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Proces digitale geboorteaangifte
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Kwartiermaker

 In 2012 meedenken over de ontwikkeling van 
verschillende apps, huwelijk, geboorte en 
overlijden met andere gemeenten 

 In 2013 testen van apps voor iBurgerzaken (het 
proces)



Bijeenkomst kwartiermakers
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Invoering digitale geboorteaangifte 

 9 december 2014 live gegaan met iBurgerzaken, 
geboorte, huwelijk en overlijden

 Vanaf januari 2015 geen bevallingen meer in ZGT 
Hengelo (O), meer geboorteaangiften in de 
Gemeente Almelo

 Overleg met ZGT om weer een geboorteloket te 
openen in het ZGT, zolang ‘natte’ handtekening 
noodzakelijk is

 2 februari 2015 opening geboorteloket in het ZGT 
en digitale aangifte mogelijk met DigiD
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Opening geboorteloket
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Geboortezorg in Twente…
een goed begin!

Datum 16-04-2016
Spreker Erna Nijkamp



Geboortezorg in Twente

Veranderingen in Twente

• Mei 2013: Twentse Medische cooperatie opgericht 

• November 2013: start uitvoering plan ‘een goed begin in 
Twente’.

• Januari 2015: bevallen bij ZGT alléén in Almelo



Geboortezorg in Twente



Geboortezorg in Twente

Gezinsgerichte zorg



Samenwerkingsrelaties

Geboortezorg in Twente

• Andere ziekenhuizen/instellingen

• Zorgverzekeraars

• Scholen/ universiteiten 

• Gemeente

• Ketenpartners: o.a. verloskundigenpraktijken en 
huisartsen



Geboortezorg in Twente



Voorlichting

 Folders gemeente Almelo bij poli gynaecologie 
ZGT en verloskundigen in Almelo e.o.

 Informatie verstrekking door verpleging en eigen 
folder ZGT

 Aanplakbiljetten in ZGT
 Bij bv. erkenning ongeboren vrucht aan de balie, 

informatie verstrekken over digitale aangifte en 
geboorteloket in ZGT
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Voordelen digitale aangifte / 
geboorteloket ZGT

 Verbetering dienstverlening toevallige geboorten
 Moeder kan mee met de geboorteaangifte
 Contactmoment bij geboorteaangifte korter
 Geboorteloket zorgt voor minder drukte aan de 

balies in het stadhuis
 Zaakgericht werken in iBurgerzaken
 Contact tussen ZGT en gemeente
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Lessons learned

 ‘natte’ handtekening
 Door nieuwe applicatie, bestaande processen 

opnieuw bekijken
 Collega’s enthousiast, applicatie 

gebruiksvriendelijk
 Digitale aangifte alleen voor ‘standaard’ aangifte
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 Samenwerking ZGT / gemeente   Gastvrij
 Digitale aangifte                         Eigentijds
 Niet digitaal ook mogelijk            Klantvriendelijk
 iPad in Wi-Fi omgeving                Aanwezig 
 DigiD beide ouders    Noodzakelijk 

(website) Upload wiegenkaartje  Bewijsstuk 
 “Natte handtekening”    Afspraak 
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￭ Geboortekaartje ￭19



Voordelen

• Burger
• Ambtenaar
• Zorgprofessional

￭ Co-creatie in de lijn ￭20



Voordelen
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Aantal geboorteaangiften 

￭Verwachtte aantal geboorten in 2015: 
> 2200 ￭22￭16-04-2015



De toekomst…
• Geboortezorg én aangifte in Twente is 

deskundig en gastvrij.
• ZGT en Gemeente Almelo weten elkaar nog 

beter te vinden.
• Aangifte kan zo eenvoudig mogelijk vanuit 

huis gedaan worden. ‘Natte handtekening’ 
wordt verleden tijd.

• Wie weet wat nog meer…

￭23￭16-04-2015



Vragen?
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