
VIPP PROGRAMMA, 
vraagt een nieuwe mindset en 

veranderaanpak!  



1. Ambitie 
2. Nieuwe mindset 
3. Verandering 
4. samenwerken 



AMBITIE  
#uniekepatiënt#modernespecialist#verandering#gezondheidsvaardigheden#value#msct#programma
#uitkomstgerichtezorg#partnerschap#uitwisseling#pgo#regionaal#samenwerken

Het medische specialisten collectief Treant wil haar medisch specialistische dienstverlening, anywhere en 
anytime aanbieden aan haar patiënten en (strategische) zorgpartners. 

Samen beslissen met de patiënt is dagelijkse praktijk. Medisch specialisten handelen vanuit Positieve 
Gezondheid en stellen uitkomstgerichte zorg centraal in hun medische besluitvorming.

Innovatie zal een vast onderdeel worden van ons werken, dit bereiken we door een wendbare en flexibele 
bedrijfsvoering te volgen en te sturen op onze missie en visie. 

Wij leren van en met elkaar, wij wisselen kennis uit en investeren in netwerk geneeskunde. Dit continue proces 
van verbetering en leren zorgt ervoor dat onze medisch specialistische dienstverlening hoogwaardig blijft.



Patiënt

Samen beslissen, vraaggestuurd 

zorg, uitkomstgerichte zorg en 

lagere zorgkosten. Dit geeft 

vertrouwen, betere participatie, 

gevoel van gelijkheid en de patiënt 

deelt meer relevante 

informatie. Nemen van meer 

verantwoordelijkheid in het

zorgproces.

Regio 

Anywhere, anytime met iedereen 

verbonden. Muren grenzen en lijnen 

zijn verdwenen en netwerk 

geneeskunde is mogelijk. Kennis en 

vaardigheden real-time uitwisselen, 

kwaliteit continu verbeteren

en uitbreiding van dienst-

verlening.

Zorgverlener

Het zorgproces wordt optimaal 

ondersteunt, hogere waarde van 

medisch specialistische data en 

staat gemakkelijker contact met. Een 

optimale mentale en fysieke vitaliteit 

met persoonlijke groei. 

Nieuwe kennis en inzichten

delen en beter benutten.    

Investeerder

Nieuwe vormen van 

interventieteams, verdienmodel op 

preventie, benutten van subsidies 

2019-2022 en uitbreiding van 

afnemersgroep(en). Van fysiek naar 

digitaal investeren, dat direct

bespaart.

Kansen 

moet je 

pakken 

niet 

krijgen!



De nieuwe mindset 



Samenvatting GGZ 
De medisch specialistische gezondheidszorg ondergaat een 

transformatie. Een drietal gamechangers zorgt voor versnelling van dit 

proces. 

1. De eis van hogere effectiviteit tegen lagere kosten.

2. De emancipatie van de klant.

3. De toenemende digitalisering van de samenleving.

De nieuwe mindset

Zorgaanbieders zoeken een antwoord op de veranderende eisen vanuit de 

klant en samenleving. Daarbij kunnen zij niet om snellere 

digitalisering van bedrijfsvoering en klantbenadering heen. Slimme 

ICT-toepassingen bieden uitzicht op betere en minder kostbare zorg. 

Essentiële onderdelen vormen hierbij: 

1. Volwaardige digitale klantbenadering.

2. Openbare online platformen voor klanten en zorgprofessionals. 

3. ICT- systemen moeten niet alleen registratie gericht zijn, maar 

ook op hergebruik en betere inzet voor data-analyse om de zorg 

te verbeteren.

Bron: Ministerie van 

Volksgezondheid



De digitale winnaars

ZoRG Professionals die de digitale kansen pakken zijn 
de winnaars van morgen. Radicale stappen vooruit 
zijn nodig in: behandel netwerk, organisatiecultuur 
en verdienmodel van de zorg.

Netwerk - Cultuur - Verdienmodel



Een andere mindset! 
een andere aanpak?
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Uit deze matrix blijkt dat het realiseren 
van de VIPP-doelstellingen primair om het 
implementeren van gedragsveranderingen bij 
zowel patiënten als professionals gaat.

De applicatie-aanpassingen moeten tijdig 
geleverd worden door de EPD/PGO-
leveranciers om de gedragsveranderingen 
tijdig te kunnen implementeren.

De rechtmatigheid van de uitgekeerde 
subsidie-gelden wordt m.n. getoetst aan 
gerealiseerde veranderingen bij patiënten 
en professionals. Hier zijn harde criteria 
voor geformuleerd.



Uitgangspunt 1: creëren van urgentie
● De deadline van 2020 lijkt ver, maar de tijd is kort!

● De onomkeerbaarheid van de stip op de horizon!

● Inzichtelijk maken van de consequenties van niets doen.

○ Bijvoorbeeld; laten zien dat de registratielast daalt zodra je 

inspeelt op de veranderingen en je vooral veel meer ‘last’ ervaart 

zodra je nu niets doet. 

● Het resultaat? 95% van de vakgroepen heeft een vervolgafspraak 

gemaakt om met het programmateam te kijken naar ondersteuning 

vanuit het VIPP Programma van Treant.



Uitgangspunt 2: regie ligt bij de vakgroepen
● De verschillende vakgroepen zijn in de regie. 

○ Dit betekent dat ze zelf bepalen op welke manier ze gefaciliteerd 

willen worden richting het realiseren van het einddoel in 2020 

(patiënt heeft recht op digitale inzage in zijn/haar medische 

gegevens)

● Het programmateam is faciliterend en heeft een heel scala aan 

tools ontwikkeld. 

○ De VIPP toolbox, standaard stappenplan, promotiemateriaal, templates 

e.d



Uitgangspunt 3: betrekken van alle stakeholders en 
cruciale rol voor de cliëntenraad
● De cliëntenraad is volledig geïntegreerd in het programma, 

stuurgroep en werkgroepen.  

○ Daarnaast organiseert het VIPP programmateam een reeks van tien 

dialoogsessies voor de verschillende stakeholders. 

○ Het doel van deze sessies is om met elkaar in gesprek te gaan over 

gevoelige onderwerpen zoals; de positie van kwetsbare ouderen, jonge 

kinderen, vertragingstijd, etc.



Uitgangspunt 4: bewustwording creëren van de eigen 
rol in de keten --> inzetten van de game
● Het programmateam zet in op bewustwording van de eigen rol in de 

keten o.a. door de spelsimulatie van Registratie aan de Bron te 

spelen.

○ In de spelsimulatie spelen de deelnemers een ziekenhuis-in-het-klein 

na. 

○ Deelnemers ondervinden aan den lijve hoe het is als ze steeds opnieuw 

informatie moeten geven, uitvragen, opzoeken en noteren. 

○ De spelsimulatie biedt aanknopingspunten voor directe verbeterpunten in 

de eigen praktijk.



Uitgangspunt 5: klankbordgroepen vervullen geen 
rol in het VIPP project
● In de veranderaanpak werkt het VIPP programmateam alleen maar 

met aspect groepen of stakeholders die meedenken en een 

bijdragen leveren. 

○ Je bent onderdeel van de verandering als je daar zelf ook iets aan 

bijdraagt. 

○ Het is dan niet alleen de verandering van enkelen in de groep, maar 

de gehele groep.



Uitgangspunt 6: nazorg – borging

● Om ervoor te zorgen dat het programmateam na 31 december 2019 

ook werkelijk ‘overbodig’ is, wordt er al gewerkt over de 

borging na de livegang. 

○ De relevante beheer en support stakeholders doen mee in het project 

en worden nu al betrokken bij de opzet en start van hun taak en rol. 

○ Hiervoor worden opleverdocumenten gemaakt, die gaan over de borging 

van het regulier beheer en het gehele borgingsproces.



Even voorstellen!
Bart en Trijntje















● Dat vraagt een andere manier van werken, bereidheid om te 
veranderen.

● Out of the box denken.
● Samen ontwikkelen met de leverancier.
● Applicatie aanpassen aan het ondersteunen van het zorgproces, 

niet zorgproces aanpassen aan het systeem.



Samenvattend
Waarom ZIB’s maar bijzaak zijn!

Het is slechts een middel en bouwsteen naar de nieuwe mindset voor 

betere zorg!

Waarbij het programmateam een omgeving biedt, waarin de vakgroepen 

en de betrokkenen zelf de regie kunnen pakken in de veranderopgave 

en optimaal ondersteund worden door het programmateam.



Presentatie ontvangen?
LinkedIn: NEXUS Nederland

Laat een reactie achter onder het berichtje over deze sessie;  

NEXUS Nederland stuurt u de presentatie dan direct

Geen LinkedIn? Kom dan even langs stand nr. 12, NEXUS Nederland


