
Uitleg VIPP InZicht-assessments

11 januari 2022

Kennisgroep ICT en Zorg:

• Michiel Hopstaken (BDO) 

• Theo de Breed (Risk Knowledge)

• Wilco Brouwers (BakerTilly)



Agenda

• Inleiding 

• Doel VIPP InZicht Assessment

• Uitvoering assessment

• Normen

• Rapportage

• Selecteren IT-auditor 

• Vragen
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Doel VIPP InZicht Assessment

Vaststellen of subsidie aanvrager kan aantonen dat aan de gestelde eisen 
met betrekking tot de VIPP InZicht regeling is voldaan.

Alleen van toepassing wanneer subsidie > 125K EUR

Hulpmiddelen

• Handreiking IT-auditor

• Beoordelingsmatrix (toetsingskader aangevuld met toetscriteria en 
uitleg)
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Regeling 2020 – VIPP InZicht
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VIPP InZicht assessment Deadline 

Subsidiabele activiteiten

Module Ontsluiting naar PGO

BgLZ / BgGGZ  PDF/A

31 december 2022

Module eOverdracht 31 december 2022



Resultaatverplichting eOverdracht
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1. Patiënt
2. Betaler
3. Contactpersoon
4. Zorgverlener
5. Woonsituatie
6. Bekende wilsverklaring
7. Probleem
8. Allergie Intolerantie
9. Alert
10. Bloeddruk
11. Lichaamsgewicht
12. Lichaamslengte
13. Contact
14. Voedingsadvies



Uitvoering assessment
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Vaststellen 
object van 
onderzoek

Inspectie van 
documenten

Houden van 
Interviews

Beoordelen 
resultaten

Afstemmen 
bevindingen

Definitief  
rapport

Beschrijving object van onderzoek:

voor de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en onderling is een 

oplossing gerealiseerd die bestaat uit de volgende componenten: 

• Beschrijving subsidie aanvrager

• EPD / Infrastructuur 

• DVZA

• Gebruik 



Normen Ontsluiting naar een PGO
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a) Alle elementen van de Informatiestandaard Basisgegevensset Langdurige Zorg (BgLZ) of 
Basisgegevensset Geestelijke Gezondheidszorg (BgGGZ) dienen ontsloten te zijn naar 
een PGO;

b) Het cliëntinformatiesysteem is opgeleverd aan de subsidieaanvrager met het koppelvlak 
naar een PGO volgens de BgLZ of de BgGGZ; 

c) De subsidieaanvrager maakt gebruik van een ICT-infrastructuur om 
gegevensuitwisseling mogelijk te maken;

d) De ingebouwde wijzigingen in het zorginformatiesysteem zijn geschikt gemaakt voor 
een regelmatige update van de geldende standaarden die Nictiz in beheer heeft;

e) De werkprocessen zoals vastgelegd in het plan van aanpak van de subsidieaanvrager zijn 
ingevoerd;

f) Er wordt aan de geldende veiligheidsstandaard voldaan. Zo beschikt de zorgaanbieder(s) 
over het juiste authenticatie niveau, conform het MedMij-afsprakenstelsel;

g) Er wordt aan de NEN-norm 7510, 7512, 7513 voldaan.

https://ackit-my.sharepoint.com/personal/theodebreed_riskknowledge_nl/Documents/Documenten/5.%20Productgegevens/5.016%20VIPP/VIPP%20Inzicht/5-12-2021/Beoordelingsmatrix%20VIPP%20Inzicht%20V0.91.xlsx


Normen eOverdracht
a) De subsidieaanvrager heeft met de betrokken organisaties binnen het 

samenwerkingsverband op bestuurlijk niveau afspraken gemaakt over het doel van de 
samenwerking en de financiële kaders;

b) De subsidieaanvragers en hun ICT-leveranciers hebben contractuele afspraken gemaakt 
over de zorginformatiebouwstenen, conform de informatiestandaard eOverdracht;

c) De subsidieaanvrager heeft met de betrokken organisaties binnen het 
samenwerkingsverband afspraken gemaakt op het gebied van infrastructuur over de 
eOverdracht en de eOverdracht is mogelijk gemaakt;

d) De subsidieaanvrager heeft periodiek schriftelijk haar ervaringen over de 
infrastructuurkeuze gedeeld met VWS;

e) De subsidieaanvrager heeft met de betrokken organisaties binnen het 
samenwerkingsverband afspraken gemaakt met betrekking tot de eOverdracht, conform 
het functioneel ontwerp van de informatiestandaard eOverdracht;

f) De subsidieaanvrager heeft haar werkproces met betrekking tot eOverdracht ingericht 
conform het functioneel ontwerp van de informatiestandaard eOverdracht, waarin een 
aanmeld- en overdrachtsbericht is uitgewerkt;

g) De subsidieaanvrager heeft de registratie rondom de verpleegkundige overdracht 
teruggebracht naar de bron, dus het EPD en/of ECD;

h) De subsidieaanvrager heeft de zib’s van de informatiestandaard eOverdracht ingebouwd; 
i) De subsidieaanvrager moet voor het uitwisselen van de berichten met betrekking tot 

elektronische verpleegkundige overdracht gebruik maken van de technische specificaties 
zoals deze zijn opgesteld bij de informatiestandaard eOverdracht (HL7 FHIR); Ten behoeve 
van de monitoring van de voortgang van de implementatie van de module eOverdracht, 
dient de zorgaanbieder op verzoek van het programmabureau data aan te leveren over de 
voortgang;

j) Er wordt aan de NEN-norm 7510, 7512, 7513 voldaan. 8



Rapportage

• Beoordelingsmatrix dient als hulpmiddel bij het assessment

• De handreiking bevat een voorbeeld rapport dat gebruikt 
moet worden door de IT-auditor

• Na ontvangst dient Subsidie Aanvrager het rapport in te 
dienen bij DUS-I

• Rapportage dient binnen 22 weken na het einde van de  
subsidieperiode zijn ingediend 
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Selecteren IT-auditor

• Wacht niet te lang met selecteren

• Neem object van onderzoek door met de IT-auditor

• Neem planning door met de IT-auditor

• Plan eventueel een proefassessment
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Vragen
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Instelling: Bureau Inzicht
Auditors: Norea@Norea.nl

Vanaf 2022 Maandelijkse FAQ!

mailto:Norea@Norea.nl

