
Investeert u in digitale informatie-uitwisseling met patiënten? Dan doet u wellicht mee 
aan het programma VIPP 5 of VIPP InZicht van het ministerie van VWS. Om voor de 
bijhorende subsidie in aanmerking te komen, verlangt het ministerie dat u de resultaten 
van uw ICT-investering aantoont. Hiervoor moet u een verplichte IT-audit laten 
uitvoeren. Wij informeren u hoe u aan deze verplichting kan voldoen.

VIPP 5 is het versnellingsprogramma voor Informatie-
uitwisseling tussen Patiënt en Professional Medisch 
Specialistische Zorg en audiologische centra. Wellicht dat u 
ook deelneemt aan de basismodule Ontsluiting naar PGO t 
van VIPP InZicht (voor samenwerkingsverband verpleeghuizen, 
gehandicaptenzorg en wijkverpleging).

Waarvoor moet u verantwoording afleggen?
VIPP 5 is opgebouwd uit vier modules, waaraan u 
achtereenvolgend kan deelnemen tussen 2020 en 2023. 
Voor elke module zijn aparte subsidies beschikbaar, 
met daaraan gekoppelde ICT-doelen. Daarnaast kunt u 
deelnemen aan de de basismodule Ontsluiting naar PGO of 
keuzemodule eOverdracht uit het programma VIPP InZicht 
(voor samenwerkingsverbanden tussen verpleeghuizen, 
gehandicaptenzorg en wijkverpleging). Over elke module moet 
u apart verantwoording afleggen.

Waarover moet u verantwoording afleggen?
Over de mate waarin uw ICT-investering de doelen behaalt 
zoals die beschreven zijn in de subsidievoorwaarden. Daarnaast 
moet uw ICT-oplossingen generiek toepasbaar zijn. Dat 
betekent dat ze zo breed mogelijk moeten worden gebruikt en 
geen maatwerkoplossingen voor uw instelling zijn.

Hoe moet u verantwoording afleggen?
Door een IT-audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke 
IT-auditor. Onafhankelijk betekent ingeschreven zijn in het 
register van gekwalificeerde IT-auditors (het Register EDP-
Auditor), dat beheerd wordt door NOREA. Deze IT-audit is 
verplicht voor het verkrijgen van de subsidie.

Wanneer moet u verantwoording afleggen
Voor VIPP 5 en VIPP InZicht stuurt u na het afronden van een 
module de uitkomst van de IT-audit naar DUS-I. Deze uitkomst 
wordt gebruikt bij de vaststelling van de subsidie.

Waarom IAP New Deal?
Onze onafhankelijke IT-auditors zijn bevoegd om voor 
u de IT-audit uit te voeren voor het beoordelen van uw 
subsidieaanvraag. Wij hebben een significant aantal toetsingen 
verricht. IAP New Deal staat klaar om dit ook voor u goed en 
tijdig te doen.
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