Datum: 21 mei 2021
AANPASSING REGISTRATIE VERRICHTINGEN STAGE
Beste VIO’s,
Zoals sommigen van jullie wellicht al hebben opgemerkt zijn het aftekenformulier baringen en de
aftekenlijst verrichtingen stage aangepast.
WAT IS ER VERANDERD?
1. Aftekenformulier baringen: -indien van toepassing bij desbetreffende baring- je legt
voortaan extra informatie vast in de vrije schrijfruimte (genaamd Aard bijzonderheden) van
het formulier.
2. Aftekenlijst verrichtingen stage: indien van toepassing, je legt extra informatie vast in de
vrije schrijfruimte van de ‘Aftekenlijst verrichtingen stage’
WAT VUL JE VOORTAAN IN BIJ DE VRIJE SCHRIJFRUIMTE (uiteraard indien van toepassing)?
1. Aftekenformulier baringen:
De VIO heeft:
• zelfstandig episiotomie gezet;
• zelfstandig episiotomie volledig gehecht
• zelfstandig ruptuur volledige ruptuur gehecht, graad van de ruptuur specificeren
• baring stuit actief bijgewoond
• baring gemelli actief bijgewoond
Bovenstaande info inclusief voorbeelden vind je terug in het uitklap venster van het aftekenformulier
baringen.
NB: Dit is je ‘bewijs’ dat je deze verrichting en/of partus stuit/gemelli hebt gedaan, indien deze
informatie ontbreekt telt het niet mee als verrichting/partus gemelli/stuit.
2. Aftekenlijst verrichtingen stage: in de vrije schrijfruimte zet je het volgnummer* van het
aftekenformulier baring waarin je één van de volgende verrichtingen of partus stuit/gemelli
hebt laten aftekenen:
• zelfstandig episiotomie gezet;
• zelfstandig episiotomie volledig gehecht
• zelfstandig ruptuur volledige ruptuur gehecht, graad van de ruptuur specificeren
• baring stuit actief bijgewoond
• baring gemelli actief bijgewoond
Behalve het volgnummer geef je aan om welke verrichting(en) het gaat.
Bovenstaande info inclusief voorbeelden vind je terug in het uitklap venster van de aftekenlijst
verrichtingen stage.
*Waar vind je het volgnummer van de baring?
In Scorion bij Registratie Baringen zie je achter het Aftekenformulier Baringen tussen haakjes het
volgnummer (zie rode cirkel in figuur 1).
LET OP: het volgnummer en het partusnummer kunnen verschillend zijn!
Figuur 1. Volgnummer aftekenformulier baringen.

Het bovenstaande zal verwerkt worden in de stage-handleidingen van 2021-2022.
Met vriendelijke groeten, stageteams VAA en VAG

