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Inhoud Nieuwsbrief 

In deze nieuwsbrief kijken we kort terug op de geslaagde leveranciersbijeenkomst van maandag 5 
oktober jl. Daar is nog een aantal opmerkingen geplaatst bij de berichten en bijbehorende 
beschrijvingen. Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen we in een ZIP-file met een aantal mappen alle 
definitieve documenten toe.  

Terugblik bijeenkomst voor bronleveranciers van maandag 5 oktober  

Bijna alle bronleveranciers, en ook een aantal personen vanuit de ziekenhuizen, waren aanwezig bij 
de digitale bijeenkomst van maandag 5 oktober jl. Alleen Nexus kon er helaas niet bij zijn. Vanuit de 
telefonische contacten die we daarna met een groot aantal van u hadden bleek dat deze bijeenkomst 
zeer op prijs is gesteld. Iedereen is nu weer in gelijke mate op de hoogte van de noodzakelijke 
aanpassingen die geïmplementeerd moeten worden bij de contractanten. Bijgaand treft u (in de map 
‘overige bestanden’) de powerpoint presentatie aan. 

Jesse Dijkman presenteerde waar hij momenteel mee bezig is om het financieringsproces straks 
soepel te laten verlopen. Olaf Labots heeft bij jullie verkend hoe aangekeken wordt naar versneld 
invoeren van FHIR-berichtuitwisseling. De conclusie is: ‘technologisch interessant, maar nog veel 
openstaande vragen, waaronder het kostencomponent’. Vanuit RIVM zullen we dit nader gaan 
verkennen voordat we op FHIR inzetten.  

We hebben op basis van jullie input tijdens of kort na de bijeenkomst nog een aantal aanpassingen 
moeten doen in de berichten. Zo zijn SNOMED-codes toegevoegd en is het ‘type SEO’ naar een hoger 
niveau getild in het bericht.  

Berichten en gegevensrichtlijnen 

We sturen u als bijlage bij deze nieuwsbrief de aangepaste 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, ingedeeld naar de verschillende 
onderdelen. Ook zijn de beschrijvingen opgenomen, evenals de mapping protocollen voor het eerste 
en tweede trimester SEO. Het totaal aan datasets vindt u in de map ‘overige bestanden’. Dit zijn de 
finale versies. De beschrijvingen komen in plaats van de gegevensrichtlijnen die in het verleden door 
Nictiz zijn gemaakt. In de beschrijving voor het eerste trimester SEO is verwezen naar de 
Kwaliteitsstandaard Eerste trimester SEO voor de kwaliteitseisen. 

Communicatie met praktijken 

Echopraktijken hebben recent een nieuwsbrief (zie map ‘overige bestanden’) ontvangen over het 
eerste trimester SEO. Ook counselors ontvangen vanuit de Regionale Centra informatie via de 
reguliere nieuwsbrieven over de gevolgen van de invoering van het eerste trimester SEO. In 
november zullen we via de Regionale Centra vooral de ziekenhuizen informeren wat we van hen 
verwachten op het vlak van ICT-aanpassingen. Zodra de brief die aan de ziekenhuizen verstuurd zal 
worden met de Regionale Centra is afgestemd, zullen we die ook aan jullie toesturen.  

https://www.pns.nl/sites/default/files/2020-03/200320%20Kwaliteitsstandaard%20eerste%20trimester%20SEO.pdf
https://www.pns.nl/sites/default/files/2020-03/200320%20Kwaliteitsstandaard%20eerste%20trimester%20SEO.pdf
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Planning 

Vanwege de invoering van het eerste trimester SEO vanaf 1 september 2021 is het nodig om de 
aanpassingen in ICT-systemen voor counselors wat naar voren te halen. Immers, counseling vindt 
voorafgaand plaats. Daarom hanteren we nu de deadline van 1 augustus 2021 voor 
counselingspraktijken.  

Samenvatting wijzigingen in het kader van het eerste trimester SEO 

• De deadline die we hanteren voor de implementatie van de ICT-aanpassingen bij de 
counselors is 1 augustus 2021; voor echopraktijken 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 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. 
• Randvoorwaarden voor uitbetaling van het eerste trimester SEO zijn de digitale aanvraag en 

de (wekelijkse) aanleveringen van het complete uitslagbericht eerste trimester SEO aan 
Peridos . 

• 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   

 

 


