Whitepaper
Programma InZicht voor de langdurige zorg

Over Duthler Associates
Duthler Associates (1998) geeft bedrijven en instellingen advies, doet onderzoeken en
voert projecten uit op het vlak van juridische functie, beschermen van persoonsgegevens,
informatieveiligheid en informatiebeheer, digitale transformatie en governance &
compliance.

Programma InZicht
Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft subsidie beschikbaar
gesteld voor het Versnellingsprogramma gegevensuitwisseling Langdurige Zorg, genaamd
InZicht. Door het programma kunnen zorginstellingen versneld extra stappen zetten om
de zorgcliënt digitale toegang te geven tot de eigen medische gegevens en om veilige
digitale gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen mogelijk te maken.
Het programma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een betere kwaliteit van leven
van de zorgcliënt in de langdurige zorg. Door het ontsluiten en uitwisselen van gegevens
wordt het samen beslissen ondersteund en wordt de administratieve last van de
zorgprofessional verminderd. Het programma richt zich op de gegevensuitwisseling tussen
zorgcliënt en zorgprofessional en tussen zorgprofessionals (care en cure) onderling.
Het programma InZicht heeft betrekking op de drie toepassingen Persoonlijke Gezondheid
Omgeving (PGO), eOverdracht en medicatieoverdracht.
Naast het verstrekken van subsidies is het Ministerie van VWS op zoek naar ambitieuze
zorginstellingen die aan de slag willen met het uitwisselen van gegevens in een InZichtProeftuin.

Voordelen van het Programma InZicht
Het programma kent vele voordelen voor zowel de zorgcliënt als de zorgprofessional. De
zorgcliënt beschikt over zijn of haar eigen medische gegevens en kan zelf bepalen of
familie en/of mantelzorgers ook over deze informatie mogen beschikken. Betrouwbare en
volledige (medische) gegevens geven een cliënt een betere mogelijkheid om de regie te
houden over zijn of haar eigen situatie. Daarnaast zorgt het ervoor dat veilige en
eenduidige digitale gegevensuitwisseling sneller plaatsvindt.
Duthler Associates adviseert zorginstellingen mee te doen aan het programma InZicht. Er
wordt veel samengewerkt (en dus informatie uitgewisseld) met diverse andere
zorgprofessionals zoals huisartsen en apotheken. De mogelijkheid om als deelnemers in
een samenwerkingsverband gezamenlijk op te trekken maakt het programma InZicht
extra aantrekkelijk.

InZicht subsidie
Deelnemers in een samenwerkingsverband kunnen subsidie aanvragen als deze nodig is
voor een noodzakelijke aanpassing van de gegevensuitwisseling tussen langdurige en
curatieve zorg. Dit kan een enorme efficiency slag opleveren voor zowel de
zorginstellingen als voor andere zorgprofessionals in een samenwerkingsverband.
De modules waarvoor u subsidie kunt aanvragen
•

Module Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO)

•

Module eOverdracht

•

Module Medicatieproces

Binnen InZicht is alleen de module PGO verplicht. Er wordt gewerkt aan nieuwe wetgeving
voor digitale gegevensuitwisseling. Het is dan ook zinvol om ook de andere twee modules
op te pakken. U kunt met de subsidie op tijd voldoen aan deze eisen.
Concreet gemaakt willen wij graag samen met zorginstellingen de volgende stappen gaan
doorlopen:
1.
2.
3.
4.

Het ondersteunen van de aanvraag voor subsidie;
Het leveren van een projectleider en/of projectmedewerkers;
Het ondersteunen bij de inrichtingskeuzes voor de architectuur;
Het aanbieden van geautomatiseerde oplossingen om informatie conform de
standaarden van MedMij uit te wisselen;
5. Het opstellen van de verantwoording over de besteding en de opleverde
functionaliteiten.
In juni 2019 kunnen de subsidies worden aangevraagd.

InZicht Proeftuin
Het ministerie van VWS heeft er voor gekozen om voorafgaand aan het breed openzetten
van de subsidieregeling, in Proeftuinen ervaring op te doen met versnelde digitale
gegevensuitwisseling. Hierbij werken zorginstellingen in een experimentele setting samen
om binnen een halfjaar het versneld uitwisselen van digitale gegevens daadwerkelijk te
realiseren, voor een beperkte doelgroep en een beperkte gegevens set. Met deze ervaring
kan de subsidieregeling, die breed wordt opengesteld voor de gehele langdurige zorg,
worden aangescherpt.
Deelnemen aan een proeftuin kan door in te schrijven voor de Aanbesteding Proeftuinen
Regeling InZicht.
De aard van de opdracht is tweeledig:
•
•

Het neerzetten van een product: de beoogde versnelde digitale
gegevensuitwisseling is tot stand gebracht;
En lering trekken uit het proces hoe tot het beoogde resultaat te komen.

De opdracht wordt verstrekt aan een zorginstelling die ten minste samenwerkt met één
(1) andere zorginstelling. Onderaannemers kunnen worden ingeschakeld om
werkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld een ICT leverancier of een PGO leverancier.
De inschrijftermijn voor de aanbesteding voor de 17 proeftuinen is verlengd tot 27 mei.

Samenwerken met ons
Wij verwachten dat zorginstellingen in aanmerking komen voor het programma InZicht en
schatten in dat de kosten voor de inzet van professional(s) van Duthler Associates
grotendeels voldaan kunnen worden uit subsidie of uit de opdracht uit aanbesteding.
U dient er rekening mee te houden dat meedoen aan het programma Inzicht betekent dat
ook interne inzet nodig is, inzet voor ICT-specialisten en kosten voor de externe audit.
Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van het programma InZicht voor
uw organisatie. Neem via +31 (0)70 – 392 22 09 of info@duthler.nl contact met ons op.
Wij komen graag bij u langs!

Afspraak maken en contact
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens.
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