H2W Partners helpt u met
het realiseren van uw
VIPP doelstellingen

VIPP: het versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional heeft tot doel om in 2020 alle
Nederlanders digitaal toegang tot hun eigen medische gegevens te verschaffen en bovenal patiënten meer regie te
geven in het zorgproces. Geef samen met H2W Partners invulling aan deze ambitie.
H2W Partners heeft diepgaande kennis van zorgprocessen, EPD’s, PGO’s en eHealth. Al 20 jaar helpt H2W Partners
organisaties met veranderen en het begeleiden bij ICT- en organisatorische projecten. Vanuit onze ervaring en expertise
kan H2W Partners u op pragmatische wijze helpen om de juiste stappen te zetten en uw VIPP ambities te realiseren.

H2W Partners kan het volgende voor u betekenen





Visie en strategie

Realisatie

Wij helpen u bij het ontwikkelen van een VIPP roadmap

Om tijdig te voldoen aan de VIPP termijnen zorgen we voor

waarmee u strategisch richting kunt geven aan participatie

de benodigde versnelling. Een belangrijke succesfactor is

en informatiedeling. Wij brengen met behulp van een VIPP

duurzame verandering en verankering. Tijdens de realisatie

Quickscan de startsituatie in beeld en bepalen wat er nodig

hebben we daarom ruim aandacht voor de veranderaspecten

is om uw VIPP doelstellingen te realiseren.

en vergroten we draagvlak bij zorgprofessionals door ze
bewust en enthousiast te maken. Om tot de beoogde



resultaten te komen helpen we bij het realiseren van de
benodigde controlehulpmiddelen en toetsen tussentijds de
voortgang op basis van de VIPP toetsingscriteria.

Aanpak en planning
Op basis van de uitkomsten van de VIPP Quickscan
Partners een plan van aanpak uit. Het plan van aanpak



beschrijft concreet welke stappen uw organisatie wanneer

Verantwoording

moet zetten en geeft inzicht in doorlooptijd en kosten. Als

Wij helpen u in deze stap met het voorbereiden van de audit

onderdeel van het plan van aanpak geeft H2W Partners

en controleren aan de hand van de VIPP toetsingscriteria of

advies over benodigde uitbreidingen van uw EPD, de

u volledig gereed bent om de VIPP eindtoets te doorlopen.

wijze van implementatie en voorziene consequenties voor

We ondersteunen u tijdens het audit proces waar nodig om

werkprocessen en beheer.

tot resultaten te komen.

en afhankelijk van uw VIPP doelstellingen werkt H2W
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