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Discussie over registratie en gebruik 
van gegevens in de geboortezorg

• welke data zijn beschikbaar

• kenmerken van Perined data

• gebruik
– waarvoor heb je informatie nodig?

– welk type informatie heb je in welke vorm nodig?



Perined

Meten en bespreken

aangeleverd door zorgverleners (en –binnenkort– cliënten) verzamelt, 
valideert, koppelt en analyseert Perined perinatale gegevens op 
landelijk, regionaal en lokaal niveau en koppelt de resulterende
informatie in verschillende vormen aan zorgverleners e.a. terug: 
– Perined Insight
– (organisatie van de) Perinatale Audit
– indicatoren
– rapportages
– gegevensverstrekkingen
– …

Perined is zowel ISO 27001 als NEN 7510 gecertificeerd



Welke data zijn beschikbaar?

Registratie: m.n. per jaar één gekoppeld bestand
voor alle kinderen geboren in dat jaar

Huisartsen

Verloskundige
(~98%)

Gynaecoloog
(~99%)

Kinderarts
(~88%)
NICU (100%)



Welke data zijn beschikbaar?

Audit:

• Meer kwalitatief van aard

• Periodiek nieuwe thema’s: een gedeelte van de 
casussen in de betreffende periode wordt ge-audit 

• Mogelijkheden voor onderzoek 
Voorbeeld: uitsplitsing substandaard factoren naar zwangerschapsduur



Kenmerken Perined data

Eenheid van taal / 

gebruik van standaarden

– Dataset Perinatologie: één woordenboek voor al het 
gegevensgebruik (zorg, screening, registratie, …)

– Vastgelegd in Art-Decor

– Verbonden met classificatiesystemen ICD-10 en SNOMED-CT



Kenmerken Perined data

Betrouwbaarheid variabelen

Stelregel:

• “Verplicht” in te vullen variabelen: goede kwaliteit

Voorbeelden: leeftijd moeder,  pijnbestrijding, wijze baring

• “Niet-verplicht” in te vullen variabelen: onderrapportage
Voorbeelden:  problematiek moeder, morbiditeit



Kenmerken Perined data
Variatie Hoe ontstaat dat?

Variatie tussen
ziekenhuizen / 
praktijken / 
VSV’s

Case-
mix 

Residual
confounding

Registratie 
bias

Kwaliteit 
van zorg

Naar: Lingsma, Measuring quality of care – methods and applications to acute neurological diseases 2010

“Beslissingsruimte”

Statistische 
onzekerheid 
(toeval)



Kenmerken Perined data

Effecten van invoer en verwerking

zorgverlener   >   invoer   >   softwarepakket   >   aanlevering   > 
ontvangst door DT   >   bewerking DT   > bestandslevering   > 
bewerking Perined-bureau   >   bestandslevering   >   bewerking 
Tom de Neef   >   Perined Insight >   zorgverlener



Gebruik

• Toegang tot eigen data
– Perinatale Audit Assistent

– Perined Insight

– gegevensverstrekkingen

• Toegang tot algemene data
– Perined Insight

– standaardrapportages

– Statline CBS

– gegevensverstrekkingen

– ….



Gebruik

Waarvoor en voor wie heb je informatie nodig ?

• indicatoren

• Auditbespreking

• jaarverslag

• verbeteren eigen kwaliteit zorg

• beleid

• …

• … meten en bespreken



Gebruik

Welk type informatie heb je in welke vorm nodig ?

• ....

• ….

• ….

• ….

meten en bespreken


