Verwerken gegevensaanleveringen
counseling en tweede trimester SEO
Deze beschrijving beschrijft het aanleveren, controleren en verwerken van gegevensaanleveringen
met betrekking tot counseling en tweede trimester SEO in Peridos met XML. De
gegevensaanleveringen worden aangeleverd vanuit het bronsysteem via XML-berichten aan Peridos
sinds 1 januari 2022. Voor de beschrijving van andere gegevensaanleveringen naar Peridos zie de
volgende documenten:
•
•

‘Beschrijving gegevens aanleveren en controleren in Peridos door zorginstelling’
(www.peridos.n onder ‘Gegevens’ – ‘Handleidingen’)
‘Beschrijving verwerken uitslag Eerste trimester SEO’
(www.peridos.nl onder ‘Eerste trimester SEO’- ‘Handleidingen en formulieren’ – ‘Handleidingen
echocentra’)

Voor onderstaande beschrijving wordt uitgegaan dat de gebruiker met de rol ‘Zorginstellingbeheerder’ is ingelogd in Peridos.
Gegevensaanleveringen vanuit het bronsysteem naar Peridos worden de volgende stappen
doorlopen:
1. Controleren van de gegevensaanleveringen en indien er geen fouten zijn geconstateerd het
verwerken van de verrichtingen
2. Feedback notificatie
3. Gegevensoverzicht counseling en tweede trimester SEO
In deze beschrijving worden deze stappen en de mogelijkheden voor de ‘Zorginstellingbeheerder’ om
de gegevens te controleren verder toegelicht.

Controleren van de uitslaggegevens
De gegevens in een bericht worden per verrichting gecontroleerd. Daarbij kan Peridos fouten,
waarschuwingen en/of attenderingen signaleren.
Als er één of meer fouten gesignaleerd zijn bij een verrichting, zal Peridos de verrichting niet kunnen
verwerken. De overige verrichtingen kunnen wel verwerkt worden.

Feedback notificatie
Periodiek kan een notificatie naar het werk e-mailadres van zorgverlener(s) met de rol
‘Zorginstellingbeheerder’ worden verstuurd. De frequentie kan ingesteld worden bij de zorginstelling
gegevens. Meer informatie hierover aan het eind van deze beschrijving bij Frequentie e-mail
notificatie met feedback.
De e-mail vermeldt dat er een bericht klaarstaat in Peridos. Als de zorginstellingbeheerder inlogt in
Peridos zal bij de tab ‘Meldingen’ een melding klaar staan van type ‘Notificatie gegevens Counseling’
of ‘Notificatie gegevens Tweede trimester SEO‘. Andere medewerkers van uw zorginstelling zien de
melding ook, maar kunnen niet doorklikken op deze melding.

V0.1/26-04-2021

Pagina | 2

Als er binnen de ingestelde periode geen of alleen nieuwe gegevensaanleveringen zijn aangeleverd
die geen signaleringen hebben, dan wordt de feedback notificatie pas aangemaakt als er nieuwe
gegevensaanleveringen zijn met signaleringen.
Door op de melding te klikken opent het gegevensoverzicht. Daarin worden in de aangegeven
periode gegevensaanleveringen, met de signaleringen die voortkomen uit de controle, getoond.
Regels waarbij fouten gesignaleerd zijn hebben de status ‘foute regels’, de overige regels hebben de
status ‘automatisch verwerkt’. Regels zonder signalering worden hierbij niet getoond.

De controles die Peridos voor verwerking uitvoert kunnen leiden tot de volgende signaleringen:
•
•
•

Fout (rood gekleurd); bij fouten kan de regel niet verwerkt worden
Waarschuwing (oranje gekleurd); bij verwerken van de regel, kan de waarde in het
desbetreffende veld niet worden overgenomen
Attenderingen (blauw gekleurd); de regel kan geheel verwerkt worden, maar het niet-verplichte
veld heeft een waarde die anders is dan verwacht

Door met de muis op het regelnummer te gaan staan wordt(en) de bijbehorende signalering(en)
getoond.
Enkele oorzaken van de fouten zijn op te lossen in Peridos. Benader hiervoor degene met de juiste
rechten daarvoor in Peridos.
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Fouten op te lossen in Peridos (door):
•
•
•
•
•
•
•

accorderen van contract tweede trimester SEO (rechtsgeldig vertegenwoordiger)
accorderen van een kwaliteitsovereenkomst tweede trimester SEO of counseling (tweede
trimester SEO echoscopist of counselor)
wijzigen geboortedatum van de cliënt, alleen indien de geboortedatum van de cliënt in Peridos
onjuist is (helpdesk Peridos)
wijzigen of toevoegen van een BIG of AGB-code (tweede trimester SEO echoscopist of counselor)
wijzigen of toevoegen van een contract tweede trimester SEO of counseling (Regionaal Centrum)
wijzigen of toevoegen van een rol van een zorgverlener (Regionaal Centrum)
wijzigen of toevoegen van een kwaliteitsovereenkomst tweede trimester SEO of counseling bij
zorgverlener (Regionaal Centrum)

Dagelijks zal Peridos automatisch nalopen of de oorzaak is opgelost en de gegevensaanlevering
alsnog verwerken. Dit gebeurt alleen als voor dezelfde gegevensaanlevering nog geen nieuwe
gegevensaanlevering verwerkt is.
De oorzaken van de overige fouten, waarschuwingen en attenderingen zijn op te lossen in het
bronsysteem. Daarna kan de verrichting opnieuw vanuit het bronsysteem worden verstuurd naar
Peridos.
Buiten het gefilterde gegevensoverzicht dat beschikbaar is vanuit de periodieke melding, kan ook op
andere manieren gezocht en gefilterd worden.

Gegevensoverzicht counseling en tweede trimester SEO
De feedback notificatie attendeert over de signaleringen van gegevensaanleveringen in de afgelopen
periode via het gegevensoverzicht. Het gegevensoverzicht kan ook via het menu geopend worden en
daarbij zijn diverse filtermogelijkheden, voor verschillende zorgonderdelen. Onderstaand een
beschrijving van de filtermogelijkheden specifiek gericht op counseling en tweede trimester SEO.
Klik op de tab ‘Gegevens’ en het eerste scherm voor het gegevensoverzicht van de zorginstelling
wordt geopend.

Voor gegevensaanleveringen voor counseling en tweede trimester SEO, pas de volgende filters toe:
• Verwerkingsstatus: standaard staat ‘aangeleverd’ aangevinkt, voor counseling en tweede
trimester SEO ‘automatisch verwerkt’ en ‘foute regels’ aanvinken
• Zorgonderdeel: ‘Counseling’ of ‘Tweede trimester SEO’
• Bekeken door RC: standaard staat ‘Niet bekeken’ aangevinkt, ook ‘Bekeken’ aanvinken
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•

•

Datumrange aanlevering: hiermee worden de regels geselecteerd die aangeleverd zijn in de
ingevulde periode. Indien alleen een begindatum wordt ingevuld dan worden de gegevensaanleveringen vanaf die datum tot heden geselecteerd
Datumrange verrichtingsdatum: hiermee worden de regels geselecteerd waarvan de
verrichtingsdatum binnen de ingevulde periode ligt

Klik na het selecteren van de verschillende filter opties op de knop ‘Filteren’ om het overzicht te
filteren. Klik op ‘Reset filters’ om de standaardfilters weer toe te passen. Na het filteren worden de
regels getoond die voldoen aan de filtering, klik op de regel met het zorgonderdeel counseling of
tweede trimester SEO om naar het detailoverzicht met de verrichtingen te gaan. In dit overzicht kunt
u filteren om de reeds gekozen selectie te verfijnen, daarmee wordt de getoonde set gegevens
kleiner. Zolang u selecties wijzigt en op filteren klikt, wordt gefilterd binnen de gekozen selectie in
het eerste scherm.

•
•
•
•
•
•
•

Verrichtingsdatum: hiermee kan gezocht worden binnen een bepaalde periode of vanaf een
bepaalde datum dat de verrichting counseling of tweede trimester SEO is uitgevoerd
Toon meldingen: standaard zijn de opties niet aangevinkt, maar wordt alles getoond. Hiermee
kan op één of meerdere soorten meldingen worden gefilterd
Verwerkingsstatus: hiermee worden de regels geselecteerd o.b.v. de status. Voor counseling en
tweede trimester SEO gelden de statussen: ‘automatisch verwerkt’ of ‘foute regels’
Meldingen: hier kan geselecteerd worden op één specifieke melding die bij de detailregels
voorkomt
Zorgverlener: hier kan geselecteerd worden op één specifieke zorgverlener die bij de detailregels
voorkomt
ID: hier kan gezocht worden op een ID (meerling heeft meerdere ID’s) van
gegevensaanleveringen. Dit ID staat in de laatste kolom van de detailgegevens
Bekeken door RC: standaard staat ‘Niet bekeken’ aangevinkt, ook ‘Bekeken’ aanvinken

Met de knop ‘Reset filters’ worden de filteropties weer teruggezet op de standaardinstellingen van
het eerste scherm.
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Frequentie e-mail notificatie met feedback
Op het zorginstellinggegevens scherm is de mogelijkheid aanwezig om de frequentie van de e-mail
notificatie met feedback over de gegevensaanlevering in te stellen in het veld ‘Feedbackfrequentie
betaling en gegevensaanlevering’.
Let op: de geselecteerde waarde in het veld ‘Feedbackfrequentie betaling en gegevensaanlevering’
geldt, afhankelijk van welke contract(en) de zorginstelling heeft, voor:
•
•
•
•

de feedback van de gegevensaanleveringen eerste trimester SEO
de feedback van gegevensaanleveringen tweede trimester SEO
de feedback van de gegevensaanleveringen counseling
de feedback over niet betaalbare declaraties naar de eerste trimester SEO contactpersoon
financiën

Voor het instellen van de frequentie van de e-mail notificatie met feedback over de
gegevensaanlevering:
•
•
•

Klik op het tabblad ‘Beheer’
Klik op ‘Zorginstellingen’ in de linkernavigatie
Klik op ‘Zorginstellinggegevens’ in de linkernavigatie
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•

•

Selecteer in het veld ‘Feedbackfrequentie betaling en gegevensaanlevering’ één van de volgende
opties:
• Geen notificaties
• Een keer per werkdag
• Een keer per week
• Een keer per maand
Klik op de knop ‘Opslaan’ om de wijzigingen op te slaan
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