
Een VIPP programma voor en door eindgebruikers om te komen tot het veilig, 
betrouwbaar, snel en betaalbaar digitaal delen van informatie in de 

geboortezorg in Nederland

Think big, Start small
contact: info@carecodex.org



Kick-Off Amsterdam, Amstelveen, 
Almere

29 juni 2021



VIPP1 

Algemene ziekenhuizen
VIPP2 

Zelfstandige klinieken
VIPP3 

GGZ-instellingen
VIPP4 

GGZ zelfstandigen
VIPP farmacie

Apothekers

VIPP Babyconnect 

Geboortezorg
VIPP OPEN

Huisartsen

VIPP InZicht 

Langdurige zorg 

inclusief uitwisseling ziekenhuizen

VIPP5 

Ziekenhuizen, UMC’s, klinieken

Overzicht VIPP programma’s
Versnellingsprogramma’s Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional

https://babyconnect.org/vipp-regelingen-geven-boost-aan-digitale-gegevensuitwisseling-in-de-zorg/


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

https://youtu.be/uJGsW7z1jPo


Stand van zaken 
in het land 



Regionale Partnerschappen

Zijn gestart met implementatie

9 regionale partnerschappen 
(bijna allen nog met een 
groeimodel)



Kosten

• Aanvullende financiering voor infrastructurele 

kosten tijdens projectperiode. 

• Kijken welke structurele ICT kosten er in tarief 

moeten komen. 

• Samenwerking met NZA, VWS en ZN. 

• De wijze van financiering is nog lastig, er moet 

een relatie zijn met zorgverzekeraar en 

zorgaanbieder. 



Kraam

• Plan aan het maken voor landelijke werkgroep

• Webpagina kraam 

• Kraamsupport special > delen graag!

https://gebruikers.babyconnect.org/cms/view/8499032d-fe53-4957-95ca-107de5bb2301/kraam
https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2021/06/Digitale-gegevensuitwisseling-in-de-geboortezorg-2021.pdf


Jeugdgezondheidszorg

• Factsheet impactanalyse geboortezorg –
jeugdgezondheidszorg

• Webpagina JGZ 

• Kennistafel JGZ 6 juli 2021

• Leveranciersbijeenkomst > gaat gepland worden. 

https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2021/06/Factsheet-impactanalyse-JGZ.pdf
https://gebruikers.babyconnect.org/cms/view/ea6b0224-7548-4153-ac27-d562af2dd49f/jgz
https://babyconnect.org/agenda/kennistafel-uitwisseling-jgz-en-geboortezorg/


Rol Landelijk team 



https://babyconnect.org/vipp-programma/landelijk-en-regionaal/


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/


Vragen?

PROGRAMMABUREAU VIPP BABYCONNECT


