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Uw brief

Geachte deelnemers van het programma Babyconnect,
Op 22 november jl. heeft een bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de
plaatsvervangend directeur-generaal curatieve zorg, de penvoerders van de
regionale partnerschappen en het programmabureau Babyconnect. Tijdens dit
overleg hebben wij gesproken over de aanvullende materiële kosten (€10 miljoen
voor 2022, 2023 en 2024) die nodig zijn om gegevensuitwisseling in de integrale
geboortezorg mogelijk te maken. Over de inhoud van dit overleg wil ik u middels
dit schrijven verder informeren.

Bijlage(n)
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Dit jaar hebben constructieve gesprekken plaatsgevonden tussen de Nederlandse
Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, het programmabureau Babyconnect
en de directie curatieve zorg van VWS over mogelijkheden om de aanvullende
materiële kosten te vergoeden aan de regionale partnerschappen. Pas in augustus
is duidelijk geworden dat deze niet bekostigd kunnen worden door
zorgverzekeraars, en dat bekostiging alleen via de VWS-begroting zou kunnen. Op
dat moment was het echter te laat om te bezien of hiervoor nog middelen binnen
de VWS-begroting voor 2022 e.v. kunnen worden gereserveerd. De volgende
mogelijkheid daarvoor is de besluitvorming over bijstellingen van de begroting in
aanloop naar de Voorjaarsnota 2022. Dit betekent dat ik u pas in mei uitsluitsel
kan geven.
Allereerst wil ik benadrukken dat ik de situatie betreur en dat ik begrijp dat deze
situatie de nodige onzekerheid en zorgen meebrengt voor u en uw regio. Maar
omdat besluitvorming over extra middelen pas in het voorjaar van 2022
plaatsvindt kan ik geen garantie geven dat deze aanvullende middelen voor
dekking van de materiële kosten beschikbaar komen. Wel kan ik benadrukken dat
ik het belang van gegevensuitwisseling in de geboortezorg, en daarmee het
programma Babyconnect, ondersteun en me ervoor zal inzetten dat aanvullende
financiële middelen bij voorjaarsbesluitvorming beschikbaar komen.
De directie curatieve zorg van VWS zal de komende tijd in nauw overleg met het
programmabureau en de penvoerders van de regionale partnerschappen bezien
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hoe we ervoor kunnen zorgen dat de vertraging die hiermee gemoeid is tot het
minimale beperkt kan worden. Wij hopen dat u met hetzelfde enthousiasme wilt
blijven deelnemen aan het programma in uw regio en dat u hiervoor nog steeds
uw commitment wilt geven.
Voor het geval deze brief vragen bij u oproept, wil ik u uitnodigen voor een
tweetal bijeenkomsten op maandag 6 december van 15:30-16:00 en op woensdag
8 december van 13:00-13:30. Tijdens deze bijeenkomsten zullen mijn collega’s
deze brief nader toelichten en eventuele vragen beantwoorden.
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U kunt zich voor deze bijeenkomsten aanmelden bij l.steentjes@minvws.nl. U zult
dan een WebEx-link ontvangen voor de desbetreffende bijeenkomst.
Hoogachtend,
de plaatsvervangd Directeur-Generaal Curatieve Zorg,

drs. Birgitta E. Westgren

Cc: de landelijke partijen in de geboortezorg, Nederlandse Zorgautoriteit,
Zorginstituut Nederland en de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.
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