Nieuwsbrief nr. 12
Maart 2011
Geachte contractanten,
Op dit moment zijn er veel veranderingen rondom de prenatale screening. Om het overzichtelijker te
maken ontvangt u tegelijk twee nieuwsbrieven opgesplitst naar onderwerp ‘Screening op trisomie 13
en 18 (nieuwsbrief 11) en gegevensafdracht en Peridos (nieuwsbrief 12).In dit deel zal u geïnformeerd
worden over de gegevensafdracht 2010 en 2011, waarbij met betrekking tot de gegevensafdracht
2011 specifiek ingegaan zal worden op het nieuwe landelijke registratiesysteem Peridos.

Gegevensafdracht en Peridos
Gegevensafdracht 2010
De webapplicatie van de Stichting (counselinggegevens op zwangeren niveau) en de geaggregeerde
gegevensafdracht m.b.t. de counseling en de echoscopie (mm-set) zijn alleen nog bedoeld voor de
gegevens van zwangeren die gecounseld zijn bij uw praktijk voor 31-12-2010. Zorgt u alstublieft voor
het completeren van de gegevens van deze zwangeren.
Bij een aantal praktijken die voor de gegevensafdracht de MM-set counseling gebruiken, ontbreken
nog gegevens m.b.t. de counseling over 2010. Van die kwartalen en bij die counselors waar nog
gegevens ontbreken, is het registratie systeem weer toegankelijk gemaakt, om u in staat te stellen de
gegevensafdracht over 2010 te completeren. Let u op de mail, voor extra toelichting.
In 2011 zal de Stichting met haar gehele administratie overgaan van het oude systeem naar het
nieuwe, Peridos. Het oude systeem wordt afgesloten en de gegevens van 2010 worden gebruikt voor
de landelijke evaluatie prenatale screening en regionale kwaliteitstoetsing. Wij verzoeken u daarom
dringend om alle gegevens die nog niet zijn aangeleverd zo snel mogelijk aan te leveren.

Peridos en gegevensafdracht 2011
Peridos is ontwikkeld om in de toekomst vanuit bronsystemen van counselors en echoscopisch
zorgverleners HL7v3 berichten te kunnen sturen over de gegevens van de prenatale screening. Het
doel hiervan is het voorkomen van het dubbel registreren van gegevens door contractanten. De
ontwikkeling van het sturen van HL7-v3 berichten is volop gaande en dit wordt getest door
verschillende leveranciers in samenwerking met het projectteam van Peridos. Totdat dit klaar is,
hebben veel leveranciers, een export rapportage naar excel ontwikkeld. Niet voor elk bronsysteem is
deze rapportagemogelijkheid gereed. Dit is niet erg, want als u de prenatale-screeninggegevens goed
in uw bronsysteem registreert, kunt u ook later in het jaar uw gegevens naar Peridos sturen. Het is op
dit moment wel heel belangrijk is dat u alle gevraagde gegevens registreert. Welke gegevens dit zijn is
naar u/uw praktijk gecommuniceerd op 3 februari 2011 via de mail en later met de post. Heeft u deze
mailing/post gemist neem dan contact op met het bureau van de Stichting. De excellijst die met deze
mail is meegezonden is niet bedoeld om in te vullen maar om te controleren of u alle benodigde
gegevens registreert in uw bronsysteem. Zie ook op www.rivm.nl/pns berichtenset.
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Daarnaast is er een mailing uitgegaan om te inventariseren welk bronsysteem u binnen uw praktijk
gebruikt. De Stichting ontvangt veel vragen over de gegevensafdracht 2011 en de aandachtpunten
per bronsysteem. Om het een en ander te verduidelijken is er een overzicht voor u gemaakt.
U bent gebruiker van:
1. Astraia:
Voor Astraia gebruikers komen op termijn drie queries beschikbaar die op www.peridos.nl gedownload
kunnen worden en vervolgens in Astraia geïmporteerd kunnen worden. De drie queries hebben
betrekking op de counseling, NT-meting en het SEO. Met de query kan een rapportage gegenereerd
worden in Astraia, waarna deze excels naar Peridos kunnen worden ge-upload. Het regionaal centrum
kan de excels vervolgens in het Peridos laten inlezen.
Opmerking: een aantal Astraia gebruikers heeft gemeld dat er in Astraia geen veld beschikbaar is voor
de AGB code van de zorgverlener. Echter, voor de individuele AGB code van de zorgverlener is het
voldoende om de naam van de zorgverlener in Astraia te registreren in de daarvoor bedoelde velden.
2. Micronatal/Onatal
Voor Micronatal server/Onatal is een export in voorbereiding. Zodra meer bekend is wordt u door uw
regionaal centrum, de Stichting, hierover geïnformeerd.
Gebruikers van een Micronatal stand alone kunnen gebruik maken van een handmatige export.
3. Orfeus
Orfeus gebruikers die de gegevens via de link m.b.t. de inventarisatie van bronsystemen hebben
ingevuld voor 31 januari 2011, zijn via de mail geïnformeerd, m.b.t. de gegevensafdracht via Orfeus
online. Een handleiding is beschikbaar op het portaal: www.Peridos.nl. Gebruikers van de stand alone
versie kunnen gebruik maken van de handmatige export (zie 7).
4. Mosos
Binnen Mosos zijn veel verschillende modules. Dit maakt het lastig om een query te ontwikkelen die
voor alle Mosos gebruikers te gebruiken is. De projectleiding van Peridos is met Mosos gestart met
enkele proefexcels en die worden nu getest in het LUMC. Het ziet er hoopgevend uit en de
verwachting is dat er toch een standaard excel ter beschikking kan worden gesteld aan de Mosos
gebruikers.
5. Vrumun
Vrumun maakt geen excel export en focust op HL7v3. Zodra HL7V3 export werkt kunnen gebruikers
van Vrumun met terugwerkende kracht gegevens versturen naar Peridos.
6. EZIS
De projectleiding van Peridos heeft met twee ziekenhuizen die EZIS gebruiken contact gehad. Deze
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ziekenhuizen zullen een query ontwikkelen, die het projectteam zal valideren voor Peridos .
7. Geen of geen geschikt bronsysteem.
Gebruikers die geen of geen geschikt bronsysteem bezitten, en die voor 31 januari dit hebben
doorgegeven via de link m.b.t. de inventarisatie van bronsystemen hebben een mail ontvangen met de
excels die dienen te worden ingevuld. Er zijn drie verschillende excels, voor de counseling, voor de
NT-meting en voor het SEO.
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Nieuwsbrief Peridos dd januari 2011 aan regionale centra.
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Informed consent
Per december 2010 is er met betrekking tot het Peridos, de kwaliteiteis voor ‘informed consent’
vernieuwd.
Samenvattend betekend dit dat als een zwangere na het counselinggesprek deelneemt aan de
combinatietest of het SEO er impliciet toestemming is gegeven dat gegevens naar Peridos worden
gezonden. Counselors hoeven niet meer - maar mogen wel - apart toestemming te vragen aan de
zwangere voor deze gegevensregistratie.
Wil een zwangere niet deelnemen aan de prenatale screening dan stopt de gegevensregistratie na het
counselinggesprek. Voor gegevensregistratie, anders dan het counselinggesprek (bijvoorbeeld de
uitkomst geboorte), in Peridos, dient expliciete toestemming aan de zwangere gevraagd te worden.
Heeft een zwangere bezwaar tegen gegevensregistratie dan dient de counselor dit altijd in het dossier
en in het bronsysteem te registreren, en dit ook te laten weten aan de andere zorgverleners i.g.v. een
verwijzing van de zwangere. De gegevens van deze zwangere mogen niet naar Peridos geëxporteerd
worden.

Ingrid A. Peters, Stafadviseur
Mieke Kraan–van der Est, Kwaliteitsadviseur
Ines Omerovic, Stafassistent
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