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Laatste subsidieronde voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg 
 

Voor 1 juni a.s. moeten de aanvragen binnen zijn bij het programmabureau van VIPP Babyconnect t.b.v. de laatste 

subsidieronde voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Uiterlijk in mei krijgen zorgverleners van hun 

VSV/IGO de vraag om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen. VSV’s/IGO’s kunnen de digitale 

gegevensuitwisseling na de sluitingsdatum van het programma Babyconnect ook zelf regelen, maar dan zonder 

ondersteuning van het programmabureau en zonder deze subsidie. De overblijvende financiële middelen krijgen 

een andere bestemming. 

 

De NVK neemt deel aan het kerntafel overleg van VIPP Babyconnect en steunt het initiatief omdat het programma 

bijdraagt aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.  

 

De behoefte aan goede digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg is groot. In de dagelijkse 

praktijk van netwerkzorg, ongeplande zorg en soms acute zorg willen zorgverleners op elk moment de juiste, actuele 

informatie over de cliënt op hun scherm kunnen zien. Bovendien is het binnenkort wettelijk verplicht om te zorgen 

voor inzage in gegevens voor alle patiënten/cliënten. VWS stelt daarom een subsidie beschikbaar voor versnelling van 

de digitale gegevensuitwisseling; VIPP Babyconnect helpt daarbij.  

 

In 6 stappen naar 30 juni 2021 

Bijna alle VSV’s/IGO’s zijn bezig met de voorbereidingen voor de subsidieaanvraag. De planning tot 30 juni is:  

Maart April Mei 

1. Partnerschap is er klaar voor 2. Alles en iedereen is er klaar 

voor 

3. Leden VSV’s ondertekenen 

√ Plan van aanpak 

√ Begroting 

√ Penvoerder 

√ Stuurgroep 

√ Communicatie 

√ Alle deelnemers geïnformeerd 

over subsidieaanvraag 

√ Toelichting aan leden van 

VSV’s/IGO’s waar nodig 

√ Alle leden van VSV’s/IGO’s 

tekenen overeenkomst 

√ Penvoerder maakt stukken 

verzendklaar 

Vóór 1 juni In juni Vóór 30 juni 

4. Penvoerder vraagt aan 5. Commentaar afgestemd 6. Ingediend bij VWS 

√ Vóór 1 juni bij 

programmabureau Babyconnect 

OF: 

√ Vóór 15 mei, dan op 1 juni bij 

VWS 

√ Eventuele commentaren vanuit 
programmabureau naar regionale 
partnerschappen 

√ Alle subsidieaanvragen 

ingediend door partnerschappen 

bij VWS 

 

Het programmabureau van VIPP Babyconnect bekijkt of de aanvragen voldoen aan de subsidievoorwaarden van VWS. 

Is alles in orde, dan kan de penvoerder de aanvraag indienen bij VWS. Zijn er nog aanpassingen of aanvullingen nodig, 

dan worden die besproken met de penvoerder. Regionale partnerschappen die de aanvraag op 1 juni bij VWS willen 

indienen, moeten die voor 15 mei naar het programmabureau sturen.  

 

Ondersteuningsteam  

Heb je vragen over de subsidieaanvraag of de voorbereidingen? Er staat een regionaal ondersteuningsteam paraat om 

je te helpen. Neem hiervoor contact op met programmamanager Susan Osterop s.osterop@carecodex.org of via  

 06 1321 4994. Kijk voor meer informatie op de website www.babyconnect.org of op Twitter #DaarTekenIkVoor. 
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http://www.babyconnect.org/

