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Inhoudelijke modules VIPP 

Babyconnect  
 

Ga jij met digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg aan de slag? Dan biedt het landelijk 

programmabureau VIPP Babyconnect ondersteuning. Er liggen inhoudelijke modules klaar die we in 

de vorm van een workshop, webinar, training of een e-learning op maat voor regionale 

partnerschappen, VSV’s/IGO’s of projectleiders en andere belangstellenden kunnen verzorgen.  

Hieronder staan de huidige inhoudelijke modules omschreven. Staat jouw onderwerp er niet bij, 

maar heb je wel iets nodig in de regio? Neem gerust contact op, dan kunnen we dit mogelijk samen 

ontwikkelen. Voor alle vragen over de inhoudelijke modules en ondersteuning hierbij, kun je mailen 

naar info@carecodex.org.  

Module basisuitleg over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg  
In de geboortezorg is samenwerken heel belangrijk. Veilige digitale gegevensuitwisseling is daar een 

onderdeel van. Maar hoe doe je dat? Hoe kun je dit oppakken? En wat betekent het voor jouw werk? 

Deze module is geschikt voor zorgverleners, bestuurders, ICT- medewerkers van zorginstellingen en 

projectleiders in de regio.    

De basis van veilige digitale gegevensuitwisseling wordt uitgelegd: Hoe werkt het? Wat gaan we 

doen? Wie doen er mee?  

De module kan gegeven worden in een training op maat voor de regio, in een interactieve workshop 

en er is een e-learning in ontwikkeling.  

Module architectuur  
Wil je digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaan implementeren, dan zijn een goede 

infrastructuur en architectuur van groot belang. Deze module richt zich op de technische 

architectuur. 

Deze module is geschikt voor regionale (technische) projectleiders, ICT- medewerkers, 

informatiespecialisten en architecten.  

In een training, workshop of webinar wordt uitleg gegeven over gegevensuitwisseling volgens de 

methode die Babyconnect volgt en architectuurscenario’s. Dit wordt gedaan aan de hand van het 

Afsprakenstel Interoperabiliteit Geboortezorg.  

De module kan in de regio worden gegeven bij bijvoorbeeld een werkgroep architectuur, maar is ook 

beschikbaar op aanvraag.  

 

 

 

 

mailto:info@carecodex.org
https://babyconnect.atlassian.net/wiki/spaces/VBC/pages/97813647/Afsprakenstelsel%2BInteroperabiliteit%2BGeboortezorg
https://babyconnect.atlassian.net/wiki/spaces/VBC/pages/97813647/Afsprakenstelsel%2BInteroperabiliteit%2BGeboortezorg
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Module interoperabiliteit 
Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat informatie eenduidig wordt vastgelegd en gedeeld. 

Dat heet interoperabiliteit. In deze module leer je er meer over én krijg je handvatten waarmee je dit 

kunt toepassen in jouw organisatie. 

Deze module is geschikt voor projectleiders van regionale partnerschappen en andere 

belangstellenden.  

De module wordt gegeven door middel van een interactieve workshop en kan in de regio op maat 

aangeboden worden.  

Module afsprakenstelsel 
Het Afsprakenstel Interoperabiliteit Geboortezorg beschrijft de afspraken, architectuur en 

(technische) specificaties die nodig zijn om interoperabiliteit in de geboortezorg te bereiken. In deze 

module krijg je een rondleiding door het afsprakenstelsel en de bijbehorende uitleg hierbij.  

De module kan in de regio worden gegeven aan (technische) projectleiders die ingewerkt worden, 

maar ook aan bijvoorbeeld een werkgroep architectuur, en op aanvraag.  

 

Module outcomedoelen 
Voor de VIPP programma’s zijn vier outcomedoelen vastgesteld: medicatieveiligheid, patiënt 

centraal, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en éénmalig vastleggen van gegevens. Deze 

landelijke doelen zijn een resultaatverplichting bij VIPP Babyconnect. Hoe maak je de vertaling naar 

de geboortezorg? Hoe pak je dit op in je projectplan? 

Deze module wordt gegeven in de vorm van een workshop waar we de outcomedoelen doorlopen en 

concreter gaan maken. De module is geschikt voor projectleiders van regionale partnerschappen en 

andere belangstellenden.  

 

Module gestandaardiseerd werken  
Zorginformatiebouwstenen (zibs) dienen als basis voor standaardisatie van zorginformatie. Zibs 

vormen de basis voor het Perinataal Woordenboek & Dataset (PWD) en de Nederlandse 

informatiestandaard voor de geboortezorg. Het PWD is opgenomen in het kwaliteitsregister van 

zorginstituut Nederland. Maar wat betekent gestructureerd werken? Registratie aan de bron? En wat 

zijn zibs? In deze module voor projectleiders en zorgverleners wordt de basisuitleg gegeven in de 

vorm van een webinar.  

 

 

 

 

 

 

https://babyconnect.atlassian.net/wiki/spaces/VBC/pages/97813647/Afsprakenstelsel%2BInteroperabiliteit%2BGeboortezorg
https://www.nictiz.nl/standaardisatie/informatiestandaarden/geboortezorg/
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/pwd
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/pwd
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Module Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) 

Met de aanpak van VIPP Babyconnect worden alle gegevens met betrekking tot de geboortezorg 

verzameld en gepresenteerd in een PGO (voor cliënten) of een viewer (voor de zorgverlener). Maar 

wat is een PGO? Hoe leg je dit uit aan zorggebruikers? In deze module wordt de basisuitleg geven 

over PGO’s.  

In samenwerking met de PGO Alliantie en het geboortezorgveld wordt gewerkt aan een e-learning 

module over de Persoonlijke Gezondheidsomgeving.  

Wil je als projectleider van regionale partnerschappen of zorgverlener binnen de geboortezorg de 

basisuitleg over PGO? Dan kan dit op aanvraag.  

 

Module communicatie  
Het organiseren van een kick-off, het maken van een stakeholdersanalyse of een nieuwsbrief zijn 

activiteiten die vaak bij de opstart van het project in de regio plaatsvinden.  

Deze module is geschikt voor de projectleiders van regionale partnerschappen en 

communicatiemedewerkers en -adviseurs. We lichten de ondersteuningsmogelijkheden toe en 

gebruiken hierbij de handleiding communicatie voor regio’s. Deze module wordt op maat gegeven en 

is op aanvraag beschikbaar. 

 

Module digitaal platform VIPP Babyconnect  
Kennis delen, deelnemen aan groepen op community, een eigen webpagina, dit kan op het digitaal 

platform VIPP Babyconnect. Voorbeeld van regionale pagina’s zijn Noord Holland Noord en 

Rijnmond.  

Wil je ook met het digitaal platform gaan werken, wil je groepen voor de regio, dan kunnen we je 

hiermee op weg helpen. We gebruiken hierbij de handleiding digitaal platform.  

Deze module wordt op maat gegeven en is op aanvraag beschikbaar voor projectleiders van 

regionale partnerschappen, communicatiemedewerkers en -adviseurs. Ook kan een workshop 

worden gegeven aan de werk- en stuurgroep van een regionaal partnerschap. 

 

Module eindgebruikers  
Eindgebruikers spelen een belangrijke rol binnen VIPP Babyconnect. In deze module lichten we de 

vier eindgebruikersgroepen (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten) en het 

werken met deze groepen toe. De eindgebruikersgroepen worden landelijk georganiseerd.  

In deze module voor projectleiders van regionale partnerschappen wordt uitleg gegeven over de 

eindgebruikersgroepen. Hoe kun je eindgebruikers in jouw regio hierop wijzen? Hoe gaan we hierin 

zowel landelijk als regionaal samenwerken? 

Deze module kan in een webinar of presentatie uitgelegd worden en is op aanvraag beschikbaar. 

 

 

 

 

 

https://www.patientenfederatie.nl/pgo-alliantie
https://babyconnect.org/toolkit/handreiking-communicatie-voor-regios/
https://gebruikers.babyconnect.org/
https://gebruikers.babyconnect.org/
https://gebruikers.babyconnect.org/cms/view/801c005e-ecd5-4663-b96f-d1dec6736b91/regio-noord-holland-noord
https://gebruikers.babyconnect.org/cms/view/4aa3134c-555b-42cd-b28c-e2b0f58a3030/regio-rotterdam-rijnmond
https://babyconnect.org/toolkit/handleiding-digitaal-platform/
https://babyconnect.org/gebruikers/
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Module financiële administratie  
Het is mogelijk om de financiële administratie uit handen te geven aan het landelijk 

programmabureau VIPP Babyconnect. Hoe dit werkt en welke afspraken worden gemaakt, bespreken 

we in deze module. Ter voorbereiding zijn er de 10 meest gestelde vragen over de financiële 

administratie.  

Deze module is voor penvoerders en financieel medewerker/ projectleiders en is op aanvraag 

beschikbaar. Hierbij wordt het stappenplan financiële administratie regio’s gebruikt.  

 

 

https://babyconnect.org/toolkit/10-meestgestelde-vragen-over-financiele-administratie/
https://babyconnect.org/toolkit/10-meestgestelde-vragen-over-financiele-administratie/
https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2020/06/Stappenplan-financie%CC%88le-administratie-regios.pdf

