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Dataverwerking bij Perined: een nieuw 
proces 
Inleiding 
Sinds 1999 registreren huisartsen, verloskundigen, gynaecologen en neonatologen de perinatale 

uitkomsten in de Perinatale Registratie Nederland (PRN). Deze registratie maakt perinatale 

uitkomsten inzichtelijk en faciliteert kwaliteitsverbetering. De dataregistratie is begonnen met een 

papieren formulier dat per post werd verzonden. Om aan een veranderende behoefte te voldoen zijn 

in de loop van de tijd regelmatig nieuwe datasetspecificaties gemaakt met andere items en 

codelijsten en zijn verschillende digitale aanlevermethodes beschikbaar gekomen. Daardoor beschikt 

Perined over databestanden met verschillende gegevens, in verschillende formaten. 

Om eenduidige landelijke informatie te kunnen presenteren, is het voor Perined noodzakelijk om per 

beroepsgroep hetzelfde dataformaat te hanteren. Tot nu toe gebruikte Perined daarvoor de 

specificaties van de oudste dataset (gebaseerd op het papieren formulier), die tot 2019 de meest 

geïmplementeerde dataset was. Nieuwere datasets werden omgezet naar deze oude specificaties. 

Dit had als nadeel dat waardevolle informatie van datasets met nieuwe specificaties niet 

gepresenteerd werd. Sinds 2013 wordt bijvoorbeeld door een toenemend aantal zorgverleners de 

Body Mass Index (BMI) aangeleverd aan Perined. Doordat dit item niet in de oude datasetversie 

opgenomen is, werd het bij het omzetten naar de oude datasetversie niet meegenomen en was het 

niet beschikbaar in rapportages of voor onderzoek. Daarnaast is het dataverwerkingsproces, bij elke 

nieuwe aanlevermethode, meer arbeidsintensief geworden. De complexiteit ervan maakte het lastig 

om spiegelinformatie en onderzoeksgegevens juist te interpreteren. Ook had de verwerking, door 

deze complexiteit, het karakter van een black box, waardoor voor buitenstaanders de datakwaliteit 

soms moeilijk in te schatten was. Tot slot was het versiebeheer niet transparant genoeg, wat 

moeilijkheden opleverde tijdens het doen van onderzoek. 

Dit is de reden geweest voor Perined om het verwerkingsproces volledig aan te passen. Dit nieuwe 

proces gaat uit van de huidige datasetstandaard, Perinatologie2.2, en heeft de volgende 

uitgangspunten: Eenheid van Taal, transparantie, versiebeheer, kortere doorlooptijden, minder 

mankracht, semi-geautomatiseerde verwerking en automatische procescontroles en signalering van 

issues rondom de datakwaliteit. Dit artikel geeft inzicht hoe het nieuwe verwerkingsproces is opgezet 

en welke stappen zijn gezet om de uitgangspunten te realiseren. 

Het verwerkingsproces 
Verloskundigenpraktijken en ziekenhuizen leveren hun gegevens in verschillende formaten met 

verschillende datasetspecificaties aan. In 2019 kende Perined 14 verschillende aanlevermethoden: 5 

voor de obstetrie 1e lijn, 5 voor de obstetrie 2e lijn en 4 voor de neonatologie. De verschillende 

bestanden worden omgezet naar één formaat per beroepsgroep en vervolgens samengevoegd. Items 

zoals zwangerschapsduur worden berekend. De records uit de verschillende 

beroepsgroepsbestanden die bij elkaar horen, worden aan elkaar gelinkt. Hierdoor kan Perined de 



 

beroepsgroepsbestanden aan elkaar koppelen, zodat alle informatie over een zorggeval bij elkaar 

wordt gevoegd. Deze gegevens worden uiteindelijk gebruikt voor het leveren van spiegelinformatie 

aan zorgverleners en voor publicaties van Perined en andere onderzoekers. 

Omzetten van gegevens 
Om de brondatabestanden per beroepsgroep samen te kunnen voegen, moeten ze hetzelfde 

formaat hebben. Hiervoor moeten gegevens omgezet worden naar een standaardformaat (Figuur 1). 

Als standaardformaat is op dit moment gekozen voor de peri2.2-dataspecificaties (voor de 

obstetriegegevens) en de LNR2.0-dataspecificaties (voor de neonatologiegegevens). Deze 

specificaties waren op het moment van aanpassen van het verwerkingsproces, in januari 2019, de 

geldende standaard. De dataomzettingen zijn op dit moment geschreven in SPSS. Het Perined-

bureau maakt de omzettingen en schakelt een expert in als inhoudelijke kennis tekort schiet. De 

omzettingen zijn binnen Perined gecontroleerd door een collega die daarbij gebruik maakt van een 

controledocument, zodat alle controles op dezelfde manier plaatsvinden. In de nabije toekomst zal 

voor de omzettingen een tool beschikbaar komen: ZIB Mapping Services, gemodelleerd in WEM [1]. 

Vanwege het handmatige en tijdelijke karakter van de omzetsyntaxen en het automatische karakter 

van de ZIB Mapping Services is gekozen om in de syntaxen slechts een beperkte set met gegevens om 

te zetten. Zodra de ZIB Mapping Service volledig in gebruik is genomen, naar verwachting medio 

2021, zullen alle datasets volledig omgezet worden. 

 

Figuur 1. Voorbeeld van een omzetting van de ene datasetspecificaties naar de standaard 

Bestand per beroepsgroep 
Na het omzetten van de brondata hebben alle datasets van dezelfde beroepsgroep dezelfde 

datasetspecificaties. Deze datasets moeten per beroepsgroep samengevoegd en ontdubbeld 

worden. Ook moeten verschillende variabelen berekend worden, zoals zwangerschapsduur en 

leeftijd moeder. Allereerst is de methodologie achter deze berekeningen uitgedacht en 

opgeschreven in een methodologiedocument. Deze methodologie is gecontroleerd door een collega 

en vervolgens zijn de berekeningen gecodeerd in een R-script en wederom gecontroleerd. Het is van 

belang dat beide controles nooit zijn uitgevoerd door iemand die een berekening heeft bedacht of 

gecodeerd. Het resultaat van het script is een bestand per beroepsgroep, met daarin een 

recordnummer, het registratiejaar, een aantal berekende items en alle overige items. 

Koppelen van records over de beroepsgroepen 
Voor informatie over de keten heen worden de bestanden van de beroepsgroepen aan elkaar 

gekoppeld. Omdat er geen unieke identificatie beschikbaar is voor elke vrouw en/of kind koppelt 

Perined probabilistisch op basis van onder andere geboortedatum kind, geboortedatum moeder, 



 

postcode en geboortegewicht. De methodologie hierachter is eerder uitgewerkt [2]. Tom de Neef 

(ontwikkelaar Perined Insight) heeft op basis van deze methodologie een aantal jaar geleden een 

programma ontwikkeld dat binnen een minuut meer dan 350.000 records bij elkaar zoekt. Dit 

programma, Linking V2, is ontwikkeld in de softwareontwikkelomgeving Delphi met de 

programmeertaal Pascal. Linking V2 moest geschikt gemaakt worden voor de nieuwe specificaties 

van het aangepaste invoerbestanden. Dit heeft Linking V3 opgeleverd, een programma dat de  

records met de nieuwe specificaties aan elkaar kan linken. Het levert een bestand op waarin de  

recordnummers van records die gelinkt zijn achter elkaar staan (Tabel 1).  

Tabel 1. Voorbeeld van output van de linking-programmatuur Linking V3 

Vervolgens moet de output van Linking V3 verwerkt worden, zodanig dat de drie 

beroepsgroepsbestanden aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Hiervoor is eerst een R-script 

geschreven dat de output van Linking V3 bewerkt en achter elk recordnummer een unieke 

casusidentificatie (linkid) hangt. Als een zorggeval/kind meerdere records heeft, bijvoorbeeld in de 1e 

en 2e lijn, dan komt hetzelfde linkid dus vaker voor (Tabel 2). Vervolgens is een R-script geschreven 

dat dit linkid toevoegt aan de daadwerkelijke bestanden per beroepsgroep, waardoor dezelfde casus 

over de drie bestanden heen herkend worden. Deze drie bestanden met linkid worden 

weggeschreven in drie tabellen in een database (Perined-database). Deze tabellen worden 

maandelijkse geüpdatet, waardoor de database altijd de meest recente gegevens bevat. 

Kind Linkid Record 

1 2016001 Obstetrie1_001 

1 2016001 Obstetrie1_003 

1 2016001 Obstetrie2_002 

2 2016002 Obstetrie2_102 

2 2016002 Neonatologie_011 

2 2016002 Neonatologie_120 

2 2016002 Neonatologie_301 

3 2016003 Obstetrie1_021 

3 2016003 Obstetrie2_012 

Tabel 2. Voorbeeld van verwerkte output van de linking-programmatuur Linking V3, zodat het 

geschikt is voor verder gebruik 

Perinatologie bestand 
Voor informatie over de keten en informatie op VSV-niveau is het nodig dat een Perinatologie-

bestand gemaakt wordt, waarin alle informatie uit de beroepsgroepen samengevoegd is tot één 

record op kindniveau. Door middel van een R-script worden de bestanden per beroepsgroep aan 

elkaar gekoppeld met behulp van het linkid en worden samengestelde items, zoals perinatale sterfte, 

berekend. De beslisregels voor deze samengestelde items zijn eerst opgeschreven in het 

methodologiedocument, dat  gecontroleerd is door een collega. Een aantal items in de 

samengestelde variabelen hebben zeer complexe beslisregels, zoals overdracht van 1e naar 2e lijn en 

perinatale sterfte. De complexiteit heeft met name betrekking op inconsistenties binnen een record 

en tussen de beroepsgroepen. Deze complexe items zijn intern intensief besproken. Na het schrijven 

van de beslisregels in het R-script zijn ook deze gecontroleerd door een collega. Het is van belang dat 

beide controles nooit zijn uitgevoerd door iemand die een berekening heeft bedacht of gecodeerd. 

Kind Beroepsgroep_recordnummer Beroepsgroep_recordnummer Beroepsgroep_recordnummer Beroepsgroep_recordnummer 

1 Obstetrie1_001 Obstetrie1_003 Obstetrie2_002  

2 Obstetrie2_102 Neonatologie_011 Neonatologie_120 Neonatologie_301 

3 Obstetrie1_021 Obstetrie2_012   



 

Het resultaat van het script is een bestand op kindniveau met alle samengestelde items, dat is 

weggeschreven in een vierde tabel in de Perined-database 

Kwaliteit van het verwerkingsproces 
Het resultaat van het verwerkingsproces zijn vier tabellen in de database: obstetrie 1e lijn, obstetrie 

2e lijn, neonatologie en Perinatologie, de samengestelde. Deze bestanden worden gebruikt voor 

spiegelinformatie richting zorgverleners, wetenschappelijk onderzoek en Perined-publicaties zoals 

het Jaarboek Zorg. Het is daarom van groot belang dat het verwerkingsproces betrouwbare 

resultaten oplevert. Hieronder is beschreven hoe Perined de kwaliteit van het verwerkingsproces 

waarborgt.   

Controlerapportage 
Het uitvoeren van de scripts verloopt semiautomatisch: met het invullen van een aantal parameters 

wordt het proces in gang gezet. Daarom is het belangrijk dat goede controles worden ingebouwd om 

het verloop van het proces te bewaken. Zonder zo’n controle kan het proces bijvoorbeeld zonder 

data verlopen. Perined heeft daarom met behulp van R Markdown controlerapportages gebouwd die 

aan het einde van elk script worden opgeroepen. In de rapportage wordt bijvoorbeeld aangegeven 

hoeveel records zijn verwerkt en hoeveel variabelen zijn aangemaakt. Als dit afwijkt van de in de 

rapportage gestelde norm, wordt dit verder onderzocht. Zo is na elk uitgevoerd script duidelijk of het 

script naar verwachting uitgevoerd is. 

Testen van verwerkingsproces 
Het verwerkingsproces is getest aan de hand van de resultaten van het oude verwerkingsproces. De 

aangeleverde data moet namelijk ongeacht het verwerkingsproces vergelijkbare resultaten 

opleveren. Het is bijvoorbeeld onaanvaardbaar als de perinatale sterfte op basis van het ene 

verwerkingsproces 7,0 promille bedraagt en op basis van het andere 5,0 promille. Het oude 

verwerkingsproces is een goede referentie omdat deze de afgelopen 10 jaar meerdere keren is 

gecontroleerd en de beslisregels opgesteld en gevalideerd zijn met leden van de 

beroepsverenigingen. Tijdens het opzetten van het nieuwe verwerkingsproces is dan ook op 

verschillende momenten getest of het vergelijkbare resultaten opleverde. Deze tests hebben 

meerdere fouten in de scripts opgespoord die direct opgelost konden worden.  

Versiebeheer 
Historisch gezien is het verwerkingsproces onderhevig aan aanpassingen. Er worden bijvoorbeeld 

berekeningen toegevoegd en fouten gecorrigeerd, op basis van voortschrijdend inzicht of op basis 

van ontdekte onvolkomenheden. Het is belangrijk dat deze aanpassingen goed worden bijgehouden 

en openbaar zijn. Perined gebruikt Bitbucket en Git voor het versiebeheer van de scripts van het 

nieuwe verwerkingsproces, waarvoor er een integratie is met R. Alle wijzigingen worden in het 

versiebeheerproces eerst beoordeeld door een tweede persoon en bijgehouden in een overzichtelijk 

systeem. Een samenvatting van de wijzigingen wordt gedocumenteerd in het 

methodologiedocument en het codeboek. 

Discussie 
Met een nieuw verwerkingsproces wilde Perined de nieuwste datasetspecificaties volgen en werd er 

gestreefd naar: (1) Eenheid van taal, (2) transparantie, (3) inzichtelijk versiebeheer, (4) kortere 

doorlooptijden, (5) gebruik minder mankracht, (6) semi-geautomatiseerde verwerking en (7) 

automatische procescontroles en signalering van issues rondom de datakwaliteit. Het nieuwe 

verwerkingsproces heeft een methodologiedocument, versiebeheer en vier tabellen met data 



 

volgens de nieuwste specificaties opgeleverd. Hieronder wordt besproken of de uitgangspunten 

bereikt zijn en of de data gebruiksklaar is.  

Voor de obstetrie 1e lijn en 2e lijn is gebruik gemaakt van de peri2.2-dataspecificaties en deze 

specificaties zijn zoveel mogelijk meegenomen in de samengestelde Perinatologie-dataset. Voor de 

neonatologie zijn de specificaties van de LNR2.0 gevolgd. Beide dataspecificaties zijn opgezet door 

experts vanuit de beroepsgroepen met de items die belangrijk zijn in de geboortezorg, bijvoorbeeld 

BMI. De peri2.2-dataset kent grotendeels SNOMED-coderingen waardoor ook internationale 

vergelijkingen mogelijk zijn (1). Het verwerkingsproces is een transparant proces geworden door de 

documentatie die beschikbaar is (2). Ook mogelijke aanpassingen in berekeningen en beslisregels 

worden transparant gemaakt door het gebruikt van versiebeheer (3). Daarnaast is het nieuwe 

verwerkingsproces minder arbeidsintensief en kent het een substantieel kortere doorlooptijd. 

Voorheen was de doorlooptijd ongeveer 6 weken, en waren alle onderzoekers en datamanagers van 

Perined erbij betrokken. Het huidige verwerkingsproces kent een doorlooptijd van een week, waarbij 

de weinige werkzaamheden door één persoon verricht kunnen worden (4,5,6).  

Omdat Perined in de loop van de tijd verschillende soorten datasets heeft ontvangen, is er altijd 

historische data die omgezet moet worden naar andere specificaties. Dit levert dataverlies op. Voor 

een landelijke databank is dit onvermijdelijk. Uitgangspunt van het nieuwe verwerkingsproces is 

geweest dat de data omgezet moet worden naar de meest recente specificaties, zodat het 

dataverlies zo min mogelijk optreedt bij recente gegevens. Dat is nu gerealiseerd. Een gevolg hiervan 

is dat sommige cijfers, per VSV en landelijk, licht verschillen van eerder gepubliceerde cijfers. Ook 

kleine aanpassingen in beslisregels, aangepast na goed intern en extern overleg, en naleveringen 

vanuit zorgverleners zorgen voor kleine verschillen. De verschillen zijn echter verklaarbaar en de 

beslissingen hierachter zijn openbaar.  

Hoewel Perined altijd streeft naar een perfecte datakwaliteit, is dit niet voor 100% haalbaar. Het 

verwerkingsproces bevat meer dan 3000 regels aan script, meer dan 5000 regels aan omzetsyntaxen, 

tot nog toe 13 verschillende aanlevermethodes en meer dan 350.000 records per jaar. Dit maakt het 

verwerkingsproces zeer uitgebreid en complex. Zo kwamen bij het testen van het nieuwe 

verwerkingsproces ook kleine onvolkomenheden uit het verleden aan het licht, die allen direct 

hersteld konden worden. Een dergelijk complex verwerkingsproces zal ook in de toekomst niet 

perfect zijn. Voor Perined staat check-en-dubbelcheck, alsmede het terugdringen van de complexiteit 

dan ook centraal. Naast controlemaatregelen worden signalen over mogelijke fouten serieus 

genomen en  onderzocht tot de oorzaak is achterhaald. Mede aan de hand van dergelijke signalen uit 

het veld, wordt continu geëvalueerd of het controlepakket adequaat is of het wijziging of uitbreiding 

vereist. 

Het nieuwe verwerkingsproces is semigeautomatiseerd en transparant en heeft een kortere 

doorlooptijd. Het verwerkingsproces volgt de nieuwste datasetspecificaties in de geboortezorg 

waardoor belangrijke informatie, zoals BMI van de vrouw, niet langer verloren gaan. De tests hebben 

laten zien dat de grote veranderingen in het verwerkingsproces vergelijkbare resultaten met de 

eerdere dataset oplevert. De datasets Obstetrie 1e lijn, Obstetrie 2e lijn, Neonatologie en 

Perinatologie leveren betrouwbare informatie op die het uitgangspunt zijn voor spiegelinformatie en 

regionale en landelijke rapportages. De datasets zullen de komende tijd uitgebreid geworden en er is 

ruimte voor doorontwikkeling.  
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