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Agenda

Eenduidige en 

eenmalige 

registratie binnen 

Babyconnect 

Limburg

Vragenronde

Stand van 

zaken

Betere zorg door 

eenduidige en 

eenmalige registratie

17.10 – 17.30u17.00 – 17.10u

17.30 – 17.50u 17.50 – 18.00u

Jessica Leeuwenburg



“Een programma voor en door gebruikers om te komen tot het veilig, 
betrouwbaar, snel en betaalbaar digitaal delen van informatie in de 
geboortezorg in Nederland”



Randvoorwaarden digitale gegevensuitwisseling geboortezorg

• Inventariseren mogelijkheden 
informatie ontsluiting

• Keuzes en uitvoer technische 
verbinding 
informatiesystemen

• Keuzes en uitvoer technische 
verbinding naar PGO

• Inrichting toestemming, 
authenticatie en logging

• Afspraken beheer lange 
termijn

• Vaststellen gegevensset

• Afspraken dossiervoering

• Afspraken inzien informatie

• Functionele eisen digitale 
gegevensuitwisseling

• Implementatie digitale 
gegevensuitwisseling 
werkvloer

• Geïnformeerde zorgverlener 
invloed ontsluiting gegevens

• Geïnformeerde zorgverlener 
logging, authenticatie

• Geïnformeerde zorgverlener én 
cliënt toestemming

• Getrainde zorgverlener gebruik 
viewer

• Geïnformeerde en getrainde 
cliënt PGO

Architectuur Proces en Implementatie Communicatie en Voorlichting



Stand van zaken

Kick-off 

Stuurgroep bijeenkomst maart

• Kennismaking

• Stuurgroep samenstelling  - vertegenwoordiging en communicatie

• Vergoeding deelnemers 

Vorming werkgroep communicatie en voorlichting

Werkgroep proces en implementatie

• Kennismaking en doelen werkgroep

• Eerste stap vaststellen gegevensset en inzicht in huidige wijze van overdracht

Werkgroep architectuur

• Inventarisatie huidige status informatiesystemen en informatie-elementen

• Huidige architectuurscenario’s gedeeld

• Inzicht in FHIR-profielen voor alle deelnemende organisatie (1e en 2e lijn)

• Inventarisatie mogelijkheden huidige infrastructuren



Planning
Iedere drie weken werkgroep architectuur

• Na huidige status beschikbare informatie-elementen naar agendavorming bij 

organisaties 

• Architectuurprincipes bepalen

• Verkennen aansluiten en uitbreiden huidige infrastructuren 

Iedere drie weken werkgroep zorgproces & implementatie

• Vaststellen gegevensset welke voor alle partijen inzichtelijk moet worden  

• Toepassing verandering werkwijze in zorgproces

Stuurgroep bijeenkomst mei

• Vergoedingen deelnemers vaststellen

• Terugkoppeling zorgproces en inventarisatie ICT

• Borging lange termijn

Eerste bijeenkomst werkgroep communicatie en voorlichting

• Kennismaking, samenstelling en doelen werkgroep, eerste stap; communicatie en 

trainingsplan

Inzichten andere regio’s en landelijke ervaringen ophalen en delen

Themabijeenkomst ieder kwartaal



Betere zorg door eenduidige en 
eenmalige registratie

4 april 2022



Even voorstellen 

• Wie ben ik?

• Waar gaan we het over hebben: 

• Waarom wil je gegevens kunnen uitwisselen? 

• Wat is eenduidige en eenmalige registratie? 

• Wat levert het je op? 



Op welke manier wisselen jullie welke gegevens uit? 

Uitkomsten inventarisatie werkgroep Zorgproces en implementatie:

Er zitten veel partijen in het netwerk van gegevensuitwisseling in de geboortezorg in 

Limburg

• Véél partijen leggen dezelfde gegevens vast

• Het delen van gegevens gebeurt op zeer veel verschillende manieren. Soms vindt 

uitwisseling van dezelfde gegevens, in dezelfde situatie, op meerdere manieren plaats

• De gegevens worden veelal als pdf in het digitale dossier gezet en delen hiervan 

handmatig nogmaals in eigen statusvoering getypt

Cliënt & partner

Verloskundige 
eerste lijn

Klinisch 
verloskundige

Gynaecoloog

Kraamzorg

JGZ 
verpleegkundige

Huisarts

Ambulancebroeder

Paramedici en 
andere 

zorgverleners

Medische dienst 
asielzoekers

Echocentra

Laboratoria

Sanquin

RIVM

Perined

Peridos
Zorg Advies Team 

(CJG, RvdK, 
Voorzorg, AMW)



Op welke manier wisselen jullie welke gegevens uit? 

Véél partijen leggen dezelfde gegevens vast

NAW gegevens
Medische 

voorgeschiedenis
Basisgegevens 
zwangerschap

Partus gegevens Basisgegevens kind

• Verloskundige 
eerste lijn

• Klinisch 
verloskundige

• Gynaecoloog
• Kraamzorg
• JGZ

• Verloskundige 
eerste lijn

• Klinisch 
verloskundige

• Gynaecoloog
• Kraamzorg
• JGZ

• Verloskundige 
eerste lijn

• Klinisch 
verloskundige

• Gynaecoloog
• Kraamzorg

• Verloskundige 
eerste lijn

• Klinisch 
verloskundige

• Gynaecoloog
• Kraamzorg
• JGZ

• Verloskundige 
eerste lijn

• Klinisch 
verloskundige

• Kinderarts
• Kraamzorg
• JGZ



Waarom wil je gegevens uitwisselen

• Gegevens zijn belangrijk, maar: 

• We verzamelen op meerdere plekken, dezelfde informatie; inefficiënt 

• Fout gevoelig

• Ontbrekende informatie op cruciale momenten

• Informatie gaat verloren 

• We willen cliëntgegevens kunnen hergebruiken en delen met anderen ongeacht 
specialisme, het ziektebeeld van de patiënt of onze beroepsgroep.



Waarom wil je gegevens uitwisselen?

Gegevensuitwisseling in de geboortezorg, dat kan toch anders? 
https://www.youtube.com/watch?v=bIjnksPhqpcube

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


De zorg aan de zwangere is niet de optelsom van interventies van individuele 
zorgverleners. De zorg is een samenhangend (zorg)proces waaraan iedere zorgverlener 
zijn of haar bijdrage levert. 

Als je geboortezorg ziet als netwerkzorg wil je dat je collega’s naadloos kunnen 
aansluiten bij de al door jouw geleverde zorg. Dat betekent dus ook naadloos aansluiten 
bij datgene wat je hebt vastgelegd in je eigen dossier.

Om veilige zorg te bieden is het belangrijk dat 

1. Gegevens uitgewisseld kunnen worden tussen verschillende zorgdossiers

2. Gegevens met elkaar vergeleken kunnen worden 

Via: eenmalige en eenduidige registratie 

Geboortezorg = netwerkzorg 



Wat is een eenduidige registratie?

Veel informatiesystemen hebben hun eigen manier van gegevens opslaan, hierdoor is het lastig om gegevens uit te 
wisselen. Zelfs gegevens die tot de basis behoren zoals NAW gegevens, geboortedatum bloeddruk etc.  

Stap 1: Gebruik allemaal dezelfde term: 
Niet: keizersnede, sectio, of operatief bevallen bijvoorbeeld. 

Stap 2: Registeren van eenduidige gegevens
Volgens afspraak gegevens vastleggen
Bijv. Bloeddruk 120/80 niet 80/120. 

Stap: 3 Voor elke zorgsituatie wordt bepaald welke set aan gegevens nodig is. 
Bijvoorbeeld, NAW gegevens, bloeddruk etc. 

Eenduidig registreren vergt goed ingerichte systemen maar óók een andere manier van denken en doen van alle 
betrokkenen 

Het vergt bewust worden én ervaren dat de zorginformatie die jij vastlegt, van belang is voor de ander in het 
verdere zorgproces. 

Het gedeelde uitgangspunt is dat het zorgproces centraal staat en dat de zorginformatie eenduidig en daardoor 
eenmalig is

1. Eenduidige 
termen

2. Eenduidige 
gegevens

3. Eenduidige 
gegevensset of 
dataset : 
informatiestandaard



Wat is eenmalige registratie?

Omdat gegevens herbruikbaar worden, hoeven ze maar eenmalig 

ingevoerd te worden. 



ZIBS: per 

zorgproces: 

wat leg je vast en 

hoe leg je dit vast 

Basisgegevensset zorg: 

Set van essentiële

cliëntgegevens 

om de continuïteit van 

zorg te waarborgen. 



Je werkt dus allemaal in je eigen informatiesysteem, maar 
informatie wordt uitwisselbaar achter de schermen



Praktijkcasus 

2e Zwangerschap verloopt 
soepel, 138/69, rookt (j), 1e

zwangerschap met 36 wk
sectio 

Bloeddruk ???
Gewicht ???
Roken ???



Staat een gegeven niet op de juiste plaats in het systeem, dan wordt er 
bij de uitwisseling ‘misgegrepen’ en ziet jouw collega het niet. 
Zorgverleners moeten weten wat de standaarden zijn die je moet 
gebruiken bij het vastleggen van de gegevens, en in welk veld of hokje 
van het systeem dat gegeven moet worden genoteerd. 



Wat levert het je op? 

• Jij als zorgverlener bent beter geïnformeerd

• Meer tijd voor de patiënt

• Jij werkt makkelijker samen met andere zorgverleners die betrokken waren of 
zijn bij jouw cliënt

• Niets meer over hoeven te typen

• Niet moeten zoeken waar iets staat

• Geen informatie gaat verloren en papieren/hard-copy overdrachten zijn 
verleden tijd 

• Met 1 druk op de knop de meest actuele gegevens in jouw systeem inzien

• Cliënt hoeft maar één keer zijn verhaal te doen

VEILIGHEID ~ KWALITEIT ~ TIJDSWINST 



Wat levert het je op? 

Juistheid

Gegevens worden vastgelegd op de juiste plek in het dossier volgens de (standaard) 

waarden die voor dat gegeven gebruikt moeten worden. Juistheid voor 

zorgverleners kan ook betekenen dat de juiste gegevens de meest actuele zijn 

(bijvoorbeeld de meest recente bloeddruk, Hb waarde etc.). 

Volledigheid

Alle noodzakelijke gegevens zijn vastgelegd.

Tijdigheid 

Gegevens worden tijdig in het dossier vastgelegd,

zodat een collega, de zwangere of jijzelf de gegevens kunt inzien



In welke mate registreren jullie momenteel al op een 
eenduidige manier?



Toepassing op Babyconnect Limburg

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 3991 

8880



Vragen?

Contactgegevens

Evi van der Linden Julia van Hoof

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

06-15231910 06-21638229


