VIPP5

De instelling kan digitaal gegevens
uitwisselen naar een PGO.

De instelling kan informatie
uitwisselen naar een PGO en de
patiënt kan informatie terugzenden
richting de instelling vanuit een PGO.

De instelling kan digitaal informatie
uitwisselen met andere instellingen
voor medisch specialistische zorg.
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Versneld

30. 06. 2023
Regulier

30. 06. 2023
Regulier

30. 09. 2022
Regulier

Via de regelingen VIPP1 en VIPP2 werden
stappen gezet in het gestandaardiseerd en
digitaal vastleggen en beschikbaar stellen van
gegevens. In het vervolg hierop, VIPP5, ligt
de focus op het kunnen uitwisselen van deze
gegevens conform het MedMij-afsprakenstelsel
met de PGO’s en gegevensuitwisseling
met andere instellingen. Net als de eerdere
regelingen is ook VIPP5 in verschillende modules
opgedeeld. Module 1 en 3 zijn hierbij verplicht.
AANSLUITEN OP MEDMIJ
Een belangrijke voorwaarde is dat de gegevens
via het MedMij-afsprakenstelsel uitgewisseld
worden met een PGO. Furore ondersteunt Nictiz
bij de ontwikkeling van de MedMij-standaarden.
Daarom zijn wij goed in staat u te helpen bij de
implementatie van een MedMij-compliant server
en het mappen van zowel de Basisgegevensset
Zorg (BgZ) als het Medicatieproces vanuit uw
database naar het voor MedMij vereiste formaat.
Hierdoor voldoet u in één keer aan de vereisten van
MedMij.
BEOORDELINGSCRITERIA
Naast het uitwisselen via het afsprakenstelsel
van MedMij zijn er nog een aantal andere
beoordelingscriteria die zich meer richten op het
gebruik in de praktijk en het gebruik door de
zorgverleners.

Een aantal voorbeelden:
■

N4 Uiterlijk op 30 september 2022 zijn
medewerkers met direct patiëntencontact
in de instelling geschoold over informatieuitwisseling met de patiënt via een PGO.

■

N2 De instelling informeert patiënten dat
eHealth-toepassingen via de PGO van de
patiënt beschikbaar zijn en dat deze door de
patiënt kunnen worden gebruikt.

■

N1 Ten minste één specialisme wordt
bevraagd op uitwisseling en hergebruik van
de BgZ. Hiervoor worden ten minste twee
zorgverleners bevraagd waarvan één medisch
specialist.

Het is dus belangrijk om de zorgverleners op tijd
aan te laten sluiten bij het implementeren van de
benodigde stappen.
ONDERSTEUNING
Furore heeft ruime ervaring met projecten
rondom data-hergebruik en de BgZ. Niet alleen
met het beschikbaar maken van data voor de
VIPP1 en VIPP2-trajecten maar ook met het
inrichten van dataplatformen met uitwisselbare
informatiebouwstenen en het opleiden van de
zorgverleners en applicatiebeheerders. Benieuwd
hoe Furore u kan helpen met halen van de VIPP5?
healthcare@furore.com.

