Advies keuze portaal of PGO

Datum: 22 september 2020

Ik heb portaal MGN van Medicom of
Uw Zorg online voor Omnihis in gebruik genomen

Declareren
OPEN
financiering?
portaal of
PGO?

Ik heb (nog) geen portaal in gebruik

Ik neem in 2020 het MGN
portaal of Uw Zorg online in
gebruik

Wat kies je?

Portaal?

Ik heb Medicom of OmniHis

Ik mag in 2020
declareren**

De portalen van de HIS-en kunnen
per 2021 naast IkbenVIP gebruikt
worden. Functionaliteiten vullen
elkaar aan*

Ik mag in 2020
declareren**

Ik wacht op online inzage
in IkbenVIP* van
VIPCalculus per 1/1/21

Ik mag pas in 2021
declareren**

Omdat ik alleen het PGO
IkbenVIP heb per 1/1/21 en
geen HIS-portaal, kan ik een
aantal functionaliteiten t.b.v.
digitalisering in mijn praktijk
niet doorvoeren*

* Het PGO van calculus (IkbenVip) is geen vervanging voor een HIS-portaal, maar is door online inzage van het dossier voldoende voor OPEN (zie dia 3).
In plaats van dit PGO, kan ook een ander PGO gekozen worden door de praktijk. Binnen de regio heeft dit PGO de voorkeur.
** Mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan: deelnemen aan de coalitie, e-learning volgen, promotie doen en gebruik online inzage is
gerapporteerd door HIS-leverancier, wat aangegeven wordt door de projectleider als dit punt behaald is.

Declareren
OPEN
financiering?
portaal of
PGO?

Ik heb (nog) geen portaal of het contract
met mijn HIS loopt af

Ik heb al een portaal

Wat kies je?

Portaal?

Ik heb Mira, MicroHis of Promedico

Ik mag in 2020
declareren**

Ik sluit een contract
af met portaal
Uw Zorg online***

Ik wil tot migratie naar een
ander HIS gebruik maken van
een portaal en sluit tijdelijk
een contract af met mijn HIS
leverancier****

Ik wacht op online
inzage via IkbenVIP* van
VIPCalculus per 1/1/21.

Ik mag in 2020
declareren**

Ik mag in 2020
declareren**

Ik mag pas in 2021
declareren**

De portalen van de HIS-en kunnen
per 2021 naast IkbenVIP gebruikt
worden. Functionaliteiten vullen
elkaar aan*

Omdat ik alleen het PGO IkbenVIP
heb per 1/1/21 en geen HIS-portaal,
kan ik een aantal functionaliteiten
t.b.v. digitalisering in mijn praktijk
niet doorvoeren*

* Het PGO van calculus (IkbenVip) is geen vervanging voor een HIS-portaal, maar is door online inzage van het dossier voldoende voor OPEN
(zie dia 3). In plaats van dit PGO, kan ook een ander PGO gekozen worden door de praktijk. Binnen de regio heeft dit PGO de voorkeur.
** Mits ook aan de overige voorwaarden is voldaan: deelnemen aan de coalitie, e-learning volgen, promotie doen en gebruik online inzage is
gerapporteerd door HIS-leverancier, wat aangegeven wordt door de projectleider als dit punt behaald is.
*** Diverse praktijken van RCH hebben al geruime tijd positieve ervaringen met Uw Zorg online. Met de leverancier (Pharmeon) kan ook een
tijdelijk contract worden afgesloten.

**** Duur van het contract tot maximaal overgang naar ander HIS!

Overzicht functionaliteiten portaal, PGO en Ik ben VIP-app
Functionaliteit
Online inzage (OPEN)
Online afspraken maken
Online afspraken inzien
E-consult online aanbieden
Herhaalmedicatie aanbieden
Zelfmetingen
Wat kost mij dit?
Wie is eigenaar?
Waar staan de data?
Bij wie heeft de patiënt inzage
Wie kiest?
Kan patiënt data delen met
derden?

Portaal = MGN
of Uw Zorg online
1-7-2020
Per direct
Per direct
Per direct
Per direct
Eind 2021(?)
Onderdeel mantelovereenkomst
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder
Huisarts
Huisarts
Nee

1-1-2021
Voorlopig niet
Eind 2021(?)
Eind 2021(?)
Voorlopig niet
Eind 2021(?)
Niks
Patiënt
Patiënt
Bij meerdere zorgaanbieders
Patiënt

Ik ben VIP-app /
Spreekuur (Calculus)
1-1-2021
Voorlopig niet
Eind 2021(?)
Per direct
Voorlopig niet
Per direct
N.t.b. *
Beiden
Beiden
Bij meerdere zorgaanbieders
Beiden

Ja

Ja

PGO = >30 Medmij PGO’s

De groene kaders zijn de functionaliteiten die aanvullend aan elkaar zijn.

* Leverancier Calculus werkt aan de integratie van de Ik ben VIP-app met hun Spreekuur-applicatie. Dit moet resulteren in het MedMij gecertificeerd
PGO “Spreekuur”.
Voor de zorgverlener komt dit beschikbaar via de module NIS Premium. De zorggroep bekijkt hoe deze aanvullende module ingezet wordt en wat dat
qua kosten betekent.
Daarnaast tasten Medicom en Calculus af hoe zij de sterke punten van hun platforms gezamenlijk kunnen uitbaten.

