Peridos
Handleiding
Notificatie e-mail combinatietest

Plaats:

Utrecht

Datum:

28-05-2018

Auteur:

Landelijk functioneel beheer Peridos i.c.m. Star-SHL

Versie:

2.1

1. Inleiding
Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de combinatietest. Onderdeel van deze
labworkflow is de berichtgeving aan de zorginstelling als er nog niet bekeken uitslagen1 in Peridos
klaarstaan van cliënten van die zorginstelling. Dit gebeurt door middel van een notificatie e-mail.
Deze handleiding is met name bedoeld voor de zorginstellingbeheerder van de betreffende
zorginstelling. Deze kan in Peridos aangeven of en zo ja met welke frequentie er notificatie emails moeten worden verstuurd door Peridos.
De getoonde gegevens in de schermprints zijn testdata. Dit geldt zowel voor de zorginstelling,
zorgverlener, cliënt en uitslag gegevens. Gegevens die naar personen of zorginstellingen
herleidbaar zijn, zijn onleesbaar gemaakt.

1

Met “niet bekeken uitslagen” wordt bedoeld: nieuwe uitslagen en eerdere uitslagen die nog niet in Peridos zijn
bekeken.
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2. Notificatie e-mails
2.1 Inleiding
Zorginstellingen kunnen door Peridos op de hoogte worden gesteld dat er niet bekeken
uitslagen2 in Peridos klaarstaan. Dit gebeurt door het versturen van zogenaamde notificatie emails.
De zorginstelling kan zelf bepalen of en wanneer de notificatiemails worden verstuurd (niet,
direct of de volgende dag). Er zijn de volgende aanleveringen van gegevens aan Peridos:
1. Aanlevering van de uitslag van de biochemie door het laboratorium
De uitslag van de biochemie wordt door echocentra gebruikt in geval van decentrale
kansrekening: dat wil zeggen dat het echocentrum bij eenling zwangerschappen conform
werkafspraak met het Regionaal centrum/laboratorium de kansberekening van de
combinatietest uitvoert na de NT-meting.
Een notificatie e-mail wordt gestuurd naar het echocentrum waarnaar verwezen is in de
labaanvraag.
2. Aanlevering van de uitslag van de kansberekening door het laboratorium
Het laboratorium voert de kansberekening uit (centrale kansberekening):
a. Bij eenling zwangerschappen na aanlevering van de NT-gegevens door het echocentrum via
de labaanvraag in Peridos conform werkafspraak tussen echocentrum en Regionaal
centrum/laboratorium.
b. Bij alle tweelingzwangerschappen en vanishing twins na aanlevering NT-gegevens door
echocentrum via de labaanvraag in Peridos conform landelijke werkafspraak.
Een notificatie e-mail wordt gestuurd naar de aanvragende zorginstelling3 en het echocentrum
dat de NT heeft uitgevoerd.
In alle gevallen zal dezelfde mail worden verstuurd met de melding dat er een nieuwe melding in
Peridos staat. In het meldingenscherm is dan de melding toegevoegd dat er niet bekeken
biochemie en/of combinatietest uitslagen4 beschikbaar zijn in Peridos.
De tekst is algemeen gehouden om ervoor te zorgen dat er geen persoonsgegevens in de mail
hoeven worden opgenomen. De afzender van de mail is noreply@peridos.nl.
2

Met “niet bekeken uitslagen” wordt bedoeld: nieuwe uitslagen en eerdere uitslagen die nog niet in Peridos zijn
bekeken.
3 De praktijk die de labaanvraag heeft gedaan is degene die het anamnese deel (het eerste blok) van het
aanvraagformulier heeft ingevuld en opgeslagen. Veelal is dit de counselor.
4 Met “niet bekeken uitslagen” wordt bedoeld: nieuwe uitslagen en eerdere uitslagen die nog niet in Peridos zijn
bekeken.
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2.2 Instellen van notificatie e-mails

1. Log in in Peridos bij de zorginstelling waar u zorginstellingbeheerder bent en waar u de
notificatie e-mails wilt instellen. Peridos opent de pagina “Zorgverlenergegevens” die onder het
tabblad “Beheer” hangt.
2. Kies voor de optie “Zorginstellinggegevens” in de linker navigatie van Peridos.
3. De gegevens van uw zorginstelling worden getoond. U kunt de frequentie waarmee de
notificatie e-mails worden verstuurd instellen door in de lijst “Notificatie frequentie” de
gewenste optie te kiezen:
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Geen notificaties: kies deze optie als u geen notificatie e-mails wilt ontvangen en u bijvoorbeeld
dagelijks zelf in Peridos kijkt of er uitslagen klaar staan.
Eén keer per dag: Peridos stuurt één keer per dag een e-mail (7.00 uur) als er nog niet bekeken
uitslagen beschikbaar zijn. Hierbij wordt alleen gecontroleerd of er niet bekeken uitslagen zijn.
Het kan dus voorkomen dat voor een uitslag meerdere keren een mail wordt verstuurd zolang
deze niet in Peridos op bekeken wordt gezet.
Direct na importeren: Peridos stuurt een e-mail als er één of meer nieuwe uitslagen zijn
aangeleverd. Het is in dit geval mogelijk dat u meerdere keren per dag een e-mail ontvangt.
Peridos zal voor een uitslag altijd maar één keer een mail sturen, ook al wordt de uitslag
meerdere dagen niet bekeken.
4. De notificatie e-mails worden verstuurd naar het e-mail adres dat u invult in het veld “E-mail
adres labworkflow combinatietest”. Het is niet mogelijk om e-mails naar individuele
zorgverleners te sturen. Het kan van belang zijn dat het gebruikte e-mail adres door meerdere
zorgverleners in te zien is.

2.3 Voorbeeld van een notificatie e-mail
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Wijzigingsbeheer
Datum

Versie

Omschrijving

Auteur

08-09-2017

2.0

Release 4.3 splitsen handleiding

Landelijk beheer Peridos

notificatie en uitslagen
28-05-2018

2.1

Release 4.9.0.7 meldingenscherm
en eerdere wijziging geen mail
meer bij uitslag echocentrum
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