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Afspraken bijeenkomst

• Bezwaar tegen opname?

• Vragen in de chat 

• Of vragen stellen via 
handje 

• Als we vragen niet 
kunnen beantwoorden, 
komen we er bij jullie 
op terug 



Agenda

Vragen aan VWS (Laura Steentjes)rondom de beleidsregel/kaders.

Update Programmabureau Babyconnect

Lessons learned en ervaringen van de afgelopen subsidieaanvragen

Aanpak ondersteuningsteam tot juli 2021



Update programmabureau 

• Factsheet viewen of 
importeren?

• Uitwerking Q&A webinar
CPZ digitale 
gegevensuitwisseling

• Podcast Verloskundig 
Baken met Dorine 
Veldhuyzen

https://babyconnect.org/wp-content/uploads/2020/12/Factsheet-viewen-versus-importeren.pdf
https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/qa-digitale-gegevensuitwisseling/
https://www.verloskundigbaken.nl/podcast/6-babyconnect-met-dorine-veldhuyzen/


JGZ - Impactanalyse

• 18/1 concept 
impactanalyse 
geboortezorg en JGZ 
besproken met veld, 
beleid voor input

• Er loopt een proof of 
concept (POC) voor 
digitaal 
overdrachtsbericht 
(DOB) 



Klankbordgroep inhoudelijke modules

• 15/1 kick-off sessie geweest 
met klankbordgroep voor 
inhoudelijke modules digitale 
gegevensuitwisseling 

• Verloskundige, 
kraamverzorgende, 
gynaecologe



Overleggen dec./jan. met Kraam 

• Knelpunt van landelijke 
kraamorganisaties in 
meerdere partnerschappen 

• Weinig kennis bij de kraam 

• Er loopt een proof of 
concept met leveranciers 
van ICT-systemen kraam 



Leerpunten uit tranche dec. 2020
Timing

• Op tijd ziekenhuizen benaderen (vergeet projectleider VIPP 5 niet!)

• Op tijd organisaties benaderen 

• Vraag eerder in traject : wat is nodig om te tekenen ((huis)juridisch, bevoegdheden) 

• Laatste traject kost veel tijd

• Planning van teveel projecten in ziekenhuizen

• Jaarplanning ziekenhuizen vóór juli 

• Te laat begonnen met verzamelen handtekeningen 



Leerpunten uit tranche dec. 2020

Organisatorisch

• Huisjuristen willen meekijken (onverwachtse hoek)

• Ken je overlegstructuur in de regio 

• Bestuurslagen goed kennen (vooral ziekenhuizen, kraam)

• Incompleet indienen 

• Toch een VSV niet meekrijgen (start met 4 VSV of meer)



Aanpak ondersteuningsteam t/m juli 2021

• Januari alle VSV’s in beeld en keuze voorgelegd:
» Februari aanvragen

» Juni aanvragen 

» Aansluiten bij regionaal partnerschap: …….

» Niet aanvragen

• Alle penvoerders in beeld en hun ondersteunen 



Ondersteunen met VIPP Babyconnect 

1. Generieke plan van aanpak en begroting op maat maken 

2. Aanvraagformulier (tekeningsbevoegd)

3. Samenwerkingsovereenkomst

4. DAEB

5. Checklist

Erbij betrekken 

a) Financiële afdeling 

b) Directeur (tekeningsbevoegd)

https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-babyconnect


Projectorganisatie

• Mandaat 

• Inspraak 

• Cliënten inspraak 

• Zorgverleners rollen/ 
inspraak



Penvoerder voorstellen 

Van de penvoerders vragen we om 
hun voor te stellen op 
papier/presentatie voor de VSV’s:

o Wie zijn wij  

o Welke expertise hebben we

o Wat kunnen we voor VSV 
doen en met welk team 

o Inhoudelijk en financieel 

o Borging /beheer uitleg 
(RSO, HINQ) 



Onderwerpen voor volgende keer? 


