VIPP Doelen
Pa�ënt & Informa�e
Modules
Ac�viteiten die
leiden tot

Medische gegevens
ophalen via

Deadline
Datum beschikbaar
in CNS connect

Pa�ënt & Medica�e

A1

A2

A3

B1

B2

Minimaal een download
medische gegevens voor pa�ënt:
- Elementen BgZ
- Specialistenbrieven
- Ontslagbrieven
- Laboratoriumuitslagen
- Radiologieverslagen
- Gebruikt type implantaat
(pacemaker, heup- of
knieprothese,
bors�mplantaat of
bekkenmodemmatje)

Beveiligd portaal of link naar
PGO waarin gestandaardiseerde
medische gegevens pa�ënt
beschikbaar zijn:
- BgZ
- Corresponden�e naar andere
hulpverleners in de keten
- Gebruikt type implantaat
(pacemaker, heup- of
knieprothese,
bors�mplantaat of
bekkenmodemmatje)
- Tenminste 10% logt in via
portaal of link naar PGO

- Biedt digitaal actueel
overzicht van medica�e in
EPD/EVS o.b.v. info openbare
apotheek
- Raadpleegt verstrekking
informa�e/
AMO: klinisch 70%,
poliklinisch 25%

- Biedt medica�e voorschri�en
digitaal aan als
vooraankondiging en/of
recept
- Geïmplementeerd in EPD,
minimaal 30% recepten
elektronisch versturen
- AMO beschikbaar stellen
conform medica�erichtlijn,
80% van de
medica�eafspraken bij
ontslag vastgelegd in EPD/EVS

0

0

Tenminste 3 van de 5
doelstellingen behalen:
- Minimaal één E-health
interven�e, die ≥5% van de
doelgroep gebruikt
- Minimaal 25% doelgroep
gebruikt portaal of link PGO
- MedMij Afsprakenstelsel
geïmplementeerd
- Portaal/link PGO bevat
overzicht zorgprofessionals
die EPD hebben geraadpleegd
- Portaal/link PGO bevat
overzicht bekende medica�e.
Pa�ënt kan aanpassen of
aanvullen
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0

Download

Portaal/PGO

Portaal/PGO

n.v.t.

Portaal /PGO

1 oktober 2018

31 december 2019

31 december 2019

1 januari 2019

31 december 2019

Reeds beschikbaar

Reeds beschikbaar

Reeds Beschikbaar

Q3 2018

Q2 2019

Het CNS connect EPD &
pa�ëntportaal ontsluiten deze
informa�e reeds aan de pa�ënt
en een download is direct
mogelijk. Pa�ënten kunnen
reeds inloggen met DigiD
Substan�eel en Hoog

Het CNS connect EPD &
pa�ëntportaal ontsluiten deze
informa�e reeds aan de pa�ënt
en een download is direct
.
mogelijk. Pa�ënten kunnen
reeds inloggen met DigiD
Substan�eel en Hoog

eHealth, inzage door zogrprofessionals en medicijnlijsten zijn
reeds beschikbaar middels het
portaal. De MedMij standaard is
naar verwach�ng Q2 2019
afgerond.

De koppeling op het Landelijk
Schakelpunt (LSP) die hiervoor
nodig is wordt nog afgerond.

0

De koppeling op het Landelijk
Schakelpunt (LSP) die hiervoor
nodig is wordt nog afgerond.

