
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

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



Digitaal | 7 mei 2020

Veldondersteunersbijeenkomst



Agenda
• Opening

• Rondje mededelingen

• Landelijke (technische) ontwikkelingen

• Stand van zaken regio’s

• Communicatie

• Rondvraag & sluiting

• Volgend overleg donderdag 4 juni 16:00 – 17:30 uur 
(digitaal)



Rondje mededelingen 



Landelijke ontwikkelingen (1)

• Digitale bijeenkomsten voor (potentiele) 
projectleiders opgezet 
» Technisch (over o.a. landelijke ontwikkelingen, interoplab, 

afsprakenstelsel, werkgroep ABCDE)

» Organisatorisch (over beleidsregel VIPP Babyconnect, stappenplan 
implementatie) 

» Iedere 2-3 weken een bijeenkomst 



Landelijke ontwikkelingen (2)

Uitwisselingsplatform https://carecodex.ezorg.nl/
» Eerste regio aangemeld

» Noodzaak lijkt wat minder

» Blijft beschikbaar

https://carecodex.ezorg.nl/


Landelijke ontwikkelingen (3)

• Voortgangsgesprek met VWS geweest 

• VIPP breed overleggen met Medmij & communicatie

• Beleidsregel VIPP Babyconnect gaat wijziging in: 
» Tranches 2021

» Komen enkele aanpassingen (in bijlage voor comfort bij 
resultaatverplichtingen)



Prioriteiten bij Babyconnect  
• Uitwerken architectuur (aansluiting ABCDE module en opleveren 

specificaties) (deadline 1 juli, maar onderdelen eerder)

• Afsprakenstelsel Babyconnect (deadline 1 juli, maar eerder 
onderdelen)

• Technisch implementatieplan (handleiding, review in praktijk en 
dan beschikbaar)

• Keuzemodule leveranciers bij implementatie

• Proeftuin Hinq (kijken of deze digitale toepassing geschikt is en 
wordt getoetst aan ABCDE modules) 

• Usecases, scenario’s en zib planning uitgewerkt



Gebruikersgroepen 

24 april gebruikersgroep cliënten
(1e deel)
Onderwerp PGO, uitleg met een
presentatie door Medmij

8 mei (2e deel voor clienten)
Aan de slag met het PGO (invullen
& bespreken)

Doel de eisen en wensen van 
gebruikers voor PGO en dus digitale
uitwisseling van profesional –
gebruiker in beeld te krijgen. 

• 20 mei gebruikersgroep 
zorgorganisaties 

• 9 juni gebruikersgroep zorgverleners



Stand van zaken regio’s

• Regio Noord Holland Noord heeft aanvraag voor VWS 
gecomplementeerd, begonnen aan implementatie

• Zonnekaart: roadmap voor de regio is gepresenteerd 
en gepubliceerd

• Rotterdam beslissing eind mei, hebben in Coronatijd 
ook even stel moeten zetten 



Vernieuwde website

• Ontwikkeling toegevoegd (proeftuinen en standaarden)

• Handboek technische architectuur gepubliceerd 

• Stappenplan voor implementatie



Evaluatie website Babyconnect
• Input van onze (beoogde) gebruikers 

ophalen om de website te verbeteren.

• Wat willen we achterhalen?
» Welke informatie zoek je?

» Kun je makkelijk de gezochte informatie vinden?

» Hoe zoek je informatie?

» Wat mis je op de website? Wat willen we achterhalen?

• Tijdsinvestering: ongeveer 10 minuten

• Wanneer: in mei 2020

Doe je mee?



Rondvraag en sluiting
Volgende vergadering donderdag 4 juni 16:00 – 17:30 uur
(digitaal)


