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Mentimeter: 4576 9939

Wat verwacht je van vandaag?



Agenda

• Welkom en kennismaking 10

• Inleiding 10

• Projectorganisatie 10

• Basiskennis en scholing 25

PAUZE 10

• Registratie 15

• Rondvraag en vervolgafspraken 10



Integraal Geboortezorg Dossier Rijnmond

• Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en 
geboorte. Hier is informatie (digitaal) delen essentieel

• Programma VIPP babyconnect -> versnellen digitale gegevensuitwisseling

• Outcome doelen VIPP babyconnect:

1. Medicatieveiligheid,

2. De cliënt centraal,

3. Digitale overdracht, en

4. Eenmalig vastleggen voor meervoudig gebruik.

• Subsidie toegekend vanuit ministerie van VWS

• Regionaal initiatief i.s.m. Samergo en RijnmondNET



Waar werken we naartoe? 

Zorgverleners

• Een zorgverlener houdt gegevens bij over de cliënt en haar kind

• De gegevens worden beschikbaar gemaakt voor andere zorgverleners

• Met de juiste toestemming kan een andere zorgverlener ze inzien 

• De relevante gegevens worden in een viewer overzichtelijk op een rij gezet voor de zorgverlener

Cliënt

• De gegevens worden ook beschikbaar gemaakt voor de cliënt

• Zij haalt ze binnen in haar eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo)

Bron illustraties: Babyconnect – Animatie “Onder de motorkap”



Stappen tot nu toe gezet
Belangrijke mijlpaal is behaald, we hebben SAMEN gekozen voor één leverancier! 

Subsidie
aanvraag 

2019 2020 2021 2022

Start project
Begin Plan van Aanpak

Inrichten Projectstructuur 

Leveranciersmanagement
Inrichten stuurgroep 

Opgezette Architectuur 

Leverancierskeuze
Eerste stappen proefimplementatie

Voorjaarsnota middelen
Contractering

… einde project



Bronsystemen die met elkaar gekoppeld 
moeten worden: 

• Bronsystemen verloskunde eerste lijn Onatal, Orfeus, Vrumun

• Bronsysteem ziekenhuis Chipsoft i.c.m. Zorgplatform

• Bronsystemen kraamzorg Atermes (RST), Conexus, ISK

• Bronsysteem echoscopie? Astraia?

• Bronsysteem JGZ Kidos
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KidosOverdracht

• Extractor (B)
• Convertor (B)
• RS (B)
• RLV (C)
• Query builder (D)
• DVZA
• VIEWER



Next steps… komende tijd

• Afspraken maken
• Samenwerkingsovereenkomst met elkaar
• Definitieve contractering met leveranciers
• Definitief ontwerp op papier met leveranciers

• Regionale expertise
• Werkgroep Privacy en security leest mee op contractering en ontwerp
• Werkgroep Techniek leest mee op ontwerp

• Eerste implementatiestappen
• We gaan aan de slag met zorg- en registratieproces,
• met enkele verloskundigepraktijken en een ziekenhuis



Projectorganisatie

• Binnen regionaal project

• Binnen VSV

• Binnen ziekenhuis
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Basiskennis en scholing 

Mentimeter: 4576 9939



Basiskennis en scholing 

Wat vond je algemeen van de e-learning?

Mentimeter: 4576 9939



Basiskennis en scholing 

Is het voor jou nu duidelijk wat een PGO is?

Mentimeter: 4576 9939



Basiskennis en scholing 

Is het voor jou nu duidelijk welke informatie 
uitgewisseld gaat worden?

Mentimeter: 4576 9939



Basiskennis en scholing 

De e-learning gaf alle kennis die ik had 
verwacht te krijgen

Mentimeter: 4576 9939



Basiskennis en scholing 

E-learning Babyconnect

• Welke informatie miste er naar jou inziens in de e-learning?

• Welke vorm van scholingen zijn het prettigst om aan nieuwe/extra informatie te 
komen?

• Welke regionale kennisscholingen zijn van belang?

• Welke thema’s zijn geschikt voor train-de-trainer scholingen?



Registratie in de geboortezorg

• Geboortezorg is netwerkzorg

• Zorgverleners gaan gegevens met elkaar uitwisselen

• Goede dossiervoering gaat nu een nóg belangrijkere rol spelen



Registreren

1. Een zorgverlener heeft een consult met een 
cliënt.

2. Zorgverlener registreert gegevens in 
zijn/haar eigen systeem.

3. De gegevens worden beschikbaar gemaakt 
voor andere relevante zorgverleners.

Bekijken

I. Een (andere) zorgverlener heeft een consult
met de cliënt.

II. Zorgverlener opent zijn/haar eigen systeem 
inclusief geboortezorgviewer.

III. De beschikbare informatie over de cliënt van 
alle relevante zorgverleners kan worden 
bekeken in de geboortezorgviewer.

Regio-
platform

Delen



Kwaliteit is…



Kwaliteit is…

Registreren

• Correcte informatie invoeren, complete informatie invoeren

• Informatie op de juiste plek vastleggen

• Informatie in de juiste vorm en structuur invoeren

• Informatie tijdig invoeren

Delen

• Alle juiste informatie uit het systeem met de regio delen

• In de juiste vorm en structuur informatie met de regio delen

Inzien

• De juiste informatie te zien krijgen

• De informatie correct en compleet presenteren

Is de informatie nog actueel? 
Mis je geen essentiële zaken? 
Zet je informatie in het daarvoor bedoelde veld? 
Kun je alles kwijt? Gebruik je ook vrije tekstvelden? 
Houd je alles (tijdig) bij? 
Zijn er denk je oudere gegevens waar iets mee moet?

Het is goed ingevoerd, maar komt het er ook weer uit?
Komt het er kloppend uit?
Komt het er bruikbaar uit?

Het is goed gedeeld maar toont de viewer het ook?
Klopt de weergegeven informatie?



Kwaliteit is…

Registreren

• Correcte informatie invoeren, complete informatie invoeren

• Informatie op de juiste plek vastleggen

• Informatie in de juiste vorm en structuur invoeren

• Informatie tijdig invoeren

Delen

• Alle, juiste informatie uit het systeem met de regio delen

• In de juiste vorm en structuur de informatie met de regio delen

Inzien

• De juiste informatie te zien krijgen

• De informatie correct en compleet presenteren

Zorgverleners

Leverancier(s)

Leverancier(s)



Wat kunnen we in de regio doen/leren?

• Bewust worden van de noodzaak van goed registeren

• Inzicht krijgen van hoe er in de praktijk geregistreerd wordt

• Feedback noteren op de beschikbare handleidingen

• Formuleren wat we willen veranderen in de (nieuwe) praktijk

• Afspreken: we blijven tijdens en na het project met elkaar verbeteren!



Gevraagd

We gaan samen een ochtend/middag achter de computer zitten
We hanteren bestaande invulinstructies (Onatal, Orfeus, Vrumun)
We bekijken samen hoe de registratie in de dagelijkse praktijk verloopt:

• Welke velden vul je in? 
• Hoe compleet of incompleet is dat? 
• Kun je alles kwijt? Gebruik je ook vrije tekstvelden? 
• Biedt het systeem vaste lijsten met waardes die je kunt invullen? 
• En je collega’s?

Periode: augustus – september
Conclusies: september



Lijstje met organisaties - systemen

• Verloskundigenpraktijk In den Bolle Buik Onatal
Verloskundigenpraktijk Bergweg

• Verloskundigenpraktijk Aleida Orfeus

• Verloskundigenpraktijk West Vrumun
(Verloskundigenpraktijk Amarant)

• Franciscus Gasthuis en Vlietland HiX

• Kraamzorg RST Atermes



Hoe nu verder? 

• Eerste implementatiestappen
• We gaan verder met jullie input op de scholingen 

• Maken afspraken in de praktijk/ziekenhuis om langs te komen voor het stuk rondom registratie

• Maken ons klaar om te gaan testen in Q1 2023

• Implementatiekennis opbouwen



Vragen?

• Stel ze nu! 

• Of mail naar igdrijnmond@samergo.nl

Schrijf je in voor de nieuwsbrief door te mailen naar 
igdrijnmond@samergo.nl

mailto:igdrijnmond@samergo.nl
mailto:igdrijnmond@samergo.nl

