VIPP-5 regeling
De VIPP-5 regeling is het Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling voor de medisch specialistische
zorg. De VIPP-5 regeling is het vervolg op het succes van VIPP-1 en VIPP-2. Deze regeling heeft als doel
om de informatie-uitwisseling te verbeteren.

Digitaal de nieuwe standaard
Op dit moment wordt bijna alles in de zorg digitaal geregistreerd. In een digitale samenleving is het wenselijk om deze
informatie dan ook zo goed mogelijk te kunnen delen met alle betrokkenen. Voor de VIPP-1 en VIPP-2 regelingen is er
hard gewerkt om informatie te delen met de patiënt. De VIPP-5 regeling bouwt voort op die ontwikkeling en is er om
het meervoudig gebruik van informatie én de PGO’s te stimuleren.
De VIPP-5 regeling bestaat uit drie verschillende modules.

Module 1: BgZ en correspondentie naar het PGO, conform MedMij
De eerste module van de VIPP-5 regeling stimuleert het gebruik van het PGO en hergebruik van de Basisgegevensset
Zorg (BgZ). De patiënt krijgt steeds vaker zorg georganiseerd vanuit een netwerk, waardoor het belang om informatie
op een eenduidige wijze beschikbaar te stellen toeneemt. Het MedMij-Afsprakenstelsel is daarvoor in het leven
geroepen. Voor deze module dient de zorginstelling de BgZ en correspondentie, zoals verslagen en brieven,
beschikbaar te stellen aan de PGO van de patiënt, conform het MedMij-Afsprakenstelsel. Dit kan in een versneld of
regulier traject, waarbij respectievelijk 31-05-2021 en 31-12-2021 gelden als deadlines.
Module 2: Vragenlijsten & eHealth toepassingen en wijzigingsverzoeken BgZ
De rol van de patiënt verandert. Enerzijds wordt de zorg steeds meer naar huis verplaatst met monitoring op afstand.
Anderzijds wil de patiënt zelf ook een actievere rol in het zorgproces, al dan niet op advies van de specialist. De
tweede module van de VIPP-5 regeling speelt daarop in. Deze module bestaat uit drie onderdelen, waarvan de
zorginstelling ten minste aan twee moet voldoen. Alle onderdelen stimuleren een actievere rol van de patiënt.
1. De patiënt ontvangt vragenlijsten vanuit de zorginstelling in het PGO en kan deze ingevuld terugsturen naar de
		 zorginstelling, conform het MedMij-Afsprakenstelsel.
2. De patiënt krijgt een eHealth-toepassing ter beschikking gesteld, kan de resultaten delen met de zorginstelling en
		 krijgt deze informatie beschikbaar in het PGO, conform het MedMij-Afsprakenstelsel.
3. De zorginstelling kan voorstellen tot aanpassing van de BgZ van de patiënt ontvangen vanuit het PGO, conform het
		 MedMij-Afsprakenstelsel.

Module 3: BgZ en correspondentie uitwisseling met andere zorginstellingen
Om de administratieve last te verminderen en het hergebruik van informatie te bevorderen is er hard gewerkt aan
standaarden (informatiestandaarden en technische standaarden). Module 3 is gericht op de uitwisseling van de BgZ
en correspondentie tussen zorginstellingen. De ontvangende zorginstelling heeft daarbij de mogelijkheid om de
informatie gestructureerd over te nemen in het eigen EPD. Dit geldt voor tenminste vier administratieve ZIB’s en drie
aanvullende zorginhoudelijke ZIB’s. Dit heeft als doel om het overtypen van informatie te reduceren en meer handen
aan het bed te krijgen.
Hoe voldoet u aan de VIPP-5 regeling?
Om in aanmerking te komen voor de VIPP-5 regeling zijn
er verschillende criteria opgesteld door het Ministerie
van VWS. De belangrijkste criteria zijn hieronder
uitgelicht, de volledige lijst kunt u hier raadplegen.
•
		
•
		
•
		
•
		

De aanvraag dient u als zelfstandige zorginstelling 		
aan te vragen;
De oplossing voldoet aan afgesproken informatiestandaarden en het MedMij-Afsprakenstelsel;
De aanvraag kunt u indienen in de periode: 01-03-		
2020 t/m 30-04-2020;
Module 1 moet 12 tot 18 maanden eerder opgeleverd
worden dan module 2 en 3.

Waar helpt Enovation u mee?
Enovation helpt u met het behalen van de doelstellingen
door informatie beschikbaar te stellen uit uw
informatiesystemen aan de PGO van de patiënt.
Hieronder een greep uit onze dienstverlening:
• Het ontsluiten van de benodigde Zorginformatie
		 bouwstenen (o.b.v. HL7 FHIR);
• Het invullen van de Dienstverlener Zorgaanbieder
		 (DVZA), conform het MedMij-Afsprakenstel;
• Het integreren van eHealth-toepassingen binnen de
		 zorginstelling;
• Het aanbieden van een generieke oplossing voor
		 meerdere use cases;
• Het ontzorgen van zowel technisch beheer als het
		 inrichten van het platform.

Het Enovation Platform
Enovation biedt met het Enovation Platform een oplossing voor digitale informatie-uitwisseling met andere
zorginstellingen en de patiënt. Hiermee beschikt u over een oplossing om verschillende bronsystemen te ontsluiten
en informatie te delen met de patiënt. Vanuit Enovation helpen wij u met het behalen van de VIPP-5 doelstellingen.

Meer weten?
Wilt u weten hoe u met het Enovation Platform uw VIPP-5-doelstellingen kunt behalen? Neem dan contact op
met Sales Support, per mail via salessupport@enovationgroup.com of telefonisch (Sales Support): 088 8 366 321
of bezoek onze website www.enovationgroup.com/nl/vipp-5
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