
ICT&health     nr. 06/202060 ICT&health 61nr. 06/2020

FINA NCIER ING

Onder de stimuleringsprogramma’s voor digi-
tale gegevensuitwisseling (VIPP) valt ook de 
geboortezorg. VIPP Babyconnect is het pro-
gramma voor de geboortezorg. Professionals 
uit de geboortezorg werken in regionale part-
nerschappen samen met programmabureau 
Babyconnect aan gebruiksvriendelijke digitale 
gegevensuitwisseling tussen cliënten en 
zorgverleners, en zorgverleners onderling. 

Het doel is naadloos aansluitende zorg voor 
moeder en kind(eren) rond de zwangerschap 
en geboorte, inclusief de overdracht naar an-
dere zorgverleners van de cliënt en haar kind, 
waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinder-
arts en huisarts.

Op dit moment is die overdracht vaak nog niet 
goed geregeld. Zwangere vrouwen en moeders 
hebben te maken met verschillende zorgver-
leners die onderling patiëntinformatie niet 
of beperkt digitaal kunnen delen omdat hun 
informatiesystemen onvoldoende op elkaar 
aansluiten. Medische gegevens worden nog 
vaak mondeling doorgegeven of per e-mail of 
fax gedeeld, wat de kans op medische fouten 
vergroot en inefficiënt is. 

Regionale partnerschappen
De subsidie voor digitalisering van de ge-
gevensuitwisseling wordt toegekend aan de 
penvoerder namens de regionale partner-
schappen. Dit zijn samenwerkingsverbanden 

van minimaal drie verloskundige samen- 
werkingsverbanden (VSV’s) of integrale 
geboortezorgorganisatie (IGO’s), als zij dit 
gezamenlijk voor hun regio regelen. 

In het licht van de toekomstige verplichting 
tot gestandaardiseerde digitale gegevensuit-
wisseling (de Wegiz), is dit het moment om het 
te regelen met subsidie. Gezien de benodigde 
voorbereiding – het starten van de samen- 
werking binnen een regionaal partnerschap 
– begint de tijd te dringen om nog tijdig een 
aanvraag in te dienen. 

De eerste regio’s hebben al subsidie ontvan-
gen en zijn aan de slag. Een aantal andere 

regio’s is druk met de voorbereidingen om de 
subsidieaanvraag in te dienen. Wat zijn de er-
varingen tot nu toe? 

Samenwerking kleine 100 zorgverleners
De regio Noord-Holland Noord is koploper 
in de implementatie van digitale gegevens- 
uitwisseling in de geboortezorg. Bijna 100 
zorgverleners werkzaam bij ziekenhuizen, ver-
loskundigenpraktijken, echocentra, kraamzorg- 
organisaties en de jeugdgezondheidszorg in 
Noord-Holland Noord hebben zich gecommit-

teerd aan het programma. Als eerste regio in het 
land hebben zij de door VWS beschikbare subsidie 
aangevraagd en toegewezen gekregen. 

Evelien Timmerman, gynaecoloog Dijklander 
ziekenhuis: “Als ik een zwangere zie, krijg ik een 
stapel papier met informatie waarvan ik een 
groot deel moet overtypen. Daarmee ben ik én 
tijd kwijt ben, én kan ik fouten maken, maar ik 
baseer hier vervolgens wel mijn beslissing op. 
Dat kan anders en daarom doen wij mee.”

‘Gezamenlijk resultaat’
Regio Rijnmond is de tweede regio die de subsi-
dieaanvraag gehonoreerd heeft gekregen. In de re-
gio hebben zes VSV’s met bijna 50 organisaties de 
subsidieaanvraag ondertekend. Hieronder vallen 
waaronder zes ziekenhuizen, 33 verloskundigen-
praktijken, zeven kraamzorgorganisaties, het CJG 
Rijnmond, de Star-SHL en gemeente Rotterdam.

De subsidieregeling kwam voor Rijnmond op een 
gunstig moment. Drie jaar geleden zochten ziek-
enhuizen, verloskundigen, echo- en kraamzorg- 
organisaties elkaar op om de mogelijkheden voor 
goede gegevensuitwisseling in de geboortezorg 
te onderzoeken. De geboortezorgorganisaties en 
professionals aangesloten bij het District Verlos- 
kundig Platform Rijnmond sloegen de handen in-
een en pakten het thema regionaal op, samen met 
de Moederraad. Ze besloten toe te werken naar 
een ‘integraal geboortezorgdossier’, waarbij een 
zwangere zelf haar eigen gegevens kan beheren 
en waarbij de zorgverlener altijd toegang heeft 
tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen 
vrouw (met haar toestemming). 

De VIPP Babyconnect subsidie maakt het mo-
gelijk dit initiatief te realiseren. Hiske Ernst, 
voorzitter DVP Rijnmond, zegt hierover: “De 
succesvolle samenwerking tussen en betrok-
kenheid van alle zorgverleners in de geboor-

tezorg, Stichting RijnmondNet, IT-afdelingen 
van de ziekenhuizen en ZorgImpuls is veelbe-
lovend voor het gezamenlijke resultaat dat we 
willen behalen.”

‘Enthousiasme en duidelijkheid’
Jelle Nutma van ROS Friesland ondersteunt de 
eerste lijn bij de subsidieaanvraag en de vorm-
ing van het partnerschap in zijn regio. “We 
zijn in het begin vooral bezig geweest met 
mensen mee te nemen en te enthousiasmeren 
voor onze missie. We hebben een overleg- en 

organisatiestructu-
ur opgezet om het 
te gaan uitvoeren. 
Daarvoor hebben 
we een state-
mentdocument 
opgesteld, waarin 
we heel duidelijk 

vermelden waarom het belangrijk is dat je 
mee doet, wat je daarvoor moet doen, en wat 
het oplevert en ook hoe je met behulp van 
deze subsidieregeling en regionale projector-
ganisatie maximale ondersteuning krijgt. Dat 
heeft in Friesland goed gewerkt.”

De architectuur- en implementatiekant van 
de samenwerking wordt opgepakt door RSO 
GERRIT. GERRIT kijkt met de betrokken zorg-
partijen naar de infrastructuur die voor de 
regio nodig is.  

Nienke Lemstra-Idsardi van RSO GERRIT: “Wij 
ondersteunen de zorgverleners in Friesland, 
Groningen en Drenthe bij de verschillende 
subsidieregelingen en versnellingsprogramma’s, 
bijvoorbeeld met projectleiding, diensten of 
advies. Voor drie van de Friese verloskundige 
samenwerkingsverbanden en het VSV Zwolle 
gaan we daarnaast ook het penvoerderschap 
verzorgen.”

‘Bestuurders goed meenemen’
Arjan Biemans, adviseur bij Raedelijn in de 
regio Utrecht vertelt over de aanpak in zijn 
regio: “Bij de benadering van verloskundige 
samenwerkingsverbanden hebben we ook 
contact opgenomen met leden van de VSV’s. 
We hebben ontdekt dat het heel belangrijk is 
om dit vanuit de praktijk op te pakken. Vanuit 
de werksituatie van zorgverleners en hun 
cliënten, en ook vanuit de werkelijkheid van 
managers en bestuurders. We hebben dus 
gestuurd op meerdere lagen in organisaties, 
anders gaat het alleen maar over ICT.” 

Bestuurders zijn uiteraard nieuwsgierig naar 
het financiële plaatje. Voor de leden van de 
vier VSV’s in regio Utrecht werkt Raedelijn 
momenteel aan een publicatie waarin stappen 
en keuzes worden gepresenteerd en waarmee 

iedereen goed geïnformeerd moet worden. Bie-
mans: “Om informatie-uitwisseling in onze re-
gio juridisch te borgen, stellen we twee samen-
werkingsovereenkomsten voor: één voor het 
deelnemen aan VIPP Babyconnect en één voor 
specifiek regionale afspraken en aanschaf van 
bijvoorbeeld beveiligde infrastructuur.”

Naast de eerder genoemde regio’s zijn de 
VSV’s in de regio Limburg, Brabant, Overijs-
sel, Gelderland en Haaglanden ook regionale 
partnerschappen aan het vormen. Aan de slag 
gaan met digitale gegevensuitwisseling staat 
hoog op de agenda van de betrokken geboor-
tezorgprofessionals.  

De behoefte aan goede digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. In de dagelijkse 
praktijk van netwerkzorg, ongeplande zorg en soms acute zorg, willen zorgverleners op elk moment de juiste, actuele 
informatie over hun cliënt op hun scherm kunnen zien. VWS heeft daarom een VIPP-subsidie beschikbaar gesteld voor 
versnelling van digitale informatie-uitwisseling in de geboortezorg. Wat zijn de ervaringen van de regio’s die de subsidie 
VIPP Babyconnect aanvragen of al hebben ontvangen? 

‘Subsidie digitale gegevensuitwisseling 
geboortezorg nu regelen’

DOOR PAUL DRAL

ALS IK EEN ZWANGERE ZIE, KRIJG IK 
EEN STAPEL PAPIER MET INFORMATIE

Subsidie aanvragen
De VIPP Babyconnect subsidie wordt door VWS toe-
gekend aan penvoerders van regionale partnerschap-
pen. De hoogte van de subsidie komt overeen met 
de werkelijke kosten, zoals begroot in het regionaal 
activiteitenplan, met een maximum van 88.200 euro 
per aangesloten VSV of IGO.

De subsidie kan nog worden aangevraagd in drie 
perioden: november-december 2020, februari 2021 
en juni 2021. De totale doorlooptijd van de aanvraag, 
van indienen tot subsidie toegekend krijgen bedraagt 
circa 13 weken. 

 
Susan Osterop, als 
programmamanager 
betrokken bij VIPP Ba-
byconnect: “We zien dat 
regio’s die een subsidie-
aanvraag voorbereiden, 
aardig wat tijd nodig 
hebben om tot regio-
nale samenwerking te 
komen in de vorm van 
een regionaal partner-
schap. Om nog gebruik 
te kunnen maken van 

de subsidieregeling, is het daarom van belang zo snel 
mogelijk de regionale samenwerking te zoeken en te 
starten met de voorbereiding van de subsidieaan-
vraag. Doe daarbij gerust een beroep op het program-
mabureau van Babyconnect. Wij geven ondersteuning 
bij het starten van regionale samenwerking en het 
voorbereiden van de subsidieaanvraag.” 

Startpunt voor de aanvraag is de website van VIPP 
Babyconnect, waarop een overzichtelijk stappenplan 
en alle benodigde informatie, formats en tips te vinden 
zijn. Het regionaal ondersteuningsteam van Babycon-
nect is beschikbaar voor tips en advies op maat. 

Ga voor meer informatie naar www.babyconnect.org. 
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