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PROTOCOL GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS UIT PERIDOS DOOR REGIONALE 

CENTRA PRENATALE SCREENING  

 

Achtergrond  

Bij het verstrekken van de vergunning voor de kansbepaling op down-, edwards- en 

patausyndroom, in het kader van de Wet op Bevolkingsonderzoek hebben de Regionale Centra 

(RC) taken toegewezen gekregen bij het contracteren van de uitvoerders, het monitoren van de 

uitvoering en de kwaliteitsborging van de prenatale screening. 

 

Enkele Regionale Centra vormen met een PND-centrum (min of meer) een organisatorische 

eenheid. Functionarissen van een PND-centrum kunnen in Peridos gegevens (o.a. 

persoonsgegevens) van zwangeren inzien met wie zij een behandelovereenkomst hebben. De 

rollen en rechten die een zorginstellingbeheerder en een functionaris van een PND-centrum heeft, 

blijven in het onderstaande buiten beschouwing. In dit protocol gaat het om het gebruik van 

persoonsgegevens door een RC in diens hoedanigheid als vergunninhouder. 

 

Persoonsgegevens in Peridos 

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 

Peridos bevat persoonsgegevens van: 

- zwangeren die gecounseld zijn en/of de combinatietest en/of een SEO hebben gekregen. Het 

betreft gegevens zoals BSN, postcode en geboortedatum. 

- zorgverleners die een kwaliteitsovereenkomst hebben. Het betreft zoals naam, adres, AGB-

code en LVR-code.  

 

Gebruik van persoonsgegevens uit Peridos door RC’s 

Voor het beheer van de contracten en de communicatie met uitvoerders heeft het RC heeft 

persoonsgegevens van zorgverleners nodig. 

Voor de monitoring en kwaliteitsborging van de prenatale screening maakt het RC overzichten op 

niveau van de zorgverlener, op niveau van de zorginstelling en op niveau van de regio. Hiervoor 

zijn gegevens over de prenatale screening op zwangere-niveau nodig. Hiervoor zijn 

persoonsgegevens nodig van: 

• zwangeren: de geboortedatum van de zwangere voor berekening van de leeftijd van de 

zwangere tijdens de screening.  

• zorgverleners: de naam van de zorgverlener en het centrum waarin deze werkt. 

 

Rapportage van persoonsgegevens van zorgverleners 

Als een RC een rapportage maakt dan dient het RC ervoor te zorgen dat de  informatie niet 

herleidbaar is tot individuele zorgverleners of tot een bepaalde zorginstelling. Indien het wel 

herleidbaar is tot individuele zorgverleners of een bepaalde zorginstelling, dan verstrekt het RC 

deze rapportage alleen aan de betrokken zorginstelling. Het RC verstrekt deze rapportages niet aan 

anderen. Uitzonderingen hierop zijn als de betreffende zorgverleners en zorginstellingen hiervoor 

toestemming hebben gegeven, of als openbaarmaking vanwege de maatschappelijke 

verantwoording dringend gewenst is (zie ook Gebruikersreglement Peridos artikel 3.4). Dit gebeurt 

na overleg met de uitvoerende. 

 

Toestemming voor gebruik van gegevens uit Peridos door RC's  

Een RC hoeft voor uitvoering van bovengenoemde taken geen toestemming te vragen voor gebruik 

van informatie over de prenatale screening uit Peridos van de centra en zorgverleners met wie het 

een overeenkomst heeft, het "eigen compartiment" (zie Gebruikersreglement Peridos Deel A).  

Indien het RC persoonsgegevens over de prenatale screening wil gebruiken voor wetenschappelijk 

onderzoek, dan dienen de zwangeren daar expliciet toestemming voor verleend te hebben (zie 

Gebruikersreglement Peridos artikel 2.1).  

Indien het RC gegevens over de prenatale screening van andere centra en zorgverleners buiten de 

eigen regio wil gebruiken, dan dient het RC daar toestemming voor te vragen conform 

Gebruikersreglement Peridos artikel 7.5. 


