VG VIPP voor alle vrijgevestigde GGZ professionals
Het VG VIPP programmabureau bereidt vrijgevestigde ggz-professionals voor
op een belangrijke ICT-ontwikkelingen in de zorg. Het programmabureau
informeert jou als zorgverlener en biedt ondersteuning om digitale
gegevensuitwisseling met patiënten te realiseren. Het uitgangspunt is dat wij
jou zoveel mogelijk ontlasten. Dat doen wij door afspraken te maken met
leveranciers van elektronische patiënten dossiers (EPD’s).

3 belangrijke trends op het gebied van digitaal gegevens uitwisselen

TREND

Meer regie voor patiënten
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Patiënten krijgen steeds meer regie over hun eigen gezondheid.
Essentieel daarvoor is makkelijk toegang krijgen tot hun
gezondheidsgegevens. Deze gezondheidsgegevens kunnen veilig
verzameld worden in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Het MedMij Afsprakenstelsel biedt een set aan afspraken waaraan
PGO’s en zorgverleners moeten voldoen om gegevens veilig uit te
wisselen. Lees hierover meer in de MedMij Toolkit.

TREND

Voorbereiden op de toekomst van netwerkzorg
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Zorgprocessen worden complexer en vinden vaker in een netwerk
om de patiënt plaats. Om in de nabije toekomst goede zorg te
kunnen blijven leveren, is het belangrijk dat zorgverleners gegevens
uitwisselen. Om dit te realiseren is het als eerste van belang dat
gegevens op een gestructureerde manier worden vastgelegd in een
EPD. Als de EPD’s dezelfde ‘taal’ spreken, kunnen gegevens
uitgewisseld worden.

TREND
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Subsidieregeling legt ICT-fundament voor vrijgevestigde ggzprofessionals
Het Ministerie van VWS stelt subsidie beschikbaar om veilige uitwisseling
van gegevens met patiënten mogelijk te maken via het MedMij
afsprakenstelsel. Vanuit de VG VIPP-subsidieregeling worden afspraken
gemaakt met ICT-leveranciers om de benodigde aanpassingen door te
voeren in hun EPD en beschikbaar te stellen aan hun klanten
(vrijgevestigde ggz-professionals). Hiermee wordt een belangrijke basis
gelegd voor de toekomst.
Ook wordt een deel van de subsidie ingezet om jou als vrijgevestigde ggzprofessional te informeren over, en te ondersteunen bij, het uitwisselen
van informatie met patiënten conform MedMij.

Wat gaat het programmabureau voor jou betekenen?
Het VG VIPP programmabureau biedt in 2021 op verschillende manieren
kosteloos ondersteuning. Denk hierbij aan:
• Webinars over diverse onderwerpen die belangrijk zijn bij uitwisseling
van gegevens met patiënten en de gevolgen van de VG VIPPregeling voor de ggz-professional
• Informatiemateriaal voor jou als ggz-professional én voor uw
patiënten
• Een overstaphulp die je kunt gebruiken als je wilt overstappen naar
een (ander) EPD dat geschikt is voor veilige gegevensuitwisseling via
MedMij

Digitalisering voor de juiste patiëntenzorg

Digitale middelen worden in toenemende mate ingezet om de
kwaliteit van zorg te verbeteren, administratieve lasten te verlichten
en zorg op de juiste plek te leveren. Denk hierbij aan eHealth
toepassingen, digitale vragenlijsten of e-consults. Een belangrijke
voorwaarde is dat dit veilig wordt toegepast. Het MedMij
Afsprakenstelsel helpt bij een veilige toepassing van dit soort
digitale hulpmiddelen.
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Heb je behoefte aan meer informatie?
Houd onze website en LinkedIn pagina in de
gaten om op de hoogte te blijven van onze
activiteiten. Vergeet je ook niet in te schrijven
voor onze nieuwsbrief.
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