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Medio ‘22 is in opdracht van CPZ en Perined met financiële ondersteuning van het Ministerie van 
VWS door MedicalPHIT een audit uitgevoerd op de datastromen rond Perined. In september zijn 
door MedicalPHIT bevindingen en aanbevelingen aan de opdrachtgevers gepresenteerd. In het 
Bestuur Perined, waarin vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen, is de rapportage uitvoerig 
besproken. Op de volgende slides/pagina’s treft u deze aan.

In het rapport wordt de complexiteit van de dataregistratie zorgvuldig beschreven en geanalyseerd 
in alle deelstappen: vastlegging, aanlevering en verwerking. De kwetsbaarheden van iedere stap zijn 
zichtbaar gemaakt en voor alle betrokkenen herkenbaar. Perined wordt (opnieuw) geconfronteerd 
met stappen in het registratieproces waarop zij invloed kan uitoefenen èn stappen waarvan de 
uitvoering en de noodzakelijke verbeteringen ervan buiten haar directe bereik liggen. Voor het deel 
van de dataregistratie dat onmiskenbaar aan Perined kan worden toegeschreven, neemt Perined de 
aanbevelingen in deze rapportage, als onderdeel van haar doelstelling en verantwoordelijkheid, 
vanzelfsprekend over. Aan een belangrijk deel van deze aanbevelingen is al voldaan of heeft Perined 
inmiddels tot de uitvoering ervan het initiatief genomen om zo samen met betrokken partijen tot 
verbetering van de gesignaleerde knelpunten te komen. Voor dàt deel dat zich aan het bereik van 
Perined onttrekt, doet Perined een beroep op alle zorgaanbieders en partijen de aanbevelingen in 
deze rapportage te bestuderen en ter harte te nemen. Waar mogelijk en gewenst is Perined 
uiteraard bereid ondersteuning te bieden bij de uitvoering van de aanbevelingen die op het pad van 
andere partijen ligt. Zo zijn voortbouwend op de rapportage door betrokken partijen en Perined 
stappen gezet om via een datajourney in detail verbeterpunten op te sporen en waar mogelijk aan 
te pakken.

Voorwoord



Het rapport is afgelopen periode met het Ministerie van VWS doorgenomen, aan alle betrokken 
partijen toegezonden en besproken in diverse gremia. De bespreekronde heeft niet tot wijziging van 
bovengeschetste standpuntinname van het Perined-Bestuur geleid. De reeds in gang gezette 
uitvoering van de aanbevelingen rond techniek en beheer dataset, financiering, testen & support, 
communicatie en changemanagement zijn en worden gecontinueerd, waaronder:

• Maak het voor zorgverleners en softwareleveranciers mogelijk om nog vijf jaar aan te leveren 
via de PWD release 2.3 en HL7v3.

• Probeer een extra financiële bijdrage te realiseren voor leveranciers voor hun inspanningen.

• Faciliteer de foutafhandeling en intensiveer de communicatie met de softwareleveranciers.

• Onderstreep het belang van registratie en verbeter de scholing rond Eenheid van Taal en de 
uitleg van mijnPerined.

• Werk nauw samen met de softwareleveranciers bij de overgang naar een nieuwe release en 
neem hier samen de tijd voor.

Utrecht, 14 februari 2023

Perined

Voorwoord (vervolg)



Doel analyse datastromen Perined

De opdracht voor deze quick scan is tweeledig:
Welke routes zijn er vanuit de verschillende 
verloskundige- en ziekenhuisinformatiesystemen 
naar de Perined-databank en hoe zien deze eruit?
Welke issues zijn er op deze routes en wie zijn hier 
verantwoordelijk voor?



Wat hebben wij gedaan?

Interviews Deskresearch Vragenlijsten

De gegevens die wij insturen, komen niet 1 op 1 terug in 
mijnPerined. Dus er wordt iets met onze data gedaan, maar het is 
zeer lastig om duidelijk te krijgen wat. En wat de reden is waarom 
wij op bepaalde indicatoren 'slecht' scoren, omdat de manier 
waarop die data berekend wordt niet duidelijk is.



Gesproken leveranciers/gebruikers softwaresysteem

VIS (1ste lijn)

Onatal

Orfeus

Vrumun*

EPD (2de lijn)

Epic

ChipSoft

Nexus*

BMA

* Leverancier niet gesproken

Gebruikers

Epic - Radboud & ETZ

ChipSoft - Bravis ziekenhuis & 
Erasmus MC*

Nexus - St Anna Ziekenhuis

Onatal - VK-praktijk Eva van 
Hoorn

ICT-HCTS (BMA) - Bernhoven 
Ziekenhuis

Vrumun - VK-praktijk Sliedrecht

* Alleen vragenlijst ingevuld



Techniek &
Beheer dataset

Knelpunten

Testen & supportFinanciering

Changemanagement

Communicatie



Complexiteit → teveel vertalingen

Vertaalservice

Invulvelden

MijnPerined

VIS/EPD

Perined



Registratie aan de bron

5

Uitwisselen
HL7v3

Niet alles wordt 
geregistreerd

Release 1.X Flat file

Release 2.X HL7v3

Release 3.X FHIR

Je hebt niet alle 
gegevens vastgelegd

Foutmelding en hoe op 
te lossen onduidelijk

Output is anders dan 
vastgelegde gegevens

Mijn Perined

Inzien gegevens

Extern

Wetenschappelijk 
database

8

Vastleggen

1

Verloskundige praktijk

Opslaan Selecteren & 
extraheren

Verzenden

VIS/EPD

2 3 4

Verloskundige

> 1,5 uur

Perined

Verwerken
DTHS

Schematron

6

Ontvangen

Perined dataregistratie

Verwerken
Perined

7



Vastleggen1

Verloskundigen hebben baat bij een 
duidelijke instructie welke velden 

verplicht zijn voor de kernset

De registratie aan de bron zou van dermate 
hoge kwaliteit moeten zijn dat eenmalige 

aanlevering volstaat. Percentage ligt nu tussen 
de 50 - 90%. Doel is 99,9%.

~70% registratie 
aan de bron



Opslaan2

Een aantal data-elementen 
staan op verschillende plekken 
in de database van het VIS/EPD

Aan de invoerkant is het niet 
altijd duidelijk welk veld 

verplicht is voor aanlevering 
aan Perined

Database is gebouwd op basis 
van de LVR, daardoor is de 

verandering naar PWD 
release 2 heel groot geweest 

en zal verandering naar 
release 3 ook heel groot zijn

Databasestructuur is niet 
zomaar aan te passen met 

nieuwe dataset (PWD) release



Selecteren & extraheren3

PWD woordenboek verandert te vaak 
om bij te houden

Verzoek: vastzetten van de 
huidige specificaties voor 5 

- 50 jaar

Interpretatie door leverancier verschilt, 
door interne logica software



Verzenden4

Aanlevering kost de verloskundige 
afhankelijk van de applicatie veel tijd 

tot wel 1,5 uur (fouten)

HL7v3 is heel complex voor 
zowel leverancier als VK

Het is niet altijd duidelijk in de software 
welk invoerveld, gebruikt wordt voor 

aanlevering aan de PDW kernset



Ontvangen6

Foutmeldingen komen terug 
deze zijn vaak onleesbaar voor 

zowel leverancier als VK

Te veel en onleesbare 
foutmeldingen en kost 

veel tijd en geld

Een duidelijk en eenvoudig 
overzicht - met correct en 

foutief ontvangen gegevens -
ontbreekt

Schematron validatie 
99,9% is niet realistisch, 

90% komt in de buurt



Foutmeldingen komen terug 
deze zijn vaak onleesbaar voor 

zowel leverancier als VK

Een duidelijk en eenvoudig 
overzicht - met correct en 

foutief ontvangen gegevens -
ontbreekt

Ontvangen6

Te veel en onleesbare 
foutmeldingen en kost 

veel tijd en geld

Het kost minimaal 1 uur om 
de fout weg te werken



Verwerken7

Veranderde dataset 
LVR 1.X ==> 2.2 ==> 2.3 ==> 3.2

Het kost enkele jaren tot de 
kwaliteit van de aangeleverde 

gegevens op het juiste niveau is

Interpretatie van de 
aangeleverde gegevens

Perined

Verwerken

DTHS

Schematron

6

Ontvangen

Perined dataregistratie

Verwerken

Perined

7



Input1
Invoer2

Mapping3

Export4

Conversie5

Wrapping6

Output naar Perined7



Mijn Perined8

De gegevens die ingestuurd worden, 
komen niet 1 op 1 terug in mijn Perined. 

Dit roept veel vragen op bij de VK

VK herkent zich niet in 
de cijfers van Perined

Analyse van Perined verandert, 
waardoor rapportages voor de 

ziekenhuizen per jaar verschillen 
(bijv. missende waarden)

Wat is het nut & noodzaak 
van aanlevering?



Verloskundige praktijk Mijn Perined

70
62

69
63

Output is anders dan 
vastgelegde gegevens

Perined



Conclusies
1

Doelstelling 99,9% 
van registratie aan de 
bron is mooi streven, 

maar realiteit is 
tussen 70 – 90%

2
HL7v3 is te complex, 

maar nu het in 
gebruik is, blijf ervan 

af!

3
Perined leeft niet 

onder de VK. Is geen 
onderwerp van 

gesprek

4

Perined kan beter 
samenwerken met de 

leveranciers

5
Leveranciers voelen 
zich niet gehoord en 
krijgen alleen maar 
verplichtingen over 

zich heen

6
Perined heeft een 

communicatie-
probleem rondom 
nut en noodzaak

7
Aanlevering wordt 

gezien als een 
verplichting die veel 

geld en tijd kost

8
De rol van Perined is 

onduidelijk bij het 
oplossen van de 
aanleverfouten



Aanbevelingen

Financiering

Betaal leveranciers voor al hun 
inspanningen

Testen & Support

Faciliteer als Perined de 
foutafhandeling, bijvoorbeeld met 
een helpdesk/tooling/met het 
ondersteunen van de leveranciers
Maandelijks gesprek met alle 
leveranciers individueel om 
stapsgewijs verbeteringen van de 
aanlevering door te voeren.

Techniek & Beheer dataset

Blijf min 5 jaar af op deze PWD release 
2.3 en HL7v3
Maak een roadmap met budget en 
organisatievorm inclusief leveranciers 
om na 2027 te migreren naar release 
3.x en FHIR. Neem de tijd!
De foutmeldingen (schematrons) 
moeten veel gebruiksvriendelijker en 
help bij oplossen



Testen & Support

Faciliteer als Perined de 
foutafhandeling, bijvoorbeeld met 
een helpdesk/tooling/met het 
ondersteunen van de leveranciers
Maandelijks gesprek met alle 
leveranciers individueel om 
stapsgewijs verbeteringen van de 
aanlevering door te voeren.

Aanbevelingen

Communicatie

Scholing rondom eenheid van taal, 
wat bedoel je?
Meer uitleg bij gebruik van "mijn 
Perined"
Communicatie met leveranciers veel 
inniger (onder het motto van samen 
maken we de zorg beter)

Changemanagement

Bij overgang naar de volgende PWD 
release (3.x) ruim de tijd nemen 
in nauwe samenwerking met de 
leveranciers
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