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LEERPUNTEN EERSTE RONDE SUBSIDIEAANVRAAG  

 
Wanneer je in jouw regio gegevens digitaal wilt uitwisselen 
tussen verschillende (geboortezorg)verleners, dan kun je 
gebruik maken van de subsidieregeling van het ministerie 
van VWS. Met een regionaal partnerschap kun je een 
subsidie aanvragen om in vier jaar tijd gegevensuitwisseling 
mogelijk te maken. Het doel is naadloos aansluitende zorg 
voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en 
geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners 
van de cliënte en haar kind, waaronder de 
jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. 
Daarbij heeft de cliënt de regie over haar eigen gegevens.  
Het actieprogramma Babyconnect ondersteunt regionale 
partnerschappen (minimaal 3 VSV’s of IGO’s) hierbij.  

 
  

Samenwerking Babyconnect en de regionale partnerschappen   
Het programmabureau Babyconnect ondersteunt VSV’s of IGO’s die aan de slag willen. Het bureau kan 
helpen bij het vormen van een regionaal partnerschap en bij het aanvragen van de subsidie om in de regio 
digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. Bovendien ondersteunt het programmabureau bij de 
implementatie van digitale gegevensuitwisseling. 
Uit de eerste ronde waarin een subsidie aangevraagd kon worden, hebben we ervaringen opgedaan die we 
delen met VSV’s en IGO’s voor de volgende rondes. De eerste vragen uit de regio’s zijn al verwerkt in de 
rubriek vragen & antwoorden op de website van het actieprogramma Babyconnect.   
  

Leerpunten 
De eerste subsidieronde leverde vraagstukken op die omgezet zijn in leerpunten. Deze delen we hieronder:   
  
Gebruik de juiste documenten 

• Ga je werken aan een subsidieaanvraag VIPP Babyconnect (Versnellingsprogramma informatie-
uitwisseling patiënt en professional)? Ga dan naar de website van Dienst uitvoering subsidies aan 
instellingen (DUS-i) van het ministerie van VWS voor alle officiële documenten.  

• Zorg altijd dat je de meest recente formulieren gebruikt bij je aanvraag. Check altijd of je de laatste 
versie gebuikt.  

  
Lees de regels bij de subsidie aanvraag 

• Bij de subsidie aanvraag hoort een beleidsregel. Voor VIPP Babyconnect is die ook gemaakt. Lees 
deze beleidsregel goed door. Hierin staan de regels en de wet die bij het subsidieprogramma 
horen.   

• Wil je de inhoud van de beleidsregel uitleggen aan anderen, dan kun je gebruik maken van de 
factsheet De subsidieregeling VIPP Babyconnect in het kort. 

  
  

https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-babyconnect
https://babyconnect.org/q-a/subsidieregeling/
https://babyconnect.org/
https://www.dus-i.nl/
https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-babyconnect/documenten
https://wetten.overheid.nl/BWBR0042339/2019-06-28/0
https://babyconnect.org/factsheet-subsidieregeling-vipp-babyconnect-in-het-kort/
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Krachten bundelen   
Je staat er niet alleen voor om een subsidieaanvraag  in te dienen of een regionaal partnerschap te vormen. 
Het programmabureau Babyconnect ondersteunt je hierbij. Dit kunnen we doen op verschillende 
manieren:   

• Er zijn al veel tools en kennis beschikbaar op de website van Babyconnect, neem regelmatig een 
kijkje.  

• Meld je aan bij het programmabureau Babyconnect en laat je ondersteunen bij een 
subsidieaanvraag. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: info@carecodex.org. 

• Heb je de veel voorkomende vragen bij subsidieaanvraag al gezien op onze website? Misschien 
staat jouw vraag er al bij?  

• Op zoek naar een penvoerder voor je project, leer je ROS of RSO in jouw regio kennen en neem 
contact met ze op. 

 
Hou de scope in de gaten 
Wil je digitale gegevensuitwisseling in het geboortezorgketen realiseren? Dan is het goed te weten dat 
Babyconnect de scope aanhoudt van pre-conceptieconsult tot 8 weken post partum.   
 
 

 
• Het gaat om veel ketenpartners die hierbij betrokken zijn. Leer ze allemaal goed kennen en betrek 

ze bij de informatie en de subsidieaanvraag.   

• Bij het opzetten van een regionaal partnerschap kun je ook aansluiten bij een 
samenwerkingsverband die er misschien al is in de regio, bijvoorbeeld coalities van Kansrijke Start 
of projecten bij gemeenten.   

  
Weet wat je gaat implementeren 
Voor de regionale implementatie van digitale gegevensuitwisseling kun je subsidie aanvragen, maar wat ga 
je dan eigenlijk doen? Dit is een veel voorkomende vraag. Om dit uit te leggen zijn meerdere producten 
ontwikkeld, zoals een animatie en infographics. Soms is het best ingewikkeld om de wereld van 
infrastructuren en ICT -architecturen te begrijpen. Toon Wezenberg, Research & Development manager 
Babyconnect, legt het uit in zijn blog.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie over het programma Babyconnect kijk je op www.babyconnect.org. 

mailto:info@carecodex.org
https://babyconnect.org/q-a/subsidieregeling/
https://www.ros-netwerk.nl/thema-s/geboortezorg
https://youtu.be/L_sjCGzav8A
https://babyconnect.org/infographics/
https://babyconnect.org/interview-toon-wezenberg-infrastructuren-ict-architecturen/
www.babyconnect.org.

