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Kennis en techniek VIPP Babyconnect beschikbaar voor invoering digitale 
gegevensuitwisseling in de geboortezorg 
  
Vanaf 1 juli kan de geboortezorg aan de slag met de kennis en techniek die beschikbaar is voor regionale 
implementatie van digitale gegevensuitwisseling. De afgelopen maanden heeft het programmabureau 
VIPP Babyconnect samen met organisaties in de geboortezorg, softwareontwikkelaars en experts op het 
gebied van techniek en zorgstandaarden de benodigde technologie en de kennis verder ontwikkeld.  
 
Modulaire aanpak klaar voor gebruik  
De aanpak van VIPP Babyconnect maakt het mogelijk om op elk moment in het zorgproces de relevante 
zorggegevens van de cliënt in te zien als zij daar toestemming voor geeft. Dit draagt bij aan betere 
informatie voor betere zorg. Wat er voor de realisatie van digitale gegevensuitwisseling nodig is is in elke 
geboortezorgregio anders en vraagt andere technische aanpassingen. VIPP Babyconnect gaat daarom uit 
van een technische oplossing met een modulaire aanpak. Deze aanpak is ontwikkeld en getest door 
experts, leveranciers en landelijke organisaties in de (geboorte)zorg. Meer informatie over de modulaire 
aanpak is te vinden op VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel/Architectuur 
 
VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel beschikbaar 
Een andere belangrijke bouwsteen voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het VIPP 
Babyconnect Afsprakenstelsel. Dit stelsel is per 1 juli beschikbaar.  
Het afsprakenstelsel bevat de technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie over waar 
de regionale architectuur aan moet voldoen om digitale gegevensuitwisseling mogelijk te maken. De 
regionale opdrachtgevers binnen de geboortezorg kunnen hiermee precies aangeven volgens welke 
specificaties zij hun digitale infrastructuur willen laten aanpassen.  
  
InteropLAB te gebruiken  
Leveranciers van zorginformatiesystemen kunnen vanaf nu de ontwikkelde techniek testen en valideren in 
de Babyconnect-omgeving van InteropLAB. Binnen deze testomgeving kan worden vastgesteld of de 
ontwikkelde software voldoet aan de vereisten voor informatieuitwisseling binnen de geboortezorg.  
 
Over VIPP Babyconnect 
Babyconnect is het VIPP-programma voor de geboortezorg om gebruiksvriendelijke digitale 
gegevensuitwisseling te realiseren tussen cliënten en zorgverleners, en zorgverleners onderling in de 
geboortezorg. Het doel is naadloos aansluitende zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en 
geboorte, inclusief de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënte en haar kind, waaronder de 
jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Zie ook www.babyconnect.org 
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Neem voor meer informatie contact op met Ellen Jongkind, via e.jongkind@carecodex.org of 
info@carecodex.org 
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