Bijlage B: De VIPP-regeling

In 2017 is het subsidieprogramma ‘Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Cliënt en
Professional’ (afgekort tot VIPP) gelanceerd. Dit programma is in verschillende regelingen
uitgerold, gericht op verschillende doelgroepen in de zorg. De totale VIPP-subsidie heeft tot doel
dat de nodige informatiestandaarden geïmplementeerd worden, waardoor informatie-uitwisseling
mogelijk is conform de hiervoor genoemde doelstellingen. De verschillende regelingen uit de
‘VIPP-familie’ zijn de VIPP 1, 2 en 5 voor ziekenhuizen en zelfstandige klinieken, VIPP GGZ, VIPP
OPEN voor huisartsen, BabyConnect en InZicht voor de langdurige zorg.
De huidige VIPP regelingen:
VIPP-programma
VIPP Fase 1 NVZ

VIPP fase 2 ZKN

VIPP fase 5 NFU,
NVZ en ZKN

VIPP GGZ

OPEN Huisarts

Baby Connect

InZicht

Doelgroep en doel
Ziekenhuis:
gegevensuitwisseling
met de cliënt
Zelfstandige klinieken
en andere instellingen
van medisch
specialistische zorg,
zoals revalidatiecentra:
gegevensuitwisseling
met de cliënt
Breed beschikbare
subsidie- regeling voor
uitwisseling van
medische gegevens
tussen instellingen en
uitwisseling met de
persoonlijke
gezondheidsomgeving
(PGO)
Ggz-instellingen:
ontsluiting van
informatiesystemen
naar cliënt en gebruik
van eHealth in
behandelingen
Huisartsen:
gegevensuitwisseling
met de cliënt
Geboortezorgverleners:
digitale
gegevensuitwisseling
tussen cliënten en
zorgverleners en tussen
zorgverleners onderling
Care (langdurige zorg)

Website
www.vipp-programma.nl

Periode
2017 – maart 2020

www.zkn.nl/subsidievipp

2018 - 31 maart
2020

https://www.dusi.nl/subsidies/vipp-fase-5

1 maart 2020 – 31december 2022

www.vippggz.nl

1 november 2018 –
1 februari 2021

www.open-eerstelijn.nl

1 juni 2019 – 31-122022

https://babyconnect.org/ 1 januari 2020 – 4
juli 2023

https://www.dusi.nl/subsidies/inzicht

1 januari 2020 – 31
december 2021

Veilige en eenduidige
digitale
gegevensuitwisseling te
versnellen binnen de
langdurige zorg
VIPP is een implementatieprogramma dat voor elke sector bestaat uit in ieder geval twee delen:
• Uitwisseling van cliëntgegevens tussen zorgverlener en cliënt;
• uitwisseling van medicatiegegevens tussen professionals onderling en met de cliënt.
De nieuwere VIPP-regelingen kennen ook onderdelen voor implementatie en opschaling van
eHealth, zoals online behandeling bij de ggz.
Elk onderdeel is uitgewerkt in doelstellingen met normen en meetmethodes. Een zorginstelling
kan subsidie krijgen voor het bereiken van deze doelstellingen en wordt hier vervolgens via een
IT-audit op getoetst.
Vanaf 2017 is mede dankzij de VIPP-programma’s het aantal zorgportalen en persoonlijke
gezondheidsomgevingen enorm gegroeid.

Figuur : Groei online inzage en contact. Bron Nictiz eHealth monitor 2019

