
  

Beschrijving controleren 
en verbeteren van 

aangeleverde gegevens 

V1.1/28-12-2022     

 

Vanuit het bronsysteem worden gegevens direct via XML naar Peridos verzonden. Deze gegevens 

worden per verrichting gecontroleerd. Daarbij kan Peridos fouten, waarschuwingen en/of 

attenderingen signaleren. 

Als er één of meer fouten gesignaleerd zijn bij een verrichting, kan Peridos de verrichting niet 

verwerken. U ontvangt hiervan een feedbacknotificatie. 

 

Gebruikers met de rol zorginstellingbeheerder kunnen data inzien in het gegevensoverzicht van 

Peridos. Daarin kunnen regels staan met de volgende meldingen: 

 

Signalering  Omschrijving  

Fout  Bij fouten kan de verrichting niet verwerkt worden. Bijvoorbeeld omdat een verplicht 
gegeven mist: BSN van cliënt - Geboortedatum van cliënt - A terme datum - Datum 
verrichting  

Waarschuwing  De verrichting is verwerkt, maar niet volledig. De waarde in het desbetreffende veld kan 
niet worden verwerkt.  

Attendering  De verrichting is verwerkt, maar het niet verplichte veld heeft een waarde die anders is 
dan verwacht.  

 

Het is de taak van de zorginstellingbeheerder om de data die een melding betreffen te corrigeren en 

opnieuw te versturen aan Peridos. Indien de gegevens na opnieuw aanleveren nog steeds fouten 

bevatten, stuurt Peridos wederom een automatische feedbacknotificatie. Indien de gegevens geen 

fouten meer bevatten, ontvangt u geen feedback notificatie. 

 

Het is van belang om het gegevensoverzicht overzichtelijk en up-to-date te houden. Daarom is het 

verzoek aan zorginstellingbeheerders om regels met meldingen die niet meer relevant zijn omdat ze 

zijn verbeterd, te verwijderen uit het gegevensoverzicht. 
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Voor regels met een fout (rode melding) gaat u als volgt te werk: 

 

 Ga naar het scherm ‘Gegevens – Gegevensoverzicht’. 

 Vink bij verwerkingsstatus alleen ‘automatisch verwerkt’ en ‘foute regels’ aan.  

 Vul bij ‘verrichtingsdatum van’ in: 1-1-2022, zodat u de data van het gehele jaar 2022 ziet. 

Klik daarna op ‘filteren’. Het scherm ‘gegevensoverzicht detail’ opent zich. 

 Vink bij ‘verwerkingsstatus’ alleen ‘foute regels’ aan.  

 Vink de regels aan die al zijn verbeterd en waarbij de melding dus niet meer relevant is en 

klik op de knop ‘Verwijderen’. 

 Gegevens van zwangeren zonder BSN kunnen niet verwerkt worden in Peridos. Verwijder 

daarom deze regel; opnieuw aanleveren is niet nodig. 
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Voor regels met een waarschuwing of attendering (oranje en blauwe melding) gaat u als volgt te 

werk: 

 

 Ga naar het scherm ‘Gegevens – Gegevensoverzicht’. 

 Vink bij verwerkingsstatus alleen ‘automatisch verwerkt’ en ‘foute regels’ aan.  

 Vul bij ‘verrichtingsdatum van’ in: 1-1-2022, zodat u de data van het gehele jaar 2022 ziet. 

Klik daarna op ‘filteren’. Het scherm ‘gegevensoverzicht detail’ opent zich. 

 Vink bij ‘toon meldingen’ alleen waarschuwingen en attenderingen aan. 

 Vink bij ‘verwerkingsstatus’ alleen ‘automatisch verwerkt’ aan.  

 Vink de regels aan die al zijn verbeterd en waarbij de melding dus niet meer relevant is en 

klik op de knop ‘Verwijderen’.  

 Let op: een melding waarbij geen correctie nodig/mogelijk is, dient u niet te verwijderen. 

 

 
 

 
 
 


