
Perined 
voor VSV’s en hun bestuurders
still a continuing story



Perined voor VSV’s en hun bestuurders

meten en bespreken
• ondersteuning met informatie
• ondersteuning bij informatie-uitwisseling
• ondersteuning bij gegevensverwerking

Privacy ?!
Perined is zowel ISO 27001 als NEN 7510 gecertificeerd. De ISO/NEN-audit is uitgevoerd voor het volgende 
toepassingsgebied: “Het met behulp van audit en registratie objectief en resultaatgericht realiseren en 
beschikbaar stellen van informatie aan zorgverleners en anderen ten behoeve van het verbeteren van de 
perinatale zorg in Nederland”
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ondersteuning met informatie Nederland: trend in foetale, neonatale en perinatale sterfte voor 1999-2016
Bron: Perined (www.perined.nl).

http://www.perined.nl/


Perined voor VSV’s en hun bestuurders

ondersteuning met informatie
• samen met u
• samen met andere data brokers & onderzoekers
• in persoonlijk contact & m.b.v. tools
• specifieke & standaard producten
– Perinatale Audit, PAA (Perinatale Audit Assistant), 

spiegelinformatie, rapportages, indicatoren, PREMs, 
PROMs, Peristat, onderzoeksprojecten, …

• best practices & benchmarking
• digitaal dashboard > Perined Insight
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Perined voor VSV’s en hun bestuurders

ondersteuning met informatie
• samen met u
• samen met andere data brokers & onderzoekers:
ü CBS
ü NZa
ü RIVM
ü ZN / Vektis
ü ZonMw
ü Regionale Consortia
ü Onderzoeksnetwerken en -instellingen
ü CPZ Taskforce

samen, ieder vanuit eigen opdracht, transparant en zonder doublures, over 
zelfde groepen/postcodegebieden, waar mogelijk gekoppeld, 

geboortezorgorganisaties die info leveren waar ze behoefte aan hebben
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Perined voor VSV’s en hun bestuurders

ondersteuning met informatie
• set ketenindicatoren geboortezorg
opgesteld door de Werkgroep Kaderontwikkeling Monitoring Kwaliteit 
Perinatale Zorg waar onderstaande partijen in vertegenwoordigd zijn 
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overzicht indicatoren verslagjaar 2017, uit te vragen in 2018 
 

Nr 
 

Ketenindicator geboortezorg    Type 
indicator 

Verantwoordelijke  

1 AOI-5 (Adverse Outcome Index) een combinatie van: 
1. Neonatale of intrapartum sterfte bij > 2500 gram of > 37.0 weken 
2. Opname op NICU > 37.0 weken 
3. APGAR < 7 na 5 minuten 
4. Fluxus post partum 
5. 3e of 4e graad perineumruptuur 

Uitkomst 
(follow-up 
indicator) 

VSV 
(i.c. ziekenhuis) 

 

2 Aard zorg: 
1. spontane partus in NTSV-groep (Nulliparous Term Singleton Vertex – à terme nulliparae met eenling in hoofdligging) 
2. percentage sectio’s (totaal, ongepland/gepland) in NTSV-groep (Nulliparous Term Singleton Vertex – à terme 

nulliparae met eenling in hoofdligging) 
3. vrouwen met epidurale analgesie (totaal, ’s nachts/in het weekend) in NTSV-groep 

Uitkomst/ 
(Proces) 

VSV 
(i.c. ziekenhuis) 

 

3 Borstvoeding: 
1. geslaagde borstvoeding in groep die op de eerste verzorgingsdag thuis volledige borstvoeding krijgt en dat op de 

laatste dag ook nog krijgt. 
2. geslaagde borstvoeding bij alle geboren kinderen 

Uitkomst VSV 
(i.c. kraamzorg- 
organisatie) 

 

4 Plaats zorg:  
1. start zwangerschapsbegeleiding vóór 10 weken (algemeen, c.q. uit achterstandssituatie) 
2. bevallingen: totaal, thuis/poliklinisch/klinisch, type baring bij klinische bevalling (normaal vaginaal/instrumenteel/met 

sectio) 
3. bevallingen durante partu overgedragen (een medische indicatie verkregen): totaal, type baring (normaal 

vaginaal/instrumenteel/met sectio), reden overdragen (een medische indicatie verkrijgen): wegens niet vorderende 
ontsluiting, sedatie en/of pijnstilling 

4. kinderen direct post partum overgedragen 

Uitkomst/ 
Proces 

VSV 
(i.c. ziekenhuis) 

 

5 Cliëntervaringen: 
Netto Promotor Score 

Uitkomst/ 
Proces 

VSV (i.c. 
ziekenhuis) 

 

6 Klantpreferenties: 
Samenwerking en zorgaanbod VSV 

Proces/ 
Structuur 

VSV (i.c. 
ziekenhuis) 

 

7 Klantpreferenties: 
Zorgaanbod en bereikbaarheid ziekenhuis 

Proces/ 
Structuur 

Ziekenhuis  

8 Klantpreferenties: 
Bereikbaarheid, organisatie en zorgaanbod verloskundigenpraktijk 

Proces/ 
Structuur 

Verloskundigen- 
praktijk 

 

9 Klantpreferenties: 
Zorgaanbod kraamzorgorganisatie 

Proces/ 
Structuur 

Kraamzorg- 
organisatie 

 

 

ondersteuning met informatie



Perined voor VSV’s en hun bestuurders

ondersteuning met/bij indicatoren
• samen met u
• naast reguliere aanlevering uitkomst- en proces-

indicatoren:
– ondersteuning bij realisering NPS

“Perined heeft besloten voor het jaar 2018 geen kosten in rekening te brengen 
voor het faciliteren van de VSV’s bij het realiseren van de per 1 januari 2018 
verplichte Net Promotor Score (NPS). In ruil hiervoor vraagt Perined aan de 

VSV’s een aantoonbare extra inspanning om dit jaar de afzonderlijke 
rapportages van ziekenhuizen en verloskundigenpraktijken te verbeteren.”
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Perined voor VSV’s en hun bestuurders

ondersteuning bij realisering NPS: voorkeur-procedure
• Zorgverlener krijgt per e-mail van Perined, per cliënt, een link toegestuurd 

met het doel deze door te sturen naar de cliënt. In de mail staat informatie 
met uitleg wat er gebeurt als cliënt deelneemt aan het onderzoek. 

• Zorgverlener stuurt mail met link door naar cliënt. 
• Cliënt beantwoordt via link, indien cliënt akkoord gaat met het deelnemen 

aan het onderzoek, de onderzoeksvraag. 
• Op de webpagina waar de onderzoeksvraag staat, is meer informatie te 

vinden over wat er gebeurt als cliënt deelneemt. 
• Door aan link gekoppelde informatie kan Perined antwoord aan 

zorgverlener koppelen. 
• Het antwoord van de cliënt wordt niet aan andere Perined-gegevens 

gekoppeld. 
• Perined rapporteert geaggregeerd terug aan zorgverlener en VSV en 

verzorgt ZiN-aanlevering. 
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Perined voor VSV’s en hun bestuurders
privacy? AVG-proof!

Beschreven in PrivacyRaamwerk, onderdeel van de PWD-informatiestandaard 
(tripartiet ondersteund in 2014 opgenomen in Kwaliteitsregister Zorginstituut)

toestemming waar nodig, altijd informatieplicht

(wie beheert) 
……….maatschap/praktijk……………    …... Perined …… 
 

 

 

 
 
 
 
...instelling……  … Perined …………………………………. 
(wie bewerkt) 
 

Perinatale 
Registratie 
(voor 
wetenschappelijk 
onderzoek, 
herleidbare 
gegevens alleen 
met expliciete 
toestemming) 

PraktijkBeheer 
Deel (voor 
spiegelinformatie, 
herleidbare 
gegevens met 
veronderstelde 
toestemming) 

lokaal 

(elektronisch) 

dossier 



Perined voor VSV’s en hun bestuurders
ondersteuning met informatie (& gegevensverwerking)

Digitaal dashboard
Perined Insight is een webbased programma, ontwikkeld en beheerd door Tom de Neef, 
waarmee zorgverleners/VSV’s hun rapportages en indicatoren kunnen bekijken, 
alsmede interactief gegevens in kunnen zien van hun eigen patiënten, inclusief de 
gegevens die door andere perinatale zorgverleners over deze patiënten zijn 
aangeleverd, alsmede deze gegevens in zelf gekozen combinaties en selecties af kunnen 
zetten tegen regionale en landelijke beelden.



Perined voor VSV’s en hun bestuurders

ondersteuning bij informatie-uitwisseling & 
gegevensverwerking
• samen met u en (andere) landelijke partijen: 

CPZ, Nictiz, RIVM, CareCodex, …
• van PWD naar ICT Geboortezorg

InformatieStandaard (incl. PrivacyRaamwerk)
eenheid van taal, eenmalige vastlegging aan de bron, electronische uitwisseling

– Perinatologie Dataset (RedactieRaad, Werkgroep)
– ICT-infrastructuur Cliënt centraal
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Perined voor VSV’s en hun bestuurders

• ondersteuning bij informatie-uitwisseling & 
gegevensverwerking bij Perined

• tijdens de verbouwing gaat de verkoop door
– betere onderliggende ICT    >
– betere procedures > tijdigheid

kwartaalaanlevering
> 1/3, 1/6, 1/9, 1/12
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Perined voor VSV’s en hun bestuurders

meten en bespreken

Perined biedt de VSV’s ook in 2018:
• ondersteuning met informatie
• ondersteuning bij informatie-uitwisseling
• ondersteuning bij gegevensverwerking

dank voor uw aandacht
… en uw gegevens
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