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Agenda

• Mijlpaal

• De regio heeft gekozen

• Toelichting leveranciersselectie

• Hoe nu verder

• Demo HINQ

• Bijeenkomstenkalender
Heb je een vraag?
• Zet je vraag in de chat
• We proberen zoveel mogelijk te beantwoorden
• Op de rest komen we na afloop terug
• We sturen de presentatie na afloop toe

Chat



1. Wat kom je vandaag halen? 

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 3156 1431



2. Heb je de enquête over 
communicatie ingevuld? 

Ga naar www.menti.com en gebruik de code 3156 1431



Waar werken we naartoe? 

Zorgverleners

• Een zorgverlener houdt gegevens bij over de cliënt en haar kind

• De gegevens worden beschikbaar gemaakt voor andere zorgverleners

• Met de juiste toestemming kan een andere zorgverlener ze inzien 

• De relevante gegevens worden in een viewer overzichtelijk op een rij gezet voor de zorgverlener

Cliënt

• De gegevens worden ook beschikbaar gemaakt voor de cliënt

• Zij haalt ze binnen in haar eigen persoonlijke gezondheidsomgeving (pgo)

Bron illustraties: Babyconnect – Animatie “Onder de motorkap”



De regio heeft gekozen 

Belangrijke mijlpaal is behaald, 
we hebben SAMEN gekozen voor 
één leverancier! 



Penvoerder aan het woord

• Hoe is de selectie verlopen?

• “Vragen uit de zaal”



De regio heeft gekozen 
Belangrijke mijlpaal is behaald, we hebben SAMEN gekozen voor één leverancier! 

Subsidie
aanvraag 

2019 2020 2021 2022

Start project
Begin Plan van Aanpak

Inrichten Projectstructuur 

Leveranciersmanagement
Inrichten stuurgroep 

Opgezette Architectuur 

Leverancierskeuze
Eerste stappen proefimplementatie

Voorjaarsnota middelen
Contractering

… einde project



Hoe nu verder? 

• Afspraken maken
• Samenwerkingsovereenkomst met elkaar
• Definitieve contractering met leveranciers
• Definitief ontwerp op papier met leveranciers

• Regionale expertise
• Werkgroep Privacy en security leest mee op contractering en ontwerp
• Werkgroep Techniek leest mee op ontwerp

• Eerste implementatiestappen
• We gaan aan de slag met zorg- en registratieproces,
• met enkele verloskundigepraktijken en een ziekenhuis



Activiteit

Gezamenlijke startsessie

• Kennismaking met de eerste deelnemers

• Introductie van onze aanpak

Doorloop per praktijk

• Samen met een regionale projectleider een middag achter de computer

• Doorloop aan de hand van een handleiding: hoe registreer je op dit moment je informatie? 

Doelen

• We krijgen samen een beeld van hoe jullie nu registreren

• We toetsen de bruikbaarheid van de beschikbare handleidingen

Testsessie

• De betrokken leveranciers hebben intussen het een en ander ingericht.

• Doorloop van de nieuwe functionaliteit: werkt het? Hoe kan het beter?

Doelen

• Jullie helpen bij het realiseren van een correct werkende oplossing

• Jullie geven vroege input om tot een bruikbare oplossing te komen

Eerste conclusies

• Gezamenlijke sessie om de eerste bevindingen te bespreken

• Hoe kijken we naar de volgende stappen? Wat raden jullie aan voor praktijken die na jullie beginnen? Welke trainingen 

zouden geschikt zijn voor onze regio?



… en ondertussen 

• Wachten op de voorjaarsnota 



Demo HINQ



Bijeenkomsten

Werkgroep Proces – sessie met kraamzorg

Woensdag 1 juni 17:00-18:00 u.

Werkgroep Techniek

Juni 2022

Werkgroep Privacy en security

Juni 2022



Vragen? 


