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Wat is het VIPP 5 assessment? 

Het VIPP 5 assessment is een controle door een onafhankelijke auditor om vast te stellen of u als zorginstelling de 
resultaatdoelstellingen heeft behaald, zoals opgenomen in het besluit “Subsidieregeling subsidiëring 
Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Medisch Specialistische Zorg en 
audiologische centra” van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.  

Medisch-specialistische zorginstellingen en audiologische centra kunnen 
in aanmerking komen voor subsidie als zij een aantal concrete 
doelstellingen gerealiseerd hebben voor de digitale informatie-
uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling. Belangrijk 
uitgangspunt hierbij is het hergebruik van deze gegevens en de 
uitwisseling met de patiënt via de persoonlijke gezondheidsomgeving 
(PGO). Het is onze rol als onafhankelijk auditor om vast te stellen of u 
aan de subsidievoorwaarden voldoet.  

VIPP 5 bestaat uit de volgende drie modules, waarvan module 1 en 3 
verplicht zijn: 

• Module 1: De instelling kan digitaal gegevens beschikbaar 
stellen aan de PGO van de patiënt conform het MedMij 
Afsprakenstelsel. 

• Module 2: De instelling kan digitaal informatie uitwisselen naar de PGO van de patiënt conform het MedMij 
Afsprakenstelsel en de patiënt kan vanuit de PGO-informatie terugzenden richting de instelling. 

• Module 3: De instelling kan digitaal de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en relevante correspondentie 
uitwisselen met een andere instelling. 

 
Voor de modules gelden verschillende deadlines, waarbij de eerste al snel is voor de koplopers variant, namelijk 31 
mei 2021. Hierna volgt de deadline voor de reguliere variant van module 1 en deze is 30 september 2022. Module 
2 en 3 volgen met als deadline 30 juni 2023. U dient als eerste een audit te laten uitvoeren voor Module 1, hierna 
heeft u de vrijheid om de audits voor de modules 2 en 3 gelijktijdig of los van elkaar uit te voeren. Onze ervaring 
is dat de meeste instellingen voor alle drie de modules kiezen. 
 
Wat kunnen wij u bieden? 

Wij toetsen of uw systeem voor gegevensverwerking- en uitwisseling van patiëntinformatie voldoet aan de gestelde 
eisen van het ministerie. Wij zijn gespecialiseerd in het afnemen van assessments en hebben ook veel VIPP-1, 
VIPP-2 en VIPP-GGZ assessments uitgevoerd voor de zorg. We hebben kennis van zowel de zorg als de verschillende 
EPD leveranciers. Het VIPP-5 assessment moet worden uitgevoerd op basis van richtlijn 3000/A van de NOREA. Wij 
doen eigenlijk al sinds jaar en dag audits bij zorginstellingen. Dat is ons dagelijks werk.  
 
Wat is uw voordeel? 
Het voorbereiden en uitvoeren van het VIPP assessment vraagt de nodige expertise en capaciteit. Wij stellen ons 
op als uw betrouwbare auditpartner. Wij ontzorgen u. We werken volledig digitaal waardoor u uw bewijsstukken 
voorafgaand aan ons bezoek successievelijk kunt aanleveren. Ons bezoek vraagt daardoor beperkte tijd. Alles dat 
wat we uit de aangeleverde evidence kunnen opmaken hoeven we tenslotte niet meer in de interviews te vragen. 
We zijn daardoor efficiënt en we gebruiken weinig tijd van uw zorgprofessionals. Wij ondersteunen u met een 
persoonlijke en doeltreffende aanpak die zowel tijd als kosten bespaart. Gedurende het assessment heeft u steeds 
dezelfde contactpersoon in onze organisatie. Vragen beantwoorden we snel en zorgvuldig. We gaan samen het 
einddoel bereiken. 
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Wij zorgen ervoor, dat voor u alles compleet, geordend en begrijpelijk is. Het is onze verantwoordelijkheid dat het 
assessment volgens de daarvoor geldende regels wordt uitgevoerd. Een groot kantoor hebben wij niet, wel lage 
kosten en hele korte “lijntjes” en dat merkt u in onze tarieven. 

Hoe pakken wij dat aan?  

Wij hebben een gestandaardiseerde en beproefde methode 
ontwikkeld. U bepaalt met een zelfonderzoek moeiteloos wat uw 
situatie is. Dit begint met een intake. Hierdoor brengt u 
eenvoudig uw situatie overzichtelijk in kaart. Onze auditor zal 
samen met u aan de hand van een lijst met de aan te leveren 
documentatie een complete quick scan uitvoeren. Daarna 
bespreken wij de auditplanning met u. Dit kan telefonisch, via 
beeldbellen, of via een online platform zoals MS Teams. Voor de 
audit zelf, afhankelijk van de gekozen modules en te toetsen 
criteria, komen we bij u langs. Veel onderdelen van de audit 
kunnen wij echter door onze werkwijze ook op afstand toetsen 
en afhankelijk van uw wensen is veel voor ons mogelijk Geen MS 
Teams? Er zijn andere online samenwerkingstools die wij 
ondersteunen. Zoom, Webex. U bepaalt!  

We leggen vervolgens onze bevindingen vast in een overzichtelijke conceptrapportage. We doen concrete 
aanbevelingen om eventuele tekortkomingen efficiënt en tijdig op te heffen. Het assessment wordt afgesloten met 
een persoonlijk gesprek, waarin we de bevindingen en onze aanbevelingen helder toelichten. Daarna wordt de 
rapportage definitief en stuurt u deze op naar VWS. 

Wat is uw investering? 
 
BKBO is een klein, lean bureau. Dat ziet u terug in onze prijzen. Ook hierin zijn wij transparant. Het VIPP assessment 
voor module 1 regulier of versneld, samen met module 3 is € 8.000,- inclusief tussenrapportage(s). Voor module 2 
rekenen wij € 3.500,-. De genoemde prijzen zijn fixed price exclusief BTW maar wel inclusief reis- en verblijfskosten. 
Korting is mogelijk als we het assessment kunnen combineren, bijvoorbeeld als u ook het DigiD assessment bij ons 
afneemt. 
 
Geen gekibbel garantie 

Onze garantie is uniek in de branche! Wij garanderen u een vaste prijs. De prijs is dus inclusief een eventuele 
hertest nadat u verbetermaatregelen heeft kunnen doorvoeren. Door onze bewezen aanpak durven wij hiervoor in 
te staan. Wij noemen dat onze “geen gekibbel garantie”.  

Wat zeggen VIPP klanten over ons  

BKBO-ers, zijn benaderbaar, snel, komen afspraken na, zijn duidelijk, nemen voldoende de tijd, bezigen heldere 
communicatie, maken duidelijke afspraken en “last but not least” staan voor een fijne samenwerking. 

Wilt u meer weten? 

Dit product is geheel op maat. Toch kunnen wij ons voorstellen dat u nog vragen heeft. Wij staan voor u klaar en 
gaan graag met u in gesprek. U kunt direct bellen met BKBO op telefoonnummer: 073 – 211 03 37. Is het voor u 
meteen helemaal duidelijk? Dan kunt u ook meteen een offerte aanvragen via info@bkbo.nl. 
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