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Samenwerkingsovereenkomst voor het verwerken 
van persoonsgegevens in Peridos

Considerans
Het Ministerie van VWS heeft een WBO-vergunning afgegeven aan acht regionale centra voor prenatale 
screening. Deze vergunning is nodig voor het mogen uitvoeren van een dergelijke screening bij zwangere 
vrouwen, zoals de de screening op Downsyndroom en de het SEO.

Het Centraal Orgaan waarin alle partijen betrokken bij de prenatale screening en vervolgdiagnostiek 
betrokken zijn, besluit welke landelijke afspraken en eisen nodig zijn. De besluiten van het Centraal 
Orgaan worden bekrachtigd door het RIVM-Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) dat de landelijke 
regie voert bij deze screening. Het RIVM heeft in samenwerking met het Centraal Orgaan de landelijke 
database prenatale screening (hierna: Peridos ) ontwikkeld.
Peridos heeft de volgende doelen:
1  Verbeteren van de gegevensuitwisseling in de keten van de Uitvoerenden van de screening en de bij 

de vervolgdiagnostiek betrokken hulpverleners;
2.  Het beschikbaar kunnen hebben van gegevens ten behoeve van de kwaliteitsborging door de 

regionale centra;
3.  Het kunnen aggregeren van anonieme gegevens voor landelijke monitoring;
4.  Het beschikbaarstellen van in beginsel anonieme gegevens ten behoeve van de evaluatie van de 

prenatale screening en wetenschappelijk onderzoek;
5.  Het beheer van de contracten met de Uitvoerenden.

Voor de doelen 1,2 en 5 kent Peridos 8 compartimenten, namelijk de gegevensverwerking binnen het 
gebied van elk van de regionale centra. Vanuit het geheel van deze compartimenten vindt de gegevens-
uitvoer plaats voor de doelen 3 en 4. Deze uitgevoerde gegevens kunnen worden aangemerkt als de 
‘landelijke database’. Daarbij zij opgemerkt dat de ‘landelijke database’ niet een statisch bestand is maar 
bij elke zoekvraag opnieuw uit de gegevens in de 8 compartimenten kan worden gegenereerd.
Elk van de centra is verantwoordelijke in de zin van de wet bescherming persoonsgegevens (hierna: WBP) 
voor de gegevensverwerking in het eigen compartiment. De 8 centra zijn gezamenlijk verantwoordelijken 
voor de verwerking van persoonsgegevens binnen het geheel van 8 compartimenten.
De uitvoer uit het geheel, de 8 compartimenten, dient in beginsel via anonieme gegevens plaats te 
vinden. Indien in dat kader echter persoonsgegevens zouden worden verstrekt, leidt dat tot een nieuwe 
verantwoordelijke in de zin van de WBP, namelijk de organisatie aan wie dat bestand met persoonsgege-
vens zou worden verstrekt.

Een en ander vereist nauwgezette afspraken en borging van deze opdat Peridos voldoet aan de geldende 
regelgeving en de bedoelingen van partijen. Daartoe dient deze samenwerkingsovereenkomst en het 
daarbij behorende Gebruikersreglement. 

De regelgeving waaraan Peridos moet voldoen is met name de WBP, de wet op de geneeskundige 
behandelingsovereenkomst en de Wet BSN in de zorg. Voor de omgang met patiëntgegevens in de zorg 
is de regelgeving uitgewerkt in NEN Norm 7510 en uitvoeringsnormen. 
Daarnaast dient het gebruik van Peridos te voldoen aan de gerechtvaardigde verwachtingen van de 
betrokken partijen. Dat zijn er vele, met name: zwangere vrouwen in het algemeen, families die in het 
bijzonder door aangeboren afwijkingen kunnen worden getroffen, counselors, echoscopisten, verloskun-
digen, huisartsen, gynaecologen, laboratoriumspecialisten klinische chemie, zorgverzekeraars, klinisch 
genetici, regionale centra (Vergunninghouders), het RIVM als regisseur van de prenatale screening en 
tenslotte ook wetenschappelijk onderzoekers. In het kader van diens functie als regisseur heeft het RIVM 
ook de Peridos software doen ontwikkelen en is deze daarvan eigenaar. 
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Deze partijen nemen ieder een eigen positie in. Om duidelijkheid te scheppen tussen de diverse posities 
en om de onderlinge rechten, plichten en verantwoordelijkheden vast te leggen, is een samenwerkings-
overeenkomst opgesteld voor de gegevensverwerking in Peridos. Deze wordt gecomplementeerd door:
•	 Een beschrijving van de ‘rollen’ (in de zin van bevoegdheden tot invoeren van persoonsgegevens 

kennisname van persoonsgegevens, eventueel aanvullen en wijzigen van deze) van de Uitvoerenden 
en de regionale centra met betrekking tot de eerste twee doelen;

•	 Een Gebruikersreglement waarin met name is bepaald hoe gebruik ten behoeve van de verschillende 
doelen kan worden onderscheiden en hoe gegevensverwerking ten behoeve van het derde en vierde 
doel zodanig wordt georganiseerd dat daarbij in beginsel geen persoonsgegevens worden verwerkt, 
tenzij dat gezien het doel van het onderzoek zoals bepaald in art. 5 van deze Overeenkomst onvermij-
delijk is; 

•	 de Algemene Voorwaarden Gegevensverstrekking vanuit Peridos aan organisaties die ten behoeve van 
de evaluatie of wetenschappelijk onderzoek worden ingeschakeld. 
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Samenwerkingsovereenkomst

•	 De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport, voor deze de Directeur-Generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,  
dhr. prof.dr. A.N. van der Zande, verder te noemen RIVM;

•	 De acht regionale centra voor prenatale screening, verder te noemen Vergunninghouders, zijnde: 

Regionaal Centrum voor prenatale screening AMC (Amsterdam),  
in dezen vertegenwoordigd door mw. dr. E. Pajkrt, directeur;

Regionaal centrum voor prenatale screening AZM (Maastricht),  
in dezen vertegenwoordigd door mw. dr. A.B.C. Coumans, directeur;

Stichting Prenatale Screening Zuid West Nederland (Rotterdam),  
in dezen vertegenwoordigd door mw. drs. J.C.I.Y. Reijerink-Verheij, algemeen directeur en  
dhr. dr. M.F.C.M. Knapen, medisch directeur;

Regionaal Centrum Noordelijk Zuid Holland/LUMC,  
in dezen vertegenwoordigd door dhr. dr. D. Oepkes, voorzitter;

Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland (Groningen), 
in dezen vertegenwoordigd door mw. prof. dr. C.M. Bilardo, directeur;

Stichting Prenatale Screening Regio Nijmegen,  
in dezen vertegenwoordigd door mw. dr. Ir. A.M. Stolwijk, directeur;

Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht (Utrecht),  
in dezen vertegenwoordigd door dhr. dr. P.H. Stoutenbeek, directeur;

Regionaal centrum prenatale screening VUMC (Amsterdam),  
in dezen vertegenwoordigd door mw. prof. dr .C.J.M. de Groot, directeur

•	 Uitvoerenden: 

Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN),  
in dezen vertegenwoordigd door mw. S. Turfboer-Ledda;

Centra voor prenatale diagnostiek, in dezen vertegenwoordigd door 

Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), 
  in dezen vertegenwoordigd door dhr. J.J.M. Becker Hoff, directeur;
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologen (NVOG),  

in dezen vertegenwoordigd door mw. drs. A.J.M. Huisjes;
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC),  

in dezen vertegenwoordigd door dhr. dr. J.W. Janssen;
Vereniging Klinische Genetica Nederland (VKGN),  

in dezen vertegenwoordigd door mw. prof. dr. V.V.A.M. Van Slobbe-Knoers, voorzitter; 
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde,  

in dezen vertegenwoordigd door mw. dr. S. Rulkens-Veen.

en overige betrokken partijen:

Zorgverzekeraars Nederland (ZN), in dezen vertegenwoordigd door drs. A.J. Lamping, directeur zorg. 
 

besluiten te komen tot de volgende Overeenkomst tot samenwerking betreffende de verwerking van 
Persoonsgegevens in Peridos. De Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP), 
mede uit naam van de NPCF, in dezen vertegenwoordigd door dhr dr. C. Oosterwijk hebben kennis- 
genomen van deze Overeenkomst en verklaren met de hier neergelegde beginselen te kunnen 
instemmen.  
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Artikel 1:   Doel van de Overeenkomst

1.1 Het doel van de Overeenkomst is: 
•	 In grote lijnen de onderlinge rechten, plichten en verantwoordelijkheden vast te leggen van de 

diverse partijen betrokken bij Peridos;
•	 bij te dragen aan het bereiken van de in de Considerans genoemde doelen onder de daar genoem-

de voorwaarden. 

Artikel 2:  Definities en afkortingen

2.1 RIVM: Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, gevestigd te Bilthoven. Vanuit het RIVM 
voeren 2 onderdelen taken uit binnen de prenatale screening. Het RIVM/Centrum voor 
Bevolkingsonderzoek (CVB) voert de regie op de prenatale screening. Het RIVM/LIS voert de 
referentiefunctie uit voor laboratoriumtesten en kansbepaling.

2.2 Centraal orgaan: Het geïnstitutionaliseerde overleg tussen alle bij de prenatale screening betrokken 
partijen zoals beschreven in de notitie van het RIVM CvB van 09/09/2008.

2.3 de Vergunninghouder: één van de acht regionale centra aan wie bij besluit van het Minister van VWS 
een WBO-vergunning is verleend voor screening op Down en het SEO. Vergunninghouders: de acht 
regionale centra tezamen.

2.4 Uitvoerenden: 
 i. counselors, echoscopisten en laboratoriumspecialisten klinische chemie en andere hulpverleners 

met wie door de vergunninghouders een contract is afgesloten voor het screenen op Down en SEO. 
 ii. Daarnaast kunnen de vergunningshouders op hun verzoek hulpverleners die de vervolgdiagnostiek 

verzorgen als Uitvoerenden in de zin van deze Overeenkomst en het Gebruikersreglement aanwijzen. 
De aldus ingebrachte gegevens betreffen dan die gegevens die anders via een ‘verwijsbrief’ aan de 
Uitvoerenden onder i bedoeld zouden zijn meegedeeld.

a.  Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 
persoon.

b.  Betrokkene: de natuurlijke persoon op wie een persoonsgegeven betrekking heeft; 

c.  Bevoegdheid: de mogelijkheid om persoonsgegevens in te voeren, in te zien, aan te vullen of te 
wijzigen dan wel van anonieme gegevens in de Peridos gebruik te maken.

d.  Bewerker: degene die ten behoeve van de verantwoordelijken Persoonsgegevens verwerkt, zonder 
aan hun rechtstreeks gezag te zijn onderworpen.

e.  Derden: ieder niet zijnde een Betrokkene, een Uitvoerende, Vergunninghouder, RIVM of de Bewerker, 
of enig ander persoon die onder rechtstreeks gezag van de Vergunninghouder, RICM/CvB of de 
Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te verwerken.

f.  Peridos: het geautomatiseerde informatiesysteem ten behoeve van de vijf in de Considerans 
genoemde doelen.

g.  Uitvoer: het onttrekken van gegevens uit de 8 compartimenten van Peridos ten behoeve van doelen 3 
en 4 zoals genoemd in de Considerans.

h.  Verstrekken: het verstrekken van een bestand met uit Peridos uitgevoerde gegevens aan een derde

i.  Gebruikersreglement: Gebruikersreglement Peridos.
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Artikel 3:   Partijen bij de Overeenkomst, hun taken en verantwoordelijkheden  
in het algemeen 

3.1 Partijen bij deze Overeenkomst zijn Uitvoerenden zoals verenigd en vertegenwoordigd door hun 
beroepsverenigingen, de Vergunninghouders, het RIVM en de overige hiervoor genoemde partijen.

3.2 Het RIVM draagt zorg voor beschikbaarstellen van de Peridos software die kan beantwoorden aan 
de gestelde doelen en de daaraan op grond van de wetgeving te stellen voorwaarden voor het 
verwerken van persoonsgegevens in de zorg en bezit de intellectuele eigendomsrechten op deze 
software.

3.3 Elk van de overige partijen krijgt daartoe van het RIVM gedurende de looptijd van deze 
Samenwerkingsovereenkomst een niet overdraagbare, niet-exclusieve licentie om de Peridos 
software overeenkomstig de bevoegdheid van de betreffende partij te gebruiken.

3.4 Elk van de partijen, of de door deze partijen vertegenwoordigde beroepsbeoefenaren, is bevoegd tot 
gebruik van Peridos overeenkomstig diens bevoegdheid, zoals bepaald in deze Overeenkomst, het 
Gebruikersreglement en de ‘rollen’ die zijn vastgesteld door het Centraal Orgaan Prenatale scree-
ning. De Vergunninghouder kent de rollen binnen Peridos toe aan Uitvoerenden. Voor een aantal 
partijen betekent dit dat zij geen rechtstreekse toegang tot Peridos hebben maar zoekvragen kunnen 
stellen.

3.5 Het RIVM heeft in overleg met de Vergunninghouders een Gebruikersreglement opgesteld dat aan 
deze Overeenkomst is gehecht. Dit Gebruikersreglement is vervolgens vastgesteld in het Centraal 
Orgaan. In het Gebruikersreglement is de gegevensverwerking in Peridos en met name de uitvoer 
vanuit de ‘landelijke database’ nader geregeld. De partijen bij deze Overeenkomst verklaren het 
Gebruikersreglement, met alle daarin opgenomen verplichtingen en voorwaarden, van toepassing 
op de samenwerking die zij aangaan.

3.6 De Vergunninghouders dragen zorg voor het nemen van organisatorische maatregelen en procedu-
res om zeker te stellen dat het verwerken van gegevens in Peridos voldoet aan de in de Considerans 
genoemde regelgeving. Het RIVM-CvB faciliteert dit onder meer door het beschikbaarstellen en 
eventueel verder doen ontwikkelen van de software die voldoet aan NEN Norm 7510 en de regie-
functie zoals in het Centraal Orgaan besproken. 

3.7 De Vergunninghouders zorgen voor een voldoende mate van technische en organisatorische 
beveiliging van de Persoonsgegevens in de compartimenten als bedoeld in de Considerans en de 
landelijke database. De technische beveiliging wordt regelmatig gecontroleerd en in overeenstem-
ming gebracht met het voortschrijdend niveau van de techniek. De organisatorische beveiliging door 
de Vergunninghouders is er mede op gericht om verwerking of gebruik van Persoonsgegevens te 
voorkomen, welke niet geautoriseerd is, zoals bepaald in het Gebruikersreglement. Ook deze functie 
van de Vergunninghouders wordt door het RIVM gefaciliteerd, zoals in het vorige lid behandeld. 

3.8 De Vergunninghouders machtigen het RIVM om voor de gegevensverwerking binnen hun comparti-
menten met de bewerker van Peridos een bewerkersovereenkomst af te sluiten.

3.9 Wanneer ongeautoriseerd gebruik van Peridos wordt vastgesteld of dreigt, wordt daarvan door de 
partij die dit constateert onverwijld melding gedaan aan de Vergunninghouder met wie deze partij 
een overeenkomst heeft. Indien het ongeautoriseerde gebruik of een andere mogelijke privacy 
inbreuk of bedreiging van de veiligheid betrekking heeft op Peridos als geheel, wordt daarvan door 
de partij dit constateert onverwijld melding gedaan bij het Centraal Orgaan. Deze melding wordt 
gericht aan de secretaris van het Centraal Orgaan. In overleg met de betrokkenen die dit aangaat, 
waaronder indien aan de orde de bewerker, worden maatregelen genomen om (verder) misbruik te 
voorkomen. Met betrekking tot de staat van de beveiliging en eventueel geconstateerde inbreuken 
daarop doen de Vergunninghouders jaarlijks verslag aan het Centraal Orgaan.
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3.10 Elke deelnemende partij draagt zorg voor de geheimhouding en, voorzover van toepassing, het 
rechtmatige gebruik van de gebruikerscodes en wachtwoorden die toegang verschaffen tot Peridos. 
Wanneer vermoed of vastgesteld wordt dat codes of wachtwoorden bekend zijn geraakt bij niet 
geautoriseerde personen, wordt dit onverwijld aan de Vergunninghouder en via deze aan de 
Bewerker gemeld en worden maatregelen genomen ter voorkoming van verder misbruik.

3.11 Elke deelnemende partij voldoet voor zover dat binnen diens verantwoordelijkheden ligt aan alle 
verplichtingen waaraan zij op grond van de in de Considerans genoemde regelgeving is 
onderworpen.

Artikel 4  Gegevensverwerking binnen de compartimenten

4.1 Elke Vergunninghouder is verantwoordelijke in de zin van de WBP voor de gegevensverwerking in 
Peridos binnen het gebied waarover de vergunning zich uitstrekt (het ‘eigen’ compartiment).

4.2 Elke Uitvoerende verplicht zich om gegevens over deelnemers in Peridos in te brengen volgens het 
daartoe door het Centraal Orgaan Prenatale Screening en RIVM bepaalde format en overeenkomstig 
de toestemmingsprocedure zoals bepaald in de overeenkomst met de Vergunninghouder.

4.3 Een betrokkene die diens rechten met betrekking tot de gegevensverwerking in Peridos wil uitoefe-
nen, kan zich daartoe wenden tot de Uitvoerende. Deze zorgt desgewenst voor een bericht dat de 
persoonsgegevens van de betrokkene uit Peridos verwijderd moeten worden. 

4.4 De Vergunninghouder kan gegevens binnen het eigen compartiment verwerken overeenkomstig de 
bepalingen uit het Gebruikersreglement.

4.5 Over de uitvoer van gegevens uit de compartimenten ten behoeve van de landelijke functies (3 en 4 
uit de Considerans) wordt beslist overeenkomstig deze Overeenkomst en het Gebruikersreglement. 

Artikel 5  Gegevensuitvoer ten behoeve van landelijke monitoring,  
en kwaliteitsborging

5.1 Overeenkomstig de bepalingen uit het Gebruikersreglement kan uitvoer van gegevens aan het 
RIVM/CvB en RIVM/LIS plaatsvinden ten behoeve van landelijke monitoring en evaluatie (RIVM/CvB) 
en de kwaliteitsborgende taak van de referentiefunctie (RIVM/LIS). 

5.2 Bij deze functie worden geen persoonsgegevens uit de compartimenten uitgevoerd.            
Verwerking van persoonsgegevens binnen de compartimenten ten behoeve van deze functie houdt 
uitsluitend in dat zij worden geanonimiseerd.

5.3 Volgens de procedure beschreven in artikel 6 van het Gebruikersreglement dient tevoren voor een 
dergelijke uitvoer goedkeuring te worden geven. Deze goedkeuring wordt slechts dan onthouden 
indien de gevraagde uitvoer redelijkerwijs geen anonieme gegevens bevat of de aanvraag niet 
bedoeld is voor kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van het programma. Op verzoek van het 
RIVM kan volgens voornoemde procedure worden bepaald dat bepaalde standaard gegevensuitvoer 
ten behoeve van de ‘landelijke database’ geen persoonsgegevens bevat en voortaan zonder 
voorafgaande goedkeuring kan plaatsvinden. 



8 september 2011  |  9

Artikel 6:   Onderzoek

6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 5 kunnen de in de Peridos verzamelde gegevens - met in 
achtneming van het Gebruikersreglement – aan derden worden verstrekt ten behoeve van weten-
schappelijk onderzoek, waaronder begrepen beleidsonderzoek. 

6.2 In beginsel worden daarbij geen persoonsgegevens verstrekt. Het verstrekken van persoonsgege-
vens is slechts mogelijk indien het onderzoek volstrekt niet zonder deze gegevens kan worden 
uitgevoerd en overigens is voldaan aan de voorwaarden die daartoe zijn bepaald in de FEDERA 
Gedragscode Gezondheidsonderzoek (2004) of een eventuele latere door het College Bescherming 
Persoonsgegevens goedgekeurde versie van deze Gedragscode. 

6.3 Het Gebruikersreglement met de bijlagen is van toepassing op een aanvraag van gegevens voor 
wetenschappelijk onderzoek en op de verstrekking van de gevraagde gegevens wanneer de 
aanvraag is goedgekeurd. 

6.4 Het staat de Vergunninghouders vrij om overeenkomstig de bepalingen van het 
Gebruikersreglement gegevens te verwerken binnen het eigen compartiment. 

Artikel 7:   Geschillen 

7.1 Op eventuele geschillen tussen partijen betreffende deze Overeenkomst of de uitvoering van het 
Gebruikersreglement is art. 13.1 van bijlage II van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8:   Bijlagen 

8.1 Deze Overeenkomst bevat 2 bijlagen, te weten het Gebruikersreglement Peridos (bijlage I) en de 
Algemene Voorwaarden verstrekken van gegevens uit Peridos (bijlage II). Deze bijlagen maken een 
onverbrekelijk deel van deze overeenkomst uit. Het Centraal Orgaan kan deze bijlagen evenwel 
aanpassen zonder dat dit leidt tot een wijziging van de onderhavige Overeenkomst. Een dergelijke 
wijziging behoeft de voorafgaande toestemming van de Vergunninghouders. Deze toestemming zal 
niet op onredelijke gronden worden onthouden. 

8.2 In een incidenteel geval kan het Centraal Orgaan besluiten tot het verstrekken van gegevens uit 
Peridos waarbij van de voorwaarden genoemd in de Bijlage II (Algemene voorwaarden verstrekken 
van gegevens uit Peridos) wordt afgeweken. 
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Artikel 9:   Duur van deze Overeenkomst

9.1 Deze Overeenkomst wordt met terugwerkende kracht aangegaan met ingang van 1-11-2010 en loopt 
tot 1 januari 2013. Vervolgens wordt zij stilzwijgend steeds met één jaar verlengd, tenzij een der 
partijen tenminste drie maanden voor het einde van het betrokken jaar aan de andere partijen 
schriftelijk meedeelt de Overeenkomst te willen beëindigen. Het RIVM-CvB, fungeert als postadres 
voor een dergelijke mededeling. 

9.2 Elk der partijen is gerechtigd om met een opzegtermijn van één maand deze Overeenkomst binnen 
het kalenderjaar op te zeggen indien deze partij genoegzaam kan aantonen dat de financiering van 
de taken waartoe deze partij zich krachtens deze overeenkomst heeft verplicht, onvoldoende 
geregeld is om deze taak of een deel daarvan goed uit te voeren. Het RIVM-CvB,fungeert als 
postadres voor een dergelijke mededeling. 

Artikel 10:  Verdere ontwikkeling van Peridos 

10.1 Partijen streven er naar dat Peridos in de toekomst ook zal kunnen worden gebruikt voor de 
gegevensverwerking waarvoor de Prenatale Diagnostische Centra en de Klinisch Genetische Centra 
verantwoordelijken zijn. Peridos bevat hiervoor reeds de technische mogelijkheden. Zodra dit ook 
overigens door Partijen technisch en praktisch is gerealiseerd, zal dit leiden tot een aanpassing van 
de onderhavige overeenkomst en het Gebruikersreglement.

10.2 Het wordt door partijen niet uitgesloten dat Peridos ook zal kunnen worden gebruikt voor gege-
vensUitvoer ten behoeve van het project Zichtbare Zorg. Dit vereist evenwel uitwerken van de te 
gebruiken indicatoren en nader bestuurlijk overleg tussen partijen. Indien Peridos voor ‘Zichtbare 
Zorg’ zal worden gebruikt, wordt daartoe een afzonderlijk dataprotocol opgesteld dat naast het 
Gebruikersreglement het verwerken van gegevens uit Peridos voor Zichtbare Zorg zal regelen.

Artikel 11  Slotbepalingen

11.1 De bepalingen uit deze Overeenkomst en het Gebruikersreglement laten onverlet dat toezichthou-
ders onder bepaalde in de wet omschreven omstandigheden gegevens uit Peridos kunnen vorderen, 
zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg op grond van art. 7 derde lid van de Kwaliteitswet 
zorginstellingen. Een dergelijke vordering zal dan door de Vergunninghouder overeenkomstig de in 
de wet en jurisprudentie bepaalde voorwaarden worden afgehandeld. 

11.2 Indien ten gevolge van organisatorische veranderingen bij het RIVM de in de Samenwerkings-
overeenkomst en het Gebruikersreglement genoemde afdelingen van het RIVM een andere 
benaming krijgen, moet voor de huidige benaming worden gelezen de naam van de afdeling waarop 
de functies van de thans bedoelde afdelingen op overgaan.
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Organisatie: 
RIVM 
Naam: dhr. prof.dr. A.N. van der Zande 
Namens deze: mw. dr. M.N. Pieters 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Stichting Prenatale Screening Noord-Oost 
Nederland 
Naam: mw. prof. dr. C.M. Bilardo 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en 
Gynaecologen 
Naam: mw. drs. A.J.M. Huisjes 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Regionaal Centrum voor prenatale screening 
AMC 
Naam: mw. dr. E. Pajkrt  

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Stichting Prenatale Screening Regio 
Nijmegen 
Naam: mw. dr. ir. A.M. Stolwijk, 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie 
en Laboratoriumgeneeskunde 
Naam: dhr. dr. J.W. Janssen 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Regionaal centrum voor prenatale screening 
AZM 
Naam: mw. dr. A.B.C. Coumans 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie:  
Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht 
Naam: dhr. dr. P.H. Stoutenbeek 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Vereniging Klinische Genetica Nederland 
Naam: mw. prof. dr. V.V.A.M. Van Slobbe-Knoers 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Stichting Prenatale Screening Zuid West 
Nederland 
Naam: mw. drs. J.C.I.Y Reijerink-Verheij 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Regionaal centrum prenatale screening 
VUMC 
Naam: mw. prof. dr .C.J.M. de Groot 
Namens deze: mw.drs. M.A.J.Engels

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Nederlandse Vereniging voor Kindergenees-
kunde 
Naam: mw. dr. S. Rulkens-Veen

Handtekening: 

Datum: 
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Organisatie: 
Stichting Prenatale Screening Zuid West 
Nederland 
Naam: dhr. dr. M.F.C.M. Knapen 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie:  
Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland 
Naam: mw. S. Turfboer-Ledda 
Namens deze: mw. E.F. Lorijn-Peeters 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Zorgverzekeraars Nederland 
Naam: dhr. drs. A.J. Lamping 
Namens deze: mw. drs. H.I. Paans-Wubbolts  

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Regionaal Centrum Noordelijk Zuid Holland/
LUMC 
Naam: dhr. dr. D. Oepkes 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Koninklijke Nederlandse Organisatie van 
Verloskundigen 
Naam: dhr. J.J.M. Becker Hoff 

Handtekening: 

Datum: 

Voor gezien
Organisatie: Vereniging Samenwerkende 
Ouder- en Patiëntenorganisaties 
Naam: dhr. dr. C.  Oosterwijk 
Namens deze: mw. drs. E.H. van Vliet- Lachotzki 

Handtekening: 

Datum: 

Organisatie: 
Centra voor prenatale diagnostiek
Naam: 

Handtekening:

Datum:

Organisatie: Organisatie: 
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