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Projectteam - wie is wie?
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Namens RZCC

Julia van Hoof
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Namens RZCC

Jolanda Liebregts

Regiocoördinator

Babyconnect

Martine Kokkelmans

Projectleider zorg



Waar sta jij op dit moment?

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 4122 9065



Na afloop van deze kick-off weet je:

Wat ons 

einddoel is

Hoe we dat 

doel willen 

bereiken

Met wie we 

dit gaan 

realiseren

Hoe de 

projectorganisatie 

eruit ziet

Landelijke en 

regionale stand 

van zaken



Wat hebben we al gedaan?

Regionaal 
partnerschap 

Limburg

Begroting 
& Planning

Project
Structuur 
inrichten

Kick-offVerkenning 
in de regio

Subsidie 
aanvraag &
toezegging



VIPP Babyconnect – Waar gaan we naartoe?

▪ Vollediger beeld voor de 

zorgverlener

▪ Beschikken over 

informatie in acute 

situaties

▪ Verminderde 

administratieve last

▪ Beter voorbereide 

zwangere tijdens consult

▪ Zwangere heeft toegang 

tot eigen gegevens en 

daarmee meer regie
Link bovenstaand filmpje: https://babyconnect.org/toolkit/wat-gaat-er-gebeuren/

Link filmpjes voorbeeld implementatie:

- Verloskundigen wisselen digitaal gegevens uit volgens afpsraken Babyconnect: 

https://www.youtube.com/watch?v=D6TP4ubCBSM

- Dijklander Ziekenhuis en verloskundingen: 

https://www.youtube.com/watch?v=qrDdTDku_TM&t=386s

https://babyconnect.org/toolkit/wat-gaat-er-gebeuren/
https://www.youtube.com/watch?v=D6TP4ubCBSM
https://www.youtube.com/watch?v=qrDdTDku_TM&t=386s


VIPP Babyconnect
Gegevens inzien van andere zorgverleners & door de cliënt

Inkijkfunctie

P
G

O

Inkijkfunctie



VIPP Babyconnect



Rol Landelijk team 



Regionale Partnerschappen

Zijn gestart met implementatie

9 regionale partnerschappen

(bijna allen nog met een groeimodel)



VIPP – 9 landelijke programma’s



Landelijk programmabureau

• Maandelijkse overleg projectleiders 

partnerschappen

• Versnellen door lessons learned

• Verbinding met veldpartijen, 

informatieberaad zorg, VWS

• Eindgebruikers voorop - aansluiten regio 

op landelijke eindgebruikersgroepen

• Samenwerking met andere VIPP 

programma’s, bijvoorbeeld projectleider 

VIPP 5 in het ziekenhuis



Eindgebruikers

1.De patiënt/cliënt en naast betrokkenen

2.De individuele zorgverleners

3.De zorgorganisatie(s)

4.Data-analisten Eindgebruikers-

groepen



Routekaart



Landelijke nieuwsbrief
Abonneer je op de nieuwsbrief en volg het laatste 
nieuws over:

• De rol en input van de eindgebruikers

• De voortgang in de regio's

• Ervaringen in de regio's

• De ontwikkelingen in techniek

• Wetgeving en landelijke ontwikkelingen

• En meer...

Aanmelden via:
https://babyconnect.org/nieuwsbrief/

https://babyconnect.org/nieuwsbrief/


Eindgebruiker aan het woord



Limburg



Wie doen er mee?

4 VSV’s

VSV Heuvelland

VSV SamenZuyd

VSV Roermond

VSV Noord-Limburg

4 ziekenhuizen

4 kraamzorgorganisaties

2 diagnostische centra

38 eerstelijns 

verloskundigenpraktijken

Jeugdgezondheidszorg



Wat is nodig om digitale 
gegevensuitwisseling te realiseren?

Technisch ontwerp 

van digitale 

infrastructuur

Bewustwording Geïnformeerde 

eindgebruikers

Digitaal gegevens 

beschikbaar stellen 

(proces verandering)

Efficiënt zorgproces Afspraken / protocollen 

gegevensuitwisseling



Organisatiestructuur
Hoe zit het project in elkaar?



Organisatiestructuur
Stuurgroep

Stuurgroep lid Vertegenwoordigt Contact met beroepsgroep

1 Naomi Satijn VSV Heuvelland 1e lijn verloskundigen

2 Max Wellens VSV SamenZuyd Managers ziekenhuizen

3 VSV Roermond Gynaecologen?

4 Ingrid Lamers VSV Noord-Limburg 1e lijn verloskundigen

5 Roger van den Berg Kraamzorg Limburg Kraamzorgmedewerkers

6 Inge Tissen GGD Limburg JGZ verpleegkundigen

7 ? Ouders Limburg Ouderraad

8 Mireille Wolleswinkel RZCC -



Organisatiestructuur
Stuurgroep – Penvoerder RZCC

• Wat doet een penvoerder?

o Treedt op als voorzitter van de stuurgroep

o Beheert subsidie, zorgt voor verantwoording naar VWS

o Onderhoudt contact met landelijk programmabureau, andere 

regio’s en VWS

• De penvoerder moet een regionale samenwerkingsorganisatie op 

het gebied van ICT in de zorg (RSO) zijn of een regionale 

ondersteuningsorganisatie (ROS) zoals Robuust

• Doel RSO: kwaliteit en doelmatigheid van de zorg verbeteren door 

(stimuleren en faciliteren van) digitale gegevensuitwisseling tussen 

zorgverleners enerzijds en zorgverleners en patiënten anderzijds

• In Limburg worden momenteel RSO’s gevormd

Mireille Wolleswinkel

Directeur RZCC

(Regionaal Zorg 

Communicatiecentrum 

voor Zuidoost Brabant)



Leiden & coördineren

• Leiden werkgroepen en afstemming onderling

• Verantwoording richting & voorstellen 

stuurgroep

• Bewaking voortgang project en op te leveren 

resultaten 

• Aanspreekpunt en contact met werkveld

• Verantwoording VWS

• Contact andere regio’s & programmabureau

Organisatiestructuur
Projectleiding



Werkgroep architectuur

Inventarisatie 
regio 

Eisen VWS 
logging

autorisatie 
toestemming  

AVG

Architectuur
plaat

Q1 22 Q2 22 Q2 22 Q3 22 Q3 22 Q4 22-23

Bouwen & 
Testen

Implemen-
tatie

Leverancier
keuze

Werkgroep 
afspraken & 

training

Q1 22



Werkgroep proces & implementatie

Zorgproces
&

Informatie-
overdracht

toetsen 

Functioneel
programma
van eisen

Afspraken 
gegevens 

vastleggen & 
delen

Q1 22 Q2 22 Q2 22 Q3 22 Q3-Q4 22 Q4 22-23

Training 
collega’s

Implemen-
tatie

Implementatie
plan 

werkvloer

Werkgroep 
afspraken & 

training

Q1 22



Werkgroep communicatie & voorlichting

Communicatie
plan

Communicatie naar 
eindgebruikers

Communicatie
middelen

Q1 22

Training 
collega’s

Werkgroep 
afspraken

Q1 22

Voorlichting 
PGO



Financiën
Hoe zit het project financieel in elkaar?

Materiële kosten

Personele kosten

Subsidiabel In kind



Borging digitale gegevensuitwisseling

• Resultaten Babyconnect verankeren

• Beheer

• Contractmanagement

• Verdeling van kosten

• Doorontwikkeling en innovatie

• Landelijke connecties behouden



Planning komende drie maanden

• Eerste stuurgroep bijeenkomst in februari

• Kennismaking

• Begroting

• Planning

• Borging

• Opstarten werkgroepen architectuur & zorgproces

• Werkgroep architectuur start inventarisatie applicaties

• Werkgroep zorgproces start inventarisatie zorgproces en 

informatiestromen

• Communicatiemiddelen ontwikkelen onderlinge communicatie



Wat kan ik NU gaan doen

• Aanmelden voor deelname landelijke eindgebruikersgroep

• Opgekomen vragen / onduidelijkheden met ons delen

• Opnemen op jouw website dat je meedoet

• Collega’s informeren over vandaag

• Aanmelden landelijke nieuwsbrief Babyconnect

• Aandacht vragen voor Babyconnect binnen de organisatie en VSV



Waar sta jij op dit moment?

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 5780166



Hoe nu verder?

• Je ontvangt de presentatie met de besproken onderwerpen van vandaag

• Stuurgroep uitnodiging volgt

• Deelnemers werkgroepen gaan aan de slag met eerste bijeenkomst

• Communicatievorm ingericht



Bedankt!

Contactgegevens

Evi van der Linden Julia van Hoof

e.vdlinden@slimmerleven.org   j.vanhoof@slimmerleven.org 

06-15231910 06-21638229

Vragen? Opmerkingen?


