
Het programmabureau biedt ondersteuning

Het VG VIPP programmabureau is er voor de vrijgevestigde ggz-professional 
en probeert je zo veel mogelijk te ondersteunen. We willen je informeren, 
enthousiast maken en helpen door middel van:
• Informatiemateriaal op de website
• Webinars
• Keuzehulp (in ontwikkeling) voor de vrijgevestigde ggz-professional die wil 

gaan werken met een EPD of wil overstappen op een ander, bij VG VIPP 
aangesloten, EPD. 

Wat betekent werken met een EPD voor mijn dossiervoering?

Wat moet ik doen om online inzage voor patiënten mogelijk te maken?Het zorglandschap is continu in ontwikkeling. Hierbij is digitalisering een hot topic, 
ook binnen de vrijgevestigde ggz-sector: 
• De patiënt krijgt steeds meer regie en inzage in zijn eigen gezondheid(sgegevens) 

via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) 
• Digitale hulpmiddelen krijgen een grotere rol bij het leveren van zorg
• Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuw bekostigingsmodel binnen de ggz: het 

zorgprestatiemodel

Lees meer over deze ontwikkelingen op de informatiekaart VG VIPP voor alle 
vrijgevestigde ggz-professionals

Om aan te sluiten bij de bovengenoemde ontwikkelingen, is het belangrijk dat je op 
een optimale manier gebruik maakt van een elektronisch patiëntendossier (EPD). 
Hiermee kan een patiënt inzage krijgen in zijn gezondheidsgegevens en blijft het 
mogelijk om eenvoudig te kunnen blijven declareren in 2022.

Patiënt krijgt inzage in deel van gegevens in het EPD

Klik hier en volg ons 
voor actuele 

ontwikkelingen 

Gestructureerd vastleggen van 
medische gegevens voor 

gegevensuitwisseling en declaratie

Administratieve voordelen: geen papieren 
dossiers, eenvoudig gegevens uitwisselen 

met patiënt en om (in de toekomst) 
vragenlijsten te verzamelen

Patiënten kunnen met een zelfgekozen PGO een deel van hun 
gezondheidsgegevens verzamelen bij zorgverleners die deelnemen 
aan MedMij. Sessieverslagen kunnen niet worden verzameld door 
patiënten. 

Ga werken met een EPD
Werk je nog niet met een EPD? Dan is het belangrijk dat je deze 
stap gaat zetten. Werk je al met een EPD, maar is deze niet 
aangesloten bij VG VIPP? Ga dan in gesprek met je huidige 
leverancier en vraag of deze uitwisseling van gegevens via 
MedMij mogelijk gaat maken. Wanneer dit niet het geval is, is het 
van belang dat je overstapt naar een aan VG VIPP deelnemend 
EPD-systeem. 

Verdiep je in MedMij
Als je op een veilige manier gegevens wilt uitwisselen met je 
patiënt via MedMij, dien je je aan te melden bij MedMij. Wil je 
meer weten over MedMij? Gebruik de handige toolkit waarin alles 
wordt uitgelegd. 

Schrijf in begrijpelijke taal 
Wees je er van bewust dat een deel van de gegevens in het 
dossier door de patiënt kan worden verzameld. Besteed daarom 
aandacht aan begrijpelijk taalgebruik in het dossier.

Softwareleveranciers die aan VG VIPP deelnemen, zorgen ervoor dat 
hun EPD voldoet aan MedMij en dat gegevens veilig uitgewisseld 
kunnen worden met patiënten. Deze software wordt kosteloos 
beschikbaar gesteld aan hun klanten. 

Optimaal werken met een EPD door VG VIPP
www.vgvipp.nl

voor vrijgevestigde &
zelfstandige ggz-professionals

VG VIPP

Informatiekaart VG VIPP en het werken met een EPD februari 2021

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.

https://vgvipp.nl/
https://www.linkedin.com/company/vg-vipp
https://vgvipp.nl/wp-content/uploads/2021/01/Informatiekaart-vrijgevestigde-ggz-professionals-v1.0.pdf
https://www.medmij.nl/toolkit-documenten/
https://vgvipp.nl/
https://vgvipp.nl/
https://www.linkedin.com/company/vg-vipp
https://vgvipp.us10.list-manage.com/subscribe/post?u=b0e67ac8dc457861dbb02e05f&id=7486f9ae92
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