
Startbijeenkomst Brabant

12 januari 2022



Proost!

Proost op dit mooie regionale partnerschap, de 

toezegging van de subsidie en de digitale 

gegevensuitwisseling in de geboortezorg, welke 

we samen zullen gaan realiseren!



Wie is wie?

Evi van der Linden

Projectleider

Namens RZCC

Julia van Hoof

Projectmedewerker

Namens RZCC

Jolanda Liebregts

Regiocoördinator

Babyconnect



Waar sta jij op dit moment?

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 1895 8382



Na afloop van deze startbijeenkomst 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



VIPP BabyConnect



Digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg 
mogelijk maken

Cliënt volledige regie

Eenmalig vastleggen 

Gestandaardiseerde 

gegevensuitwisseling

Medicatieveiligheid



Rol Landelijk team 



Regionale Partnerschappen

Zijn gestart met implementatie

9 regionale partnerschappen 
(bijna allen nog met een 
groeimodel)



Landelijk programmabureau

• Maandelijkse overleggen 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.





Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

• De juiste gegevens, op het juiste moment, 

bij de cliënt en bij de juiste zorgverlener.

• Volledige, goede en correcte geboortezorggegevens op het juiste moment beschikbaar.

• Cliënt/patiënt heeft volledige regie over haar geboortezorggegevens.

• Zorgstandaard Integrale Geboortezorg als uitgangspunt.

• Invulling aan wetgeving en professionele standaarden.

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/zorgstandaard/


(Factsheet) eindgebruikers

1.De patiënt/cliënt en naast betrokkenen

2.De individuele zorgverleners

3.De zorgorganisatie(s)

4.Data-analisten

https://babyconnect.org/toolkit/factsheet-gebruikersgroepen/


Animatie eindgebruikers

In deze animatie wordt duidelijk waarom eindgebruikers belangrijk zijn om veilige digitale 

gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren.

https://youtu.be/uJGsW7z1jPo


Maandelijkse 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



Stand van zaken Brabant



Stand van zaken Brabant
Wie doet er mee?

VSV’s / IGO’s

VSV @Verlosdenbosch
VSV Kiem geboortezorg
VSV Máxima
VSV Catharina
VSV Anna
IGO JIJWIJ

1e lijn verloskundigenpraktijken

Kraamorganisaties

Diagnostische centra

Ziekenhuizen

Jeugdgezondheidsorganisaties



Organisatiestructuur



Organisatiestructuur
Stuurgroep – Penvoerder RZCC

• Treedt op als voorzitter van de 

stuurgroep

• Neemt deel aan landelijk 

penvoerdersoverleg

• Onderhoudt, samen met 

projectleiders, contact met 

landelijk programmabureau en 

VWS

• Beheert subsidie en zorgt voor 

verantwoording naar VWS

Mireille Wolleswinkel

Directeur RZCC



Organisatiestructuur
Projectleiding

Leiden & coördineren

• Leiden werkgroepen & projectgroep

• Verantwoording richting & voorstellen 

stuurgroep

• Bewaking voortgang project en op te leveren 

resultaten 

• Aanspreekpunt

• Verantwoording VWS

• Contact andere regio’s & programmabureau



Tijdlijn

Verkenning

Subsidie 

aanvraag

Subsidie 

toekenning
Regionaal 

partnerschap

Organisatie

structuur

Startbijeenkomst

Q1 2022: 

Start werkgroep 

architectuur

Q1 2022: 

Start werkgroep

Proces en implementatie

Q3 2022: Start testen 

& implementerenQ2 2022: 

Start werkgroep

Communicatie en 

voorlichting

Juni 2023: 

einde VIPP 

Babyconnect

Planning

Begroting

Go / No Go: 

financiering 

gewaarborgd?



Planning komende drie maanden

• Inrichting stuurgroep en werkgroepen

• Opstarten werkgroepen & maken onderlinge afspraken

• Communicatiemiddelen ontwikkelen onderlinge communicatie

• Werkgroep architectuur start inventarisatie applicaties

• Werkgroep zorgproces start inventarisatie zorgproces en informatiestromen



Waar sta jij op dit moment?

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 6368 6656



Hoe nu verder?

• Je ontvangt de presentatie met de besproken onderwerpen van vandaag

• Gegevens deelnemers werkgroepen doorsturen (contact zie laatste slide)

• Documentatie over profielen wordt gestuurd naar alle deelnemers

• Deelnemers worden benaderd door ons voor een eerste bijeenkomst. Vooraf wordt een 

agenda rondgestuurd

• Communicatievorm ingericht



Wat kan ik NU gaan doen

• Aanmelden voor werkgroepen

• Bespreken binnen VSV/IGO wie in werkgroep zou passen

• 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/IGO



Bedankt!

Vragen? Opmerkingen?

Contact: 

Evi van der Linden (Projectleider)

e.vdlinden@slimmerleven.org

06-15231910


