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Om iedereen in de komende periode goed op de hoogte te houden van besluitvorming en 
ontwikkelingen rondom het eerste trimester SEO brengen we deze nieuwsbrief op 
regelmatige basis (ca. 1 keer per 4 weken) uit. Dit is alweer de negende nieuwsbrief. 

Inhoud 
• Aanlevering uitslag eerste trimester SEO 
• Financiering eerste trimester SEO 
• Registratie in brondossiers: Q&A voor echoscopisten 
• Testen in InteropLab 
• Nieuws vanuit Regionale Centra 
• Contactgegevens 
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Aanlevering uitslag eerste trimester SEO 
 

Zoals bekend zijn de echoscopiepraktijken (contractanten van Regionale Centra) verplicht om de 
uitslagen van het eerste trimester SEO aan Peridos aan te leveren.  

We merken dat er verwarring bestaat over de inzage hiervan voor de counselors in Peridos. 
Counselors kunnen de uitslagen vooralsnog niet in Peridos inzien! Echopraktijken dienen de uitslag 
dus ook aan de verwijzend verloskundige toe te kunnen sturen. Dit verandert niet ten opzichte van 
het huidige proces na het tweede trimester SEO. Dit betekent dus dat er vanuit het bronsysteem van 
de echoscopist ook een bericht/rapportage aangemaakt moet worden voor de verwijzer. Indien er 
sprake is van een zwangere met een GUO1-indicatie wil ook het PND-centrum een verslag van de 
echo ontvangen. 

 

Financiering eerste trimester SEO 
 

Informatiebrief echocentra 
Begin april is via de Regionale Centra een informatiebrief verstuurd aan alle echocentra 
over de financiering van het ET SEO. Ter informatie vinden jullie deze informatiebrief in 
de bijlage. 

Financieel kenmerk in dataset RESECH_ETS 
De dataset RESECH_ETS bevat het veld EchoUitslag.Kenmerk. Dit veld is bedoeld voor 
echocentra om een uniek (financieel) kenmerk voor de verrichting mee te sturen in het 
uitslagbericht aan Peridos: 

 

Peridos maakt straks per ET SEO een declaratie aan. In Peridos komt voor het 
echocentrum een overzicht beschikbaar van al die declaraties. In het declaratieoverzicht 
wordt tevens bij iedere declaratie de waarde uit het veld EchoUitslag.Kenmerk getoond. 
Dit stelt het echocentrum in staat om een declaratie in Peridos te relateren aan de 
registratie in de eigen financiële administratie. 

Het veld EchoUitslag.Kenmerk is te vergelijken met het veld NUM362-VEKT 
Referentienummer dit prestatierecord uit het VK-301-bericht dat voor andere 
verrichtingen naar VECOZO wordt gestuurd: 



  Pagina | 3 
 
 

Nieuwsbrief eerste trimester SEO april 2021 editie 9 
        

 

Aandachtspunt voor u als bronleverancier is om in het RESECH_ETS-bericht het financiële 
kenmerk mee te geven in het veld EchoUitslag.Kenmerk. 

Voor de volledigheid: het ET SEO wordt uitbetaald door de Regionale Centra. Het is 
derhalve niet de bedoeling om het ET SEO te declareren bij de zorgverzekeraar. 

 
Registratie in brondossiers: Q&A voor echoscopisten 
 

Ieder bronsysteem heeft een eigen indeling van de invoerschermen voor de echoscopisten. 
Een echoscopist werkt conform de kwaliteitseisen eerste trimester SEO. Dat betekent dat 
er weleens keuzes gemaakt moeten worden, zodat de gegevensaanlevering aan Peridos 
ook daadwerkelijk die gegevens bevat die Peridos nodig heeft.  

We zullen in de nieuwsbrief een aantal voorbeeldvragen en -antwoorden (Q&A’s) voor de 
echoscopisten opstellen inzake de verslaglegging van het echo-onderzoek. Omdat dit per 
bronsysteem zal verschillen, is het ook zinvol als jullie hier in een verdere instructie per 
bronsysteem aandacht aan geven. 

Hieronder een nieuwe vraag die we kregen, en bijbehorende antwoord: 

Blaasvulling: 
Indien er geen blaasvulling is, is dit een reden voor verwijzing naar een PND-centrum. Vanuit het 
bronsysteem dient het dus als ‘verdenking afwijking’ bij de structuur nieren/blaas aangeleverd te 
worden. 

 
Testen in InteropLab 
 

De gegevensaanleveringen aan Peridos worden getest in InteropLab. Dit is van 
toepassing op de aanleveringen door bronleveranciers, maar tevens voor een aantal 
ziekenhuizen. Afspraken hierover (separaat met de ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld bij 
Astraia in samenwerking met Astraia) dienen gemaakt te worden door contact op te 
nemen met helpdesk@peridos.nl. 

Een aantal bronleveranciers is hier voortvarend mee gestart, maar we merken daarop nu 
weinig voortgang. We willen iedereen daarom nog even wijzen op de gewenste en 
mogelijke invoeringsdata: 

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

https://www.pns.nl/documenten/kwaliteitseisen-eerste-trimester-seo
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• RESCOU is mogelijk vanaf 1 april jl. 

• AANNIP en AANETS per 1 augustus 2021 

• RESETS en RESTTS per 1 september 2021 

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).  

 
Nieuws vanuit Regionale Centra 
 

De Regionale Centra hebben recent (een deel van) hun contractanten twee vormen van informatie 
verstrekt. Het eerste betreft een brief aan alle echopraktijken over het financieringsproces. 
Daarnaast heeft Enovation een memo opgesteld met algemene informatie inzake ZorgMail. De 
Regionale Centra hebben deze memo onder hun contractanten met tweedelijnssystemen verspreid.  

Ter informatie hebben we deze brief en memo bij de nieuwsbrief bijgevoegd. 

 

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   
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Veilige data-aanlevering Prenatale Screening vanuit bronsystemen in het 
ziekenhuis naar Peridos via ZorgMail  
 
U bent al eerder geïnformeerd over de noodzakelijke ICT-aanpassingen voor het eerste trimester 
SEO1. Het gaat daarbij om aanpassingen in uw bronsysteem ten behoeve van een veilige digitale data 
aanlevering van gegevens aan Peridos. Voor de counselor is dit de aanvraag voor het eerste trimester 
SEO aan Peridos en de gegevens over de counseling zelf. Voor de echoscopist betreft het de 
gegevens over de uitgevoerde eerste trimester SEO.  
 
In deze memo legt Enovation, de aanbieder van ZorgMail, uit welke stappen nodig zijn voor deze 
gegevensaanlevering die vanaf 1 augustus 2021 voor counselors en vanaf 1 september voor 
echoscopisten, dient plaats te vinden.  
 
Het applicatielandschap binnen een ziekenhuis is omvangrijk en complex. Daardoor kan het lastig zijn 
te overzien hoe het versturen van prenatale screeningsgegevens vanuit een bronsysteem via 
ZorgMail naar Peridos tot stand kan komen.  
 
Allereerst worden er binnen ZorgMail twee typen dataverzending onderscheiden, namelijk 
gestructureerd en ongestructureerd. Een korte toelichting op beide typen: 
 
Gestructureerde dataverzending (ZorgMail EDI) 
Dit gaat om dataverzending vanuit een bronsysteem waarbij gestructureerde data zoals lab uitslagen, 
recepten, verwijzingen, etc. worden verstuurd om te verwerken in het andere systeem. Omdat deze 
verzending tussen systemen vaak op de achtergrond en binnen de applicaties plaatsvindt, is deze niet 
altijd zichtbaar en daarmee soms onbekend.   
 
Ongestructureerde dataverzending (ZorgMail Secure e-mail) 
Voor het veilig kunnen communiceren tussen personen wordt de veilige mailoplossing Secure e-mail 
geboden. Hiermee kunnen allerlei mailberichten en bijlagen veilig worden gedeeld binnen de 
ZorgMail community, en zelfs daarbuiten. Deze mogelijkheid is bij gebruikers veelal bekend als de 
veilige mail add-in (groene knop) binnen bv. Outlook.  
 
Bij data-aanlevering aan Peridos gaat het om gestructureerde dataverzending (ZorgMail EDI). Voor 
de veilige verzending van gegevens vanuit een bronsysteem naar de applicatie van Peridos zal voor 
deze specifieke aanlevering een koppeling moeten worden gerealiseerd. Belangrijk is te bepalen of 
de datasets uit één systeem of uit meerdere systemen moeten worden verstuurd. Het kan 
bijvoorbeeld zijn dat binnen het ziekenhuis de counselor in een ander soort dossier werkt dan de 
echoscopist. 
 
Om het vraagstuk van de gestructureerde dataverzending naar Peridos op te lossen, zijn zowel de 
bronsysteemleverancier(s), de IT afdeling van uw ziekenhuis en Enovation (ZorgMail) de betrokken 
partijen.  
 
De bronsysteemleverancier van uw applicatie zoals Chipsoft-Hix, Epic, ICT-Healthcare (Mosos) of 
Sorg-Saem Astraia 
De bronsysteemleverancier heeft de landelijk vastgestelde en vereiste datasets ingebouwd in het 
betreffende bronsysteem, of legt daar momenteel de laatste hand aan. Vanuit het bronsysteem 
zullen deze gegevens vervolgens verstuurd moeten worden naar Peridos. Hiervoor is een koppeling 
met ZorgMail gerealiseerd.  

 
1 Vervolg op inventarisatie gebruik ZorgMail voor gegevensuitwisseling met Peridos (1 februari 2021). 
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Dit kan op drie manieren: 
1. via een directe koppeling vanuit de applicatie met ZorgMail 
2. via TransferLink (een speciale applicatie die gekoppeld wordt aan het systeem en van waaruit 

de berichten worden verstuurd) 
3. via Cloverleaf (een centrale oplossing in een ziekenhuis voor het ontsluiten en beschikbaar 

stellen van data uit veel verschillende systemen naar andere partijen) 
De bronsysteemleverancier kan aangeven welke koppeling van toepassing is in uw situatie. 
 
De IT beheer afdeling 
Het beheer van ZorgMail en van de verbindingen vanuit het ziekenhuis naar de buitenwereld zijn 
vaak in handen van de IT beheer afdeling van uw ziekenhuis. Afhankelijk van het type koppeling zal 
moeten worden gekeken naar wat er nodig is om de applicatie te koppelen met de buitenwereld.  
 
Enovation (aanbieder van ZorgMail) 
Wanneer een koppeling tussen het bronsysteem en ZorgMail via Transferlink of Cloverleaf 
gerealiseerd moet worden zal ook Enovation wijzigingen moeten doen. Op dit moment stemt 
Enovation met verschillende leveranciers van bronsystemen af of dit door klanten zelf geïnitieerd 
dient te worden richting Enovation of dat hier in overleg tussen bronleverancier en Enovation 
proactief een offerte zal worden verstrekt voor de benodigde acties. Voor bv. Astraia wordt aan dit 
laatste gewerkt. De leverancier van uw bronsysteem kan aangeven of deze afspraken in ontwikkeling 
zijn. 
 
Stappen & volgorde om te zorgen dat u gegevens aan Peridos kunt gaan aanleveren: 
1. Het ziekenhuis legt contact met de leverancier(s) van de bronsystemen over de wijze van 

koppelen met ZorgMail. Dit is in bepaalde gevallen al gebeurd. 
2. U dient uw afdeling IT beheer te betrekken om na te gaan welke aanpassingen nodig zijn voor de 

gegevensverzending naar Peridos (via ZorgMail EDI) en welke infrastructuur nodig is. 
3. Indien configuraties nodig zijn door Enovation/ZorgMail, dan ook contact (laten) opnemen met 

Enovation. 
 
 

 

 
 

Daniël Schut 
Product Consultant 
 
T +31 (0)88 8 366 366 

 
  
 

https://www.enovationgroup.com/nl/
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Voorbereidingen uitbetaling eerste trimester SEO 
 

Aan de contactpersonen en praktijkhouders van de 

echocentra  

 
 
 
 
Geachte contactpersonen en praktijkhouders,  
 

De voorbereidingen voor de start van het eerste trimester SEO in onderzoek-
setting zijn in volle gang. Een belangrijk onderdeel daarvan is de inrichting van 
een nieuw proces voor de uitbetaling van deze echo aan het echocentrum. Dit zal 
namelijk anders verlopen dan bij het tweede trimester SEO. In deze brief leest u 
hoe de uitbetaling wordt georganiseerd, wat dat voor u betekent en wat u nu al 
kunt doen. 
 

Algemene informatie 
 
Financiering eerste trimester SEO: uitbetaling via de Regionale Centra 
 

Op basis van een advies van het Zorginstituut Nederland in 2017, heeft het  
ministerie van VWS besloten om de prenatale screening niet meer te vergoeden 
vanuit de zorgverzekering. Er is voor gekozen om het eerste trimester SEO 
(nieuwe screening in onderzoeksetting) net als alle andere bevolkings-
onderzoeken te vergoeden vanuit de rijksbegroting. De financiering wordt dus op 
een andere manier ingericht dan de counseling en het tweede trimester SEO. 
 

Het eerste trimester SEO wordt vergoed voor alle zwangeren die onder 
behandeling zijn van een verloskundig zorgverlener in Nederland (voor meer 
informatie: www.pns.nl/professionals). De Regionale Centra voor Prenatale 
Screening (RC’s) hebben de opdracht gekregen om - namens de overheid - de 
uitbetaling van het eerste trimester SEO aan de echocentra te verzorgen. Daarbij 
geldt in 2021 een tarief van € 110,70 per eerste trimester SEO (per foetus). 

Hierbij is uitgegaan van een tijdsduur van 35 minuten. Voor meer informatie over 
de samenstelling van het tarief, zie www.pns.nl/professionals. Het ministerie van 
VWS stelt jaarlijks het tarief vast en de RC’s maken dit bekend aan de echocentra. 
Ook vindt jaarlijks indexering plaats op het tarief, voor het eerst per 2022 (het 
indexcijfer is pas in juni 2021 bekend). 
 
 

 

http://www.pns.nl/professionals
https://www.pns.nl/down-edwards-patau-en-seo/professionals/structureel-echoscopisch-onderzoek/eerste-trimester-seo
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Hieronder hebben we op een rij gezet wat de nieuwe manier van uitbetalen in 
praktische zin voor u betekent. En hoe u nu al aan de slag kunt met de 

voorbereidingen. In bijlage 1, Voorwaarden voor uitbetaling eerste trimester SEO, 
ziet u welke voorwaarden er gelden voor uitbetaling en in bijlage 2, Proces 
financiering eerste trimester SEO, hoe het volledige uitbetalingsproces is ingericht. 
 

 
Zo bent u straks goed voorbereid 
 
Omdat het bij het eerste trimester SEO gaat om een geheel nieuwe manier van 

uitbetalen, vragen we u om de komende maanden de volgende zaken te regelen:  

 
Nu regelen (voor eind april) 
 
Controleer en/of actualiseer uw registraties in Peridos (ga na het inloggen naar 
Beheer/Zorginstellingen): 

a. Voor een correcte uitbetaling is het belangrijk dat u de vestigingen/ 

dependances van het echocentrum die nog niet bekend zijn in Peridos, 

doorgeeft aan het Regionaal Centrum. Heeft u dependances in 

verschillende regio’s? Neem dan contact op met uw Regionaal Centrum. 

Dit vraagt namelijk extra aandacht in dit nieuwe proces.  

b. Controleer of de juiste en actuele AGB-code en gegevens van het 

echocentrum bekend zijn in Peridos. Werk deze zo nodig bij. 

c. Werk (waar nodig) de e-mailadressen bij in Peridos. Ook kunt u een 

“e-mailadres workflow eerste trimester SEO” in Peridos doorgeven. U 

krijgt dan eventuele notificaties over de ingediende gegevens op dat 

e-mailadres (notificaties over de voorwaarden voor uitbetaling gaan naar 

de financiële contactpersoon: zie verderop in deze brief). 

d. Controleer of de echoscopisten die bij uw echocentrum werken, correct in 

Peridos staan. Geef eventuele wijzigingen door aan het Regionaal 

Centrum. Vergeet niet om ook ontbrekende AGB-codes voor echoscopisten 

in Peridos te zetten.  

 

Stem het volgende af met de leverancier van uw bronsysteem: 
- Zorg dat het bronsysteem dat uw echocentrum gebruikt op tijd gereed is 

om uitslagen van het eerste trimester SEO aan te kunnen leveren bij 

Peridos. Hiervoor verwijzen wij u naar de brief Vervolg op inventarisatie 

gebruik ZorgMail voor gegevensuitwisseling met Peridos (1 februari 2021). 

- Het is mogelijk om per uitgevoerd eerste trimester SEO een eigen 

(financieel) kenmerk met het uitslagbericht naar Peridos mee te sturen. 

Dat kenmerk zal ook zichtbaar zijn in het declaratie-overzicht in Peridos. 

Zo kunt u de declaratie in Peridos relateren aan uw eigen financiële 

administratie. Wilt u hier gebruik van maken? Stem dan met de 

leverancier van uw bronsysteem af wat deze als kenmerk meestuurt 

vanuit het bronsysteem. 

 

In april regelen: het Regionaal Centrum informeert u hier binnenkort over 
 
Binnenkort kunt u voor uw echocentrum de samenwerkingsovereenkomst eerste 

trimester SEO aanvragen bij het Regionaal Centrum van uw regio (verwachting 
vanaf medio april). Uw Regionaal Centrum zal u hier nader over informeren.  
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Voor 1 juli regelen: u ontvangt hier nog nader bericht over  
 

Het Regionaal Centrum laat u weten hoe en wanneer u de gegevens kunt 
doorgeven die voor de financiering nodig zijn. In mei of begin juni zal het 
Regionaal Centrum u vragen het volgende te regelen om het uitbetalingsproces 
soepel te laten verlopen: 

- Het invullen van de stamgegevens van uw echocentrum in Peridos:  

het bankrekeningnummer waarop het eerste trimester SEO uitbetaald 

moet worden (een Europese bankrekening die binnen SEPA-gebied valt. 

Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area) en de 

(adres)gegevens voor op de declaraties. 

- Het doorgeven van de financiële contactpersoon van uw echocentrum aan 

uw Regionaal Centrum. Uw financiële contactpersoon krijgt dan financiële 

notificaties uit Peridos en kan het declaratie-overzicht in Peridos inzien. 

Hiervoor kent het Regionaal Centrum in Peridos de rol van financiële 

contactpersoon aan diegene toe. Indien nodig kan de financiële 

contactpersoon zelf contactgegevens (naam, e-mail en telefoonnummer) 

invullen of wijzigen in Peridos. 

- Is uw financiële contactpersoon nog niet bekend in Peridos? Vraag dan 

voor diegene bij uw Regionaal Centrum een Peridos-account aan.  

 

 

Wat verder belangrijk is 
 
Extra functionaliteiten in Peridos voor uitbetaling eerste trimester SEO 
 
Peridos wordt momenteel uitgebreid met een aantal handige functionaliteiten voor 

de uitbetaling van het eerste trimester SEO: 

- Een overzicht waarin uw financiële contactpersoon het volgende kan 

inzien: 

o Alle aangemaakte declaraties.  

o De status van elke declaratie: aangemaakt, afgewezen/niet-

betaalbaar (en redenen), betaalbaar gesteld, ter betaling 

aangeboden of gecrediteerd.  

o In welke betaalmaand welke declaratie is voldaan: voor het 

bijwerken van uw eigen financiële administratie.  

We werken er hard aan om u vóór 1 september (of uiterlijk voor 1 januari 

2022) de mogelijkheid te geven het overzicht te exporteren als CSV-

bestand. U kunt de informatie dan desgewenst geautomatiseerd in de 

eigen financiële administratie verwerken.  
- Een automatisch bericht aan uw financiële contactpersoon als declaraties 

zijn afgewezen of aangehouden. 

Zodra er meer details bekend zijn over de overzichten in Peridos en het gebruik 

daarvan, krijgt u hier nadere informatie over via www.pns.nl/professionals en 

onze nieuwsbrieven. 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_Euro_Payments_Area
http://www.pns.nl/professionals
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Vragen? 
 

Heeft u vragen over het proces van aanvraag tot uitbetaling van het eerste 
trimester SEO of wilt u - straks, als de invoeringsdatum nadert - meer weten en 
zien? Neem dan deel aan het webinar eerste trimester SEO: aanvraag, 
registratie, uitslag en betaling op 15 juni van 14.45 tot 17.00 uur. Tijdens dit 
webinar worden allerlei praktische zaken rondom het eerste trimester SEO 
toegelicht aan de hand van schermbeelden in Peridos. Het webinar zal bestaan uit 

drie delen voor verschillende doelgroepen: counselors, echoscopisten, 
praktijkassistenten en financieel betrokkenen. U kiest zelf of u deelneemt en zo ja 
aan welk deel/welke delen. U krijgt hier later gedetailleerdere informatie over.  
 

Ook op andere manieren houden we u op de hoogte: via de landelijke 
nieuwsbrieven van de Regionale Centra en het RIVM-CvB én via gerichte mails van 
uw Regionaal Centrum, zult u de komende maanden nadere informatie krijgen 

over wat er gebeurt of nog moet gebeuren om de uitbetaling van het eerste 
trimester SEO straks gestroomlijnd te laten verlopen. 

• Voor vragen over het gebruik van Peridos: het systeem wordt momenteel 

ingericht. U krijgt van ons bericht, zodra wij u hier meer details over 

kunnen geven. 

• Kijk voor algemene informatie en een antwoord op veelgestelde vragen op 

www.pns.nl/professionals (er is een aparte rubriek over tarief en betaling). 

• Mocht u andere vragen hebben, neem dan contact op met uw Regionaal 

Centrum. 

 

Vriendelijke groet, 

 
Jesse Dijkman 

Projectleider financiering eerste trimester SEO 

 
RIVM  Centrum voor Bevolkingsonderzoek (PB 49)  |  Postbus 1  |  3720 BA 
Bilthoven   

http://www.pns.nl/professionals
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Bijlage 1: Voorwaarden voor uitbetaling eerste trimester SEO  
 

De voorwaarden voor uitbetaling 
 
Om de uitbetaling van het eerste trimester SEO straks snel en soepel te laten 
verlopen gelden de volgende voorwaarden: 
✓ Het echocentrum heeft een samenwerkingsovereenkomst eerste trimester 

SEO met het Regionaal Centrum. 

✓ De echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft een 

kwaliteitsovereenkomst eerste trimester SEO met het Regionaal Centrum. 

✓ De echoscopist die het eerste trimester SEO heeft uitgevoerd, heeft in Peridos 

de rol van eerste trimester SEO-echoscopist bij het echocentrum. 

✓ De betaalgegevens van het echocentrum staan in Peridos. 

✓ De AGB-code van het echocentrum en de echoscopist staan in Peridos. 

✓ Alle voor uitbetaling verplichte gegevens over het uitgevoerde eerste 

trimester SEO staan in Peridos: 

✓ De aanvraag: deze is ook noodzakelijk om het eerste trimester SEO te 

mogen uitvoeren én om de uitslag in Peridos te kunnen indienen.  

✓ De uitslag (uitvoering en bevindingen): zie Dataset uitslag eerste 

trimester SEO op www.peridos.nl/eerste-trimester-seo. Alles wat is 

aangemerkt als ‘verplicht’ of ‘voorwaarde voor uitbetaling’ moet 

correct gevuld zijn. 

✓ Er is bij de zwangerschap niet eerder een eerste trimester SEO gedeclareerd 

(het eerste, correct ingediende eerste trimester SEO wordt uitbetaald). 

 
  

https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/
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Bijlage 2: Proces financiering eerste trimester SEO 
 

 
 
 
 
 

Regionaal Centrum 

Peridos 

Echocentrum 

Echocentrum dient 
uitslag eerste 
trimester SEO zo  
snel mogelijk na 
verrichtingsdatum in 
Peridos in 

(Indien geen fouten in uitslag:) 
Declaratie wordt automatisch 

aangemaakt in Peridos 

Controle of aan alle voorwaarden  
voor uitbetaling is voldaan 

Niet voldaan:  
betaling aangehouden 
of afgewezen 

Voldaan: 
uitbetaling 
declaratie De financiële 

contactpersoon krijgt hier 

periodiek een notificatie 
van en vindt in Peridos een 
overzicht met meer 
informatie. Het echo-
centrum kan dan de 
problemen (voorwaarden 
waaraan niet voldaan is) 

oplossen. Zodra dat is 
gebeurd, volgt uitbetaling 
in de eerstvolgende 
betaalronde 

Het Regionaal Centrum doet uiterlijk 
op 23e van de maand een 
verzamelbetaling: per echocentrum 

worden dan de declaraties van alle 
eerste trimester SEO’s betaald die tot 
en met de 15e van de maand zijn 
vrijgegeven 

Echoscopist 

Echoscopist voert eerste trimester SEO uit en 

legt uitslag vast in bronsysteem. 
 
Zonder aanvraag mag u geen eerste 
trimester SEO uitvoeren! 

Aanvraag eerste trimester SEO in 
Peridos controleren 

Counselor 

Counselor vraagt 

eerste trimester 
SEO aan (vanuit 
bronsysteem of in 
Peridos) 

Let op: het echocentrum 
en de echoscopist krijgen 
periodiek een melding als 
er iets fout is gegaan of de 
gegevens van één of meer 
uitslagen niet volledig zijn. 

Corrigeer de uitslag(en) en 
dien deze opnieuw in 

1 

2 

Echoscopist (of praktijkondersteuner) 
controleert vóór het inplannen van de 
afspraak of er in Peridos een aanvraag is. 
Is die er niet? Neem contact op met de 
counselor 

3 

7 

5 

6 

4 
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