
voor vrijgevestigde & zelfstandige ggz-professionals

Kick-off VG VIPP
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1. Opening
Voorstelronde



Aanleiding en doelstellingen van bijeenkomst

 Doelstellingen bijeenkomst:

 Informeren over de VIPP subsidieregeling voor de vrijgevestigde psychologen en psychiaters

 Input verzamelen vanuit leveranciers
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2. VG VIPP subsidieregeling
In een notendop



Vrijgevestigden Ggz Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en 
Professional

 Vrijgevestigde ggz-professionals komen niet aanmerking voor VIPP GGZ (ggz-instellingen)

 Digitale gegevensuitwisseling is van groot belang:

 Regie bij patiënt

 Per 1 juli recht op kosteloos digitale inzage door patiënten

 Stap richting gestructureerde vastlegging gegevens t.b.v. netwerkzorg

 Zorgkosten beheersbaar houden

 Vrijgevestigde ggz-professionals dienen hierbij geholpen te worden

Context
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Doelstelling

 Doelstelling regeling:

Stimuleren digitale gegevensuitwisseling patiënt-professional in vrijgevestigde 
ggz-sector

 Uitgangspunten:

 Administratieve lasten vrijgevestigde beperken

 Scheppen van de juiste randvoorwaarden

 Gebruik stimuleren

 Afweging van financiële risico’s
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Kern subsidieregeling

 Subsidie bestaat uit twee onderdelen:

 Oprichten gebruikersstichting voor uitvoering regeling (juridische entiteit)

 Subsidie voor softwareleveranciers van bronsystemen om benodigde aanpassingen te maken 
in hun bronsysteem

 Belangrijkste voorwaarde:

 Het inbouwen van de MedMij gegevensdienst Basisgegevens GGZ en het behalen van het 
MedMij-label in de rol DVZA

 De rol DVZA kan ook vervuld worden door een derde partij (bijv. integrator) waar het 
bronsysteem afspraken mee maakt

 De combinatie DVZA-bronsysteem behaalt het MedMij-label
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Relevante exacte voorwaarden uit subsidieregeling

 Een overeenkomst (red. tussen gebruikersstichting en softwareleverancier) als bedoeld in artikel 7, 
tweede lid, beschrijft: 

 Op welke wijze door de ICT-leverancier wordt voldaan aan het uiterlijk op 31 december 2021 
behalen van een MedMij-label door de BgGGZ in te bouwen;

 Dat en hoe de ICT-leverancier de rol van DVZA vervult, tenzij het nodig is dat een integrator die rol 
vervult, in welk geval de integrator het MedMij-label als DVZA op het gegevensdienst BgGGZ
tezamen met het EPD product van de ICT-leverancier behaalt;

 De afspraken over de voortgang van de opdracht aan de ICT-leverancier;

 Het aantal vrijgevestigde ggz-professionals die gebruiker zijn van de ICT-leverancier op het 
moment van het sluiten van de overeenkomst en een lijst met  de gebruikers van de ICT-
leverancier; 

 Dat de informatiesystemen van de ICT-leverancier zonder aanvullende ontwikkelkosten 
beschikbaar zijn voor alle licenties met vrijgevestigde ggz-professionals die de ICT-leverancier 
heeft.  
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Hoogte subsidie

 Opbouw subsidiebedrag:

 Basisbedrag: € 47.280 (incl. BTW)

 Variabel bedrag gebaseerd op het aantal (vrijgevestigde ggz-professionals) gebruikers van 
EPD

 Maximaal € 192.280,- per softwareleverancier. Subsidie kan nooit hoger zijn dan 
daadwerkelijke kosten

 Uitbetaling geschiedt na aantoonbaar te hebben voldaan aan gestelde voorwaarden
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Aantal gebruikers Bedrag (incl. BTW)

20 – 150 € 40.000

151 – 250 € 115.000

> 250 € 145.000
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3. Uitvoering subsidieregeling



Gebruikers
Stichting

Gebruikersstichting en Programmabureau
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VWS

Software-
leveranciers

Vrijgevestigde 
ggz-professionals

Brancheverenigingen: LVVP, NIP, NVvP

Subsidie voor activiteiten richting
vrijgevestigden

Subsidie voor
leveranciers

Activiteiten/voorlichting
voor vrijgevestigden

Opdracht belegd bij branches

Programmabureau

• Bestuur gebruikersstichting
• Stuurgroep programmabureau

Gebundelde subsidieaanvraag

€

€

€

• Subsidie uitvoering stichting
• Subsidie voor leveranciers



Gebruikersstichting versus Programmabureau

Gebruikersstichting

Stimuleren en organiseren dat ICT-leveranciers van vrijgevestigde ggz-professionals voldoen aan het 
MedMij-Afsprakenstelsel en het inbouwen van Basisgegevens GGZ

 Gaat overeenkomsten aan met de softwareleveranciers

 Bundelt alle subsidieaanvragen en doet een eenmalige subsidieaanvraag bij VWS

Programmabureau

Betrekken en ondersteunen vrijgevestigde ggz-professionals (en uitvoeringsorganisatie 
gebruikersstichting)

 Communicatie activiteiten

 Overstaphulp (naar een EPD)

 Stimuleren PGO gebruik bij patiënten
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4. Input gevraagd!
Om samen tot een uitvoerbare regeling te komen



Mentimeter
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5. Afsluiting



Vervolgstappen

 Input verwerken

 Subsidietraject uitwerken (overeenkomsten opstellen, inkoopvoorwaarden, etc.)

 Aanwezige deelnemers staan op contactlijst voor updates (e-mail om af te melden)

Vragen?

www.vgvipp.nl

Jacco Aantjes: jacco.aantjes@vgvipp.nl

Riz Ahmed: riz.ahmed@vgvipp.nl

Quinten van Geest: quinten.van.geest@vgvipp.nl
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