
 

 

 
Visie     
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[1]. 
Perined levert een vaste bijdrage aan de PDCA-cyclus van perinatale 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 op Consortium-niveau 
finetuning plaats; lokaal wordt in de VSV’s een concrete bijdrage aan de kwaliteitscyclus 
geleverd. 
Perined stelt de Consortia en VSV’s klantgerichte producten beschikbaar en bespreekt deze 
met ze. Perined komt bij ze langs. 
 
Patiënt/cliënt centraal           
Net als voor de directe zorg, staat ook voor Perined de cliënt centraal. In de audit uit zich dat 
door introductie van ouderinbreng en verbeterde terugkoppeling aan ouders; in de registratie 
door zowel de input meer cliëntgegenereerd te maken, als ook in het gebruik de cliënt 
centraal te stellen: voor de verschillende cliëntengroepen worden de zorg- en uitkomstpaden 
geschetst. 
Perined realiseert ouderinbreng in de audit en integreert PREMs en PROMs in de registratie. 
Terugkoppeling vindt meer en meer plaats vanuit het perspectief van de cliënt: a patients 
journey. 
 
Dtabroker voor de geboortezorg              
Als databroker voor de integrale geboortezorg ondersteunt Perined de tripartite partijen: 
zorgaanbieders, zorgontvangers en zorgverzekeraars. Hiertoe verbreedt Perined haar basis, 
te beginnen bij de kraamzorg. Als databroker wordt nauw samengewerkt met de 
verschillende landelijke stakeholders: VWS, Zorginstituut, NZa, RIVM, ZonMw, CBS, GGDnl, 
VNG, TNO en Nictiz. 
Perined is spin in de perinatale gegevensverwerking, levert auditresultaten, indicatoren en 
spiegelinformatie en zorgt bij gebruik voor een level playing field en optimale 
beschikbaarheid, m.n. via CBS. 
 
State of the art           
Perined werkt volgens de nieuwste inzichten, zowel rond audit als registratie, zowel wat 
betreft ICT-ondersteuning, als implementatietechnieken en gebruiksvormen. Perined stelt 
deze nieuwste vormen ook aan anderen beschikbaar.  
Perined rolt in de audit landelijk de ACTion implementatie methodiek uit. Geaggregeerde 
data worden meer visueel gepresenteerd. De in de geboortezorg ontwikkelde Eenheid van 
Taal wordt zorgbreed beschikbaar gesteld. 
 
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. 
Perined realiseert het basispakket in de basale financiering. Om state of the art haar werk uit 
te kunnen oefenen is een eenmalige extra financiële impuls nodig. Extra taken vereisen 
verder extra financiering. 
 

                                                           
[1] brief Minister van VWS, 8 juli 2015, stand van zaken Zwangerschap en Geboorte 


