Hierin worden de volgende gegevens geregistreerd:  

• GeboorteJAAR  

• G/P 

• Datum positieve test 

• Aterme datum 

• Ziekenhuisopname (nee/obstetrie/IC/High obstetric care) 

• Therapie (medicamenteus, O2 masker, O2 intubatie, geen) 

• Modus partus 

• Opname neonaat (nee/NICU/neonatale afdeling) 

• NethOSS ID 
3. Er wordt een NethOSS ID aangemaakt (als dit nog niet gedaan is)en de contactpersoon 

krijgt een digitale vragenlijst toegestuurd met algemene vragen (algemene en 
obstetrische voorgeschiedenis, de huidige zwangerschap, bevalling en uitkomsten voor 
moeder en kind). 

4. Wanneer patiënte nog zwanger was ten tijde van de melding wordt een tweede digitale 
vragenlijst +/- 2 weken na de uitgerekende datum verstuurd om na te gaan hoe de rest 
van de zwangerschap en bevalling verlopen zijn. 
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