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Geachte contractanten,
Voor de schoolvakantie begint wil de Stichting u graag nog op de hoogte stellen over laatste de stand van
zaken met betrekking tot de landelijke prenatale screenings database; Peridos. In maart is over Peridos
de laatste nieuwsbrief geweest.
Peridos, handleidingen en gegevensafdracht 2011.
Voor de afdracht van prenatale screeningsgevens zijn verschillende handleidingen beschikbaar op het
portaal www.peridos.nl, tabblad “gegevens aanleveren” en is gegevensafdracht vanuit het bronsysteem
mogelijk naar Peridos.
Van de onderstaande bronsystemen is de handleiding beschikbaar op het portaal:
 Excel Export handmatig 2011
 Orfeus
 Vrumun
 Onatal/micronatal
Voor het bronsysteem Chipsoft Ezis is de zorginstellingbeheerder verzocht om contact te zoeken met de
ICT consultant voor Peridos om een ziekenhuis specifieke oplossing te zoeken voor de gegevensafdracht.
Voor Astraia en Mosos komen de handleidingen binnenkort beschikbaar. Zodra de handleidingen
beschikbaar zijn wordt u hierover geïnformeerd via de mail.
Het is op dit moment niet erg als u, een bronsysteem gebruikt waarvan de handleiding nog niet
beschikbaar is en u geen gegevens kunt afdragen. Zodra een import van gegevens in Peridos mogelijk is,
kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 gegevens vanuit uw bronsysteem naar Peridos
worden gestuurd.
Autorisatie voor gegevensafdracht
Alleen de zorginstellingbeheerder voor Peridos in uw zorginstelling heeft autorisatie om gegevens naar
Peridos te exporteren, andere zorgverleners kunnen dit niet.
Gegevensafdracht 2011
Het is de bedoeling dat u de handleiding van uw bronsysteem leest en dat u de stappen doorloopt om uw
praktijkgegevens vanaf 1 januari 2011 te exporteren (of op te laden) naar Peridos. (Gebruikers van Excel
export handmatig 2011 laden op, vanaf de afgesproken datum) Zodra de regiobeheerder uw
gegevensbestand in Peridos importeert, krijgt u hiervan een melding. Het kan voorkomen dat er
foutmeldingen zijn in het bestand dat u stuurde. U kunt de fouten herstellen en/of gegevens aanvullen in
uw eigen bronsysteem. Bij een volgende keer stuurt u wederom een gegevensbestand vanaf 1 januari
2011, zo zijn uw praktijkgegevens over een heel jaar compleet.
Is de handleiding van uw bronsysteem beschikbaar dat vragen wij u (de zorginstellingbeheerder)
uw praktijkgegevens voor zowel de counseling als de echo zo snel mogelijk te exporteren vanaf
startdatum 1 januari 2011.
Afdracht van aantal SEO t.b.v. de facturatie voor echocentra.
1ste kwartaal 2011 SEO
Aangezien het alleen voor Vrumun gebruikers en gebruikers van Excel Export handmatig 2011 SEO,
mogelijk was SEO gegevens naar Peridos te sturen, heeft de Stichting haar SEO gecontracteerden een
mail gezonden om enkel de aantallen SEO over het eerste kwartaal 2011 aan de Stichting te doen
toekomen t.b.v. de facturatie.
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De Stichting bedankt vele gecontracteerden voor hun vlotte reactie en verzoekt aan diegene die nog geen
SEO aantallen gezonden hebben dit alsnog zo snel mogelijk te mailen aan:
prenatalescreening@erasmusmc.nl.
2de kwartaal 2011 SEO
Binnenkort ontvangt u een tweede mailing m.b.t. de afdracht van het aantal SEO’s over het tweede
kwartaal 2011. Wij verzoeken u vriendelijk om ook de aantallen SEO’s over het 2de kwartaal 2011 te
sturen naar prenatalescreening@erasmusmc.nl. Dit geldt voor iedereen, dus ook als u wel in staat bent
uw SEO gegevens te sturen naar Peridos. Dit wordt u gevraagd omdat de rapportagemogelijkheden in
Peridos op dit moment nog zeer beperkt zijn. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking.
3. Inloggen in Peridos.
Heeft u nog niet ingelogd in Peridos, dan verzoeken wij u dringend dit op korte termijn te doen.
Er zijn twee mogelijkheden:
 U bent zorginstellingbeheerder en u weet uw gebruikersnaam en wachtwoord niet (meer) neem
dan telefonisch contact op met de Stichting 010 – 7031332.
 U bent zorgverlener, u kunt dan een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen bij uw eigen
zorginstellingbeheerder. Hij/zij is geautoriseerd tot het aanmaken van wachtwoorden van iedere
zorgverlener binnen de zorginstelling.
Op het portaal van Peridos is op het tabblad “documenten”, kies handleidingen, is een handleiding te
vinden over inloggen.
4. Gegevens beheren van uw praktijk in Peridos.
Voor het beheren van uw gegevens zijn handleidingen beschikbaar op het portaal van Peridos. Kies het
tabblad “documenten”, kies handleidingen. De zorginstellingbeheerder heeft autorisatie tot de praktijk
gegevens en de gegevens van alle zorgverleners binnen de zorginstelling. Als zorgverlener kunt u
praktijkgegevens wel inzien maar niet wijzigen. U kunt wel u eigen zorgverlenergegevens wijzigen.
Volgens landelijke afspraken bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen gegevens in Peridos.
Wij vragen u dringend om uw persoons- en praktijkgegevens in Peridos, indien nodig, compleet en
up-to-date te maken. Uw bereikbaarheidsgegevens zijn van groot belang om u te kunnen mailen
etc.
Elektronische gegevens aanlevering (HL7)
Een aantal verloskundige praktijken uit onze regio doet mee/heeft meegedaan met het verzenden van
elektronische berichten aan Peridos (HL7 berichten). Deze elektronische gegevensaanlevering is de
toekomst. De huidige methode met een excelexport, die nu beschreven is in alle handleidingen op het
portaal van Peridos, is bedoeld als een tussenstap. De gegevensoverzichten per praktijk worden per
bestand geïmporteerd in Peridos, door de regiobeheerder. Bij elektronische aanlevering (HL7) worden de
gegevens direct in Peridos ingelezen en worden de berichten behalve naar Peridos ook naar Preaventis
en PRN databases gezonden.
Spirit project wordt PWD project
Het project Spirit, dat over de elektronische gegevensaanlevering (HL7) ging, is in 2010 geëindigd maar
zal vervolg vinden in het PWD project (Perinataal webbased dossier). KNOV, NVOG en Nictiz hebben bij
het ministerie van VWS een subsidie aangevraagd voor de verdere ontwikkeling van elektronisch
berichten verkeer naar de verschillende landelijke databases. Echter deze subsidie aanvraag is nog niet
gehonoreerd zodat het project helaas tijdelijk is stopgezet.
HL7 koppeling en counselinggegevensafdracht 2011
De elektronische berichten die op dit moment naar Peridos kunnen worden gezonden betreft een drietal
berichten, te weten ‘start zorgverlening’, ‘het uitkomstbericht’ en ‘het geboortebericht’. Dit houdt in, dat ook
praktijken die al elektronische berichten kunnen versturen voorlopig toch nog vanuit hun bronsysteem
counselinggevens dienen te exporteren/op te laden naar Peridos, omdat de gezonden berichtenset (nog)
niet de compleet gevraagde dataset counseling omvat.
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Gegevensafdracht 2010.
Alle contractanten is gevraagd om voor 15 juni 2011 de gegevensafdracht over heel 2010 compleet te
maken. Dit betreft gegevens van cliënten die van 1-1-2010 tot 31-12-2010 voor het eerst bij uw
zorginstelling geweest zijn voor de counseling/NT-meting en of het SEO. Voor cliënten die in december
2010 gecounseld zijn, dient daarom de oude manier registratiemethode gebruikt te worden, de
geaggregeerde aantallen (MM-set )counseling of het invullen van de webapplicatie www.prenatalescreening.nl. Voor cliënten die u voor het eerst in 2011 zag, geldt de afdracht via Peridos.
Heeft u problemen met het aanleveren van gegevens, neem contact op met het bureau, telefoon:
010-7031332
Peridos en Informed consent1
Er bestaat soms nog onduidelijkheid over hoe om te gaan met de informed consent, vandaar dat de
Stichting onderstaande informatie, die afkomstig is uit de laatste RIVM nieuwsbrief, opneemt in haar
nieuwsbrief.
Voor de gegevensaanlevering aan Peridos vragen verloskundig hulpverleners impliciet toestemming aan
de zwangere. Bent u verloskundige? Dan is de werkwijze als volgt:
• U vraagt uw cliënt of zij geïnformeerd wil worden over de prenatale screening (aankaarten). Als zij dit
niet wil, dient u expliciete toestemming te vragen voor het versturen van gegevens naar Peridos. Wil zij
wel geïnformeerd worden, dan houdt u een counselingsgesprek.
• Aan het einde van dit counselinggesprek vraagt u of uw cliënt wil deelnemen aan de combinatietest of
het SEO. Als de cliënt dit niet wil, dient u expliciete toestemming te vragen voor het versturen van
gegevens naar Peridos. Hierin staat dat de cliënt gecounseld is en niet meedoet aan het vervolg van de
screening.
• Besluit de zwangere om wel deel te nemen aan de combinatietest of het SEO, dan geeft zij daarmee
impliciet (stilzwijgend) toestemming voor de opslag en uitwisseling van de gegevens die nodig zijn bij de
screening. Deze gegevens zijn nodig om de screening uit te voeren en te informeren over de uitslag en
om de kwaliteit van de zorgverlening te waarborgen.
Beveiliging van Peridos1
Peridos is optimaal beveiligd om de privacy van cliënten te waarborgen, volgens internationale
standaarden. De uitwisseling van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming
Persoonsgegevens (CBP). De cliëntgegevens die worden vastgelegd in Peridos, zijn
alleen toegankelijk voor zorgaanbieders die bij de screening betrokken zijn. Cliënten kunnen
verzoeken om hun gegevens na afloop van de screening te laten verwijderen uit Peridos.
Medewerkers van de Stichting hebben geen inzage in de cliëntgegevens die u naar Peridos stuurt.
Nieuwe kwaliteitseisen en folders1
De procedure voor informed consent is beschreven in de nieuwe kwaliteitseisen informed consent en
privacy en in de nieuwe folders (versie 2011) over de screening op Downsyndroom en het SEO. U vindt
deze documenten op www.rivm.nl/pns/down-seo.

Mieke Kraan–van der Est, kwaliteitsadviseur en regiobeheerder Peridos.
Ines Omerovic, Stafassistent
Edith Spaanstra, Stafassistent
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