VIPP Programma
door Meddex

Inzichtelijk

Met het Meddex Saas Platform direct deelnemen aan
het VIPP programma. Via uw eigen portaal of een
Persoonlijk GezondheidsDossier. Bijna de helft van de
zorggebruikers zegt een vorm van online inzage te
willen. Maar een paar procent kan het nu inzien. Met
het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling
Patiënt & Professional (VIPP) gaan ziekenhuizen en
instellingen voor medische specialistische zorg hier
invulling aan geven. Het uitgangspunt is: in 2020

Toegankelijk

Doelstellingen VIPP en het Meddex Saas Platform
Het programma bestaat uit 2 stromen: gegevensuitwisseling met de patiënt en gegevensuitwisseling
tussen professionals en met de patiënt rondom
medicatie. Het programma kent concrete doelstellingen welke te vinden zijn op www.nvz-ziekenhuizen.nl/
onderwerpen/vipp-programma. Door gebruik te
maken van het op IHE-XDS gebaseerde Meddex Saas
Platform bent u direct in staat om te voldoen aan de
randvoorwaarden die het VIPP programma stelt.

hebben alle Nederlanders digitaal toegang tot hun
eigen medische gegevens.
Meddex biedt al jaren een PGD waar inmiddels
tienduizenden patiënten gebruik van maken.
Want wij vinden dat iedereen gemakkelijk en op
één plek online zijn eigen gezondheidsinformatie
moet kunnen verzamelen. Het VIPP-programma is
ontwikkeld door de NVZ, in samenwerking met het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
(VWS). In de miljoenennota van 2016 reserveerde de
minister een bedrag van 105 miljoen euro voor het
versnellingsprogramma, wat loopt tot eind 2019.

Eigen identiteit
Als zorgverlener wil je niet vastzitten aan bepaalde
software of systemen, maar een oplossing die los
werkt van de informatiesystemen die door jou of je collega’s gebruikt worden. Een onafhankelijke leverancier
geeft je als zorgverlener maximale bewegingsvrijheid.
Eigen regie
Als zorggebruiker wil je zelf bepalen wie je dossier
verder nog mag inzien. De regie over het eigen dossier
hoort bij de zorggebruiker te liggen. Het PGD van
Meddex geeft de zorggebruiker de mogelijkheid de
inzage in zijn eigen medische data zelf te beheren.

Uw partner voor uitwisseling
van medische data.

Onafhankelijkheid
Als zorggebruiker wil je niet bedolven worden onder
websites en portalen waar je telkens apart moet
inloggen en je informatie bij elkaar moet sprokkelen.
Je wilt in één oogopslag alle relevante data over jouw
zorg veilig kunnen inzien. Met MijnBasisPGD is dit al
jaren mogelijk. Waar wacht je op? Want ja, dit wordt
het jaar van het PGD. Bekijk de voordelen online
op www.basispgd.nl of kom langs op de stand van
Meddex.

Één integraal beeld
Jij bepaalt als zorggebruiker zelf waar, wat en hoe
je jouw medische data raadpleegt: middels een
patiëntenportaal van een ziekenhuis of regio, via
www.mijnbasisPGD.nl, of via een portaal voor een
specifiek ziektebeeld zoals bijvoorbeeld diabetes
of COPD. Het PGD van Meddex is een basis-PGD en
verzamelt met jouw toestemming de informatie uit
vele verschillende bronnen van zorgverleners.
Informatie overdragen
Als zorgverlener wil je je eigen identiteit behouden.
Het PGD van Meddex kan de informatie uit de
verschillende bronsystemen aanbieden in de eigen
portaal of op de eigen website van de individuele
zorgverlener, instelling of regio.

Kiest u ook voor:
gegarandeerd succes met het VIPP Programma;
-

gebruik makend van het Meddex XDS Saas Platform;

-

schrijf je voor 31 maart 2017 in!

Bel ons voor een afspraak of referentiebezoek bij één van onze klanten!
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