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1. Datastromen en reguliere kwaliteitsbewaking 

Perined heeft als doel om via meten en bespreken een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 

kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland. Hiervoor coördineert Perined de Perinatale 

Audit en beheert het al tientallen jaren de registratie rondom de perinatale (keten)zorg. De 

Perinatale Registratie is een registratie waarin gegevens worden vastgelegd over het handelen van 

verloskundigen, verloskundig actieve huisartsen, gynaecologen en neonatologen/kinderartsen in het 

kader van de begeleiding van zwangerschap, bevalling en/of kraambed, evenals aandoeningen en 

behandelingen van zwangeren, kraamvrouwen en pasgeborenen tot en met 28 dagen. Ook voor het 

uitvoeren en monitoren van de perinatale audit worden gegevens vastgelegd. 

In Figuur 1 wordt de stroom die de data aflegt visueel weergegeven. De verschillende stappen 

worden in de verschillende paragrafen besproken. Hierin zijn de op verschillende plaatsen genomen 

maatregelen om de kwaliteit van de data te borgen en waar nodig te verhogen grijs gemaakt.  

 

Figuur 1. Een grafische weergave van de stroom die de data aflegt, van de zorgverleners uit de 

verschillende beroepsgroepen, via DT Healthcare en Perined, waar verwerking van de data plaatsvindt, 

terug naar de zorgverleners en naar onderzoekers. 
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1.1. Vastleggen van data door zorgverleners 

Zorgverleners leggen de data vast in het eigen elektronisch medisch dossier. Afhankelijk van de 

gebruikte software zijn hier diverse kwaliteitschecks in aangebracht. 

 

1.2. Aanleveren van data door zorgverleners 

De zorgverleners kunnen op verschillende technische wijzen de gegevens aanleveren, dit is 

afhankelijk van de gebruikte software. Elke aanlevering heeft zijn eigen specificaties, zoals opgesteld 

in overleg met de betrokken aanleverende (beroeps)groepen. De verschillende aanleverwijzen per 

aanleverende groep worden in figuur 2 en in tabel 1 weergegeven. 

 Aanleverstromen 

aanleverende 

groepen 

Oud Flatfile 1.3 LNR 1.0 LNR 2.0 Spirit 1A Peri 2.1 Peri 2.2 Peri 2.3 PAA* 

LVR1: 1ste lijns 

verloskundigen  

x x   x  x x  

LVR2: 

gynaecologen en 

2de lijns  

verloskundigen  

x x    x x x  

LNR: 

neonatologen/ 

kinderartsen 

 x x x      

LNF**: Follow-up 

neonatologen/ 

kinderartsen 

  x x      

LVRh: verloskundig 

actieve huisartsen 

x         

Perinatale Audit: 
auditmedewerkers 
 

        x 

Tabel 1. Alle aanleverstromen van Perined 
* Perinatale Audit Assistent 
** Landelijke Neonatale Follow-Up 
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Figuur 2. Overzicht van de aanleverstromen van registratiejaar 2018. 

De aanleveringen via oud, spirit 1A en – deels – flatfile blijven in gebruik tot en met de verwerking 

van de gegevens uit 2018. Aanlevering via deze stromen van gegevens met betrekking tot kinderen 

geboren in 2019 wordt niet meer ondersteund.  

De gegevens van oud, flatfile, spirit 1A, Peri 2.1 en Peri 2.2 worden door zorgverleners vanuit hun 

elektronisch medisch dossier aangeleverd in het portal van DT Healthcare (hierna kortweg DT), de 

verwerker van Perined. Vervolgens doet DT een eerste technische check om te controleren of de 

aanlevering goed is gegaan. Bij gesignaleerde afwijkingen wordt hiervan een signaal aan de 

betreffende zorgverlener afgegeven. In een aantal gevallen vindt een ruwe terugkoppeling van 

gegevens plaats. Aan uitbreiding en verbetering van dit laatste wordt gewerkt.  

De gegevens van LNR 1.0, LNR 2.0 en Follow Up worden door zorgverleners ingevuld in een 

webapplicatie van ZoomBIM, eveneens een verwerker van Perined. Hierbij worden gelijk checks op 

de kwaliteit van de invoer gedaan. Voor zorgverleners is in de applicatie inzichtelijk welke data zij 

hebben ingevoerd. 

 

1.3. Kwartaal- en jaaraanlevering 

Perined werkt vanaf 2017 met kwartaalaanleveringen. Dit houdt in dat er wordt verwacht dat de 

zorgverleners vóór 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december gegevens aanleveren. Op deze data 

moeten verloskundigen (LVR-1) en gynaecologen (LVR-2) de gegevens aanleveren die zij hebben, met 

uitzondering van het meest recente kwartaal. De kinderartsen (LNR) moeten de gegevens aanleveren 

met uitzondering van de twee meest recente kwartalen, omdat deze beroepsgroep gegevens 

bijhoudt over opnames tot en met de 28e dag na de geboorte.  

Op 1 maart sluit derhalve voor verloskundigen en gynaecologen de jaaraanlevering voor het 

voorgaande kalenderjaar. Op basis van de gegevens die voor 1 maart zijn ingediend worden de 

jaarlijks verplichte indicatoren op VSV (en praktijk) niveau berekend: indicatoren gebaseerd op 

verloskundige/obstetrie-gegevens over het voorgaande kalenderjaar; indicatoren die (tevens) 
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neonatologische gegevens bevatten over de kwartalen Q4 van het daar weer voor liggende jaar tot 

en met Q3 van het voorgaande kalenderjaar. 

Voor de verloskunde- en obstetrie praktijken die niet (alles) hebben kunnen inleveren is op 1 juni 

(tegelijk met de volgende kwartaalaanlevering) heraanlevering mogelijk. De gegevens die hier alsnog 

worden aangeleverd over het voorgaande kalenderjaar worden niet meegenomen voor de 

berekening van de indicatoren. Wel worden op basis van de data van 1 juni (over het voorgaande 

kalenderjaar) de jaarboeken gemaakt.  

Onderstaand de aanlever deadlines samengevat in een tabel: 

Datum LVR1 en LVR2 LNR 

1 maart  Aanlevering Q4 voorgaande 

kalenderjaar 

Aanlevering Q3 voorgaande 

kalenderjaar 

1 juni Heraanlevering Q4 voorgaande 

kalenderjaar en aanlevering 

Q1 huidige kalenderjaar 

Aanlevering Q4 voorgaande 

kalenderjaar 

1 september Aanlevering Q2 huidige 

kalenderjaar 

Heraanlevering Q4 voorgaande 

kalenderjaar en aanlevering 

Q1 huidige kalenderjaar 

1 december Aanlevering Q3 huidige 

kalenderjaar 

Aanlevering Q2 huidige 

kalenderjaar 

Tabel 2. Aanlever deadlines Perined 

 

1.4. Gegevens van DT en ZoomBIM naar Perined-bureau 

Na de deadline maakt DT per aanleverwijze en per beroepsgroep (LVR-1, LVR-2 en LNR) een 

datamart, die aan het Perinedbureau beschikbaar wordt gesteld. Ook vanuit ZoomBIM worden 

standaard LNR 1.0- en LNR 2.0-bestanden aan het Perined-bureau beschikbaar gesteld voor verdere 

verwerking. Follow-Up bestanden worden nog niet op reguliere basis geleverd en verwerkt. 

 

1.5. Verwerken van data door Perined-bureau 

De datamarts die door Perined worden opgehaald per stroom en per beroepsgroep (LVR-1, LVR-2 en 

LNR) hebben elk eigen specificaties, zoals opgesteld in overleg met de betrokken zorgverleners  De 

aanleverstroom ‘oud’ bevat de minste variabelen. Met de introductie van nieuwe datasets en 

daarmee gepaard gaande veranderde aanleverstromen zijn er meer variabelen bijgekomen. De  

variabelen verschillen per aanleverstroom (in aantal en deels in inhoud), maar kunnen wel allemaal 

ingedeeld worden in de volgende categorieën: organisatie, moeder, zwangerschap, bevalling, kind, 

kraambed, opname, diagnosen, zorgverlening, follow-up en bijzonderheden. Onderstaand is de 

verwerking van de gegevens basaal beschreven, dit gebeurt voor elke aanleverstroom binnen een 
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beroepsgroep (LVR-1, LVR-2 en LNR). Voor de vele bewerkingen zijn er (in samenspraak met 

zorgverleners en op basis van check en dubbelcheck) beslisregels en syntaxen ontwikkeld, die 

jaarlijks – of waar nodig vaker – gecontroleerd en geüpdatet worden. Complexiteit en handmatige 

toepassing maken dat zich in syntaxen en proces onvolkomenheden (kunnen) voordoen, die 

gesignaleerd en opgelost (moeten) worden.  

Allereerst worden een aantal variabelen verwerkt. Hierbij worden onder andere nieuwe variabelen 

aangemaakt, zoals dag, maand en jaar door het uit elkaar trekken van datumvariabelen. Ook worden 

missende waarden gedefinieerd en worden variabelen in de categorie follow-up geëxcludeerd, 

omdat Perined deze gegevens op dit moment nog niet meeneemt bij de algemene verwerking.  

Vervolgens worden de records ontdubbeld. Dit houdt in dat gekeken wordt of er administratieve 

dubbelen voorkomen, waarna ervoor wordt gekozen om slechts één record te behouden. Het 

ontdubbelen wordt gedaan op basis van meerdere variabelen, zoals praktijknummer, geboortedatum 

moeder en geboortedatum kind, om zo goed te kunnen bepalen of een record dubbel of sterk 

overeenkomend is.  

Om een bruikbaar jaarbestand te maken en terugkoppeling aan de zorgverleners van gecombineerde 

gegevens te realiseren, moeten de verschillende aanleverstromen samengevoegd worden tot een 

bestand per beroepsgroep. Dit is alsof je allerlei verschillende vormen door eenzelfde driehoekig gat 

probeert te duwen (Figuur 2). Daarom worden de verschillende aanleverstromen geconverteerd naar 

de specificaties van de aanleverstroom ‘oud’. Dit kan betekenen dat de waardes van variabelen 

omgezet moeten worden (“mapping”). Waardes verschillen immers in een aantal gevallen tussen de 

stromen. Ook kan het zijn dat in de verschillende stromen verschillende variabelen aan elkaar 

gekoppeld moeten worden om te komen tot de vergelijkbare variabele in de gekozen stroom (in dit 

geval ‘oud’). Aan het einde van deze verwerking zal elke stroom dezelfde variabelen hebben als de 

gekozen stroom van de betreffende beroepsgroep.  

 

Figuur 2. De noodzaak van converteren: er komen allerlei verschillende soorten datasets binnen van 

verschillende beroepsgroepen (links); deze kun je niet direct samenvoegen vanwege verschillende specificaties 

+(midden); na conversie naar een stroom, in dit geval ‘oud’, kun je de verschillende stromen per beroepsgroep 

samenvoegen (rechts). 

Als laatste worden alle bestaande stromen binnen een beroepsgroep aan elkaar gekoppeld, 

waardoor er drie deeljaarbestanden over blijven: LVR-1 gegevens, LVR-2 gegevens en LNR-gegevens. 

Tussen verschillende stappen, alsmede aan het eind, wordt gecheckt of de totale aantallen en het 
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aantal ontbrekende waarden per variabele (missings) in overeenstemming zijn met het verwachte 

beeld. Dit gebeurt per stroom, per beroepsgroep. Bij afwijkingen gebeurt dit op detailniveau, per 

berichtgever.  

Waar eerst incidenteel aan de hand van gesignaleerde afwijkingen berichtgevers over de kwaliteit 

van hun verwerkte aanlevering werden geïnformeerd, gebeurt dit sinds 2018 structureel. Voorlopig 

beperkt tot de LVR2 ontvangen alle berichtgevers ieder kwartaal een kwaliteitsrapportage met 

karakteristieken van hun verwerkte aanlevering. Deze kwaliteitsrapportage bevat o.a. aantallen van 

de verschillende variabelen, alsmede ontbrekende waarden en niet valide/onwaarschijnlijke waarden 

per variabele. Partusnummers worden getoond bij niet valide/onwaarschijnlijke waarden om het 

achterhalen in eigen dossiers en het aanpassen ervan te vergemakkelijken. 

 

1.6. Verdere verwerking tot Perined Insight 

Perined Insight is een platform waarop zorgverleners kunnen inloggen en hun verwerkte gegevens – 

afgezet tegen regionale en/of landelijke spiegelinformatie – kunnen inzien. Gegevens van eigen 

zorggevallen zijn tot in detail terug te zien , andere gegevens alleen op geaggregeerd niveau. 

De drie deeljaarbestanden die tot stand komen na de verwerkingen van 1 maart, c.q. 1 juni (over het 

voorgaande kalender jaar) worden via een beveiligde omgeving beschikbaar gesteld voor verdere 

verwerking in Insight. De deelbestanden worden gekoppeld tot één jaarbestand door gebruik te 

maken van geboortedatum moeder, postcode, zorgverlener en à terme datum. Variabelen die in 

meerdere beroepsgroepen voorkomen worden aan de hand van beslisregels samengevoegd in 

samengestelde variabelen. Vervolgens worden bevallingen aan VSVs toegekend en worden de VSV-

indicatoren op basis hiervan berekend. Daarna komt deze informatie voor zorgverleners beschikbaar 

op Perined Insight en worden landelijk verplichte indicatoren – voor een belangrijk deel via DHD – 

beschikbaar gesteld aan ZorgInstituut Nederland.  

Zorgverleners kunnen zo aan de hand van de inhoud checken of er in het aanlever- en 

verwerkingsproces geen afwijkingen tot stand zijn gekomen. Omdat de gegevens door de 

zorgverleners terug te leiden zijn naar een patiënt is een check op detailniveau mogelijk. Insight biedt 

tevens per zorgverlener een overzicht van onmogelijkheden en onwaarschijnlijkheden in de door hen 

aangeleverde gegevens. 

 

1.7. Verdere verwerking tot Jaarboeken 

Nadat in Insight de deelbestanden tot één jaarbestand gekoppeld zijn, vormt dit jaarbestand de basis 

voor de Jaarboeken die ieder jaar worden geproduceerd. Hierbij geldt: the proof of the pudding is in 

the eating. Door het maken van tabellen en het vergelijken hiervan met eerdere jaren is het mogelijk 

dat onregelmatigheden in de data gesignaleerd worden. Voor het eerst ontstaat namelijk in een 

Jaarboek inhoudelijk overzicht over aanleverstromen en beroepsgroepen en is vergelijking met 

eerdere jaren en CBS-gegevens mogelijk. 
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1.8. Analyse van data, mede door externe verwerkers en onderzoekers 

Externe verwerkers kunnen ook met data van Perined werken. Hiervoor moeten zij eerst een 

aanvraag doen bij Perined en een verwerkersovereenkomst tekenen, voor zover dit laatste niet al is 

gebeurd. Externe verwerkers krijgen toegang tot de data via de secure dataroom van DT. Hiermee 

wordt de data veilig verstuurd. De datastroom richting het Centraal Bureau voor de Statistiek (waar 

ook een overeenkomst mee bestaat) verloopt via een eigen ‘dataroom’ van CBS. Jaarlijks vindt bij 

CBS koppeling plaats van Perined-gegevens met de Gemeentelijke Basis Administratie. Jaarlijks wordt 

ook gecheckt of het resultaat van deze koppeling afwijkt van die van vorige jaren. 

Perined-data zijn ook beschikbaar voor externe onderzoekers. Hiervoor moeten zij een aanvraag 

doen en een geheimhoudingsverklaring tekenen. Als het om niet-geanomiseerde data gaat, is er een 

beveiligde werkplek in het kantoor van Perined waar onderzoekers hun data-analyses kunnen doen. .  

Ook door Perined-medewerkers worden voor specifieke projecten en verstrekkingen data 

geanalyseerd. In een aantal gevallen vindt verbinding (koppeling, c.q. gezamenlijke presentatie) van 

Perined-data met data uit andere gegevensbronnen plaats. 

Ook hier geldt: the proof of the pudding is in the eating. Juist door het nauwgezet speuren voor 

onderzoek naar deelaspecten worden er eventuele onrechtmatigheden in de data gesignaleerd. Dit 

eens te meer wanneer verbinding met andere data wordt gelegd: met aanvullende informatie uit 

andere bestanden kan validatie van Perined-data plaats vinden. 

 

2. Reguliere kwaliteitsbewaking: samenvatting en knelpunten 

In het ideale plaatje leggen alle zorgverleners de Perined-items op dezelfde manier vast en vindt 

check van alle Perined-items aan de bron plaats, bij de invoer in het eigen elektronisch medisch 

dossier. Vervolgens vindt in dit ideale plaatje op één manier tijdig elektronische overdracht van 

gegevens naar Perined plaats, die dit geautomatiseerd ter plekke verwerkt en direct via een business 

intelligence tool als Insight aan de zorgverleners terugkoppelt.  

Het eerste ideaal is voor een groot deel gerealiseerd. Met steun van VWS is een ‘woordenboek’ 

gecreëerd, waardoor zowel in het primaire proces als in de aanlevering aan de databanken van RIVM 

en Perined eenheid van taal is gecreëerd.  

Dan het tweede en derde punt: lokale checks en elektronische gegevensoverdracht via HL7v3-

berichten. Dit is momenteel nog problematisch: doordat ziekenhuizen de afgelopen periode massaal 

op andere softwaresystemen zijn overgegaan, zijn hier logischerwijs datakwaliteit verlagende 

factoren ingeslopen die gesignaleerd en aangepakt moeten worden. Perined-aanlevering is hierbij 

niet prioriteit nummer één: ziekenhuizen richten zich terecht eerst op verbetering van de primair-

proces ondersteuning. Om  gebruik van HL7v3-berichten te stroomlijnen wordt inmiddels met Nictiz 

gewerkt aan een systeem van certificatie, zodat alleen berichten volgens ‘Nictiz-gecheckt’ format 

aangeleverd (mogen) worden. Zonder een dergelijke certificatie is de kans aanwezig dat 

zorgverleners en softwareleveranciers denken gegevens op juiste manier aan te leveren, terwijl 

Perined door een afwijkend format de gegevens niet kan ontvangen of verwerken. 
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Ook de ICT-systemen van Perined zijn in transitie. Om op de toekomst voorbereid te zijn vindt 

ombouw van de verwerking plaats, zodat zoals gewenst geautomatiseerd en snel informatie 

teruggekoppeld kan worden. Snelle inhoudelijke terugkoppeling is essentieel voor een goede 

datakwaliteit én voorkomt dat geïnvesteerd moet worden in tussentijdse technische terugkoppeling. 

Beperkt budget en beperkte menskracht werken belemmerend op dit proces. 

Het huidige werkproces per kwartaal is dan ook als volgt: 

- aanlevering vanuit veelal nieuwe systemen met diverse lokale varianten; 

- aanlevering op diverse wijze, met naast oude aanlevervormen ook nog niet geheel adequate 

HL7v3-berichten; 

- technische terugkoppeling van gesignaleerde fouten, met waar nodig terugkoppeling van alle 

ruwe data teneinde zorgverleners eerder enig inzicht in de aangeleverde data te geven; 

- terugkoppeling van kwaliteitsrapportages; 

- complexe, veelal handmatige verwerking op het Perined-bureau; 

- inhoudelijke terugkoppeling van verwerkte gegevens via Insight. 

Via Insight krijgt de zorgverlener uiteindelijk compleet zicht op (diens) geboortezorgdata, incl. 

indicatoren.  De totale verwerkingstijd is op dit moment nog te lang. Insight verschijnt niet tijdig 

genoeg om een adequate bijdrage te leveren aan de verhoging van de datakwaliteit. 

 

3. Incidentele kwaliteitsbewaking 

Naast bovengeschetste reguliere kwaliteitsbewaking wordt via incidentele projecten beoogd de 

datakwaliteit te borgen en te verhogen. Te noemen zijn: 

- verbetering en op klanteisen toespitsen van informatieproducten: verbetering van gebruik bij 

berichtgevers leidt veelal ook tot verbeterde datakwaliteit; 

- werkbezoeken aan berichtgevers, gericht op zowel technische als inhoudelijke aspecten: 

verbetering van invullen en aanleveren; 

- verbeteren van de technische en inhoudelijke documentatie: verbetering van invullen en 

aanleveren, alsmede stroomlijnen en verbeterd transparant maken van Perined-beslisregels; 

- specifiek onderzoek aan de hand van signalen dat er mogelijk een probleem is met de 

datakwaliteit; 

- ondersteunen van de implementatie van de PWD-informatiestandaard; 

- samen met RIVM, Nictiz en zorgverleners ondersteunen van softwareleveranciers bij deze 

implementatie. 
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4. ADDENDUM: lagere aanlevering sterftedata 

Gedurende 2018 bleek uit kwaliteitsrapportages en vergelijking van aangeleverde sterftedata over 

2017 met eerdere totalen dat er wellicht een onregelmatigheid was in de aanlevering van dit item. 

Bij analyse op niveau van berichtgever bleek die potentiële onvolkomenheid terug te voeren op een 

nieuwe release van een bepaald ziekenhuisinformatiesysteem, waarbij overgestapt werd op een 

andere aanlevermethode. In 2016 waren al enige ziekenhuizen op deze nieuwe release overgestapt, 

waarbij er grote problemen waren met aanlevering en verwerking, hetgeen resulteerde in adhoc-

aanlever-en-verwerkings-oplossingen voor deze ziekenhuizen.  

Samen met de betreffende softwareleverancier is nu specifiek gekeken naar de aanlevering van 

sterftedata, waaruit bleek dat de programmatuur inderdaad niet alle in de dossiers vastgelegde 

sterfte doorleidde naar Perined. Dit is hersteld en vanuit de betreffende ziekenhuizen heeft recent 

heraanlevering van 2017-sterftedata plaats gevonden.  

Het vervolgens voor 2017 landelijk berekende sterftecijfer blijkt op het niveau van 2015 te liggen. Het 

sterftecijfer over 2016 ligt een paar tienden promille lager, hetgeen naar huidig inzicht waarschijnlijk 

verklaard kan worden door een te lage aanlevering van de sterftecijfers in 2016 door die 

ziekenhuizen die dat jaar op de nieuwe aanlevermethode zijn overgestapt. Dit wordt nog verder 

uitgezocht. 


