
 Nieuwsbrief eerste trimester SEO 
 

 

     

Aan Bronleveranciers geboortezorg Van CLBPS, RIVM-CvB 
Onderwerp Stand van zaken - 7 Datum 1 maart 2021 
  

Terugblik bijeenkomst 11 februari  

In deze nieuwsbrief blikken we nog even terug op de bijeenkomst voor de bronleveranciers van 11 

februari jl.. Daaruit voortvloeiend komen we hieronder terug op een aantal onderwerpen waar 

vragen over gesteld zijn: 

• Datasets en aanpassingen 

• Registratie Longitudinale Blaas Diameter 

• Processen met InteropLAB 

• Tariefstelling en investeringen in ICT-innovaties 

• Overzicht eerste trimester SEO-praktijken 

• Planning uitfasering aanleveringen aan Peridos in Excel 

Verder is door de Programmacommissie besloten dat de aanvraag eerste trimester SEO verstuurd 

moet worden met een definitieve ATD. Hierover ook in deze nieuwsbrief wat meer informatie. En we 

besteden nog even aandacht aan de elektronische berichtenuitwisseling met ZorgMail en E-Zorg. 

Datasets en aanpassingen 

De datasets zijn vastgesteld en worden niet meer gewijzigd. Dat is tenminste het uitgangspunt, 
hoewel onvoorziene omstandigheden nooit uitgesloten kunnen worden. Let op: ook de dataset voor 
het tweede trimester SEO is behoorlijk gewijzigd ten opzichte van de huidige versie! Dit vergt 
eveneens aanpassingen in de registratie en de aanleveringen.  
Tijdens de bijeenkomst is nog een vraag gesteld over de verplichtstelling van het item ‘ATD 
vastgesteld op basis van’. Dit item is gekoppeld aan een voorlopige ATD, maar is niet verplicht. Dit 
klopte inderdaad niet in de dataset op Peridos.nl en is nu aangepast. 
In de berichten kunnen nog wel kleine wijzigingen plaatsvinden als blijkt dat ze op bepaalde punten 
niet werken. We zullen iedereen daarvan via deze nieuwsbrief op de hoogte houden. De URL voor 
alle datasets en berichten is https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-xml/. 
We hebben in de nieuwsbrief van september 2020 al eens twee flowcharts met u gedeeld over de 
informatiestromen rondom het eerste trimester SEO. Zowel voor de zwangeren met als zonder BSN.  
Ook voor die groep is het straks mogelijk om deel te nemen aan het eerste trimester SEO, maar het 
vergt wel een andere route. Deze beide flowcharts zijn te vinden op https://www.peridos.nl/eerste-
trimester-seo/. 
 
Registratie Longitudinale Blaas Diameter 

Bepaalde metingen die een echoscopist doet bij een SEO worden (middels DICOM Standardized 

Report) automatisch in het VIS overgenomen. Het protocol voor het eerste trimester SEO bevat een 

nieuwe meting: de Longitudinale Blaas Diameter (LBD). De LBD is geen verplichte meting, maar dient 

uitgevoerd te worden als de blaas vergroot lijkt. Deze meting is in de meeste echoapparaten niet 

voorgeprogrammeerd. De echoscopist zal de meting daarom moeten overtypen in het VIS. Dus de 

meting moet in het bronsysteem ingevoerd kunnen worden bij de uitvoering van het eerste trimester 

SEO. 

 

https://www.peridos.nl/gegevens-aanleveren-xml/
https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/
https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/
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Processen met InteropLAB 

De meeste bronleveranciers hebben al ingelogd in InteropLAB en zijn bezig met het valideren van 

berichten in EVSClient. Intussen hebben ook twee bronleveranciers al met succes één of meerdere 

testscenario’s doorlopen in Gazelle.  

Bij het doorlopen van de testscenario’s is het belangrijk om te weten dat Gazelle nog geen 

automatische notificaties verstuurt wanneer CLBPS een reactie geeft op een testscenario. Het CLBPS 

probeert dit nu te ondervangen door zelf een mail te sturen vanuit no-reply@clbps.nl. In Gazelle zelf 

is de reactie terug te vinden in de “Messages” rechts bovenin het scherm. Er ligt een wens bij 

InteropLAB om een notificatiefunctie in te bouwen in Gazelle.  

CLBPS kijkt nog naar de wens om commentaar te kunnen geven bij validaties in EVSClient. 

Vooralsnog kan er ook in Gazelle bij een teststap commentaar gegeven worden naast het uploaden 

van de link naar de validatie. Wanneer het testscenario dan aangeboden (status “To be verified”) 

wordt bij het CLBPS, kan het CLBPS het commentaar inzien. Zie hiervoor de handleiding van Gazelle. 

Bij vragen kunnen bronleveranciers het beste contact opnemen via de helpdesk van het CLBPS 

helpdesk@peridos.nl. 

Tariefstelling en investeringen in ICT-innovaties 

In de komende nieuwsbrief die de regionale centra aan hun contractanten sturen in het kader van de 

invoering van het eerste trimester SEO, zal aandacht zijn voor een toelichting op het tarief van het 

eerste trimester SEO. In de nieuwsbrief is aangegeven dat er in de bronsystemen en in Peridos 

aanpassingen noodzakelijk zijn en dat er kosten gemaakt moeten worden om deze innovaties 

mogelijk te maken. Eind 2019 voerde KPMG in opdracht van het RIVM Rijksinstituut voor 

Volksgezondheid en Milieu -CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek een kostenonderzoek uit naar 

het eerste trimester SEO. Op basis daarvan is een tarief berekend voor het eerste trimester SEO. Dat 

tarief bedraagt € 110,70 voor een tijdsduur van 35 minuten. Dit bedrag staat niet alleen voor de 

uitvoering van het eerste trimester SEO zelf, maar ook voor bijbehorende onkosten, zoals een 

bijdrage voor extra IT-licenties en invoeren van resultaten voor aanlevering aan Peridos. 

Overzicht eerste trimester SEO-praktijken  

In de bijeenkomst van 11 februari is gevraagd of het al duidelijk is welke echopraktijken die 

momenteel een contract met een regionaal centrum hebben voor het uitvoeren van tweede 

trimester SEO’s, straks ook het eerste trimester SEO mogen uitvoeren. De regionale centra hebben 

bij hun contractanten navraag gedaan over hun plannen. Hieruit blijkt dat bijna alle praktijken die nu 

het tweede trimester SEO uitvoeren, straks ook het eerste trimester SEO willen doen. Daarom is het 

logisch om er vanuit te gaan dat de implementatie bij alle praktijken nodig is. Uitzonderingen op de 

regel zullen we aan de desbetreffende leveranciers melden als wij er zelf zicht op hebben. 

Planning aanlevering XML-berichten 

Nog even concreet de planning voor de overstap naar aanleveringen in XML-format: 

• RESCOU per 1 april 

• AANNIP en AANETS per 1 augustus 

• RESETS  en RESTTS per 1 september 2021 

mailto:no-reply@clbps.nl
https://www.peridos.nl/handleidingen-interoplab/
mailto:helpdesk@peridos.nl
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Dit betekent ook een uitfasering van aanlevering van deze gegevens via Excel-berichten. Peridos zal 

in principe vanaf 1-1-2022 geen Excels meer inlezen. Dit geldt niet voor de andere gegevens 

(combinatietest, GUO en genotypering, en de geboortegegevens).  

Aanvraag eerste trimester SEO met bekende ATD 

In de beschrijving voor het aanleveren van de ATD in de ‘aanvraag eerste trimester SEO’ zijn twee 

opties opgenomen: 

• Voorlopige ATD en ‘ATD vastgesteld op basis van’ 

• Definitieve ATD 

Zie ook de beschrijving.  In de Programmacommissie is de praktijk van het aanvraagproces recent 

besproken, en is echter besloten dat de aanvraag pas verstuurd mag worden als de definitieve ATD 

bekend is. Peridos kan wel met beide aanleveringen omgaan; dat gaan we ook niet aanpassen. Maar 

het moet daarom voor de counselor wel mogelijk zijn om de ‘aanvraag eerste trimester SEO’: 

1. Op een later moment dan het moment van counseling te versturen; 

2. De aanvraag nogmaals naar Peridos te versturen, met een gewijzigde ATD (namelijk de 

definitieve ATD).  

Berichtenuitwisseling met ZorgMail en E-zorg 

Zoals in de leveranciersbijeenkomst gemeld, kan Peridos op dit moment XML-berichten ontvangen 

via ZorgMail. Dat vergt verschillende oplossingen, afhankelijk van de huidige inrichting van ZorgMail-

koppelingen. Enovation zal daarover nog meer informatie geven. Een alternatief – aanlevering via E-

zorg – wordt de komende maanden voor Peridos ingebouwd. Contractanten en bronleveranciers 

kunnen dit dus ook  overwegen.  

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.  

• 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. 

  

https://www.peridos.nl/wp-content/uploads/2021/02/20210204-Beschrijving-AANETS_v2.02.pdf
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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   

 

 


