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CPZ – themabijeenkomst

digitale gegevensuitwisseling

10 maart 2020 



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


Babyconnect is lid van de VIPP* familie



Wat is Babyconnect?
Landelijk actieprogramma om digitale informatie-uitwisseling 
tussen cliënten en zorgverleners én zorgverleners onderling 
mogelijk te maken.

Aanleiding: 

• Vastgelegde verplichting in de ZIG (Zorgstandaard Integrale 
Geboortezorg).

• De aankomende wetgeving digitale gegevensuitwisseling in de 
zorg.

• Wens van zorgverleners om makkelijker gegevens te kunnen 
delen 



Waar komen we vandaan?
• Proof of concept in 2016

• Onderzoek Nictiz 2017

• Framework; tot stand gekomen i.o.v. het Ministerie van 
VWS met CPZ, Perined en Nictiz en opgesteld door Stichting 
CareCodex. 

Onderstaande partners hebben dit onderschreven:



En vervolgens…

• Roadmap (mijlpalenplanning)

• Beleidsregel VIPP Babyconnect

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


Regionaal en landelijk programma





Hiërarchie van eindgebruikers

1. De patiënt/cliënt en naast betrokkenen

2. De individuele zorgverleners

3. De zorgorganisatie(s)

4. Data-analisten / statistiekbeheerders



Stand van zaken landelijk

• Proeftuinen: eerste ervaringen laten zien dat technische 
ontwikkeling in de regio nog niet voldoende 
resultaten opleveren. 

• Gebruikersgroepen 2020 gepland en gestart.

• Leveranciersmanagement.

• Samenwerking & communicatie met veel partijen.

• Plan van aanpak RSO door VWS.



Regionaal – implementeren

• Gebruik maken van subsidie.

• Partnerschappen met minimaal 3 VSV’s die kunnen 
aanvragen.

• Beleidsregel ten grondslag.



Beleidsregel: centraal staan de 
outcomedoelen Informatieberaad Zorg

Het duurzaam informatiestelsel moet leiden tot:

1. Medicatieveiligheid

2. Patiënt/Cliënt centraal

3. Overdracht

4. Eenmalig vastleggen en hergebruik van gegevens



Stand van zaken regionaal

• Knelpunten eerste tranche oplossen d.m.v. 
regionale en landelijk gesprekken met VWS.

• Mogelijke aanpassingen in beleidsregel en tranches.

• 62 VSV’s (van de 72) in beeld om vanuit de 
Zorgstandaard aan de slag te gaan met digitale 
gegevensuitwisseling (informatie, organisatie, 
technisch).

• Veel kennis ophalen en bundelen.



Tour in het land

• 7 april; Midden Nederland (Utrecht)

• 8 april; Noord Nederland (Drachten)

• 15 april; Oost Nederland (Deventer)

• 16 april; Zuid-Holland (Rotterdam)

• 22 april; Gelderland (Nijmegen)

Nodig je je achterban uit?



Vragen
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