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Allerbeste wensen voor 2021!
De medewerkers van het programma ‘Eerste trimester SEO’, vanuit RIVM en CLBPS, wensen iedereen
een goed en vruchtbaar 2021 toe. We hopen op voortzetting van de goede samenwerking om tot
een goede registratie en gegevensuitwisseling tussen bronsystemen en Peridos te komen!
Save the date - bijeenkomst 11 februari van 14.30 – 16.00 uur
We willen alle bronleveranciers (en betrokkenen vanuit ziekenhuizen die ICT-aanpassingen vanwege
het eerste trimester SEO implementeren) uitnodigen voor een digitale bijeenkomst op donderdag
11 februari van 14.30 – 16.00 uur. Onderwerpen op de agenda zijn:
•
•
•
•

Voortgang testen met Interoplab
Elektronische gegevensuitwisseling met Peridos / ZorgMail
Stand van zaken datasets, berichten en financiering
Vragen vanuit bronleveranciers

We organiseren deze middag aansluitend aan een gezamenlijke leveranciersbijeenkomst met Nictiz.
Die vindt plaats van 13.00 – 14.30 uur. Voor beide bijeenkomsten ontvangt u andere inloggegevens.
Aanmelden voor de bijeenkomst vanaf 14.30 uur kan per ommegaande, maar ook via Nictiz, als u van
hen de uitnodiging heeft ontvangen.
Planning – testen met Interoplab
Alle bronleveranciers hebben recent van CLBPS informatie ontvangen over de wijze van testen met
Interoplab. Het is verplicht om deze testen te doorlopen. Succesvol verloop van de testen van alle
scenario’s voor counseling, aanvraag en uitslag van het eerste trimester SEO, en tweede trimester
SEO zijn voorwaarde voor de tegemoetkoming die RIVM aan de bronleveranciers heeft toegezegd.
Wij stellen het op prijs als het testen snel wordt uitgevoerd, zeker gezien de doorlooptijd van de
hierop volgende implementatie in ziekenhuizen, we streven naar afronding op 1 maart 2021.
Tweede trimester SEO en uitfasering van aanleveringen met Excel
U heeft reeds de datasets ontvangen die te maken hebben met de invoering van het eerste trimester
SEO. Tegelijkertijd is ook de dataset voor het tweede trimester SEO aangepast. Daarmee wordt de
structuur van beide uitslagen (van eerste en tweede trimester SEO) gelijk getrokken. De invoering
van de nieuwe dataset van het tweede trimester SEO willen we daarom ook per 1 september 2021
realiseren.
Een vergelijking tussen de oude en nieuwe versie van de dataset tweede trimester SEO is hier te
vinden. Ook de dataset counseling is aangepast; de vergelijking van versies is eveneens op deze plek
beschikbaar gesteld. De nieuwe counselingsberichten kunnen vanaf 1 april 2021 aan Peridos
aangeleverd worden. De uitslag van het tweede trimester SEO dus vanaf 1 september 2021. Deze
vernieuwing moet tevens leiden tot het uitfaseren van de aanleveringen via Excel van deze data
(counseling en SEO). Het streven is om dat per 1-1-2022 gerealiseerd te hebben.
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Gegevensuitwisseling met Peridos
Peridos kan XML-berichten ontvangen via ZorgMail. Enovation (aanbieder van ZorgMail) kijkt met de
verschillende leveranciers wat voor hun de meest optimale manier is om berichten te versturen.
Tijdens de bijeenkomst op 11 februari zal hierover een update worden gegeven en is er gelegenheid
voor het stellen van vragen. Uit een inventarisatie die RIVM en de Regionale Centra hebben
uitgevoerd bij alle contractanten (counselors en echopraktijken) blijkt dat er een aantal praktijken is
dat gebruik maakt van andere wijzen van (elektronisch) berichtenverkeer. Het is van belang dat deze
praktijken met de bronleveranciers nagaan wat voor hen de beste optie is voor het aanleveren van
de XML-berichten aan Peridos.
Update berichten
Er is nog een paar kleine aanpassingen doorgevoerd in de berichten:
•

In AANETS en AANNIP mag het gewicht van de zwangere nu als decimaal getal (met één
decimaal) worden aangeleverd. Dit is in overeenstemming met hoe het in Peridos kan
worden opgevoerd.
• In RESCOU is de postcode aangepast naar een string van maximaal 7 karakters om ook
buitenlandse postcodes mogelijk te maken.
Alle nieuwe XSD’s hebben versie 2.01 gekregen, de voorbeeld berichten zijn niet aangepast. De URL
voor de berichten is https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-xml/.
Financiering
Voor de financiering van het eerste trimester SEO is een uniform financieringsproces uitgewerkt,
inclusief benodigde (ICT-)ondersteuning. De Regionale Centra verrichten de uitbetaling van de eerste
trimester SEO’s aan de echocentra. Zij gaan over tot uitbetaling na indiening van een volledige uitslag
eerste trimester SEO door het echocentrum in Peridos (dat wil zeggen: alle voor financiering
verplichte velden zijn ingevuld). De uitbetaling is dus gebaseerd op de veldverplichtingen die reeds
met u als bronleverancier zijn afgesproken.
Het financieringsproces wordt nu getoetst door de direct betrokkenen. De planning is dat vanaf 1
februari de eerste ontwikkelingen in Peridos starten. Parallel werken wij ook aan een
implementatieplan om alle betrokken partijen tijdig te informeren en waar nodig in te schakelen.
Nieuwe ontvangers van de nieuwsbrief
Er komen nog steeds nieuwe aanmeldingen voor deze nieuwsbrief bij. Bent u pas recent aangesloten
op deze nieuwsbrief en wilt u de vorige nieuwsbrieven raadplegen? U kunt ze hier vinden.
Samenvatting wijzigingen in het kader van het eerste trimester SEO
•

•

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

•
•

•

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 aan Peridos verstuurd. De laatste versie van de berichten staan op Peridos.nl. 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 deze Excel-berichten per 1-1-2022.
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