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Uitvraag  
Bij start van het project hebben alle deelnemers uit de verloskunde (eerste lijn) en de kraamzorg 
meegedaan aan een uitvraag ten behoeve van een eerste startopname van de situatie in de regio.  

 

Knelpunten 

 

Motivatie

 

 

Deelnemers en bronsystemen 
Aan de hand van (onder meer) de uitvraag is er een overzicht opgesteld van alle deelnemers en hun 
bronsystemen.  

 

 

En verder 
• Alle deelnemende ziekenhuizen hebben HiX i.c.m. Zorgplatform in gebruik. 
• CJG Rijnmond werkt met Kidos (Gino). 
• Star-shl, BovenMaas Prenataal, de meeste ziekenhuizen en een grote groep 

verloskundigepraktijken gebruiken daarnaast voor het maken van echo’s Astraia. 
 

 Zie bijlage 3. voor het overzicht van deelnemers en hun bronsystemen. 

 

Verloskundige 
informatiesystemen

Onatal Orfeus Vrumun

Kraamzorg-
informatiesystemen

Atermes-KZC Conexus ISK/KRAAM.onl
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