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Opzet Nieuwsbrief 

Alweer de derde nieuwsbrief in het kader van het eerste trimester SEO. In deze nieuwsbrief melden 
we u de stand van zaken over de berichten en gegevensrichtlijnen. Dit is ook een belangrijk agendapunt 
voor de bijeenkomst van 5 oktober. Verder: nieuws over de planning en twee flowcharts over het 
proces van het eerste trimester SEO. Aan het einde van de nieuwsbrief is een samenvatting 
opgenomen met de wijzigingen die nodig zijn in het kader van het eerste trimester SEO. 

Berichten en gegevensrichtlijnen 

Op basis van een verkenning in het veld hebben we voor de innovaties in het kader van het eerste 
trimester SEO gekozen voor XML-berichten en aanleveringen via Zorgmail. We sturen u als bijlage bij 
deze nieuwsbrief de berichten (in XML-format en XSD-schema) voor het eerste en tweede trimester 
SEO, de counseling en de aanvraag eerste trimester SEO en NIPT. Vanwege de omvang sturen we 
deze als ZIP-file mee. Momenteel leggen we de laatste hand aan de gegevensrichtlijnen – naar 
verwachting kunnen we die volgende week toesturen. We zullen – en dat is ook met Nictiz afgestemd 
– de gegevensrichtlijnen in eigen beheer (RIVM/CLBPS) houden en ook alleen op peridos.nl 
publiceren. In de gegevensrichtlijnen benoemen we wel de perinatologie 2.3 dataelementen en de 
bijbehorende beschrijvingen. 

Agenda bijeenkomst voor bronleveranciers op maandag 5 oktober om 15.00 uur 

U heeft reeds een uitnodiging ontvangen voor de digitale bijeenkomst. Voor de volledige agenda 
verwijs ik u naar de bijlage bij deze mail. Wij willen u vragen om u nog aan te melden – als u dat nog 
niet heeft gedaan - via pns@rivm.nl. Op de agenda staat onder andere: 

• Datasets, berichten en gegevensrichtlijnen – vragen over toegezonden documenten 
• Nadere planning rondom het eerste trimester SEO tot 1 september 2021 en communicatie 

met gebruikers 
• Korte schets van het financieringsproces 
• Gegevensuitwisseling naar Peridos en doorontwikkeling naar FHIR  

Planning innovaties rondom eerste trimester SEO 

U kent inmiddels de deadline van 1 september 2021 waarop de ICT bij alle counselors en 
echoscopisten in Nederland op orde moet zijn om de (aanvraag) eerste trimester SEO uit te kunnen 
voeren. Met de documenten die we tot nu toe stuurden verwachten wij dat u als bronleverancier de 
komende periode aan de slag kan om de vernieuwingen in het bronsysteem aan te brengen. Vanaf 
medio januari is het Interoplab ingericht om de gegevensuitwisseling met Peridos voor de aanvraag 
en uitslag eerste trimester SEO te testen. De implementatieperiode die dan volgt voor de gebruikers 
in de eerste en tweede lijn (tot 1 september 2021) moet daarmee haalbaar zijn. Wij gaan komende 
periode met bronleveranciers en Regionale Centra in gesprek over de verwachte knelpunten bij 
bepaalde gebruikers.   
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Flowcharts informatiehuishouding eerste trimester SEO 

In onderstaande figuren hebben we de informatiestromen rondom het eerste trimester SEO in kaart 
gebracht. De tweede situatie betreft de zwangeren zonder BSN. Ook voor die groep is het straks 
mogelijk om deel te nemen aan het onderzoek naar eerste trimester SEO. 
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Financiering eerste trimester SEO 

Momenteel zijn wij het proces voor de uitbetaling van het eerste trimester SEO via de Regionale 
Centra aan het uitwerken. Als uitvoerders van de nieuwe financiering moeten de Regionale Centra 
daarvoor een aantal inrichtingskeuzes maken, zoals: welke ‘checks & balances’ zijn er nodig? Waar 
gaat de financiële vastlegging plaatsvinden? Wat is er nodig in de verantwoording richting het 
Ministerie van VWS? Et cetera. Die keuzes worden nu besproken. Zodra het proces zich begint af te 
tekenen (naar verwachting in de komende paar weken) zal Jesse Dijkman opnieuw gesprekken met 
jullie als bronleveranciers houden om de nieuwe betaalwijze te bespreken en af te stemmen. Zeker 
waar het de raakvlakken met de bronsystemen betreft. 

Samenvatting wijzigingen in het kader van het eerste trimester SEO 

• De deadline die we hanteren voor de implementatie bij de counselors en echoscopisten van 
de ICT-aanpassingen is 1 september 2021. Streven om alle aanpassingen in de bronsystemen 
en in Peridos te hebben doorgevoerd en getest is 1 maart 2021. 

• Het is verplicht om een digitale aanvraag voor het eerste trimester SEO te doen. Idealiter kan 
dat vanuit het bronsysteem. Wellicht zijn niet alle systemen op tijd aangepast of 
geïmplementeerd. Daarom zal als tijdelijk alternatief de mogelijkheid worden geboden om de 
aanvraag in Peridos aan te maken. Dat kost de counselor wel veel meer tijd. 

• Een verplicht onderdeel van de aanvraag betreft het informed consent. Dit is noodzakelijk  
voor deelname aan het wetenschappelijk onderzoek (dus deelname aan het eerste trimester 
SEO). 

• Regionale Centra gaan de uitbetalingen van het eerste trimester SEO uitvoeren. 
• Voor uitbetaling van het eerste trimester SEO zijn de digitale aanvraag en de (wekelijkse) 

aanleveringen van het complete uitslagbericht eerste trimester SEO aan Peridos verplicht. 
• De nieuwe en aangepaste berichten zijn opgesteld in XML-format en worden in principe via 

Zorgmail verstuurd. We streven ernaar om de overstap naar aanleveringen in XML-format 
uiterlijk op 1 september 2021 geïmplementeerd te hebben voor alle screeningsberichten. Dat 
betekent een uitfasering van de Excel-berichten (met uitzondering van NT-meting en de 
combinatietest).   

Contactgegevens 

Inhoudelijke 
vragen, algemeen 

Willeke van der Weide, 
RIVM-CvB 

willeke.van.der.weide@rivm.nl 06-1525 3281 

Technische vragen 
/ Peridos 

Patrick van Santvoort, 
CLBPS 

p.vansantvoort@clbps.nl 030-3078774 

Project 
financiering 

Jesse Dijkman, RIVM-CvB jesse.dijkman@rivm.nl 06-2659 4202   

 

 


