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Geboortezorg in de regio Rijnmond  
Regio Rijnmond heeft een grootstedelijk karakter. Een tiende van de geboortes in Nederland vindt 

hier plaats. De regio heeft een omvangrijke populatie van (kwetsbare) zwangeren en kent een 

complexe structuur van samenwerking. Alle leden van de verloskundige samenwerkingsverbanden 

zetten zich dagelijks in voor de beste uitkomsten in de geboortezorg. Zij doen dit in nauwe 

samenwerking met de organisaties en hulpverleners uit het sociaal domein. 

Regionale kengetallen 

• Ca 18.000 bevallingen per jaar 

• 4 VSV’s en 1 Integrale Geboortezorgorganisatie (IGO) 

• Bijna 50 verloskundige praktijken  

• Ca. 30  kraamzorgorganisaties 

• 1 Geboortecentrum 

• 6 ziekenhuizen 

• Centra voor Jeugd & Gezin; Rijnmond & Capelle a/d IJssel 

• 1 District Verloskundig Platform (DVP) waarin bovengenoemde organisaties verenigd zijn 
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Drie jaar geleden zochten ziekenhuizen, verloskundigen, echo- en kraamzorgorganisaties elkaar op 

om samen mogelijkheden voor gegevensuitwisseling in de geboortezorg te onderzoeken. Aanleiding 

was dat alle betrokken ziekenhuizen hetzelfde ziekenhuis informatie systeem (ZIS) zijn gaan 

gebruiken.   

De bij het DVP Rijnmond aangesloten organisaties en professionals hebben dit thema samen met de 

Moederraad regionaal opgepakt. De ambitie is om gegevensuitwisseling te realiseren, waarbij een 

zwangere zelf haar eigen gegevens beheert en de zorgverlener vanuit het eigen systeem altijd 

toegang heeft tot de gegevens van een zwangere of pas bevallen vrouw (met haar 

toestemming). Daarmee hebben zowel zorgverleners als zwangere of pas bevallen vrouwen actueel 

inzicht in zorggegevens. Ook vermindert het de administratieve lasten en de kans op fouten. Het 

biedt een manier om de zorgverlening en de uitkomsten van de geboortezorg samen te verbeteren. 

Het regionale project draagt de naam “Integraal Geboortezorgdossier (IGD) Rijnmond”.  

Subsidieaanvraag VIPP Babyconnect 
Om een integraal geboortezorgdossier te realiseren, heeft het DVP Rijnmond een subsidieaanvraag 

ingediend. VIPP Babyconnect is een landelijk subsidieprogramma van het ministerie van VWS. Het 

landelijk programmabureau Babyconnect ondersteunt regio’s met advies, een afsprakenstelsel, 

informatie en trainingen om regionaal gegevensuitwisseling te realiseren. 

Traject van de aanvraag 

• September 2019   Indiening subsidieaanvraag VIPP Babyconnect 

• Juli 2020    Indiening aangepaste subsidieaanvraag VIPP Babyconnect 

• September 2020   Toekenning subsidie aan regio Rijnmond 

• September 2020- december 2022 Looptijd van het regionale project 

https://www.dvprijnmond.nl/
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Wie doen mee in het project IGD Rijnmond? 
Om het project uit te voeren is een regionaal samenwerkingsverband gevormd.  
Deelnemers zijn: 
 

Namens de cliënten 

• Moederraad District Verloskundig Platform 
Rijnmond (DVP) 

 

Samenwerkingsverband ziekenhuizen 
Stichting Samenwerkende Rijnmond 
Ziekenhuizen (SRZ) 

Verloskundige SamenwerkingsVerbanden 

• VSV Sophia 

• VSV Franciscus Gasthuis & Vlietland 

• VSV IJsselland Ziekenhuis 

• VSV Rotterdam-Zuid 

• IGO Zuid aan Zee  
  

Jeugdgezondheidszorg en publieke 
gezondheidszorg 

• CJG Rijnmond 

• Gemeente Rotterdam 

Penvoeder, projectcoördinatie en uitvoering 
• District Verloskundig Platform (DVP) Rijnmond (penvoerder)  

• ROS ZorgImpuls (projectcoördinatie) 
• RSO Stichting RijnmondNet (projectleiding technisch) 

 

Alle deelnemende organisaties zijn ook vertegenwoordigd in de projectorganisatie. De deelnemende 
organisaties leveren daarnaast afgevaardigden aan de landelijke gebruikersgroepen Babyconnect. 
 
Landelijke gebruikersgroepen Babyconnect 

• Cliënten 

• Zorgverleners 

• Zorgorganisaties 

• Data-analisten en statistiekbeheerders 

Wat gaan we doen? 
Doel van het project is om alle aangesloten zorgverleners en zorgorganisaties te helpen om tot de 

uitwisseling van relevante persoons- en klinische gegevens en eventueel cliëntgerapporteerde 

gegevens en uitkomsten van zorg voor, tijdens en tot 8 weken na de zwangerschap te komen. 

Uitwisseling vindt plaats tussen alle betrokken zorgverleners. Daarnaast wordt informatie 

beschikbaar gemaakt voor cliënten. Streven is dat zij op termijn de eigen gegevens kunnen bekijken 

in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

Het project richt zich uiteraard niet alleen op technische oplossingen. De beoogde 

gegevensuitwisseling moet organisatorisch, praktisch én technisch goed werken. Na afronding van 

het project moet de uitwisseling goed in de regio geborgd zijn op financieel, juridisch en praktisch 

vlak. 
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Hoe gaan we dat doen? 
De VIPP Babyconnect-subsidie kent een resultaatverplichting tot implementatie in de regio. 

Tegelijkertijd is gegevensuitwisseling tussen verschillende domeinen soms nog onontgonnen terrein. 

Om deze reden wordt met goedkeuring van subsidieverstrekker, het Ministerie van VWS, een 

gefaseerde aanpak gehanteerd. We zetten steeds afgebakende stappen met een eigen planning en 

een budget en rapporteren iedere volgende stap aan VWS.  

Waar beginnen we mee? 
De eerste stap is van oktober 2020 tot en met maart 2021. We richten de regionale 

projectorganisatie in, we brengen de regionale situatie en wensen in kaart en we ontwerpen de 

eerste oplossingsrichtingen. 

Veel gestelde vragen 
Alle vragen zijn welkom. Hieronder zie je waar je terecht kunt met je vraag. Informatie over het 

project en bijvoorbeeld een lijst met veel gestelde vragen wordt gepubliceerd op de website van het 

DVP Rijnmond: https://www.dvprijnmond.nl/dvp-rijnmond/integraal-geboortezorgdossier/ 

Contact 

Hiske Ernst (Penvoeder DVP Rijnmond), voorzitter DVP Rijnmond 

info@dvprijnmond.nl 

Annelies de Vries (ZorgImpuls), coördinerend projectleider IGD Rijnmond 

annelies.de.vries@zorgimpuls.nl 
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