
 
 

 

 
 

JGZ-richtlijn ‘Niet Scrotale Testes’ 
BDS-protocol  

 
 
Versie BDS: 3.2.3 

Versie protocol: 1.1 
Status: DEFINITIEF 
 

Dit BDS-protocol geeft aan hoe handelingsaanbevelingen ten behoeve van de zorg voor het kind 

conform de meest actuele versie van Basisdataset JGZ op uniforme wijze worden geregistreerd. Het 

biedt ondersteuning om een registratieprotocol voor de eigen organisatie te maken, passend bij de 

eigen werkprocessen en de inrichting van het Digitaal Dossier JGZ.  
 
In de eerste deel treft u een functionele omschrijving aan, daarna een technische omschrijving van 

de BDS-onderdelen.  
Sommige BDS-onderdelen maken nog geen deel uit van versie 3.2.3  waarop deze richtlijn is 
gebaseerd. U treft deze in de functionele omschrijving aan in de kolom Opmerkingen en in de 
Technische beschrijving van de specifieke BDS-elementen zijn ze cursief vermeld.  
 
Functionele beschrijving 
 

a) Aanbeveling:   Registratie ligging testes (1e levensjaar kind, daarna op indicatie) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BDS Rubriek BDS Element Registratie Opmerking 

Genitalia/pu- 
berteitsontwikk
eling: R026 

Ligging testes  
(nieuw) 

Registreer: 
Geen bijzonderheden 
Bijzonderheden 

Registreer [Geen 
bijzonderheden] als 
beide testes zich stabiel 
scrotaal bevinden. In alle 
andere situaties 
[Bijzonderheden] 
registreren en de 
bijzonderheden ten 
aanzien van de ligging 
per testis registreren. 
Om over beide testes 
expliciet een uitspraak te 
kunnen doen, is in de 
lijst met bijzonderheden 
de waarde [scrotale 
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testis] toegevoegd 

 
b) Aanbeveling:   Als (een van de) testes niet scrotaal (ligt) liggen: verifieer bij de ouders of in het 
dossier de voorgeschiedenis van de ligging.  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BDS Rubriek BDS Element Registratie Opmerking 

Terugkerende 
anamnese: 19  

Anamnese: 748  Registreer de ligging vlak na de  
geboorte op basis van anamnese 
ouders of zoals uit het bevallings- 
verslag blijkt 

 

 
c) Aanbeveling:   Als (een van de) testes niet scrotaal (ligt) liggen: vraag de recente ligging bij ouders 
na. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BDS Rubriek BDS Element Registratie Opmerking 

Terugkerende 
anamnese: 19  

Anamnese: 748  Registreer informatie van de ouders 
over de recente ligging van de testis/ 
testes 

 

 
d) Aanbeveling:   Als (een van de) testes niet scrotaal (ligt) liggen: concludeer na onderzoek of de 
ligging, aangeboren of verworven palpabel /niet palpabel is  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BDS Rubriek BDS Element Registratie Opmerking 

Genitalia/pu- 
berteitsontwik-
keling: R026 

Bijzonderheden 
ligging testis 

Registreer de conclusie na palpatie, 
navraag bij ouder en verificatie 
voorgeschiedenis: 
Scrotaal 
Retractiele testis 
Aangeboren niet scrotale testis, 
palpabel 
Aangeboren niet scrotale testis, niet 
palpabel 
Verworven niet scrotale testis 
Niet scrotale testis, niet nader 
gespecificeerd 
Anders 

Betreft nieuw 
element / nieuwe 
waarden 
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e) Aanbeveling:   Voorlichting bij aangeboren niet-scrotale ligging voor 6 mnd 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BDS Rubriek BDS Element Registratie Opmerking 

Conclusies en 
vervolgstappen: 
R047 

Indicatie en 
interventie: 
G058, 0..* 
Indicatie: 485 
Interventie: 483 

Registreer de indicatie: 
genitalia: 07 
Registreer de interventie: 
Voorlichting: 1 

 

 
f) Aanbeveling:   Verwijzen bij aangeboren niet-scrotale ligging na 6 mnd en bij verworven 
niet-scrotale testes 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BDS Rubriek BDS Element Registratie Opmerking 

Conclusies en 
vervolgstappen: 
R047 

 
Indicatie: 485 

Registreer de Indicatie:  
genitalia: 07 

 

 Interventie: 483 Registreer de Interventie: 
Verwijzing: 06 
 

 

 Advies en 
verwijzing: 1159 

Advies en verwijzing naar:  
Huisarts: 01 
Kinderarts: 02 

 

 
 
Technische beschrijving 
  
De opbouw van de beschrijving is als volgt:  

Rubriek: ID, cardinaliteit 
Groep: ID, cardinaliteit 
Element: ID, cardinaliteit  (waardendomeinID, type, Waardendomein) 

Waarde: code 

 
Terugkerende anamnese: R019, 0..1 

Anamnese nagevraagd: 148, 1..1   (W0004, BL, Ja Nee) 
Ja: 1 
Nee: 2 

Anamnese: 748, 1..1   (W0082, AN, Alfanumeriek 4000) 
 
Genitalia/puberteitsontwikkeling: R026, 0..1  

Scrotale testes: 806, 0..1   (W0004, BL, Ja Nee) 
Ja: 1 
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Nee: 2 
Ligging testes 

Geen bijzonderheden 
Bijzonderheden 

Bijzonderheden testis rechts: 422, 0..*   (W0250, KL_AN, Bijzonderheden testis) 
Scrotale testis 
Retractiele testis: 01 
Aangeboren niet scrotale testis: 02 
Aangeboren niet scrotale testis, palpabel 
Aangeboren niet scrotale testis, niet palpabel 
Verworven niet scrotale testis, niet palpabel: 03 
Verworven niet scrotale testis, palpabel: 04 
Verworven niet scrotale testis 
Niet scrotale testis, niet nader gespecificeerd 
Anders: 98 

Bijzonderheden testis links: 1392, 0..*   (W0250, KL_AN, Bijzonderheden testis) 
Scrotale testis 
Retractiele testis: 01 
Aangeboren niet scrotale testis: 02 
Aangeboren niet scrotale testis, palpabel 
Aangeboren niet scrotale testis, niet palpabel 
Verworven niet scrotale testis, niet palpabel: 03 
Verworven niet scrotale testis, palpabel: 04 
Verworven niet scrotale testis 
Niet scrotale testis, niet nader gespecificeerd 
Anders: 98 

 
Conclusies en vervolgstappen: R047, 0..1 

Conclusie: 482, 1..1   (W0082, AN, Alfanumeriek 4000) 
Extra zorg/interventie: 1158, 1..1   (W0004, BL, Ja Nee) 

Ja: 1 
Nee: 2 

Indicatie en interventie: G058, 0..* 
Indicatie: 485, 1..1   (W0619, KL_AN, Indicatie) 

Genitalia: 07 
Interventie: 483, 1..1   (W0620, KL_AN, Interventie) 

Voorlichting: 01 
Verwijzing: 06 

Advies en verwijzing naar: 1159, 0..1   (W0621, KL_AN, Advies en verwijzing naar) 
Huisarts: 01 
Andere medisch specialist: 16 

Verwijsbrief: 1494, 0..1   (W0004, BL, Ja Nee) 
Ja: 1 
Nee: 2 

 
De elementen 806, 422 en 1392, deze elementen komen daarmee te vervallen. 

BDS-protocol september 2016 bij 4/4 
JGZ-richtlijn ‘Niet-scrotale testes’, december 2012 


