
Zorginhoudelijke indicatoren Integrale Geboortezorg 
Dataprotocol van door Perined geleverde indicatoren  (indicatoren 1,2,4 en 5)  

Dit dataprotocol beschrijft het proces van het medisch dossier naar de uitkomst van een indicator, 

voor indicatoren 1,2,4 en 5 uit de set Integrale Geboortezorg. Dit proces valt onder het 

PraktijkBeheerDeel van de Perined-databank, met alle daarbij geldende regels en procedures. 

1. Data-aanlevering 
Zowel verloskundigen als gynaecologen als neonatologen registreren informatie over de zorg van de 

vrouw en het kind. Deze informatie komt op verschillende manieren bij Perined binnen. De 

verschillende, op dit moment geldende, aanleverstromen- en specificaties worden beschreven op de 

Perined website. Voor het optimaliseren van de datakwaliteit en transparantie wordt er toegewerkt 

naar twee aanlevermethoden voor de obstetrie en twee voor de neonatologie. Hoe de kwaliteit van 

de data wordt gewaarborgd is beschreven in het document Kwaliteitsbewaking en datastromen.  

2. Dataverwerking 
Perined converteert data, om per beroepsgroep een landelijk databestand te kunnen maken. 

Daarnaast berekent Perined ook items zoals leeftijd van de vrouw. Voor gegevens op ketenniveau 

koppelt Perined de databestanden per beroepsgroep op basis van onder andere geboortedatum 

moeder, geboortedatum kind en postcode. Na het koppelen wordt de informatie uit de verschillende 

beroepsgroepen op basis van beslisregels samengevoegd tot een record per kind. Een record wordt 

achteraf aan een VSV toegekend, waarbij records die niet direct aan een ziekenhuis te linken zijn, op 

basis van verwijspercentages semi-random worden toegekend aan het VSV. Deze beslisregels zijn op 

te vragen bij Perined, via info@perined.nl en zullen in de nabije toekomst op de Perined-website 

beschikbaar worden gesteld. 

3. Indicatoren berekening 
Op basis van het gekoppelde bestand berekent Perined indicatoren volgens het 

indicatorendocument van Zorginstituut Nederland. Indien nodig stelt Perined een casemixmodel op 

voor een indicator. Dit model levert het percentuele verschil tussen de verwachte uitkomst en de 

geobserveerde uitkomst op. 

4. Presentatie indicatoren 
De berekende indicatoren worden aan de zorgverleners beschikbaar gesteld via Perined Insight. Deze 

web-based tool kent een veilige inlog per zorginstelling, welke aan een VSV gekoppeld is. Per 

indicator wordt de teller, de noemer, het percentage van het VSV, het landelijke percentage en de 

percentuele afwijking van de verwachting getoond. De gegevens worden elke drie maanden 

geüpdatet ongeveer 1 à 2 maanden na de aanleverdeadline, waarbij toegewerkt wordt naar een 

steeds kortere doorlooptijd. De data over het voorgaande registratiejaar dienen voor 1 maart bij 

Perined aangeleverd te zijn.   

5. Doorlevering en accordering indicatoren 
De transparante indicatoren dienen door het ziekenhuis (verantwoordelijke van het VSV) in het 

OmniQ-portal van Dutch Hospital Data (DHD) ingevoerd te worden en daar geaccordeerd te worden. 

DHD verzorgt de verdere doorlevering van de indicatoren naar Zorginstituut Nederland. Dit dient 

jaarlijks te gebeuren voor medio april, zodat de indicatoren uiterlijk 1 mei bij het Zorginstituut zijn. 

6. Publicatie indicatoren in openbare databank 
De gegevens ontvangen door Zorginstituut NL worden jaarlijks gepubliceerd op Zorginzicht.nl. 

https://www.perined.nl/privacy-perined/privacy-statement
https://assets.perined.nl/docs/83129273-b5a6-4e8f-9aa4-3992f8a3ece8.pdf
https://www.dhd.nl/producten-diensten/omniq/Paginas/OmniQ.aspx
https://www.zorginzicht.nl/openbare-data/open-data-integrale-geboortezorg

