
VERSNELLINGSPROGRAMMA INFORMATIE-UITWISSELING
PATIËNT EN PROFESSIONAL FASE 3

Het VIPP-programma maakt dat zorgklinieken op korte termijn een digitaliseringslag moeten maken, met als doel de zorg veiliger,
patiëntvriendelijker en efficiënter in te richten. Dit houdt in dat GGZ instellingen uiterlijk 2020 met hun patiënten op een gestandaardiseerde

en veilige manier informatie digitaal moeten kunnen uitwisselen.
 

Bij International Assurance Providers New Deal (IAP) kunt u terecht voor uw externe VIPP 3-audit. IAP is een organisatie met hoofdzakelijk
Register EDP Auditors (RE) geaccrediteerd door het NOREA met meer dan 15 jaar auditervaring en ondersteunt u in het gehele proces

richting compliancy. Met onze partners voeren we momenteel de meeste VIPP Audits in de zorgsector uit. Daarom kunnen wij u optimaal
voorbereiden op succes.

VIPP FASE 3-AUDIT

VIPP FASE 3 MODULES

A1 Inzage van dossier conform
MedMij en 13 zib’s in portaal/ PGO

Tolerantie t.o.v. de norm ³ 10%

A2 Inzage van dossier conform
MedMij en 29 zib’s in portaal/ PGO

Tolerantie t.o.v. de norm ³ 15%

B1 Digitaal aanbieden van
medicatievoorschrift

Tolerantie t.o.v. de norm ³ 30%

B2 Medicatieverificatie en
medicatieoverzicht voor zowel

behandelaar als patiënt
Tolerantie t.o.v. de norm voor

geraadpleegde verstrekkingsinformatie
overzicht voor klinische patiënten ³

40%
Tolerantie t.o.v. de norm voor

geraadpleegde verstrekkingsinformatie
overzicht voor ambulante patiënten ³

10%

C1 Vergroten van de inzet van
eHealth modules

Tolerantie t.o.v. de norm ³ 10%

C2 Vergroten van inzet eHealth en
gegevensuitwisseling tussen

eHealth modules en EDP
Tolerantie t.o.v. de norm ³ 15%
Tolerantie t.o.v. de norm ³ 10%

 
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 3 en rapporteert of uw GGZ instelling heeft voldaan aan de doelstellingen van het
VIPP fase 3-programma. U ontvangt inzicht in de grootste risico's die uw kliniek binnen de VIPP-
context heeft en welke maatregelen u geprioriteerd kunt nemen 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. 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. Wij geven u ook een advies wanneer de VIPP-audit voor een module uiterlijk aangevraagd
moet zijn om tijdig “ reparaties" uit te voeren en geheel voorbereid de eindtoets met succes te
volbrengen.
 
 
 
TIJDLIJN*
Betrek tijdig een auditor bij uw VIPP fase 3-traject en voorkom tijdgebrek bij het behalen van de
deadline van 1 februari 2021. In overleg met u stemmen we passende tijdlijnen af voor de audits van
modules A1 tot en met C2 en helpen wij u het gewenste resultaat te behalen. Zie hieronder een
voorbeeld van mogelijke tijdlijnen.

Audittijdlijn                Auditaanvraag               Audittoetsing                Afgerond audit

A1
 

A2
 

B1
 

B2
 

C1
 

C2

25 februari 2019
 

24 juni 2019
 

14 oktober 2019
 

3 februari 2020
 

25 mei 2020
 

14 september 2020

16 weken
 

15 weken
 

15 weken
 

15 weken
 

15 weken
 

15 weken

23 juni 2019
 

13 oktober 2019
 

2 februari 2020
 

24 mei 2020
 

13 september 2020
 

27 december 2020

*Let wel, bovenstaande tabel is slechts een advies vanuit IAP New Deal. Betrek tijdig een auditor bij de daadwerkelijke tijdsplanning voor uw
zorginstelling.
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We bieden u als IAP New Deal fit gap analyses van de modules A1, A2, B1, B2, C1 en C2 voor uw EDP/ EVS systemen. Hiermee krijgt u grondig inzicht
in de gaps die er zijn m.b.t. VIPP 3-eisen voor uw organisatie. De fit gap analyse is gericht op het gedocumenteerde systeem en de functionele inrichting
van het systeem en is een hulpmiddel om de verbeterpunten (non conformiteit) in het systeem te identificeren. Hiernaast helpt de analyse om een
realistische schatting te maken voor het dichten van de gaten, inclusief het opstellen van realistische tijdschema's. Onze ervaren VIPP-auditors brengen
zowel mondeling als schriftelijk verslag uit over hun bevindingen en bepalen de vervolgstappen samen met u.
 
Indien onze auditor tijdens de analyses vaststelt dat VIPP 3-eisen niet zijn behaald, dan bieden wij de mogelijkheid aan om binnen de gestelde
onderzoeksperiode tussentijdse fit gap analyses uit te voeren zodat tijdig bijsturing plaats vindt om alsnog aan de eisen te voldaan. De fit gap analyse
resulteert in één van de viertal rapportageproducten naar keuze en de door de instelling gewenste diepgang. De rapportages variëren in diepgang,
namelijk: basic, basic plus, volledig en maatwerk.
 
WEES VOORBEREID OP DE TOEKOMST
Vanaf 1 januari 2020 moeten GGZ instellingen met hun patiënten op een gestandaardiseerde en veilige manier informatie digitaal kunnen uitwisselen.
Wij adviseren u daarom om zo spoedig mogelijk een fit gap analyse te laten uitvoeren, zodat eventuele aanpassingen spoedig kunnen worden
geïmplementeerd. 
 
 

BASIS
 
Basic = 8 uur    
Voorbereiding
Sessie op locatie (1e
auditor)
Vaststellen van de fit
gaps
Een ingevuld VIPP
toetsingskader met alle
gaps per norm.
Review door NOREA
RE (2e auditor)

BASIS PLUS
 
Basic Plus = 12 uur
Voorbereiding
Sessie op locatie
Vaststellen van de fit gaps
Een ingevuld VIPP
toetsingskader met alle
gaps per norm.
Review door NOREA RE
(2e auditor)
Uitgebreid Rapport

VOLLEDIG
 
Volledig= 18 uur
Voorbereiding
Sessie op locatie
Vaststellen van de fit gaps
Een ingevuld VIPP
toetsingskader met alle
gaps per norm.
Review door NOREA RE
(2e auditor)
Uitgebreid Rapport
Inclusief 1 herbeoordeling
van een halve dag na
implementatie (€600)

MAATWERK
 
Voorbereiding
Maatwerk op verzoek
Calculatie op maat

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

WWW.ASSURANCEPROVIDERS.EU. SCHRIFTELIJKE CORRESPONDENTIE KAN WORDEN VERSTUURD NAAR 
I.A.P. NEW DEAL B.V. | POSTBUS 85 | 6650 AB DRUTEN

CYBERCRIME KOST NEDERLAND BEDRIJVEN JAARLIJKS €8,8 MILJARD
IAP New Deal gaat uit van een volledige service voor de beveiliging van gevoelige informatie binnen uw instelling en bij uw leveranciers. Bij onze
VIPP-services biedt IAP New Deal u een geautomatiseerde privacy en cybersecurity 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 portaal 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 scan frequentie bij afsluiting van het scancontract na de gratis proefperiode.

IAP NEW DEAL FIT GAP ANALYSE

BASIS BASIS PLUS VOLLEDIG MAATWERK


