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8 bijeenkomsten
 met leveranciers

2 bijeenkomsten 
met e-healthleveranciers

2 bijeenkomsten
 met voorzitters gebruikersvereniging

Implementatie Toegangverlening-
service (TVS) mogelijk gemaakt.

Eerste drie leveranciers sloten 
zich aan op de TVS.

TrompBX, Code24 en NEXUS haalden als 
eerste leveranciers voor de ggz het 
MedMij-label. Zij kwalificeerden op de 
Basisgegevens GGZ. 

Leverancier Enovation kreeg het label en 
kwalificeerde met EVS-leverancier Medimo 
op de medicatiegegevens.

Implementatie
 van zibs

Stimuleren gebruik 
PGO door behandelaren

Aanpak 
procesverandering

Starten met 
MedMij

Medicatie

Gegevensuitwisseling

E-health

Introduceren PGO
 bij clienten

5 online workshops

3 offline breakoutsessies 
over successen en 
uitdagingen

12 nieuwsbrieven

88 ggz-instellingen

14x op kantoor bij de Nederlandse ggz
35x online via Teams

49 vergaderingen
 programmateam

11 overleggen met 
ministerie van VWS 

1 nieuwe 
programmasecretaris

1 nieuwe community

2 monitors 3 projectleidersbijeenkomsten

1 offline2 online

Gevierd met 
meerdere taarten
 en bloemen!

Projectleider: “Wat goed dat de workshops 
online doorgaan. Erg waardevol!”



 We verheugen ons op een jaar 
vol ggz-gegevensuitwisseling!

De coronacrisis en de opleverdatum van de TVS resulteerden 
in een verlenging van de VIPP GGZ regeling met negen maanden. 

Bij het VIPP-assessment (eindtoets) wordt door de auditor data getoetst 

uit de periode vóór 1 november 2021.

Dit assessment moet plaatsvinden voor 1 februari 2022.

Nieuwe deadline van de gehele regeling is 1 april 2022. 

De deadline voor de aanlevering van de verantwoording/aanvraag tot 

vaststelling is 4 april 2022. Dat is – op basis van subsidiewetgeving –

22 weken na de deadline van de activiteiten

Nieuwe deadlines

Gepubliceerd

It takes a village

Dank allemaal!

Programma Digitale Toegang in de Zorg 
Projectleiders Ggz-instellingen 

Ministerie van VWS ICT-leveranciers 
Stichting MedMij DUS-I VZVZ 

Gebruikersverenigingen Nictiz MIND 

Programmamanagement door

En een artikel hierover in ICT&health

Modelprocedures voor module B1 en B2

Accountantsprotocol

Ggz-diagnoselijst DSM-5 

Patient journey Deel 2

Zomerrelease MedMij-standaarden

Interactieve factsheet Digitale toegang in de Zorg

Soft launch van de ggz-appwijzerSoft launch van de ggz-appwijzer

Conclusie professioneel onderzoek

Crisismaatregel

Informed Consent

Zorgmachtiging
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Projectleider: 
“Corona geeft e-health een 

enorme boost”


