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1. Inleiding
Wanneer een cliënt bij de zorgverlener aangeeft dat ze mee wil doen aan het
screeningsprogramma, dan worden haar gegevens door de zorgverlener aangeleverd en in
Peridos vastgelegd. De cliënt heeft de mogelijkheid om te allen tijde in het traject ervoor te
kiezen om haar deelname te beëindigen. Vanaf dat moment mag de zorgverlener geen nieuwe
gegevens meer aanleveren en zullen de reeds in Peridos bekende gegevens worden
geanonimiseerd. Op deze manier blijven data wel beschikbaar voor analyse, maar zijn ze niet
meer terug te voeren op een specifieke cliënt. Hierbij geldt dat het verlenen of intrekken van
toestemming geldt voor de specifieke zwangerschap en niet voor eventueel eerdere
zwangerschappen. Bij een toekomstige nieuwe zwangerschap zal de cliënt opnieuw worden
gevraagd om deel te nemen aan het screeningsprogramma.
De zorgverlener kan een verzoek tot anonimiseren indienen, via Peridos, bij het regionaal
centrum. Het regionaal centrum kan dit verzoek verwerken waarna de cliëntgegevens worden
geanonimiseerd.
De schermafdrukken zijn afkomstig van de acceptatie omgeving van Peridos en bevatten dus
geen gegevens van bestaande cliënten.
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2. Aanvraag tot anonimiseren door zorgverlener
Wanneer de cliënt voor een zwangerschap haar deelname aan het screeningsprogramma wil
stoppen dan kan dit in Peridos op de volgende manier worden aangegeven.
1. Log in in Peridos.

2. Ga naar het tabblad “Zorgverlening”.

Vul hier het BSN nummer en de geboortedatum van de cliënt in waarvoor een verzoek tot
anonimiseren wordt gedaan en klik op de knop “Zoeken”.
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3. De gegevens van de cliënt worden opgehaald. In het zwangerschappenoverzicht staan de voor
deze cliënt in Peridos geregistreerde zwangerschappen.

4. Klik vervolgens op het menu item “Cliënt anonimiseren”.

5. Selecteer de zwangerschap waarvoor de aanvraag tot anonimiseren wordt gedaan, door onder
het kolomhoofd ‘Anonimiseren’ aan het eind van de betreffende regel te klikken op het
prullenbakje:
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6. Er verschijnt een mededeling over te uit te voeren actie.

Door op de knop “OK” te klikken wordt de aanvraag bevestigd en klaar gezet voor het regionaal
centrum.
Door de knop “Cancel” of “Annuleren” (afhankelijk van de taalinstellingen op de computer die
wordt gebruikt) te drukken wordt de aanvraag afgebroken.
7. Na bevestiging van de aanvraag verschijnt een groen vak met een tekst die de uitgevoerde
actie beschrijft.

Hiermee is de aanvraag tot anonimiseren gereed.
In het scherm ‘Cliënt anonimiseren’ wordt de geanonimiseerde zwangerschap niet meer
getoond.
NB: Pas als de regiobeheerder het anonimiseringsverzoek heeft goedgekeurd zullen ook in het
scherm ‘zwangerschappen – zwangerschappen overzicht’ de gegevens van deze zwangerschap
niet meer zichtbaar zijn.
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3. Verwerking van de aanvraag door het regionaal centrum
Aanvragen tot anonimiseren die door zorgverleners zijn gedaan, dienen door het regionaal
centrum te worden verwerkt. Pas dan zijn de gegevens van de zwangerschap geanonimiseerd.
Op het moment dat het regionale centrum de aanvraag heeft verwerkt, verstuurt Peridos een email naar de zorgverlener die de aanvraag heeft gedaan.

Eventuele nieuwe aanleveringen van gegevens voor deze zwangerschap worden door Peridos
niet geïmporteerd.
Wanneer toch gegevens worden aangeleverd, dan zal in het gegevensoverzicht bij de betreffende
regel te zien zijn dat verwerking niet mogelijk is, omdat de cliënt bezwaar heeft gemaakt tegen
het vastleggen van haar gegevens.
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