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Vergelijking Portavita en VIPLive 

Advies ICT werkgroep en aanvullende informatie 

1 Inleiding 
Tijdens de bespreking van het rapport over de selectie van een KIS tijden de vergadering 
van de ALV van RegiozorgNU is gevraagd om een advies van de ICT werkgroep, en om 
aanvullende informatie. Tijdens de bespreking in de ICT werkgroep is ook om aanvullende 
informatie gevraagd. 

Dit document bevat het advies van de werkroep ICT, en de gevraagde aanvullende 
informatie. Ook is er een schatting gemaakt van de doorlooptijd van de overgang van 
Portavita naar VIPLive. 

2 Advies van de ICT werkgroep 
De ICT werkgroep adviseert om VIPLive te gaan gebruiken als KIS in de regio.  

Uit het rapport kwam naar voren dat beide systemen, Portavita en VIPLive, beide geschikte 
systemen zouden kunnen zijn. Beide organisaties hebben een goede visie op de 
ondersteuning van de regionale zorg en de technische voorzieningen die daarvoor nodig zijn. 

Portavita 
Bij Portavita bestaat onzekerheid over de slagkracht om de noodzakelijke vernieuwing te 
kunnen realiseren. Een nieuwe eigenaar van Portavita zou hiervoor moeten zorgen. Officieel 
is daarover nog geen duidelijkheid verschaft. 

De ICT werkgroep is van mening dat de regio vanuit de eigen kracht verdere stappen wil 
zetten, en niet de voortgang laten bepalen door Portavita. De vraag is of na een overname 
wel tempo gemaakt kan worden. De ervaring van de afgelopen jaren is dat beloften slecht 
werden nagekomen.  

VIPLive 
Topicus is een sterke en stabiele organisatie, met een bredere aanwezigheid in de zorg.  

De andere regio’s in de provincie Utrecht maken (naar tevredenheid) gebruik van VIPLive. 
Dat maakt kennisdeling en gezamenlijk optrekken gemakkelijker, bijvoorbeeld bij het 
inbrengen van wensen bij de leverancier of bij datamanagement.  

Na de implementatie van VIPLive kunnen de O&I gelden over de totale populatie worden 
gedeclareerd. Binnen Portavita zijn nu alleen de geïncludeerde patiënten beschikbaar. 

Een nadeel voor de keuze van VIPLive is, dat VIPLive een steeds groter aantal regio’s 
ondersteunt. Het gevaar ligt op de loer dat VIPLive een monopoliepositie gaat innemen. 
Gebrek aan concurrentie kan een nadelige invloed hebben op de verdere ontwikkeling van 
VIPLive. Het HIS blijft de bron van de gegevens. Er kan een eerste contract van twee jaar 
worden afgesloten. Daarmee blijft de weg open om over te stappen als blijkt dat VIPLive 
tegenvalt of er een beter alternatief beschikbaar komt. 
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3 Aanvullende informatie - Vragen uit ALV en ICT werkgroep 
Vanuit de ALV en ook vanuit de ICT werkgroep is om aanvullende informatie gevraagd om 
een goed besluit te kunnen nemen over de overstap naar VIPLive. 

3.1 Declaratieverkeer 
Vraag 
Hoe wordt het declaratieverkeer afgehandeld, en wat is de belasting voor de deelnemende 
huisartspraktijken? 

Antwoord 
Als de registratie op orde is (bij alle patiënten zijn de juiste gegevens op de juiste manier 
vastgelegd) dan kost de declaratie de huisarts ongeveer 10 minuten per kwartaal. Aan het 
begin van elk kwartaal wordt een query gedraaid en wordt een lijst met patiënten gemaakt 
die moeten worden gedeclareerd. Deze lijst staat klaar in VIPLive. Na accordering van de lijst 
wordt het proces gestart. Als er fouten worden geconstateerd moeten de gegevens in het 
HIS worden aangepast. 

De controle op de juiste registratie wordt initieel uitgevoerd tijdens het praktijkbezoek dat 
voorafgaat aan de implementatie. 

Wat betreft de ketenpartners; zij krijgen ook allen een VIPLive account. Zij kunnen in het 
VIPLive account declaraties indienen voor patiënten die binnen de keten vallen. Deze 
declaraties komen in het account van de zorggroep. De zorggroep kan op basis hiervan zelf 
periodiek de declaraties betalen. Het voordeel om dit proces ook via VIPLive te laten 
verlopen is dat er bij het indienen van een declaratie door een ketenpartner er gelijk een 
aantal controles worden uitgevoerd: 
A. Is de patiënt wel geïncludeerd in de keten  
B. Is er een actieve verwijzing  
C. Is het max aantal te declareren uren/behandelingen nog niet bereikt. 

3.2 Beschikbaarheid 
Vraag 
Hoe lang duurt het voordat de KIS-gegevens in het HIS beschikbaar zijn? 

Antwoord 
De frequentie waarmee berichten naar het HIS worden teruggestuurd is instelbaar door de 
praktijk. Om te veel berichtenverkeer te voorkomen (de berichten moeten worden 
geaccepteerd in het HIS) kunnen gegevens over consultaties en verwijzingen na afsluiten 
van deze processen worden overgestuurd. Bij elke verwijzing en consultatie kan worden 
aangevinkt of de gegevens naar het HIS moeten worden gestuurd. 

Gestructureerde gegevens worden wel automatisch doorgestuurd, zoals MEDLAB en de 
meetwaarden die door de patiënt zelf worden vastgelegd. Platte tekst moet altijd worden 
geaccordeerd. 

Vraag 
Zijn alle protocollen in alle HIS’en beschikbaar? (Per HIS, in een tabel weergeven.) 

Antwoord 
De inhoud van de protocollen zijn de verantwoordelijkheid van RegiozorgNU. De benodigde 
lab-codes zijn in alle HIS’en beschikbaar.  

In sommige HIS’en kan op regioniveau worden gevraagd om aanpassingen te doen. In 
andere HIS’en moet de praktijk zelf zorgen voor de juiste protocollen. Daarvoor kan scholing 
worden gegeven, of ondersteuning op afstand door een consulent van RegiozorgNU, 
bijvoorbeeld via Teamviewer. 



Vergelijking Portavita en VIPLive  Aanvulling op rapport RegiozorgNU 

3 
 

Vraag 
Wat is de ervaring met het actueel houden van het HIS?  

Antwoord 
Het actueel houden van het HIS is afhankelijk van de manier van gebruik. Bij 
binnenkomende informatie is een “doorsturen naar het HIS”-knop beschikbaar. Als daarop 
wordt gedrukt wordt de informatie als Edifact-bericht naar het HIS gestuurd. Het hangt af 
van de afspraken binnen de praktijk hoe snel de informatie binnenkomt. 

Als er iets in VIPLive is binnengekomen, dan kan het systeem zo worden ingesteld dat er een 
notificatie wordt gestuurd. De praktijk kan instellen naar welke mailbox de notificatie moet 
worden gestuurd, bijvoorbeeld die van een assistente die veel aanwezig is. 

Vraag 
Wat gebeurt er als de uitslag van een fundoscopie binnenkomt? Waar komt die binnen, en 
hoe komt die in het HIS? 

Antwoord 
Als de aanvraag op de juiste manier is uitgevoerd, dan komt de uitslag van een fundoscopie 
rechtstreeks in het HIS binnen. 

Vraag 
Actualiteit van VIPLive: worden de gegevens ook geüpdate als een dossier wordt geopend in 
VIPLive? 

Antwoord   
VIPLive is in principe net zo actueel als de laatste extractie vanuit het HIS.  

Bij een aantal HIS’en worden de gegevens bij een Single Sign On (SSO) al vanuit het HIS 
meegenomen. Dat geldt voor Medicom, OmniHIS en MicroHIS. Voor TetraHIS wordt dit 
momenteel ontwikkeld. Er worden gesprekken gevoerd met Promedico en CGM. 

Als de SSO koppeling nog niet is gerealiseerd moet je dus opletten wanneer de laatste 
extractie is uitgevoerd, en of alle meetwaarden beschikbaar zijn.  

VIPLive werkt aan een continue synchronisatie, maar is daarbij afhankelijk van de 
medewerking van HIS-leveranciers.  

3.3 Ouderenzorg 
Vraag 
Hoe ondersteunt VIPLive de ouderenzorg? 

Antwoord 
Er zijn verschillende tools beschikbaar om de ouderenzorg te ondersteunen, waaronder: 

o IZP 
o Positieve gezondheid 
o Verwijzingen 
o Consultatiemodule 
o Vragenlijsten 
o Communicatiegroepen 
o Dashboard 

 
Welke module wordt ingezet is afhankelijk van de organisatie in de zorggroep. Dit wordt 
besproken tijdens de voorbereiding van de implementatie. 
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Vraag 
Kan de thuiszorg een MDO initiëren? Kan dit alleen als er al eerder contact is geweest over 
een patiënt, of kan de thuiszorg ook als initiator optreden? 

Antwoord 
Als er een koppeling is tussen de thuiszorg en een patiënt (een contact of een verwijzing, 
bijvoorbeeld), dan kan de thuiszorg een MDO initiëren. Deze mogelijkheid is overigens door 
de praktijk aan- of uit te zetten. 

Als er geen connectie is, dan kan de thuiszorg een algemeen bericht sturen naar de praktijk. 
Het bericht kan dan achteraf aan de patiënt worden gekoppeld. Overigens komt een MDO 
meestal niet uit de lucht vallen, vaak is er al eerder contact geweest. 

Vraag 
Hoe krijgt de huisarts een nieuw MDO te zien? Moet er in het KIS worden gekeken, of wordt 
de VIP-app hiervoor ingezet? 

Antwoord 
Een nieuw MDO kan op verschillende manieren zichtbaar worden: via VIPLive, via de VIPapp 
of via een notificatie dat er een melding is binnengekomen. 

3.4 Conversie 
Vraag 
Kan de geschiedenis die nu in Portavita is geregistreerd meenemen naar VIPLive? Dat is met 
name van belang voor de ouderenzorg. 

Antwoord 
De gegevens uit Portavita worden via het OZIS ketenbericht of het LSP Ketenzorgbericht 
overgestuurd naar het HIS. Vanuit het HIS worden de gegevens weer geëxtraheerd naar de 
VIPLive omgeving. 

Dit proces maakt deel uit van de HIS-analyse die wordt uitgevoerd als voorbereiding op de 
implementatie. De inclusiecriteria worden afgestemd met de regio. De populatie wordt in 
kaart gebracht met behulp van de ADEPT definitie. Dit biedt een gerichte inkijk in de 
gegevens. De rapportage uit het eigen HIS wordt vergeleken met de gegevens in Portavita. 
Als er verschillen worden gevonden wordt in overleg besloten wat te doen. 

3.5 OZIS ketenbericht 
Vraag 
Bij Portavita wordt gebruik gemaakt van het OZIS ketenbericht. OZIS stopt per 2020 met 
onderhoud (blijft wel in de lucht), dan moet worden overgestapt op LSP ketenbericht. Wat 
betekent dit in de praktijk? Is van invloed op tijdsplanning en kosten (o.a. UZI-pas). 

Antwoord 
Bij VIPLive wordt de registratie door de POH in het HIS gedaan. De gegevens uit het HIS 
worden periodiek vanuit het HIS geëxtraheerd naar VIPLive. Als een verwijzing of een 
consultatie moet worden gedaan, dan worden de actuele gegevens uit  het HIS meegenomen 
naar VIPLive. 

Voor deze overdracht is het OZIS Ketenbericht of het LSP Ketenbericht niet nodig. 

3.6 Voordelen in relatie tot andere Topicus-producten 
Vraag 
Wat zijn synergievoordelen van Topicus op HAP en declaratiemodule van Calculus in de 
praktijk? Is korting mogelijk? 
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Antwoord 
De data van de HAP zijn beschikbaar in VIPLive, in het ANW dashboard. De berichtenmodule 
van VIPLive gaat ingebouwd worden in Topicus HAP. Ook de lab aanvragen worden 
gecommuniceerd. 
  
De declaratieprocessen van de praktijken en van de regio zijn gescheiden processen. Daarom 
is een eventuele korting niet van toepassing. 

 


