
Versnellingsprogramma’s 
Informatie-uitwisseling Patiënt & 
Professional (VIPP’s)

Welke zijn er? Wat houden ze in?



VIPP1 
Algemene ziekenhuizen

VIPP2 
Zelfstandige klinieken

VIPP3 
GGZ-instellingen

VIPP4 
GGZ zelfstandigen

VIPP farmacie
Apothekers

VIPP BabyConnect
Geboortezorg

VIPP OPEN
Huisartsen

VIPP InZicht
Langdurige zorg inclusief uitwisseling ziekenhuizenVIPP5 

Ziekenhuizen, UMC’s, klinieken

Overzicht VIPP programma’s



Wanneer kan je meedoen aan de  
VIPP-regelingen

• Als je binnen de doelgroep van een bepaalde regeling valt, kan je 
meedoen/inschrijven (bijv. een ziekenhuis kan meedoen aan zowel 
InZicht, Babyconnect en VIPP 5).  Zie onderlinge sheets onder kopje 
deelnemers.

• Deelname aan verschillende regelingen is ook vaak mogelijk omdat de 
activiteiten en/of de te behalen doelen tussen de regelingen 
verschillen. 

• Per regeling zijn er een aantal specifieke voorwaarden, zoals 
groepscriteria. 



InZicht
• De module PGO (BgLZ) is verplicht voor ‘care’ organisaties 

(Wlz + wijkverpleging op grond van Zvw of Wmo)
• De module eOverdracht moet worden aangevraagd in een 

samenwerkingsverband van minimaal twee ‘care’ organisaties 
en één ‘cure’ organisatie (Zvw, niet zijnde wijkverpleging op 
grond van Zvw) 

• De verschillende inschrijvers in een samenwerkingsverband 
moeten aparte KvK-nummers hebben. 

• De verplichting van PGO geldt niet voor ‘cure’ organisaties 
• De ziekenhuizen hebben de BgZ al via VIPP 5 

geïmplementeerd (of zijn daar mee bezig). Een aantal van 
deze zibs (van de BgZ) overlappen met de BgLZ en 
eOverdracht. De overlappende zibs worden niet 
‘gesubsidieerd’ via InZicht. De resterende (niet-overlappende) 
zibs dus wel. 

Babyconnect
• Minimaal 3 VSV’s moeten gezamenlijk een aanvraag indienen 

en bij voorkeur is de jeugdgezondheidszorg aangesloten (geen 
dubbelingen in VSV’s). Hier zijn ziekenhuizen (gynaecologen, 
kinderartsen) onderdeel van.

• Er moet een penvoerder zijn : ROS,RSO of gezamenlijke 
organisatie.

OPEN
• De deadline voor aanmelding voor VIPP OPEN is verstreken, 

er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend.
• Geen subsidie wordt verstrekt indien de regionale coalitie 

voor dezelfde activiteiten reeds subsidie ontvangt op basis 
VIPP 1, VIPP 2 of VIPP 3. 

VIPP GGZ
• De deadline voor aanmelding voor de VIPP GGZ is verstreken, 

er kunnen geen aanvragen meer worden ingediend
• Subsidie kon worden verstrekt aan GGZ-Instellingen met een 

omzet van boven de 500.000

VIPP MSZ (VIPP 5)
• Instellingen voor medisch specialistische zorg kunnen zich tot 

30 oktober inschrijven (eis omzet boven 500.000)
• 1 subsidie per groep

Voorwaarden per regeling



















Het informatieberaad en de 4 
outcomedoelen

Maloe van Groeningen van de directie Informatiebeleid bij het 
ministerie van VWS legt de 4 outcomedoelen uit in een presentatie 

https://babyconnect.org/toolkit/presentatie-vws-informatieberaad-en-outcomedoelen/

