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     Herzieningsaanvraag Babyconnect Limburg 

Datum: 22-06-2022 

Onderwerp:  Herzieningsaanvraag VIPP Babyconnect Ministerie van VWS 

1. Achtergrond 

Babyconnect is een VIPP-programma; Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en 

Professional. Het digitaal uitwisselen van gegevens is een langgekoesterde wens van professionals in 

de geboortezorg. VIPP Babyconnect is gestart om de geboortezorg hierbij te ondersteunen. Stichting 

CareCodex voert het programma Babyconnect uit met subsidie van het ministerie van VWS en werkt 

hierbij met regionale partnerschappen en penvoerders. In de regio Limburg bestaat het partnerschap 

momenteel uit 4 VSV’s: VSV SamenZuyd, VSV Heuvelland, VSV Roermond en VSV Noord-Limburg en 

is de penvoerder Stichting RZCC, het Regionaal Zorg Communicatie Centrum (de RSO van Zuidoost 

Brabant en regio Weert). 

 

Het landelijk programmabureau heeft nauw contact met VWS om te kijken hoe de realisatie van 

digitale gegevensuitwisseling mogelijk gemaakt kan worden. De regio’s die als eerste met 

Babyconnect zijn gestart, hebben aangetoond dat de huidige subsidie niet voldoende is op het vlak 

van materiële kosten, zowel in investering als licentiekosten. Dat werkt belemmerend. Daarnaast 

blijkt dat de looptijd van het project erg krap is om op een toekomstbestendige manier aan de 

verschillende outcomedoelen te voldoen.   

 
2. Herziening subsidieaanvraag – Materiële kosten en looptijd project 

Onlangs kwam het bericht dat in de voorjaarsnota de extra middelen voor materiële kosten 

bekrachtigd zijn. Bovendien heeft het ministerie van VWS de looptijd van het programma aangepast. 

De aangepaste beleidsregel is hier te vinden: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/staatscourant/stcrt-2022-14945.html 

 

De einddatum van het programma, en daarmee de deadline om aan de outcomedoelen te voldoen, is 

opgeschoven naar 15 juni 2024. Hierbij is het mogelijk om eerder af te ronden, waarbij de 

verantwoording richting VWS ook eerder plaats dient te vinden. Dit betekent niet dat we in de 

tussentijd rustig achterover zullen leunen. De planning van ons project blijft gehandhaafd en 

momenteel lopen we goed op koers. Een jaar verlenging geeft ons wel de ruimte om kritisch te kijken 

naar een toekomstbestendige oplossing voor digitale gegevensuitwisseling en geen snelle 

beslissingen te hoeven nemen om aan de doelen van de subsidie te voldoen. Om een jaar verlenging 

van het programma ook te kunnen bekostigen (projectleiding, stuur- en werkgroepleden) wordt 

momenteel een herziene begroting opgesteld, waarbij de eerder begrote middelen voor ICT (die zeer 

beperkt waren) mogelijk kunnen worden ingezet om dit te kunnen bekostigen.  

 

De extra compensatie voor ICT kosten in de totale projectperiode van 2022 tot en met 2024 kan 

worden uitgebreid met maximaal €87.299,- per deelnemende VSV. Daarnaast kan een bedrag van 

€19,- per geboorte per VSV met peiljaar 2020 worden aangevraagd. Hierbij worden de cijfers van 

Perined voor 2020 gehanteerd. Kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de gegevens zijn bekend 

bij de landelijke programmaorganisatie. Op basis van de ervaring van regio’s die ons voorgingen, zijn 

deze gelden naar verwachting toereikend voor volledige dekking van materiële ICT kosten tot en met 

2024.  
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Landelijk vinden daarnaast gesprekken plaats met de NZA om de jaarlijks terugkerende kosten vanaf 

2025 op te nemen in het NZA tarief. Hierover is momenteel nog niet meer informatie bekend. 

 

Voor het partnerschap Limburg komt het totale subsidiebedrag voor materiële ICT kosten uit op: 

4 VSV’s x € 87.299 = €349.169,-. Dit bedrag: €349.169,- + het aantal geboortes x €19,- is het totale 

bedrag dat voor de periode 2022 t/m 2024 aangevraagd kan worden. De werkelijke kosten voor de 

investering worden vergoed. RZCC beheert de gelden voor het partnerschap. 

 
3. Herziening subsidieaanvraag – Uitbreiding VSV’s 

Het partnerschap Limburg kan nog worden uitgebreid met één VSV, namelijk VSV Weert. Voor 

deelname van VSV Weert is bij het ministerie van VWS nog het oorspronkelijk subsidiebedrag van 

€88.200,- gereserveerd tot eind maart 2023. Tot die tijd is het mogelijk het partnerschap uit te 

breiden.  

 

Op dit moment zijn vanuit de regio Weert de verloskundigen 1e lijn, kraamzorgorganisaties en GGD 

Noord-Limburg al aangesloten bij het partnerschap. Om in aanmerking te komen voor subsidie, dient 

ook het ziekenhuis, SJG Weert, aan te sluiten. Omdat er nu een herzieningsaanvraag komt voor de 

extra materiële kosten en de looptijd van het project, is het verstandig in deze herziening direct een 

uitbreiding van een VSV mee te nemen. SJG Weert staat inmiddels positief tegenover deelname en 

momenteel lopen er gesprekken over de randvoorwaarden voor deelname.  

In geval van toetreding van VSV Weert kan de penvoerder nog extra aanvragen: €88.200,- 

(oorspronkelijke subsidie per VSV) + €87.300,- + 19 euro per geboorte (extra materiële kosten). De 

extra gelden die aangevraagd worden, komen beschikbaar voor het gehele partnerschap in Limburg. 

 
4. Proces herziening subsidieaanvraag 

In de periode van juli tot september 2022 kunnen penvoerders de herziening voor de subsidie 

aanvragen bij VWS. Hierbij zullen de volgende zaken opgenomen worden: 

1. Indien SJG Weert zich wil aansluiten bij het partnerschap zal een samenwerkingsovereenkomst 

door SJG Weert en de penvoerder worden ondertekend en de hierbij beschikbare middelen 

worden meegenomen in de nieuwe begroting. 

2. Berekenen van de maximale ICT-gelden door het aanleveren van de Perined cijfers 2020 bij VWS. 

Deze getallen zullen in overleg met de stuurgroepleden worden verzameld.  

3. Het aanpassen van de begroting. De begroting wordt aangepast met de aangevraagde ICT kosten 

en omzetting van de huidige begrote ICT kosten. De nieuwe begroting wordt ter goedkeuring 

voorgelegd aan de stuurgroep. 

4. Verlenging van het project tot uiterlijk juli 2024. Eerder afronden is altijd mogelijk. 

5. Er zal gecheckt moeten worden of er wijzigingen hebben plaatsgevonden binnen de 

deelnemende partijen van de VSV’s. Zijn er bijvoorbeeld praktijken samengegaan of van naam 

veranderd? Deze controle zal in overleg met de stuurgroepleden uitgezet worden. 

6. Het plan van aanpak zal worden herschreven op bovenstaande veranderingen. 

 

 

 

 


