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1. Accorderen kwaliteitsovereenkomst 

Wanneer u voor het eerst aanmeldt in Peridos, wordt u gevraagd uw kwaliteitsovereenkomst(en) 

te accorderen. U kunt uw kwaliteitsovereenkomst(en) inzien door te klikken op het PDF-icoon. U 

kunt uw kwaliteitsovereenkomst(en) indien u wenst opslaan of printen. 

Gaat u akkoord met de kwaliteitsovereenkomst(en), dan klikt u op de knop ‘Akkoord’. Bent u niet 

akkoord met de kwaliteitsovereenkomst(en), dan kunt u niet verder inloggen. Neemt u in dat 

geval contact op met uw Regionaal Centrum. 

 

 

Figuur 1 – Bekijk de kwaliteitsovereenkomst en klik op ‘Akkoord’ 

 

Nadat u akkoord bent gegaan, opent Peridos en kunt u hier uw werkzaamheden uitvoeren. 

 

Tijdens uw werkzaamheden is het mogelijk dat de kwaliteitsovereenkomst gewijzigd en/of 

vernieuwd wordt. Na iedere wijziging in de kwaliteitsovereenkomst, dient u deze opnieuw 

te accorderen om toegang tot Peridos te behouden. 
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Figuur 2 – U bent nu ingelogd in Peridos 

2. Accorderen contract 

Een zorgverlener die hiervoor gemachtigd is, dient het contract van de zorginstelling te 

accorderen. Het regionaal centrum gaat er van uit dat degene die zich als contactpersoon voor 

de praktijk bij het regionaal centrum aanmeldt, daartoe door de andere verloskundigen in de 

praktijk ook voldoende is gemachtigd. Het is de verantwoordelijkheid van de praktijk en degene 

die zich als contactpersoon aanmeldt om dit zelf goed te organiseren. 

Het accorderen van een contract door de gemachtigde van de praktijk verloopt op gelijke wijze 

als het accorderen van een kwaliteitsovereenkomst door een zorgverlener (zie hoofdstuk 2). 

Wanneer u als gemachtigde voor het eerst aanmeldt in Peridos, wordt u gevraagd de contracten 

voor uw praktijk te accorderen. U kunt uw contracten inzien door te klikken op het PDF-icoon en 

deze hierna desgewenst op te slaan of te printen. 

Gaat u akkoord met de contracten, dan klikt u op de knop ‘Akkoord’. Gaat u niet akkoord, 

dan kunt u niet verder inloggen. Neemt u in dat geval contact op met uw Regionaal Centrum. 

Nadat u akkoord bent gegaan, opent Peridos en kunt u hier uw werkzaamheden uitvoeren. 

Tijdens uw werkzaamheden is het mogelijk dat een contract gewijzigd en/of vernieuwd wordt. 

Na iedere wijziging dient u deze opnieuw te accorderen om toegang tot Peridos te behouden. 
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