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Prenatale Screening
Dit is de nieuwsbrief van het Regionaal Centrum Prenatale Screening azM voor de regio
Zuid-Oost Nederland. Het Regionaal Centrum wil u hiermee informeren over de ontwikkelingen op het gebied van de regionale en landelijke organisatie van prenatale
screening.

Landelijke database prenatale screening
Uitrol landelijke database prenatale screening Peridos
Noteer deze datum vast in uw agenda!
Datum: Woensdag 20 APRIL 2011
Locatie: academisch ziekenhuis Maastricht, Greepzaal, niveau 4
Aanvang: 16:30 uur einde 20:00 uur
.
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Peridos
Peridos
De landelijke database prenatale screening heet Peridos. Dit staat voor perinatalogisch dossier voor de screening. In deze database komen niet alleen de gegevens
over de uitvoering van de prenatale screening voor de kwaliteitsborging, maar ook
de samenwerkingsovereenkomsten van de zorginstellingen en de kwaliteitsovereenkomsten van de zorgverleners.
Op 20 april 2011 is de grote regionale bijeenkomst die geheel in het teken zal staan
van de introductie en uitrol van Peridos. Het is dus van groot belang dat u hierbij
aanwezig bent! Tijdens deze avond wordt u in de gelegenheid gesteld om in te loggen, waarna u startklaar bent om met het systeem te gaan werken ! Na deze bijeenkomst kunnen alle zorgverleners, die zich in onze regio bezighouden met prenatale
screening, het systeem in gebruik gaan nemen. www.peridos.nl

Registratie voor kwaliteitsborging
Voorbereiding
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www.peridos.nl

Afdeling Gynaecologie & Obstetrie
T 043- 3875726
F 043- 3875730

E-mail :
Marian.daemen.stassen@mumc.nl

In Peridos wordt op zwangere-niveau screeningsinformatie verzameld. Dit gebeurt
zoveel mogelijk rechtstreeks vanuit de elektronische cliëntenregistratiesystemen
(zoals Micronatal, Onatal, Orfeus, Vrumun, Mosos en Astraia). Dat maakt de gegevensverzameling, die nodig is voor de kwaliteitsbewaking door de regionale centra,
een stuk beter en minder tijdrovend. Bovendien zal Peridos uiteindelijk informatie
over het volledige screeningstraject van zwangeren bevatten die voor alle betrokken
zorgverleners zijn in te zien. Daarmee kunt u als counselor of echoscopist Peridos
gebruiken voor kwaliteitsbevordering.

Samenwerkingsovereenkomst
Alle regionale centra in Nederland gaan Peridos gebruiken voor het beheer van de
contracten. Daarvoor is het nodig dat counselingpraktijken en echocentra hun samenwerkingsovereenkomst met het Regionaal Centrum Prenatale Screening Zuid
Oost Nederland in Peridos digitaal gaan herbevestigen.
Nieuw is dat er aparte overeenkomsten zijn met alle individuele zorgverleners, de
zogenaamde kwaliteitsovereenkomsten voor de counselors, NT- en SEOechoscopisten. Het afsluiten van deze kwaliteitsovereenkomsten gebeurt wanneer
men voor de eerste keer inlogt in Peridos. Een verdere toelichting wordt gegeven
tijdens de regiobijeenkomst. Voorts ontvangt u kort na de bijeenkomst aanvullende
informatie (over o.a. gebruikersnaam en wachtwoord) om te kunnen inloggen.
Zorgverleners aanwezig bij de regiobijeenkomst krijgen terplekke de mogelijkheid
om in te loggen in Peridos !
De overeenkomsten zijn qua strekking gelijk aan de bestaande contracten doch
aangepast aan de actuele landelijke eisen en rekening houdend met het feit dat er
voor de uitvoerders aparte overeenkomsten zijn. De overeenkomsten kunt u bekijken op
http://www.rivm.nl/pns/down-seo/counseling/
http://www.rivm.nl/pns/down-seo/echoscopie
Met vriendelijke groet namens het team prenatale screening azM
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