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Wat wil ik met jullie doorlopen: 

• Wat is VIPP Babyconnect?

• Wat betekent het voor jou?

• Hoe doe je mee met VIPP Babyconnect?



VIPP1 
Algemene ziekenhuizen

VIPP2 
Zelfstandige klinieken

VIPP3 
GGZ-instellingen

VIPP4 
GGZ zelfstandigen

VIPP farmacie
Apothekers

VIPP Babyconnect 
Geboortezorg

VIPP OPEN
Huisartsen

VIPP InZicht 
Langdurige zorg 

inclusief uitwisseling ziekenhuizen

VIPP5 
Ziekenhuizen, UMC’s, klinieken

Overzicht VIPP programma’s

https://babyconnect.org/vipp-regelingen-geven-boost-aan-digitale-gegevensuitwisseling-in-de-zorg/


Uitgangspunten VIPP Babyconnect

• De juiste geboortezorggegevens, op het juiste moment, bij de 
cliënt en bij de juiste zorgverlener.

• Cliënt/patiënt heeft volledige regie over haar 
geboortezorggegevens.

• Zorgstandaard Integrale Geboortezorg als uitgangspunt.

• VIPP Babyconnect geeft invulling aan wetgeving en 
professionele standaarden.

• Gedreven vanuit gebruikers d.m.v. gebruikersgroepen (zie 
factsheet).

https://www.kennisnetgeboortezorg.nl/zorgstandaard/
https://babyconnect.org/toolkit/factsheet-gebruikersgroepen/


Digitale gegevensuitwisseling: hoe werkt 
het? (klik hier)

https://www.youtube.com/watch?v=L_sjCGzav8A&feature=emb_logo


Wat betekent het voor jou als zorgverlener?
• Je blijft in je eigen systeem werken.

• Je hoeft geen gegevens meer over te typen.

• In je eigen dossier kun je gegevens inzien uit het dossier van andere 
zorgverleners (landelijk).

• De cliënt krijgt regie over en inzage in haar gegevens d.m.v. het PGO.

• Alle disciplines van de geboortezorg doen mee.

JGZ

Van pre-conceptieconsult tot 8 weken postpartum



Wat betekent het voor jouw zwangeren?

• … heeft meer regie over haar zwangerschap.
• … kan zich beter voorbereiden op een afspraak.
• … hoeft haar verhaal maar één keer te vertellen. 
• … is bewuster en meer betrokken bij haar zorg en evt. 

besluitvorming.
• … kan haar gegevens nog eens nalezen.
• … weet dat haar zorgverlener alle gegevens heeft om de 

beste zorg te leveren. 



Hoe doe je mee?
• Met de subsidie is er financiering om gegevensuitwisseling te 

organiseren. Hiermee kan een projectorganisatie ingericht 
worden.

• Als VSV vorm je een partnerschap met minimaal 3 VSV’s/IGO’s.

• Iedere zorgorganisatie tekent voor deelname.

• Eigen tijdsinzet: impact op werkproces, volgen van scholing. 

• Er zijn extra systemen nodig die de koppeling verzorgen. De kosten 
hiervan hangen af van de regionale situatie.



Twee regio’s gestart met implementaties 

Noord-Holland Noord met 5 VSV’s

&

Rotterdam Rijnmond met 6 VSV’s

https://babyconnect.org/regio-noord-holland-noord-als-eerste-van-start/
https://babyconnect.org/regio-rijnmond-krijgt-subsidie-voor-digitale-gegevensuitwisseling/


Vragen?

PROGRAMMA BABYCONNECT

PS: zie ook www.babyconnect.org en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

http://www.babyconnect.org/
https://babyconnect.org/nieuwsbrief/


VIPP ondersteuningsteam

info@carecodex.org

• Digitaal spreekuur

• Themabijeenkomsten

• Ondersteuning in de regio

• Toolkit, trainingen, scholingen

mailto:info@carecodex.org


Landelijk actieprogramma om digitale informatie-uitwisseling tussen cliënten en 
zorgverleners, en zorgverleners onderling mogelijk te maken


