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Betreft Accordering indicatoren Integrale Geboortezorg verslagjaar 2021 

Geachte heer of mevrouw, 

Zoals u weet zijn er problemen ontstaan met de indicatorscores ‘Integrale 
geboortezorg’ (IG) over verslagjaar 2021. Hierdoor hebben ziekenhuizen de 
indicatorscores ‘Integrale geboortezorg’ (IG) nog niet geaccordeerd en heeft het 
Zorginstituut de scores nog niet gepubliceerd. Met deze brief doen wij een 
dringend beroep op uw medewerking om de scores alsnog te accorderen via 
Perined (procedure in de bijlage). U hebt daar van 2 januari tot en met 28 
februari 2023 de tijd voor. Rekening houdend met de hoge werkdruk van 
ziekenhuizen zijn de NVZ en het Zorginstituut deze termijn overeengekomen. Op 
deze manier biedt de planning zo veel mogelijk ruimte om de scores in de VSV’s 
te bespreken en daarna te accorderen. Half maart 2023 publiceert het 
Zorginstituut de scores op de website Zorginzicht en eind maart publiceert DHD 
de scores in de SKI-tool.  

Stand van zaken 
Door technische problemen is een belangrijk deel van de gegevens uit het 
medisch dossier over verslagjaar 2021 niet tijdig aangeleverd bij Perined. 
Hierdoor kon Perined geen betrouwbare indicatorscores berekenen. Het betreft de 
zorginhoudelijke indicatoren IG 1 tot en met 5, 7 en 8. Het Zorginstituut heeft al 
twee keer uitstel voor aanlevering gegeven. Perined heeft inmiddels laten weten 
dat de scores nu voldoende betrouwbaar zijn.  

Waarom is uw medewerking belangrijk?  
Uw indicatorscores dragen in belangrijke mate bij aan het verkrijgen van inzicht in 
de kwaliteit van de Integrale geboortezorg. Mede door vergelijking met andere 
VSV’s zijn de scores te gebruiken als informatie voor ‘leren en verbeteren’. Ook 
patiëntenorganisaties,  zorgverzekeraars, overheid, onderzoekers en ieder ander 
die dat wil mogen de indicatorscores gebruiken. Bijvoorbeeld voor informatie op 
websites, interne verbetering, zorginkoopinformatie of toezicht.  

Bovendien bent u als zorgaanbieder verplicht om gegevens over de kwaliteit van 
geleverde zorg tijdig aan te leveren bij Zorginstituut Nederland, op basis van de 
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz, artikel 11i, tweede lid). De 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houdt hier toezicht op (op grond van de Wet 
marktordening gezondheidszorg). Als uw organisatie niet aan de verplichting 
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voldoet, kan het Zorginstituut hierover een signaal afgeven aan de NZa. Die kan 
vervolgens handhavend optreden, bijvoorbeeld door het opleggen van een 
aanwijzing of last onder dwangsom. 
 
Maar bovenal doen we deze oproep met oog op een groter gemeenschappelijke 
doel. Namelijk het bieden van de best passende integrale geboortezorg om deze 
ook in de toekomst beschikbaar, toegankelijk en betaalbaar te houden. Mede 
namens de NVZ danken wij u hartelijk voor uw medewerking bij het afronden van 
verslagjaar 2021. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Peter Siebers 
Plv. Voorzitter Raad van Bestuur 
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Bijlage: de procedure voor accordering 
 

1. Perined plaatst uiterlijk 2 januari 2023 het indicatorenrapport 2021 op 
mijnPerined. 

2. Ziekenhuizen worden via Perined geïnformeerd over het rapport. Begin 
februari krijgen ziekenhuizen eenmalig een herinnering van Perined. 

3. Het ziekenhuis logt in op mijnPerined en bekijkt het indicatorenrapport 
2021. 

4. Het ziekenhuis controleert de gegevens zoals KVk-nummer, naam en 
adres (bij Organisatiegegevens in mijnPerined); indien nodig past de 
Organisatiebeheerder van het ziekenhuis deze aan. Deze gegevens 
worden op deze wijze gepubliceerd op de website Zorginzicht. 

5. Het ziekenhuis stuurt vóór 1 maart 2023 akkoord naar Perined door 
onderstaande tekst te mailen naar info@perined.nl: 

Ziekenhuis [naam], met lvr-nummer [lvr-nummer], gaat akkoord met 
de cijfers over VSV [vsv-nummer] zoals ze gepubliceerd zijn in het 
Indicatorenrapport 2021 op mijnPerined’. 

De nummers van het ziekenhuis en het VSV staan genoemd bovenaan het 
Indicatorenrapport 2021. 

6. Desgewenst voegt het ziekenhuis aan deze e-mail voor een bepaalde 
indicator een opmerking toe, die dan bij die indicator in het Openbaar 
databestand op de website Zorginzicht gepubliceerd zal worden (in het 
veld ‘opmerking’). 

7. Perined stuurt de cijfers rechtstreeks door naar Zorginstituut Nederland. 

8. Zorginstituut Nederland publiceert de scores half maart op de website 
Zorginzicht. 

9. DHD publiceert eind maart de scores in de SKI-tool (ski.dhd.nl) 

 
 


