TOESTEMMINGSVERLKARING EN REGISTRATIE VAN GEGEVENS VOOR ONDERZOEK
Wij willen graag je toestemming vragen om jouw gegevens over te mogen dragen aan
andere zorgverleners en gegevens te registreren voor het verbeteren van de kwaliteit van
zorg.
Andere zorgverleners:
 Wij brengen jouw huisarts op de hoogte van de zwangerschap zodat bij eventuele
volgend bezoek aan jouw huisarts hier rekening mee kan worden gehouden.
 Bij overdracht aan de gynaecoloog geven we jouw medische gegevens door voor een
zo goed mogelijke overdracht.
 De kraamzorg wordt op de hoogte gebracht van benodigde informatie om op een
maximale samenwerking in te kunnen spelen.
 Nadat onze zorg voor jou en je kind is beëindigd nemen andere instanties de zorg over en
daarvoor is het nodig dat we gegevens van je bevalling en kind door kunnen en mogen geven
aan bijvoorbeeld de huisarts, de Jeugdgezondheidszorg en het RIVM.

Registratie voor:


Peridos: dit is en digitaal dossier waarin zorgverleners in het kader van de
combinatietest en de 20 weken echo gegevens vastleggen om de kwaliteit van
screening te verbeteren. Het systeem voldoet aan strenge privacyeisen. Alleen
gegevens over jou keuzes met betrekking tot screening worden gedeeld. Kijk voor
meer informatie op: www.peridos.nl



Praeventis: gegevens worden vastgelegd in dit landelijk registratiesysteem. Dit
gebeurt om de kwaliteit van het bloedonderzoek te kunnen waarborgen en het
proces te kunnen bewaken. Als bijvoorbeeld een uitslag afwijkend is, en er wordt
geen actie ondernomen, dan wordt een signaal gegeven. Uw verloskundige, huisarts
of gynaecoloog wordt dan gewaarschuwd. Meer informatie: www.rivm.nl
De gegevens in Praeventis zijn optimaal beveiligd. Alleen de persoon die voor de
kwaliteit van uw behandeling de gegevens moet controleren heeft toegang tot uw
gegevens. Het RIVM is verantwoordelijk voor Praeventis en voor de veiligheid van uw
gegevens.



Stichting Perinatale Registratie Nederland (PRN): Gegevens over jouw zwangerschap
en bevalling met uitkomst worden hierin vastgelegd met het doel de kwaliteit van de
zorg te verbeteren, door bij de dataverzameling het gehele proces door de
verschillende disciplines heen te volgen en hierover te publiceren. Kijk voor meer
informatie op: www.perinatreg.nl klik > wat wordt geregistreerd

www.deverloskundigen.nl

