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DE SUBSIDIEREGELING VIPP BABYCONNECT IN HET KORT 
Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg tussen cliënten en zorgverleners en zorgverleners 
onderling te stimuleren, is door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een 
subsidieregeling opengesteld. Het doel van betere digitale gegevensuitwisseling is naadloos aansluitende 
zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte, inclusief overdracht naar andere 
zorgverleners. De cliënte krijgt de regie over haar eigen gegevens. In de beleidsregel is te lezen hoe de 
subsidieregeling werkt en hoe de subsidie precies aangevraagd kan worden. Deze factsheet is een verkorte 
weergave van de beleidsregel. Voordat een subsidieaanvraag wordt gedaan, wordt aangeraden de 
volledige beleidsregel goed door te nemen.  
 
Waarvoor is de subsidie bedoeld? 
De minister kan een subsidie verstrekken tussen 1 juli 2019 en 1 juli 2023. In vijf periodes kan een aanvraag 
worden ingediend. De subsidie wordt verstrekt aan de penvoerder van een regionaal partnerschap met 
juridische bevoegdheid en wordt gebruikt voor de implementatie en realisatie van gegevensuitwisseling, 
coördinatie, het organiseren van inspraak en het informeren van zorggebruikers. De subsidie is niet 
bedoeld om bijvoorbeeld de licentie voor een zorginformatiesysteem te betalen. 
 
De informatie-uitwisseling die binnen de geboortezorg mede door deze subsidie mogelijk wordt gemaakt, 
maakt zorginformatie voor patiënten en cliënten toegankelijk via de Persoonlijke gezondheidsomgevingen 
(PGO’s) die voldoen aan het MedMij-afsprakenstelsel. 
 
Regionaal partnerschap 
De subsidie kan worden aangevraagd door een regionaal partnerschap dat voldoet aan de volgende 
voorwaarden: 
• Het bestaat uit minimaal drie Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s) en/of Integrale 

Geboortezorgorganisaties (IGO’s), tenzij door uitzonderlijke geografische omstandigheden slechts 
twee VSV’s in de regio beschikbaar zijn; en 

• Bij voorkeur de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) of andere aanbieders van 
jeugdgezondheidszorg zijn bij de samenwerking betrokken. 

 
Organisaties die als penvoerder van het regionaal partnerschap kunnen optreden zijn: 
• De regionale ondersteuningsstructuren (ROS’en). 
• De regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s). 
• De gezamenlijke organisatie van VSV’s, die de juridische bevoegdheid heeft. 
De penvoerder moet rechtspersoonlijkheid hebben. 
1 juli 2019 t/m 30 september 2019  
De subsidie 
De hoogte van de subsidie is maximaal 88.200 euro per aangesloten VSV of IGO en wordt gebaseerd op de 
werkelijke kosten die zijn opgenomen in de begroting bij het regionaal projectplan. 
 
Bij toekenning van de subsidie ontvangt de penvoerder van het regionaal partnerschap een voorschot van 
70% van de toegekende subsidie. De definitieve en volledige toekenning van de subsidie door VWS is 
gebaseerd op het behalen van de in de beleidsregel overeengekomen resultaten. Jaarlijks brengt de 
penvoerder inhoudelijk en financieel verslag uit over de voortgang aan de minister. In de beleidsregel staat 
welke andere taken de penvoerder heeft. 
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Hoe vraag je de subsidie aan?  
Er zijn vijf periodes waarin de subsidie kan worden aangevraagd:  

 
De subsidie wordt aangevraagd met een formulier van het ministerie van VWS. Bij dit aanvraagformulier 
wordt een aantal bijlagen toegevoegd:  
 

1. Een plan van aanpak en begroting (met bijlagen als een overzicht van de deelnemende VSV’s). Het 
plan van aanpak maakt duidelijk welke uitdaging in de regio ligt.  

2. Een ingevulde en door Babyconnect ondertekende checklist en een bewijs van deelname aan het 
VIPP-programma Babyconnect.  

3. Een ondertekende samenwerkingsovereenkomst van alle organisaties die deelnemen aan het 
regionaal partnerschap (minimaal 3 VSV’s of IGO’s). 

4. Een ondertekende overeenkomst voor het vestigen van een dienst van algemeen economisch 
belang. 

De subsidieaanvraag gaat eerst naar Babyconnect voordat deze wordt ingediend. De aanvraag wordt door 
het programmabureau nagelopen om te zien of die voldoet aan de subsidievoorwaarden. Zijn er nog 
aanvullingen of aanpassingen nodig, dan neemt Babyconnect contact op om de verbeterpunten door te 
nemen. Het programmabureau kan ook helpen bij het schrijven van de aanvraag en ondersteuning bieden 
om te zorgen dat de aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoet.  

Formats 
De regionale partnerschappen werken met formats voor bovengenoemde documenten die het 
programmabureau Babyconnect beschikbaar stelt via: https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-babyconnect.  
 
Toetsing uitkomstdoelen 
VWS toetst de behaalde resultaten aan de uitkomstdoelen van het Informatieberaad Zorg op het gebied 
van medicatieveiligheid, de patiënt centraal, digitale overdracht, en eenmalig vastleggen voor meervoudig 
gebruik. 
 
Meer informatie en ondersteuning 
Op de website van VIPP Babyconnect vind je meer informatie over het programma, de subsidie en hoe je 
deze aanvraagt en er is een overzicht van vragen en antwoorden. Je kunt voor meer informatie ook contact 
opnemen met programmamanager Susan Osterop. Zij is te bereiken door een mail te sturen aan 
s.osterop@carecodex.org of via telefoonnummer: 0613214994 
 
 
 
 
Aan deze factsheet kunnen geen rechten worden ontleend; raadpleeg voor de volledige regeling het originele document 
(Beleidsregel/subsidieregeling). 
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