
 

 

Wist je dat….. 

• Perined geen verplicht blok aan je been is? 

o Ze zorgen ervoor dat de data van alle praktijken worden verwerkt voor de aanlevering van 

de landelijke indicatoren; 

o En ze maken je eigen data inzichtelijk, zodat je de kwaliteit van je geleverde zorg kunt 

verbeteren. 

 

• Deze cijfers helemaal niet zo slecht zijn? Natuurlijk zijn ze niet 100% correct, maar wel echt voor 

een heel groot gedeelte. Als de cijfers niet lijken te kloppen mag je altijd contact opnemen met 

Perined: info@perined.nl. Niet correcte cijfers kunnen aan 2 dingen liggen (meestal ligt het aan 

punt 1): 

o Verkeerde aanlevering van data -> shit in, geeft altijd shit out.  

Als zorgverleners proberen we heel zorgvuldig onze administratie te doen en daar zo min 

mogelijk fouten in te maken, waardoor het onwaarschijnlijk lijkt dat het ligt aan de data die 

we insturen. Echter blijkt nogal eens, dat wat je invoert niet altijd 1 op 1 wordt 

doorgestuurd naar Perined. Soms is het lastig om er achter te komen wat het probleem is, 

aangezien je weet dat je alles goed hebt ingevuld. Toch blijkt vaak dat er “achter de 

schermen” iets in de bouw van het software programma niet goed is, waardoor er iets 

anders wordt verstuurd dan je zou denken; 

o Natuurlijk maakt Perined ook fouten, en kan het probleem dus ook zitten in de 

dataverwerking. 

 

• De aanlevering in 2021 erg moeizaam is gegaan, maar we goede hoop hebben dat we vóór 6 juni 

(deadline voor aanleveren) toch een groot deel van de data binnen is bij Perined en dat hier 

meedere partijen heel hard aan werken. 

• Er gezegd is dat het probleem van de aanlevering bij de 1e lijn ligt, dit ook wel zo is, maar niet zo 

letterlijk, zoals dit is opgevat. Het probleem ligt namelijk niet bij de invoer van data door de 1e lijn, 
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of de welwillendheid van het aanleveren van data door de 1e lijn. Het probleem ligt bij de 

software leveranciers van de 1e lijn. Voor meer informatie: 

https://www.perined.nl/onderwerpen/registratie/aanlevering-2021  

 

• We vanuit de federatie de brug proberen te vormen tussen de zorgverleners en Perined? 

o We vinden het heel belangrijk om de kwaliteit van de data te verbeteren. We denken hierin 

mee met Perined, maar we kijken ook naar het werkveld. Is het duidelijk wat er ingevoerd 

moet worden? Zijn alle items nuttig? Hoe kunnen we het makkelijker maken? Hoe kunnen 

we de kwaliteit verbeteren? 

o Ook organiseren we regelmatig een vragenuurtje met Perined en het werkveld. We hopen 

zo de verbinding met elkaar te verbeteren en ook vragen vanuit het werkveld te 

beantwoorden. 

 

• We graag van jullie horen wat we nog meer kunnen betekenen? Het is ontzettend leuk en zinnig 

om te kijken naar de cijfers van je VSV in ‘mijnperined’, maar dan moet je natuurlijk wel het 

vertrouwen hebben dat deze cijfers zinnig zijn en dat je er dus op kunt varen in het kader van 

kwaliteitsverbetering. Alle suggesties hierover zijn welkom, mail ze gerust naar de federatie. 
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