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Belangrijke informatie 
NB: dit is een beschrijving voor zowel de beeldbeoordeling Eerste Trimester SEO als de 

beeldbeoordeling Tweede Trimester SEO. De functionaliteit is hetzelfde voor beide 

beeldbeoordelingen. Derhalve kunt u overal in deze handleiding waar u “Eerste Trimester SEO” leest 

ook “Tweede Trimester SEO” lezen.  

Documentatie 
Aanvullende documentatie is te vinden via: 

• Logboek template (powerpoint):  

o Via https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/ (onder kopje: Kwaliteitseisen en 

kwaliteitsbeoordeling).  

o Via Peridos: zie hoofdstuk Downloaden logboek template. 

• Scoreformulier: zie link in logboek template.  

• Procedure Kwaliteitsbeoordeling eerste trimester SEO: zie link in logboek template. 

Procesbeschrijving 

Inzien en opvolgen beeldbeoordeling 
• De beeldbeoordeling voor eerste trimester SEO zal plaatsvinden via Peridos. Wanneer er voor u 

een beeldbeoordeling is aangemaakt, dan ontvangt u hierover een e-mail. U ontvangt hierover 

ook een melding in Peridos. 

• De beeldbeoordeling is dan te vinden in Peridos via: Beheer – Zorgverleners - Beeldbeoordeling. 

U kunt op de beeldbeoordeling klikken in dit scherm.  

 

• In het detail scherm dat dan wordt geopend kunt u verschillende gegevens vinden: 

1. Soort beeldbeoordeling: “Beoordeling” of “Herbeoordeling”.  

2. Datum casusselectie RC: dit is de uiterlijke datum waarop het Regionaal centrum een aantal 

casussen zal selecteren. U kunt dan later kiezen voor welk van deze casussen u een logboek 

aanlevert. 

3. Datum aanleveren logboeken: deze datum zal bepaald worden op het moment dat de regio 

de casussen heeft geselecteerd. Dit is de uiterlijke datum dat u de logboeken in Peridos moet 

aanleveren.  

https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/


  Pagina | 3 
 
 

V1.7/27-04-2022 
    

 

 

Casusselectie 
• Wanneer het Regionaal centrum voor u de casusselectie heeft uitgevoerd, dan ontvangt u 

hierover een e-mail. U ontvangt hierover ook een melding in Peridos. 

• Vanaf het moment dat de casusselectie is uitgevoerd door het Regionaal centrum, kunt u in uw 

beeldbeoordeling het blok “Logboeken” zien.  

1. In het blok “Logboeken” kunt u de, door het Regionaal centrum, geselecteerde casussen 

zien.  

Standaard selecteert het Regionaal centrum vijf casussen. In sommige gevallen kunnen 

er dit meer of minder zijn dan vijf, maar nooit minder dan drie.  

Uit deze casussen mag u kiezen voor welke casussen u een logboek uitwerkt. U dient 

voor drie casussen een logboek uit te werken. 

De logboeken dient u uit te werken op basis van het logboektemplate (zie hoofdstuk: 

Documentatie). 
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Downloaden logboek template 
• U kunt het logboek template downloaden via: https://www.peridos.nl/eerste-trimester-seo/ 

(onder kopje: Kwaliteitseisen en kwaliteitsbeoordeling).  

• U kunt het logboek template ook downloaden via Peridos:  

1. Klik in uw beeldbeoordeling op de knop “Downloaden logboek template”. 

 

Uploaden uitgewerkte logboeken 
• U dient per casus, waarvoor u een logboek heeft uitgewerkt, een logboek te uploaden in het blok 

“Logboeken”: 

1. Klik hiervoor op de casus waarvoor u een logboek wilt uploaden. Er opent zich een pop-

up. 

2. Klik in deze pop-up op de knop “Bestand selecteren” of “Choose file”.  

3. Selecteer uw logboek-bestand dat bij deze casus hoort. 

4. Klik op “Open”. Het logboek-bestand dat u upload mag een Microsoft PowerPoint-

bestand zijn of een PDF-bestand.  

5. Klik vervolgens op de knop “Opslaan”.  

6. Als het uploaden van het logboek goed is gegaan, dan krijgt u opties te zien om het 

logboek te downloaden of verwijderen. Deze opties kunt u gebruiken als u bijvoorbeeld 

nog een fout ontdekt in het logboek dat u heeft geüpload.  Zie hiervoor het hoofdstuk: 

Downloaden en verwijderen geüploade logboeken. 

7. Ook ziet u een groen vinkje in de kolom “Logboek geüpload” en is de status van de casus 

“Logboeken geüpload”. 
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Downloaden en verwijderen geüploade logboeken 
• Wanneer u een logboek geüpload heeft kunt u het geüploade logboek downloaden, om 

bijvoorbeeld na te gaan of u het juiste logboek heeft geüpload.   

• U kunt ook het logboek eventueel nog verwijderen, om bijvoorbeeld een nieuw logboek te 

uploaden.  

• Downloaden en verwijderen van het logboek kunt u doen door in het blok “Logboeken”: 

1. Klik op de casus waarvan u een logboek wilt downloaden of verwijderen. Er opent zich 

een pop-up. 

2. Klik in deze pop-up op de knop “Logboek downloaden”, om het geüploade logboek te 

downloaden. 

3. Klik in deze pop-up op de knop “Logboek verwijderen”, om het geüploade logboek te 

verwijderen. 

• Na het verwijderen van het logboek kunt u voor de casus weer een logboek uploaden (zie 

hoofdstuk: Uploaden uitgewerkte logboeken). 
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Verzenden logboeken naar RC 
1. Wanneer u voor drie casussen een logboek heeft geüpload, krijgt u beschikking tot de knop 

“Logboeken verzenden”. Wanneer u op deze knop klikt opent zich een pop-up. 

2. Wanneer u in de pop-up op “Verzenden” klikt, worden de logboeken definitief verzonden 

naar uw Regionaal centrum. Na het verzenden kunt u de logboeken niet meer verwijderen.  

 

 

Controle logboeken RC 
• Nadat u de logboeken heeft verstuurd naar het Regionaal centrum, zal het regionaal centrum 

de logboeken controleren.  

• Wanneer het regionaal centrum vragen heeft over de logboeken, neemt zij buiten Peridos 

om contact met u op.  

Beoordeling logboeken 
• Wanneer het Regionaal centrum de logboeken heeft gecontroleerd, zal zij de logboeken ter 

beoordeling aanbieden aan een beeldbeoordelaar. U ontvangt een email wanneer dit is 

gebeurd. U ontvangt hierover ook een melding in Peridos. 

1. U kunt aan de status van de beeldbeoordeling zien wanneer de beeldbeoordeling ter 

beoordeling bij een beeldbeoordelaar ligt. De status is dan: “1e beoordeling logboeken” 

of “2e beoordeling logboeken”.  
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Afronding beeldbeoordeling 
• Wanneer de beeldbeoordelaar de beoordeling heeft afgerond, neemt deze contact op met 

het Regionaal centrum. 

• Het Regionaal centrum verwerkt vervolgens de uitslag in Peridos. 

• Wanneer het Regionaal centrum de uitslag heeft verwerkt in Peridos, dan ontvangt u 

hierover een e-mail. U ontvangt hierover ook een melding in Peridos. 

Downloaden Afsluitbrief en Scoreformulier 
• Wanneer de uitslag van de beeldbeoordeling is verwerkt in Peridos, kunt u in uw 

beeldbeoordeling in Peridos de afsluitbrief en het scoreformulier downloaden. 

1. De afsluitbrief kunt u downloaden in de beeldbeoordeling-gebeurtenissen, door op 

het PDF-icoontje te klikken achter de gebeurtenis: “Afsluitbrief gegenereerd”.  

2. Het scoreformulier kunt u downloaden in de beeldbeoordeling-gebeurtenissen, door 

op het PDF-icoontje te klikken achter de gebeurtenis: “Scoreformulier beschikbaar”.  
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