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VERSNELLINGSPROGRAMMA INFORMATIE-UITWISSELING
PATIËNT EN PROFESSIONAL FASE 2
Het VIPP fase 2-programma maakt dat klinieken op korte termijn een digitaliseringslag moeten maken, met als
doel de zorg veiliger, patiëntvriendelijker en efficiënter in te richten. Dit houdt in dat klinieken voor 2020 met
hun patiënten op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal moeten kunnen uitwisselen.
Bij International Assurance Providers (IAP) kunt u terecht voor uw externe VIPP-audit. We bieden de “New Deal
VIPP fase 2-audit” of het verhelpen van tekortkomingen via een “VIPP fase 2 GAP analyse en versneltraject”.
IAP is een organisatie met hoofdzakelijk Register EDP Auditors (RE) geaccrediteerd door het NOREA met meer
dan 15 jaar auditervaring.
IAP ASSURANCE SERVICES
VIPP FASE 2-AUDIT
Bij een audit van IAP voert een van onze ervaren en NOREA geaccrediteerde RE’s een
onafhankelijke en grondige toetsing van de betreffende module uit, conform de VIPP handreiking voor VIPP fase 2 en rapporteert of uw kliniek heeft voldaan aan de doelstellingen
van het VIPP fase 2-programma. U ontvangt inzicht in de grootste risico's die uw kliniek
binnen de VIPP-context heeft en welke maatregelen u geprioriteerd kunt treffen om tekortkomingen te verhelpen en uw restrisico's te verlagen.
De finale toets voor een module, of een combinatie van modules, wordt uiterlijk aangevraagd op de dag waarop de betreffende module(s) gerealiseerd moet(en) zijn (zie de
VIPP Fase 2-audit Tijdlijn). Wij koppelen u onze auditbevindingen kort en puntsgewijs terug in een gewaarmerkte VIPP-beoordelingsmatrix met de eisen waaraan uw kliniek op het
moment van de audit voldoet, of nog niet voldoet.
Indien normen niet zijn gehaald krijgt uw kliniek alsnog de ruimte om gedurende de onderzoeksperiode "reparaties" uit te voeren, alvorens wij het definitieve rapport uitbrengen. De
verantwoordingsrapportage kunt u vervolgens hierna uitbrengen voor de door u aangevraagde subsidie. We geven u hierbij ook grafisch weer wanneer de VIPP-audit voor een
module uiterlijk aangevraagd moet zijn. De aanvraag moet plaats vinden vòòr de realisatiedatum van desbetreffende module.
WEES VOORBEREID OP DE VERANDERINGEN IN DE WETGEVING IN 2018
Wij adviseren u om de aanvraag enkele weken voor de realisatiedatum bij ons in te dienen
of ons direct te contracteren voor alle modules vòòr 1 september 2018, zodat wij uw audits
binnen de tijdslijn van de modules tijdig kunnen inplannen en uitvoeren en u de ruimte
heeft om tekortkomingen te verhelpen en uiteindelijk te slagen met een NOREA review
plus verklaring van goed bevinden, van onze NOREA geaccrediteerde RE Auditor. Voor al
onze uitgevoerde audits vindt een onafhankelijke opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
(OKB) plaats, geheel conform de kwaliteitseisen van het NOREA.
Kosten per module—dagtarief * €1.150,-

*Iedere kliniek is verschillend in samenstelling en grootte. Dit bepaalt uiteindelijk het aantal benodigde
dagen voor de VIPP-audit.
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Toetsing op basis
van VIPP fase 2toetsingskader
Beoordelingsrapport
Verklaring

Audit
Tijdlijn

AuditAanvraag

Audittoetsing

Afgerond
audit
VWS

A1

Vòòr
01-10-2018

22 weken

03-032019

B1

Vòòr
01-01-2019

22 weken

03-062019

A2/
A3/B2

Vòòr
01-01-2020

22 weken

01-062020

VIPP fase 2
Modules
A1
VERSTREKKEN
VAN
INFORMATIE
Tolerantie t.o.v.
de norm ≥ 90%

A2
DOWNLOAD
Tolerantie t.o.v.
de norm ≥ 80-90%

A3
EXTRA STAP
Tolerantie t.o.v.
de norm ≥ 90%

B1
MEDICATIEOVERZICHT
Tolerantie t.o.v.
de norm ≥ 90%

B2
COMMUNICATIE
Tolerantie t.o.v.
de norm ≥ 90%
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VERSNELLINGSPROGRAMMA INFORMATIE-UITWISSELING
PATIËNT EN PROFESSIONAL FASE 2
IAP CONSULTING SERVICES
VIPP FASE 2—GAP ANALYSE EN VERSNELTRAJECT
Door middel van een pragmatische GAP analyse brengen onze VIPP-experts en gecertificeerde NOREA Auditors
(RE's) de huidige situatie van de kliniek in beeld en helpen zij u bepalen wat nodig is om uw VIPP fase 2 doelstellingen
te realiseren, inclusief bijbehorende tijdschema’s. Deze analyse, een soort "lakmoesproef", hanteert dezelfde
toetsingscriteria als bij een VIPP-audit. Onze geaccrediteerde RE's zijn zeer goed in staat de resultaten op hoofdlijnen
te beoordelen op basis van de interpretatie en toepassing van de verschillende VIPP-voorschriften. Ook weten zij de
juiste steekproeven uit te voeren en zorgen zij dat uw kliniek niet zal verzanden in details.
Om tijdig te voldoen aan de deadlines op de VIPP fase 2 Audit Tijdlijn, helpen we u daarna bij het realiseren van de
gewenste maatregelen, door de mogelijkheid te bieden tussentijds herhaald te toetsen. Voor uw versneltraject zijn we
gelieerd met gespecialiseerde boutique consultancy bureaus, met ervaring in de medische sector. Zij kunnen uw
kliniek en uw medewerkers pragmatisch helpen om aan de VIPP-toetsingsnormen te voldoen door uw eventuele IT &
Compliance tekortkomingen "hands on" op te lossen binnen de gestelde VIPP- tijdschema's. Daarbij stemt ons team
continu met u af gedurende het versneltraject. Hierbij houden ze natuurlijk ook rekening met het voldoen aan
eventueel andere compliance standaarden als NEN7510, ISO27001 en de privacywetgeving (AVG/GDPR).
RESULTAAT
De rapportage die u ontvangt aan het einde van de GAP analyse, geeft
uw sterke punten aan binnen en rondom uw systeem alsmede de bevindingen en aanbevelingen ter verbetering. Onze experts documenteren
de resultaten zorgvuldig zodat deze resultaten door uw RE auditor
gebruikt kunnen worden bij de finale VIPP-audit. Indien u dit wenst
kunnen wij ook de begeleiding bieden om gaten te dichten en de finale
audit te laten verrichten door een andere RE, uiteraard geaccrediteerd
door het NOREA.

EINDRESULTAAT



Rapportage
Proef toetsing op basis
van VIPP fase 2 toetsingskader

Kosten per module - dagtarief * € 1.050,-

*Iedere kliniek is verschillend in samenstelling en grootte. Dit bepaalt uiteindelijk
het aantal benodigde dagen voor de VIPP-audit.

CYBERCRIME KOST NEDERLANDSE BEDRIJVEN JAARLIJKS €8,8 MILJARD
IAP New Deal gaat uit van een volledige service voor de beveiliging van gevoelige informatie binnen uw kliniek en bij uw leveranciers Bij onze VIPP-services biedt IAP New Deal u een geautomatiseerde privacy en cybersecurity kwetsbaarheidsscan aan via
onze cybersecurity audit partners, die wereldwijd gecertificeerd zijn binnen de gegevensbeveiligingsindustrie. Deze kwetsbaarheidsscan, inclusief een 2 wekelijkse gratis proefperiode, laat zien waar u staat en waar u kunt verbeteren m.b.t. borging van de privacy
van de patiënten (AVG Wetgeving), de technische kwetsbaarheid van uw portal en externe IP adressen èn beveiliging van uw overige externe informatie-uitwisselingsystemen tegen hackers.
UW VOORDELEN





Website security scans conform een van de hoogste beveiligingsstandaarden in de wereld (credit card industrie)
Keuze uit diverse security rapportages
Voorkomen van datalek meldingen bij de Privacy Autoriteit

Na de 2-wekelijkse gratis proef die onder begeleiding van onze cyberpartners plaats vindt, kunt u zelf de keuze maken of u deze
dienst verder afneemt om te controleren of uw (VIPP) herstelwerkzaamheden effectief zijn.

KOSTEN PER SCAN
Prijzen zijn afhankelijk van de door u gewenste scanfrequentie bij afsluiting van het scancontract na de gratis
proefperiode.

WILT U MEER WETEN OVER IAP NEW DEAL DIENSTEN? MAAK EEN AFSPRAAK MET ÉÉN VAN
ONZE EXPERTS VIA ONZE CUSTOMER SERVICE, CS@I-A-P.EU, OF VIA +31(0)62 835 7987 OF
BEZOEK ONZE WEBSITE VIA WWW.ASSURANCEPROVIDERS.EU.

