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Visie en Meerjarenplanning 2021 – 2025       

 

visie      Primair doel van Perined is het borgen en 
vergroten van de kwaliteit van de perinatale zorgverlening in Nederland, waarbij naast het 
genereren van kennis de focus steeds meer ligt op het toepassen van de opgedane kennis in 
de dagelijkse praktijk van zorgverleners. 

Perined levert een vaste bijdrage aan de PDCA-cyclus van perinatale zorgverleners: naast 
cijfers tevens instrumenten en aanbevelingen. Perined-informatie is hierbij een standaard 
onderdeel van dashboards van zorgverleners. 

 

meten én bespreken   Dit doet Perined door meten en bespreken: 
registratie én audit. Landelijk zet Perined de kaders uit en zorgt voor de randvoorwaarden; 
regionaal vindt finetuning plaats; lokaal wordt voor de VSV’s door meten en bespreken een 
concrete bijdrage aan de kwaliteitscyclus geleverd. 

Perined stelt regio’s en VSV’s formats voor klantgerichte producten beschikbaar en 
bespreekt deze met ze. Perined komt bij ze langs om Perined-informatie te duiden. 

 

databroker voor de geboortezorg  Als databroker voor de integrale geboortezorg 
ondersteunt Perined de tripartite partijen: zorgaanbieders, zorgontvangers en 
zorgverzekeraars. Hiertoe verbreedt Perined haar basis, zoals met de kraam- en de 
fertiliteitszorg, en investeert zij in haar relatie met de beroepsgroepen.1 Als databroker wordt 
nauw samengewerkt met de verschillende landelijke stakeholders: VWS2, Patiëntenfederatie 
Nederland, Zorginstituut, NZa, ZN, RIVM, ZonMw, CBS, GGDnl, VNG3, Nictiz en CPZ, 
alsmede met Babyconnect4: samen de juiste gegevens op het juiste moment, zowel voor 
primair-proces-ondersteuning als voor secundair gebruik. 

Perined is spin in de perinatale gegevensverwerking, verstrekt tijdig en to-the-point met 
betrouwbare informatieproducten een actueel beeld van de stand van de uitkomsten van 
geboortezorg, levert auditresultaten, indicatoren en spiegelinformatie en zorgt bij gebruik 
voor een level playing field en optimale beschikbaarheid.   

 

 
1 Zo is afgelopen jaar specifiek aandacht besteed aan de gebruikswaarde van de registratie voor niet-NICU-
kinderartsen en heeft Perined samen met de VVAH actie ondernomen om huisartsen meer te betrekken bij de 
VSV-ontwikkeling in het kader van de integrale geboortezorg. Bij de LHV is nu meer en expliciet aandacht voor de 
rol van de huisarts in de geboortezorg. 
2 Met o.a. informatie voor het actieprogramma ‘Kansrijke Start’. 
3 Met o.a. informatie voor ‘waarstaatjegemeente.nl’. 
4 Babyconnect is een gedurende vier jaar door VWS gesubsidieerd landelijk actieprogramma om digitale 
informatie-uitwisseling in de geboortezorg te verbeteren. 
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patiënt/cliënt centraal   Net als voor de directe zorg, staat ook voor 
Perined de cliënt centraal. In de audit uit zich dat door ouderinbreng en verbeterde 
terugkoppeling aan ouders; in de registratie door zowel de input meer cliënt-gegenereerd te 
maken, als ook in het gebruik de cliënt centraal te stellen: voor de verschillende 
cliëntengroepen worden de zorg- en uitkomstpaden geschetst. Samen beslissen op basis 
van adequate informatie. 

Perined realiseert ouderinbreng in de audit en integreert cliënt-gegenereerde risico-
inventarisaties, PREMs en PROMs5 in de registratie. Perined levert een bijdrage aan de 
realisatie in de geboortezorg van een infrastructuur voor verwerking van cliënt-gegenereerde 
informatie. Terugkoppeling vindt meer en meer plaats vanuit het perspectief van de cliënt: a 
patients journey. 

 

kennisnetwerk    Meten en bespreken is onderdeel van een 
kennisnetwerk dat VSV’s ondersteunt in hun kwaliteitscyclus. Hierboven is aangegeven hoe 
Perined landelijk nauw samen werkt met de verschillende andere stakeholders. Qua 
kennisnetwerk ondersteunt Perined ook een ontwikkeling om de komende vijf jaren regionale 
samenwerking te bevorderen. Afhankelijk van de regio is nauwere samenwerking denkbaar 
én gewenst tussen onder andere de regionale teams van de Perinatale Audit, de ZonMw-
consortia, de Screeningsorganisaties en de onderzoeksconsortia. Ook hier met het doel de 
VSV’s beter te ondersteunen bij hun kwaliteitszorg. 

Perined stimuleert regionale samenwerking met behoud van de kracht van de audit en levert 
know-how en ondersteuning voor optimale samenwerking in ieder regio. 

 

internationale vergelijking   Voor benchmarking is met name Europese 
vergelijking een must. Mede de periodieke EuroPeristat-rapportages bieden een 
referentiekader voor de kwaliteit van de eigen zorg. Ook de in gang gezette invoering van 
ICHOM-indicatoren6 vergroten de mogelijkheden voor internationale benchmarking. 

Perined levert een actieve bijdrage aan verdere uitbouw van internationale vergelijking. 

 

state of the art     Perined werkt volgens de nieuwste inzichten, 
zowel rond audit als registratie, zowel wat betreft ICT-ondersteuning, als implementatie-
technieken en gebruiksvormen. Perined stelt haar inzichten ook aan anderen beschikbaar.  

Perined ondersteunt in de audit de uitrol van de ACTion methodiek. Geaggregeerde data 
worden meer visueel en interactief gepresenteerd. Perined initieert en ondersteunt de 
(veranderingen in) de Informatiestandaard Geboortezorg. De in de geboortezorg ontwikkelde 
‘eenheid van taal’ en de geleerde lessen rond ‘eenmalige vastlegging aan de bron’ en 
‘gebruik van ZIBs7’ worden zorgbreed beschikbaar gesteld. 

 

 
5 Waarschijnlijk zullen de door ICHOM gedefinieerde PREMs en PROMs hier de komende periode een 
belangrijke plaats in innemen. Werken volgens de specificaties van het MedMij-programma is hierbij verder een 
randvoorwaarde. 
6 International Consortium on Health Outcome Measurement. Zie ook: patiënt/cliënt centraal. 
7 ZorgInformatie Bouwstenen, onderdeel van het zorgbrede programma ‘Registratie aan de Bron’. 
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agenda voor de geboortezorg  Perined’s visie en meerjarenplanning sluit nauw 
aan bij de CPZ-Agenda voor de Geboortezorg: ‘Integrale geboortezorg: Samen bevalt 
beter!’. In deze agenda zijn een drietal ambities omgezet in concrete thema’s waaronder 
verbeteren van kwaliteit, bevorderen van ‘samen beslissen’8, verbinden met het sociaal 
domein om de kwetsbare zwangere te ondersteunen en verbeteren digitale 
gegevensuitwisseling. Wat betreft het sociale domein wordt o.a. steeds nauwer 
samengewerkt met gemeenten en GGDen. 

Perined levert mede door samenwerking met partijen uit het sociale domein de informatie en 
expertise om de ambities voor de geboortezorg te realiseren en daarna verder uit te bouwen.  

 

stabiele financiering   Perined ontvangt reeds jaren een 
instellingssubsidie via de VWS-directie curatieve zorg. Hiernaast is er qua werkgebied 
verbinding met de directies publieke gezondheid en informatiebeleid, alsmede met ZonMw. 

Voor Perined is van belang dat het basispakket in de basale financiering wordt gerealiseerd.  

 

 
8 De Agenda en de Perined-activiteiten sluiten ook aan op het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg 
2019-2022 met het daaraan verbonden programma ‘Uitkomstgerichte Zorg’ met onder andere de 
programmalijnen ‘Meer inzicht in uitkomsten’, ‘Meer samen beslissen’ en ‘Betere toegang tot relevante en actuele 
uitkomstinformatie’. 


