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1. Voorwoord bestuur
De organisatie van de CLBPS is vanaf de oprichting in 2018 flink gegroeid. In 2021 zijn 5 nieuwe
medewerkers gestart en werken er op 31 december 2021 14 medewerkers, 10,84 fte.
Met het vertrek van het hoofd landelijk beheer is gekozen voor een andere inrichting van de
organisatie om directe aansturing vanuit het bestuur over te dragen naar een manager. De manager
is leidinggevende van alle medewerkers van de CLBPS en het directe aanspreekpunt voor het
bestuur.
De organisatie heeft in het verslagjaar voor enorme uitdagingen gestaan in verband met de
implementatie van het eerste trimester SEO. Er moest niet alleen een volledig digitaal werkproces
gebouwd worden, ook de uitbetalingen van het eerste trimester SEO lopen via Peridos. Dit is een
geheel nieuwe taak voor de Regionale Centra. De implementatie van het eerste trimester SEO kon op
1 september 2021 van start gaan, mede dankzij de grote inzet van de landelijk beheerders en de
helpdesk van de CLBPS.
Verder is het gelukt om ook vele andere verbeteringen en nieuwe onderdelen in Peridos door te
voeren, waaronder de beeldbeoordeling van het eerste trimester SEO. Tevens zijn voorbereidingen
getroffen voor de overgang naar een nieuw rapportagesysteem en het cliëntenportaal.
De CLBPS heeft beleidsondersteuning geboden voor verschillende landelijke overlegorganen. Ook is er
een website voor de CLBPS ontwikkeld. Er is ondersteuning geboden aan de organisatie van de
landelijke webinars en de coördinatie van het landelijk deel van de nieuwsbrief.
In 2021 zijn grote stappen gemaakt op het gebied van informatiebeveiliging om te voldoen aan de
NEN-7510 norm, informatiebeveiliging in de zorg. Dit heeft geresulteerd in de toekenning van het
NEN-7510 certificaat.
Het bestuur bedankt alle medewerkers van de CLBPS voor de enorme inzet en inspanningen die zijn
geleverd. En voor ieders flexibiliteit. Want ook in 2021 vroeg de coronapandemie flinke aanpassingen
van iedereen. Dank ook aan alle samenwerkingspartners, waaronder het RIVM-CvB.
Namens het bestuur
Jacqueline Reijerink, voorzitter
Annette Stolwijk, bestuurslid
Sjaak Toet, bestuurslid
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2. CLBPS
Sinds 2007 bestaat er in Nederland een landelijk programma voor de prenatale screening, onder regie
van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM). In het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO) is een vergunning
verstrekt aan acht Regionale Centra (RC) voor het coördineren van de screening en borging van de
kwaliteit.
Voor de landelijke taken hebben de RC’s in 2018 de Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening
(CLBPS) opgericht. De acht Regionale Centra zijn verenigd in de CLBPS, als leden van de coöperatie.
Deze coöperatie heeft een Algemene Leden Vergadering (ALV) waarin alle leden vertegenwoordigd
zijn.
Tabel 2.1 Leden CLBPS
Leden CLBPS
SPN
Stichting Prenatale Screening Regio Nijmegen
SPSNN
Stichting Prenatale Screening Noord-Oost Nederland
SPSRU
Stichting Prenatale Screening Regio Utrecht en omstreken
SPSAO
Stichting Prenatale Screening Amsterdam en omstreken
RCPSNH
Regionaal Centrum Prenatale Screening Noord-Holland
SPSZON
Stichting Prenatale Screening Zuidoost Nederland
SPSZN
Stichting Prenatale Screening Zuidwest Nederland
SPSRM
Stichting Prenatale Screening Randstad-Midden
Het doel van de CLBPS is om de acht leden:
▪
te ondersteunen bij de uitvoering van hun taken als Regionaal Centrum voor prenatale screening;
▪
de uniformiteit te bevorderen van de werkwijze van de leden;
▪
en ondersteuning te bieden bij alle diensten die hiermee verband houden.

3. Activiteitenverslag
In onderstaande paragrafen wordt uiteengezet welke activiteiten in 2021 zijn uitgevoerd binnen de
CLBPS. Er wordt onderscheid gemaakt in 4 categorieën: het functioneel beheer, de helpdesk,
beleidsondersteuning en informatiebeveiliging.

3.1 Functioneel beheer Peridos
Een hoofdtaak van de CLBPS is het functioneel beheer van Peridos. Peridos is het informatiesysteem
van de prenatale screening waarin gegevens van zwangeren en zorgverleners worden verzameld en
beheerd ten behoeve van het bevolkingsonderzoek, kwaliteitsborging en wetenschappelijk
onderzoek. Het functioneel beheer Peridos is opgesplitst in het regulier landelijk beheer en de
projecten.

3.1.1 Regulier landelijk beheer Peridos

Doorlopend hebben de landelijk beheerders het onderhoud en de aanpassingen aan Peridos en
bijbehorende Business Intelligence tool bijgehouden. Dit gebeurt door het opstellen van
wijzigingsvoorstellen, in overleg samenstellen van releases, (acceptatie)testen en opleveren van
producten (handleidingen, communicatie e.d.) voortkomend uit de release.
Met het regulier beheer worden de bestaande functionaliteiten onderhouden en waar nodig verder
doorontwikkeld. Uitgevoerde activiteiten zijn onder andere:
▪
De combinatietest is uitgefaseerd in Peridos.
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▪
▪
▪

Nieuwe contracten en kwaliteitsovereenkomsten zijn ingericht.
De NIPT is beschikbaar gemaakt voor zwangeren vanaf 16 jaar, zwangeren zonder BSN en voor
meerlingzwangerschappen.
Nieuwe manier van gegevensaanlevering via XML/Zorgmail is ingericht.

3.1.2 Projecten Peridos

Naast het regulier beheer bestaat het landelijk beheer Peridos uit projecten. Met onderstaande
projecten zijn in 2021 nieuwe functionaliteiten aan Peridos toegevoegd, dan wel zijn de
voorbereidingen getroffen om functionaliteiten toe te voegen.
Realisatie van ETSEO en de financiering

Sinds 1 september 2021 wordt het eerste trimester SEO (ETSEO) aangeboden in onderzoeksetting:
zwangeren kunnen kiezen voor een structureel echoscopisch onderzoek rond de 13e week van de
zwangerschap om hun ongeboren kind te laten onderzoeken op lichamelijke afwijkingen.
Het grootste gedeelte van de ontwikkelcapaciteit van zowel Topicus als CLBPS is in 2021 opgegaan
aan de realisatie van het ETSEO. Deze realisatie bestond uit 2 onderdelen: inrichting van het proces
en inrichting van de financiering.
Het gehele proces van aanvraag tot en met uitslag van het ETSEO is in Peridos ingericht. Naast de
inrichting van de basisworkflow houdt dit onder meer in: aanpassing datasets, aanpassen counseling
zorgonderdeel en ervoor zorgdragen dat alle bronsystemen de ETSEO-berichten naar Peridos kunnen
sturen. Het ETSEO is ook beschikbaar voor zwangeren zonder BSN; hierop is Peridos aangepast.
De Regionale Centra hebben de opdracht gekregen om het ETSEO uit te betalen aan de echocentra;
deze financiële stroom is in Peridos ingericht. Het is de eerste keer dat de financiering van een
screeningsonderdeel is ondersteund via Peridos; de juistheid van de inrichting is extern getoetst
middels een NV COS3402 accountantsonderzoek. Hierbij is een positieve accountantsverklaring
afgegeven.

Beeldbeoordeling ETSEO
In 2021 is Peridos uitgebreid met de functionaliteit beeldbeoordeling ETSEO; het ondersteunende
proces van de kwaliteitsbeoordeling van ETSEO-beelden loopt nu via Peridos. Met het inbouwen in
Peridos verloopt de coördinatie van de uitvoering van de beeldbeoordelingen nu efficiënter en
eenvoudiger voor de RC.
De overgang van BO naar Tableau
De huidige versie van de rapportagetool SAP BO is door de leverancier SAP end-of-life verklaard; dit
houdt in dat de support komt te vervallen. In de Stuurgroep Peridos is de beslissing genomen om
over te gaan naar de rapportagetool Tableau. In 2021 zijn de voorbereidende werkzaamheden
gestart. De informatiebehoefte is in kaart gebracht, de techniek is gereed gemaakt, rapportontwikkelaars zijn opgeleid en de migratie is gestart. De technische complexiteit is bij aanvang van
het project onderschat waardoor het project in 2021, bij met name het gereed maken van de
techniek, vertraging heeft opgelopen. In 2022 wordt het project afgerond door de data beschikbaar te
stellen in de productieomgeving en de rapporten te bouwen.
Cliëntenportaal
Per 1 juli 2020 geldt een aantal verplichtingen voor elektronische uitwisselsystemen. In het licht van
de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) moet Peridos ook
worden gezien als elektronisch uitwisselingssysteem. Dit betekent concreet dat Peridos per 1 juli
2020 aan de volgende vereisten moet voldoen:
▪
De cliënt (kosteloze) elektronische inzage geven in of afschrift verstrekken van het eigen
medisch dossier (Artikel 15d).
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De cliënt bij elektronische inzage of afschrift een overzicht geven van wie wanneer bepaalde
informatie beschikbaar heeft gemaakt en wie wanneer bepaalde informatie heeft ingezien (Artikel
15e).
De CLBPS kan aan deze wettelijke verplichtingen voldoen door handmatig bij een aanvraag inzage te
geven of een afschrift te verstrekken. In 2021 is geen aanvraag gedaan bij de CLBPS. Daarnaast is er
een cliëntenportaal Peridos ontwikkeld om op een veilige en gebruiksvriendelijke manier aan deze
verplichtingen te voldoen.
In 2021 is een groot gedeelte van de voorbereidende werkzaamheden afgerond voor het
cliëntenportaal. Het project is stilgelegd om het ETSEO te kunnen afronden. In 2022 zal het portaal
beschikbaar komen voor de zwangeren.
▪

3.2 Helpdesk
De helpdesk Peridos wordt dagelijks bemand tijdens kantooruren. Meldingen zijn afkomstig van alle
gebruikersgroepen van Peridos: RIVM, Regionale Centra en voornamelijk zorgverleners. Een deel van
de meldingen wordt doorgezet naar de Regionale Centra, RIVM of andere inhoudelijke deskundigen,
maar het overgrote deel wordt afgehandeld door de helpdeskmedewerkers en landelijk beheerders, al
dan niet in samenwerking met Topicus.
In onderstaande grafiek is het aantal meldingen per maand te zien. De piek in augustus en
september is veroorzaakt door de introductie van het ETSEO. Ook de maanden na de introductie is te
zien dat het aantal meldingen structureel gestegen is ten opzichte van vorig jaar. Dit was voorzien en
ter voorbereiding hierop is een vaste helpdeskmedewerker toegevoegd aan het team.
Grafiek 3.1 Aantal helpdeskmeldingen 2020-2021

Om de kwaliteit van de helpdesk te verbeteren heeft de CLBPS in 2021 een interne wiki opgesteld. In
deze wiki staan veel van voorkomende vragen/problemen met mogelijke oplossingen.

3.3 Beleidsondersteuning
3.3.1 Regulier beleidsondersteuning

In 2021 is er door de beleidsmedewerkers de rol vervuld van (ambtelijk) secretaris bij diverse
project- en werkgroepen. Dit zijn onder meer het Platform RC, Werkgroep Beleid en Kwaliteit,
Werkgroep regiobeheer Peridos en Werkgroep informatiebeveiliging. De ondersteuning behelst zowel
de organisatie als de verslaglegging van vergaderingen.
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Naast het vervullen van de secretarisrol hebben de beleidsmedewerkers ook ondersteund bij het
opstellen van stukken. Voorbeelden hiervan zijn de samenvatting van de kwaliteitsjaarverslagen RC
en een aangepaste versie van de Landelijke werkwijze Regionale Centra prenatale screening.

3.3.2 Overige beleidsactiviteiten
Website CLBPS
Begin 2021 is de website CLBPS ontwikkeld. Met deze website is er een extra landelijk
communicatiemiddel met de zorgverleners. Op de website is onder meer informatie te vinden over
deskundigheidsbevordering, waaronder de organisatie van de landelijke webinars en de (bij)scholing
van het ETSEO. De informatie op de website wordt (net als de informatie op de Peridos website) door
de CLBPS zelf onderhouden.

Ondersteuning webinars
In verband met de coronacrisis hebben de RC vanaf maart 2020 vrijwel geen bijeenkomsten op
locatie georganiseerd. Om counselors en echoscopisten in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke
bijscholing te volgen, heeft de CLBPS ondersteund bij de landelijke bijscholingen prenatale screening
welke verzorgd zijn via webinars.
In 2021 hebben er 6 webinars plaatsgevonden. In november was er een webinar over de nieuwe
ontwikkelingen in de prenatale screening en een casuïstiekbespreking. De overige 4 webinars zijn
samen met het RIVM georganiseerd en hadden betrekking op het ETSEO.
Nieuwsbrief
De CLBPS voert de redactie bij het opstellen van het landelijke deel van de nieuwsbrief van de RC.
Het definitieve document wordt door de beleidsmedewerker van de CLBPS naar de RC verstuurd en
de teksten worden op de website van de CLBPS geplaatst.
Traintool
2021 was de laatste van drie jaren dat TrainTool onderdeel was van de bijscholing voor counselors in
de prenatale screening. In 2021 is de samenwerking met TrainTool voor dit onderdeel geëvalueerd en
afgerond.
Kwaliteitsaudits RC
Het is een eis uit de WBO-vergunning dat de RC elke vier jaar controleren of ze aan de
vergunningeisen voldoen. De eisen uit de WBO-vergunning en de afspraken zoals deze gemaakt zijn
door het Platform RC, gedocumenteerd in de ‘Landelijke werkwijze Regionale Centra prenatale
screening’, vormen de leidraad bij de audits. Deze audits staan voor 2022 gepland en de
voorbereidingen hiertoe zijn in 2021 gestart. Ze gaan voorbereid en uitgevoerd worden door een
projectteam bestaande uit CLBPS-beleidsmedewerkers. Het auditteam wordt geleid door een CLBPSmedewerker die wegens haar expertise in auditing voor dit project aangetrokken is.

3.3.3 Gegevensaanvragen wetenschappelijk onderzoeken
In
▪
▪
▪

2021 zijn er voor drie onderzoeken gegevens aangeleverd:
AFFIRM studie
Klinische relevantie nevenbevindingen NIPT
NIPT bij meerlingen en vanishing twins.

Daarnaast loopt nog de langdurige landelijke studie Trident (hoofdstudie NIPT) en is de langdurige
studie IMITAS (hoofdstudie ETSEO) opgestart.
Naast het aanleveren van de gegevens zijn er in 2021 ook stappen gemaakt om de (juridische) basis
te updaten. Voorbeelden hiervan zijn:
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▪
▪
▪
▪

Voorwaarden aanlevering gegevens is herzien.
Het proces voor aanlevering van de gegevens is geëvalueerd en wordt in 2022 herzien.
Voorbereidingen zijn getroffen voor een ‘Tripartie’ verwerkersovereenkomst tussen
RC/RIVM/Topicus en de CLBPS.
Afstemming Perined om gecombineerde Peridos-Perined data, onder voorwaarden, beschikbaar te
hebben voor onderzoeksdoeleinden.

3.3.4 Nieuwe (verwerkers)overeenkomsten met CLBPS als contracthouder

De volgende (verwerkers)overeenkomsten zijn in 2021 afgesloten met de CLBPS als contracthouder.

▪
▪

Verwerkersovereenkomst ZorgTTP en CLBPS;
(Sub)verwerkersovereenkomst Perined – CLBPS.

Ook zijn er overeenkomsten afgesloten die betrekking hebben op de interne bedrijfsvoering van de
CLBPS.

3.4 Informatiebeveiliging
In 2021 zijn er grote stappen gemaakt op het gebied van informatiebeveiliging om te voldoen aan de
NEN 7510 norm (informatiebeveiliging in de zorg). Het managementsysteem (ISMS) is verder
opgebouwd.
In juli en augustus 2021 is bij de CLBPS een externe audit uitgevoerd om vast te stellen of het ISMS
voldoende geïmplementeerd is in de bedrijfsvoering en overeenkomstig en effectief werkt. De audit is
met een positief resultaat afgesloten en het NEN 7510-certificaat is toegekend. De scope van dit
certificaat is:
Het beveiligen van informatie in relatie tot:
▪ Het functioneel beheer van het informatiesysteem Peridos, en de daaraan gerelateerde verwerking
van data van zwangeren en zorgverleners in de prenatale screening.
▪ De ondersteuning van de Regionale Centra Prenatale Screening bij hun taken in de prenatale
screening.
Als onderdeel van de NEN 7510 is de CLBPS ook getoetst op de NEN 7513 (logging) en de NTA 7516
(veilig mailen in de zorg). Hierbij zijn geen afwijkingen gevonden.
In 2021 zijn er negentien beveiligingsincidenten door medewerkers van de CLBPS gemeld welke
onderzocht en geregistreerd zijn. Van deze negentien zijn zes incidenten als datalek beoordeeld; één
van deze datalekken was door een medewerker van CLBPS veroorzaakt. Bij de zes datalekken was
geen melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens noodzakelijk.
Tabel 3.1 Overzicht datalekken 2021
Nummer
Datum
Samenvatting melding

2021-023

26-01-2021

2021-024

12-02-2021

2021-025

12-02-2021

2021-038

21-06-2021

2021-046

05-08-2021

NIPT uitslag geüpload via het helpdeskformulier door de
zorgverlener
NIPT uitslag geüpload via het helpdeskformulier door de
zorgverlener
NIPT uitslag geüpload via het helpdeskformulier door de
zorgverlener
Gegevens over onbeveiligde verbinding verzonden door externe
partij
Een zorgverlener heeft vertrouwelijke informatie opgestuurd
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2021-047

10-08-2021

Mailadressen niet in BCC gezet

4. Interne organisatie

De medewerkers van de CLBPS zorgen samen met het bestuur van de CLBPS voor de algemene
organisatorische taken, de financiële administratie, de huur van de kantoorruimte en ICTvoorzieningen.

4.1 Organisatie CLBPS

De CLBPS heeft in 2021 vier keer een ALV gehad. Het bestuur heeft elf keer vergaderd. Van de
bestuursvergaderingen en ALV zijn vastgestelde notulen.
In 2021 is er een driehoofdig bestuur dat onder meer de bestuurlijke zaken voor de coöperatie regelt.
De bestuurders waren de eerste vier maanden leidinggevenden van de medewerkers; sinds 1 mei is
de manager CLBPS de leidinggevende van alle werknemers van de coöperatie. De voorzitter van het
bestuur is leidinggevende van de manager CLBPS.
Met de komst van de manager CLBPS is er een verdeling van taken en verantwoordelijkheden tussen
het bestuur en de manager gekomen. De manager CLBPS is operationeel verantwoordelijk voor de
CLBPS; inclusief bijvoorbeeld de financiën per 2022. Het bestuur stelt beleid vast en ziet toe op de
dagelijkse gang van zaken. Het monitoren gebeurt meer op afstand dan voorheen.
In 2021 is de beslissing genomen om per 1 januari 2022 een naamsverandering door te voeren:
Coöperatie Landelijk Beheer Prenatale Screening wordt Coöperatie Landelijk Bureau Prenatale
Screening. Deze nieuwe naam dekt beter het veranderde takenpakket van de CLBPS; de CLBPS heeft
naast het landelijk beheer Peridos ook een rol bij het landelijke beleid.

4.2 Personeel CLBPS

Eind 2021 had de CLBPS vijftien medewerkers (10,95 FTE) in dienst.
Er zijn in 2021 twee medewerkers uit dienst gegaan; het hoofd landelijk beheer en de functionaris
informatiebeveiliging. Deze functies zijn, met een aangepast takenpakket, vervangen door de nieuwe
manager CLBPS en beleidsmedewerker informatiebeveiliging.
Daarnaast is het team verder uitgebreid met de volgende functies; helpdeskmedewerker en
projectmedewerker kwaliteit. Het landelijk beheer is uitgebreid met een landelijk beheerder. Eind
2021 liep er een wervingsactie voor nog een landelijk beheerder.
De projectmedewerker is een tijdelijke functie ter begeleiding van de kwaliteitsaudits RC. De overige
functies zijn een permanente uitbreiding.
Tabel 4.1 Medewerkers CLBPS (peildatum 31-12-2021)
Functie
Indien afwijkende periode
Manager CLBPS
Vanaf 01-05-2021
Portfoliomanager
Landelijk beheerder
Landelijk beheerder
Landelijk beheerder
Landelijk beheerder
Landelijk beheerder
Vanaf 01-06-2021
Helpdeskmedewerker
Vanaf 01-06-2021
Beleidsmedewerker/helpdeskmedewerker
Beleidsmedewerker

FTE
1
1
0,78
0,61
0,78
0,89
0,89
0,72
0,89
0,89
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Beleidsmedewerker
Beleidsmedewerker
Functie
Functionaris informatiebeveiliging
Beleidsmedewerker informatiebeveiliging
Projectmedewerker kwaliteit

Indien afwijkende periode
Tot 31-12-2021
Vanaf 01-11-2021
Vanaf 16-10-2021

0,5
0,78
FTE
0,11
0,67
0,44

Aanvullend wordt er gebruik gemaakt van de inzet van een externe ‘tester’ en functionaris
gegevensbescherming. De personele- en salarisadministratie is uitbesteed.

4.2.1 Verzuim

Het gemiddelde ziekteverzuim in 2021 was 7,86%. 87% van de verzuimkosten was afgedekt door de
verzuimverzekering en vangnetregeling.
Tabel 4.2 % ziekteverzuim per maand in 2021
15%
10%
5%
0%

4.2.2 Overleg

De CLBPS-medewerkers waren in 2021 vertegenwoordigd in verschillende landelijke overlegorganen
en werkgroepen. Een overzicht hiervan is bijgevoegd als Bijlage 1.
Aanvullend hierop zijn er ook vaste interne overlegvormen. Er is een wekelijks overleg met het team
landelijk beheer/helpdesk en een tweewekelijks overleg met het team beleid. Elke medewerker heeft
periodiek overleg met zijn leidinggevende (wekelijks, tweewekelijks of maandelijks) en de landelijke
beheerders hadden ook periodiek individueel overleg met de portfoliomanager.
Door de intensieve samenwerking met Topicus hebben de landelijk beheerders vaste
overlegmomenten met het ontwikkelteam en het BI-team van Topicus. In 4.3 wordt hier verder op
ingegaan.

4.3 Organisatie Peridos

De ontwikkeling van de ETSEO in Peridos was een lastig traject. Tijdens het project is zichtbaar
geworden dat de aanwezige beheersorganisatie Peridos en onderlinge werkprocedures- en afspraken
(tussen CLBPS, Topicus en RIVM) niet voldeden voor een complex project als de implementatie van
het ETSEO.
Door alle betrokken partijen is erkend dat hierin verbetering noodzakelijk is. Het ETSEO was in dit
geval de trigger; de noodzaak en wens om op dit vlak stappen te maken was echter al langer
aanwezig.
In 2021 zijn hierin de eerste stappen genomen, met name na de livegang ETSEO. In 2022 zal dit een
vervolg hebben. Een aantal stappen die genomen zijn:
▪ Met het RIVM zijn gesprekken gevoerd volgens het 9-vlaks model van Maes over processen en
procedures en wie waar verantwoordelijk voor is; dit wordt in 2022 vervolgd.
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▪

▪

Het ontwikkelproces tussen Topicus en CLBPS is anders ingericht. Als onderdeel hiervan zijn er
vaste overlegvormen tussen het ontwikkelteam CLBPS en Topicus ingevoerd. Zo was er elke dag al
een stand-up waarin bijzonderheden rondom de voortgang development besproken wordt. Naast
deze stand-up is er bij elk wijzigingsverzoek nu een kick-off om deze door te nemen en na de
bouw een demonstratie van hetgeen gebouwd is (een zogenaamde FAT).
Het tactische niveau ontbrak in de overlegstructuur; hiervoor is het Kernteam Peridos opgericht.
In het Kernteam zit een afvaardiging van RIVM en Topicus. Vanuit de CLBPS zijn de Manager
CLBPS en de Portfoliomanager lid van het overleg. Aanvullend hierop heeft de Portfoliomanager
frequent overleg met de Manager Screening Topicus en ook de Manager CLBPS heeft een periodiek
tweewekelijks overleg met de Manager Screening.

5. Verantwoording ten opzichte van jaarplan 2021
Veel activiteiten die benoemd waren in het jaarplan 2021 zijn opgepakt. Dit houdt echter niet in dat
ze allemaal volledig afgerond zijn. Meest in het oog springen hierbij:
▪
Cliëntenportaal: In dit project zitten veel voorbereidende werkzaamheden maar dit project is door
de Stuurgroep Peridos stopgezet om het ETSEO te kunnen implementeren.
▪
De overgang naar Tableau heeft niet de gewenste voortgang gehad in 2021. Gedeeltelijk komt dit
door de tijd en aandacht die het ETSEO gevergd heeft. Daarnaast is de technische complexiteit
onderschat.
In het jaarplan 2021 was ook de inrichting van kwaliteitsaudits bij de echocentra in Peridos
opgenomen. Dit project is doorgeschoven en niet noemenswaardig opgestart in 2021.
De voorbereidingen van de implementatie NIPT zijn in de laatste twee maanden van 2021 voorzichtig
gestart. Het onderzoeken van mogelijkheden voor de Echopacs is doorgeschoven.
Als ook benoemd in het voorwoord en in hoofdstuk 3 zijn er vele andere verbeteringen en nieuwe
onderdelen in Peridos wel doorgevoerd in 2021. De realisatie van het ETSEO en de bijbehorende
financiering is hierbij het meest in het oog springend met daarnaast de realisatie van de
beeldbeoordeling van het eerste trimester SEO. Naast de ontwikkelingen in Peridos is het behalen van
de NEN-certificering een noemenswaardige prestatie.
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Bijlage 1: landelijke overlegvormen
Naam
Platform RC

Taak en/of frequentie bijeenkomsten
Afstemmen beleid

CLBPS
Beleidsmedewerker (ambtelijk
secretaris)
Projectteam van 3 beleidsmedewerkers

Voorbereiding visitatie RC

Voorbereiden nieuwe ronde visitaties RC

Werkgroep Beleid en
Kwaliteit (en
projectgroepen)

Afstemmen werkwijzen mbt kwaliteitsborging,
adviseren aan platform 6x per jaar

Beleidsmedewerker(secretaris)

PG Dashboard
PG beeldbeoordeling
Peridos

Ontwikkelen Dashboard functionaliteit Peridos
Ontwikkelen functionaliteit beeldbeoordeling in
Peridos

Landelijk beheerder
Landelijk beheerder

PG kwaliteitstoets
counseling

Actualiseren format, verbeteren functionaliteit in
Peridos

Landelijk beheerder

PG kwaliteitstoets
echoscopie

Actualiseren format, ontwikkelen van functionaliteit in
Peridos

Landelijk beheerder

PG uniformiteit beeldbeoordeling

Bevorderen uniformiteit beeldbeoordeling Peridos

Beleidsmedewerker

Werkgroep Regiobeheer Peridos

Afstemmen werkwijzes regiobeheer Peridos, adviseren
aan platform 6x per jaar

Werkgroep
Informatiebeveiliging

Naleving van de AVG, Implementatie NEN7510

Werkgroep verslaglegging

Opstellen van format kwaliteitsjaarverslag

Porfoliomanager(vz),
Beleidsmedewerker (notulen), landelijk
beheerder
Beleidsmedewerker (secretaris),
Landelijk beheerder, Manager CLBPS,
Functionaris informatiebeveiliging
Beleidsmedewerker

Commissie
gegevensaanvraag Peridos

Beoordeling beperkte aanvragen conform
Gebruikersreglement Peridos

Beleidsmedewerker

Werkgroep
Informatiemanagement

Adviseert PC over data uit Peridos (4x per jaar)

Portfoliomanager

Stuurgroep Peridos

Strategische aansturing van Peridos. Eens per 4-6
weken

Portfoliomanager, Manager CLBPS

Kernteam Peridos

Tactische aansturing Peridos

Portfoliomanager, Manager CLBPS

Jaarverslag 2021

Naam
PG BI omgeving

Taak en/of frequentie bijeenkomsten
Tijdelijk voor overgang van BO naar Tableau (op
afroep)

CLBPS
Portfoliomanager, Landelijk beheerder

Kerngroep landelijke
monitor
PG NIPT financiering NIPT (inrichting
Peridos)

Adviseren aan IQ health care bij opstellen monitor

Twee landelijk beheerders

Inrichting financiering NIPT in Peridos

Landelijk beheerder

PG NIPT informatie-huishouding

Inrichting NIPT in Peridos

Portfoliomanager

PG NIPT Digitalisering BAO's

Digitalisering bloedafnamelocaties

Portfoliomanager

PG NIPT Expertteam digitalisering en
informatiehuishouding BAO's

Opstellen eisen mbt digitalisering &
informatiehuishouding tbv Programma van Eisen
aanbesteding BAO’s

Portfoliomanager

Portfoliomanager

PG NIPT Sprintteam laboratoria.
Proces NIPT laboratoria
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