Een echt waardevol patiëntenportaal
Op tijd klaar zijn voor VIPP A2 en A3

DE KWESTIE
VIPP A2 en A3: een portaal ontwikkelen dat patiënten

DE UITDAGING
Zorg voor inhoud, gebruiksgemak en promotie

ook écht gebruiken
Een betere uitwisseling van informatie tussen patiënt en

Om de doelstellingen voor VIPP A2 en A3 te halen, is

zorgprofessionals. Zodat de patiënt meer inzicht krijgt in

een werkend patiëntenportaal noodzakelijk. Dat is op

zijn eigen zorg, en de professional die zorg nog beter

zich geen probleem. Verschillende EPD- en portaal-

kan leveren. Dat is het doel van het versnellings-

leveranciers bieden technische oplossingen aan. Maar

programma VIPP. En het is een doel waar veel

daarmee bent u er niet.

ziekenhuizen momenteel hard aan werken.
De grootste uitdaging is ervoor te zorgen dat uw portaal
Naast VIPP A1 moeten er bij de modules A2 en A3

niet alleen werkt, maar ook daadwerkelijk gebruikt wordt.

ook obstakels overwonnen worden om aan de eisen

De eisen daarvoor zijn niet mals: voor A2 moet uw

te voldoen - en zo de subsidies van respectievelijk

portaal 10% unieke gebruikers per maand trekken, voor

€ 390.000 en € 210.000 zeker te stellen.

A3 zelfs minimaal 25%. Dit kan ook met een link naar het

De belangrijkste eis is het inrichten van een attractief

PGO. Daarnaast moeten voor A3 extra functionaliteiten

patiëntenportaal dat door een aanzienlijk deel van de

worden geïmplementeerd, zoals het toevoegen van

patiënten ook daadwerkelijk wordt gebruikt. D&A medical

medische gegevens vanuit eHealth interventies.

group helpt u daarbij.
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DE OPLOSSING

DE HULPTROEPEN

Een integrale aanpak

… en we helpen u graag

Om een succesvol patiëntenportaal op te zetten, zult u

We helpen u graag een portaal te realiseren dat

verschillende elementen samen moeten brengen in één

meerwaarde biedt voor patiënt en zorgprofessional.

project.

Dat doen we door u te helpen patiënten en zorgverleners

De techniek moet beschikbaar en op orde zijn, u heeft

te betrekken bij het inrichten, verbeteren en door-

ruime kennis nodig van de regeling en de landelijke

ontwikkelen van het portaal. En door u te helpen

gegevensstandaarden, de noodzakelijke proces-

weerstand om te zetten in enthousiasme – of zelfs

aanpassingen moeten geregeld zijn en de volle

ambassadeurschap voor portaalgebruik. Daarnaast

veranderkracht van uw organisatie moet benut worden.

begeleiden we u bij de transitie naar vastlegging van

Alleen met die combinatie kunt u de doelstellingen van

zorgdata in zorginformatiebouwstenen.

A2/A3 succesvol realiseren.
Natuurlijk begeleiden we u in het hele verandertraject.
Want we zien volop kansen voor patiënt, zorgprofessional en zorginstelling. Van het maken van
strategische keuzes in patiëntparticipatie en eHealth
toepassingen, tot het aantrekkelijk maken van het portaal
voor patiënten. En van het betrekken van professionals
in de promotie van het portaal en de verandering in de
interactie tussen zorgverlener en patiënt. Als specialist in
projectmanagement zorgen wij dat de resultaten bereikt
worden binnen de deadline, binnen budget en in een
prettige sfeer.
Wilt u niet alleen volgens de letter, maar vooral in de
geest van de VIPP-regeling uw patiënten regie geven
We hebben de kennis en ervaring …

in hun eigen zorgproces? En wilt u dat de zorg-

Bij D&A hebben we ruime ervaring met de belangrijkste

professionals hun zorg nog beter kunnen verlenen

onderwerpen binnen VIPP A2 en A3. We kennen de

door actieve patiëntparticipatie? Bel of mail dan gerust.

inhoud van de regeling en de structuur van de gevraagde

Dat kan bijvoorbeeld met Bas Dekkers:

gegevensset. Bovendien zijn we experts op het gebied
van EPD’s en portaaloplossingen. En zorgprocessen en
verandertrajecten in de curatieve zorg kennen weinig

06-11 72 55 38

bas.dekkers@dnagroup.nl

geheimen meer voor ons.
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