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Disclosure belangen sprekers
Geen (potentiële) 
belangenverstrengeling

✓

Voor bijeenkomst mogelijk
relevante relaties

Geen

• Sponsoring of onderzoeksgeld
• Honorarium of andere

(financiële) vergoeding
• Aandeelhouder
• Andere relatie, namelijk …

• N.v.t.
• N.v.t

• N.v.t.
• N.v.t



Agenda

• Screeningsdata in Peridos

• Data in en uit Peridos

• Veilig gebruik van data in Peridos

• Als het dan toch mis gaat



Screeningsdata in Peridos

• Geregistreerd in Peridos:

• Bijna 6000 zorgverleners

• Ongeveer 1 miljoen vrouwen

• Ruim 1,5 miljoen zwangerschappen

• Beveiliging van de Peridos database en 
applicatie wordt continu in de gaten 
gehouden en zonodig bijgewerkt 







Slane cartoons (http://www.slane.co.nz)



Screeningsdata naar Peridos



Gedeelde verantwoordelijkheid

Veilig omgaan met data
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Veilig gebruik van (data in) Peridos

• Veiliger manier van inloggen in Peridos via het 
eigen bronsysteem of met behulp van een app



Veilig gebruik van (data in) Peridos

• In e-mails uit Peridos zitten geen persoons- of 
andere gevoelige gegevens



Veilig gebruik van (data in) Peridos

• Terugkoppeling onvolkomenheden in 
aangeleverde gegevens



Veilig gebruik van data in Peridos

• Terugkoppeling fouten in aangeleverde 
gegevens



Veilig gebruik van (data in) Peridos

• Stimuleren gebruik ZorgMail en HL7, ook bij 
leveranciers

• NIPT labaanvraag

• Counseling

• Uitkomst



Veilig gebruik van (data in) Peridos

• Webformulier voor helpdeskmeldingen 
https://www.peridos.nl/helpdesk

• Dashboard met opleidingen en aantallen 
verrichtingen

• Audits en auditrapporten in Peridos



Waarom zou het mis gaan?



Wat als het toch mis gaat

Slane cartoons (http://www.slane.co.nz)



Wat als het toch mis gaat

• Registreer het incident

• Vijf vragen: 
– Is het een datalek? 

– Moet dit gemeld worden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens?

– Wie is verantwoordelijk?

– Moeten de betrokkenen geïnformeerd worden?

– Welke maatregelen moeten getroffen worden?



Een verloskundige wil een certificaat 
van een gevolgde opleiding mailen 
naar het Regionaal Centrum, maar 
mailt een echoverslag van een 
zwangere

• Datalek, zeer beperkte impact

• De zorginstelling is verantwoordelijk

• Maatregel: opletten...; documentbeheer



Een zorgverlener die in twee praktijken 
werkt, logt in bij de verkeerde praktijk 
en maakt vandaaruit een NIPT 
labaanvraag aan. De uitslag gaat nu 
ook naar de verkeerde praktijk.
• Datalek, beperkte impact
• De zorgverlener is verantwoordelijk
• Maatregel: Peridos aanpassen waardoor bij 

inloggen bewuster een keuze voor een praktijk 
moet worden gemaakt



Een Regionaal centrum mailt een 
auditrapport van een echocentrum 
naar een ander echocentrum

• Datalek, zeer beperkte impact omdat het 
oordeel positief was

• Het Regionaal centrum is verantwoordelijk

• Maatregel: verzendcheck door collega. In de 
toekomst kunnen auditrapporten vanuit 
Peridos worden gedownload



Een gebruiker logt in met en werkt 
onder het account van een collega

• Datalek, kans op grote impact voor collega en 
betrokkene(n)

• De zorginstelling is verantwoordelijk

• Maatregel: awareness en nalevingsbeleid; 
autorisatiebeleid



Samenvatting

• Peridos bevat veel en vaak ook gevoelige 
informatie

• Infrastructuur, afspraken en procedures zijn 
belangrijk

• Bewustwording en bewust omgaan met gegevens 
is essentieel, gezamenlijke verantwoordelijkheid

• Gaat het toch een keer mis, weet dan wat je moet 
doen!



https://www.peridos.nl

helpdesk@peridos.nl
https://www.peridos.nl/helpdesk


