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Procesbeschrijving gegevensaanlevering verslagjaar 2020 voor indicatoren Integrale Geboortezorg (IG)1 
 

 
 
Toelichting: zie volgende pagina.  

 
1 Voor VJ2021 wordt een vernieuwing van de aanleverroute verkend, waarbij de indicatorscores niet meer via DHD, maar direct door Perined aan ZIN worden geleverd. 
 

Zorginstituut Nederland 
publiceert indicatorscores 

op zorginzicht.nl

Perined berekent 
indicatorscores en stelt 

deze beschikbaar 
aan zorgverleners 

op mijnPerined

Ziekenhuis van VSV 
vult indicatorscores in 

en accordeert 
in OmniQ-portal van DHD

Ziekenhuis van VSV 
vult indicatorscores in 

en accordeert 
in OmniQ-portal van DHD

DHD levert 
indicatorscores door 

aan Zorginstituut 
Nederland

Ziekenhuis van VSV 
verzamelt en berekent 

indicatorscores 
Cliënt/patiënt 

vult vragenlijst in

Desan berekent 
indicatorscores 

borstvoeding en stelt deze 
beschikbaar aan 

kraamzorgaanbieder

Desan levert 
indicatorscores door 

aan Zorginstituut 
Nederland

Perined levert 
indicatorscores door 

aan Zorginstituut 
Nederland

Zorgverleners* 
registreren gegevens 

en leveren aan 
bij Perined

Zorgverleners** binnen 
VSV sturen vragenlijsten 

uit naar 
cliënten/patiënten

Kraamzorgaanbieder 
registreert, vult vragenlijst 

in en accordeert 
in portal van Desan

Verloskundigen 
vullen vragenlijst in 

en accorderen 
in applicatie van Perined

Ziekenhuis van VSV 
vult vragenlijst in en 

accordeert 
in OmniQ-portal van DHD

Zorginhoudelijke 
indicatoren

Klantpreferenties 
VSV’s

NPS+

Zorginhoudelijke 
indicatoren 

Klantpreferenties 
Kraamzorg

Klantpreferenties 
Verloskundigen

* Zorgverleners: verloskundigen, gynaecologen en kinderartsen
** Zorgverleners: verloskundigen, gynaecologen, kinderartsen of kraamzorgaanbieders
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Afkortingen: ZA = zorgaanbieder; ODB = openbaar databestand; DVB = dataverwerkingsbureau; VJ = verslagjaar; Q = kwartaal. Vet gedrukt: actie ZA 

Registreren, aanleveren en verzamelen van gegevens voor berekenen, accorderen, doorleveren en publiceren… 

 … van zorginhoudelijke indicatoren … … van klantpreferenties … … van NPS+-scores … 

 
…door 
verlos-
kundige 
praktijken. 
 

1. ZA registreert gegevens voor de LVR1 of LVR2 
kwaliteitsregistratie in elektronisch medisch 
dossier [tijdens VJ]. 

2. ZA levert deze gegevens (in principe) 4 maal per 
jaar aan bij Perined (via portal van diens verwerker 
DT Healthcare) [vóór 1 mrt, 1 juni, 1 sept., 1 dec. van 
VJ]. De data voor VJ-Q4 moeten vóór 1 maart na VJ zijn 
aangeleverd. 

3. Perined berekent indicatorscores op VSV-niveau en stelt 
deze beschikbaar aan ZA in mijnPerined. 

4. ZA krijgt toegang tot spiegelinformatie in 
mijnPerined [na elke Q-aanlevering] 

5. Ziekenhuis van VSV vult indicatorscores in en 
accordeert - mede namens verloskundigen - in 
OmniQ-portal van gegevensmakelaar DHD [uiterlijk 
2e week april na VJ].  

6. DHD levert indicatorscores aan ZIN [voor 1 mei na VJ]. 
7. ZIN publiceert indicatorscores op Zorginzicht.nl in ODB 

[begin mei na VJ]. 

1. Verloskundige praktijk vult vragenlijst 
in en accordeert voor IG-indicator 
klantpreferenties verloskunde in 
applicatie van Perined [Q1 na VJ]. 

2. Perined levert deze indicatorscores door 
aan ZIN [vóór 1 mei na VJ]. 

3. ZIN publiceert indicatorscores op 
Zorginzicht.nl in ODB [begin mei na VJ]. 

1. Dataverzameling [in VJ]: 
a. ZA vraagt cliënt toestemming 

voor deelname aan NPS+ en 
legt die vast in dossier van 
cliënt. (VSV spreekt af welke ZA 
dat doet: verloskunde, kraamzorg 
of ziekenhuis). 

b. DVB (b.v. Perined) maakt in 
opdracht van ZA account aan 
voor contactpersoon van ZA. 

c. ZA voert in account e-
mailadres en bevallingsmaand 
in van cliënten die 
toestemming geven (in account 
van DVB of in eigen tool).2 

d. Cliënt ontvangt e-mail met een 
link naar de NPS+vragenlijst en 
kan vragen beantwoorden. 

2. Ziekenhuis van VSV laat DVB 
scores op VSV-niveau berekenen 
of doet dit zelf in tool [Q1 na VJ] 3.  

3. Ziekenhuis zet NPS+scores namens 
VSV in OmniQ-portal van DHD en 
accordeert. 

4. DHD levert NPS+scores door aan 
ZIN [Q1 na VJ]. 

5. ZIN publiceert NPS+scores op 
Zorginzicht.nl in ODB [begin mei 
na VJ]. 

…door 
zieken-
huizen. 

1. Ziekenhuis van VSV vult vragenlijst in 
en accordeert voor IG-indicator 
klantpreferenties VSV in OmniQ-portal 
van gegevensmakelaar DHD [Q1 na 
VJ]. 

2. DHD levert deze indicatorscores door aan 
ZIN [vóór 1 mei na VJ]. 

3. ZIN publiceert deze indicatorscores op 
Zorginzicht.nl in ODB [begin mei na VJ]. 

 
…door 
kraamzorg-
aanbieders. 

1. ZA registreert gegevens voor indicator 
borstvoeding in het (elektronisch) dossier [tijdens 
VJ]. 

2. ZA levert gegevens éénmaal per jaar aan in portal 
van Desan en accordeert deze gegevens plus het 
dataprotocol waarin de berekening op VSV-niveau 
is opgenomen.  [Q1 na VJ]. 

3. Desan berekent indicatorscores borstvoeding op VSV-
niveau. 

4. Desan levert deze door aan ZIN [vóór 1 mei na VJ]. 
5. ZIN publiceert deze indicatorscores op Zorginzicht.nl in 

ODB [begin mei na VJ]. 

1. ZA vult vragenlijst in en accordeert 
voor IG-indicator klantpreferenties 
kraamzorg in portal van Desan [Q1 na 
VJ]. 

2. Desan levert deze indicatorscores door aan 
ZIN [vóór 1 mei na VJ]. 

3. ZIN publiceert indicatorscores op 
Zorginzicht.nl in ODB [begin mei na VJ]. 

 

 
2 VSV’s kunnen hierbij gebruik maken van een tool aangeboden door de Federatie van VSV’s of van een account van een dataververwerkingsbureau.  
3 De scores kunnen per beroepsgroep en/of zorgaanbieder worden teruggekoppeld aan het VSV. 
 


