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Doel van InZicht
“Bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van de cliënt in de
langdurige zorg. Door het ontsluiten en uitwisselen van gegevens
wordt het samen beslissen ondersteund en vermindert de
administratieve last van de professional”.
InZicht is een implementatieprogramma. Er wordt gebruik
gemaakt van de beschikbare standaarden
of afsprakenstelsels
(Informatieberaad)
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Verbreding scope InZicht

Oorspronkelijke opdracht

Gegevensuitwisseling:
- Met als focus de client en professional in de langdurige zorg
- Tussen cliënt en professional
Uit meerdere veldconsultaties en inspelend op wensen vanuit
maatschappij (aandacht media en politiek) is de scope
verbreed:

- Niet alleen tussen professional en cliënt, maar ook
- Tussen professionals onderling
- Niet alleen binnen care, maar vooral care/cure.
Eerste VIPP regeling die de doorsteek maakt!
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InZicht: uitgangspunten om vast te houden
o Nauwe samenwerking met cliënt, zorgaanbieders,
brancheorganisaties en leveranciers. Bottom-up aanpak vergroot
draagvlak en kwaliteit van de regeling. Met en voor professional
en cliënt. Aansluiting zoeken bij hun wensen en behoeften.
Leveranciers includeren.
o Organische /dynamische aanpak. Snel beginnen en werkende
weg gezamenlijk de benodigde set van maatregelen benoemen
die nodig is om het doel te behalen. Durven starten zonder
volledige duidelijkheid en zekerheid.
o Volledig inzetten op gebruik van standaarden en
afsprakenstelsels
o Uit de praatstand naar de doestand!
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InZicht:opknippen van de regeling in drie delen
2019

Analyse:afpellen
bedrijfsprocessen. Aan welke
knoppen draaien?

Implementatie:
Projectplan: pva voor
uitwisseling

Echt invoeren (systemen, processen
en cultuur) van de
gegevensuitwisseling

2020

2021

2022
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Structureel borgen.

InZicht: proeftuinen essentieel!
Regeling voor zelfanalyse
Openstelling: maart 2019

Prproeftuinen
implementatie
Input
Kennis
Ervaringen
Ondersteuning
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Regeling voor projectplannen
Openstelling april/mei

Regeling voor implementatie
Openstelling zomer

Proeftuinen nader bezien
• Start 29 november
• Gericht op in de praktijk aantonen dat gegevensuitwisseling
kan. Beweging creëren!
• Eerste beginnen met vier experimentele proeftuinen. Onder
andere: e-overdracht in regio Amsterdam (ism DI -> VIRAAL)
• Daarna vanaf januari mbv openstelling ruimte voor totaal 20
deelnemers
• Begeleiding door ICTU
• Selectie, toekenning (onkostenvergoeding), monitoring en
evaluatie door ZONMW
• Aansluiting bij versnellingskamers Actiz
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Implementatie nader bezien
Het implementatie onderdeel van de regeling richt zich op de
standaarden/afsprakenstelsels die beschikbaar zijn. In de start
zijn dat:
- PGO (medmij). Ook aansluiting bij de doorbraakprojecten
vanuit het Informatieberaad
- E-overdracht. Tevens doorbraakproject Informatieberaad
- Medicatieproces 9.06 (nog niet vastgesteld, voorzien in maart
in het Informatieberaad).
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De kritische succesfactoren
• Vasthouden aan intensieve samenwerking met cliënt en zorgaanbieder.
Op verschillende niveaus.
• Duidelijkheid richting leveranciers vanuit VWS: standaarden,
standaarden en standaarden!
• Beschikbaarheid van standaarden e-overdracht, Medicatie en PGO
• Doorsteek cure en care betekent ook een grotere onderlinge
afhankelijkheid met andere VIPP’s. Dat kan tot vertraging werken.
• Durf! Agile aanpak betekent dat niet alles op voorhand duidelijk is. Dat is
best even wennen hier en daar 
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