
Formulier subsidievaststelling 
behorend bij VIPP OPEN Modules 
2020 - 2022
Heeft u vragen over dit formulier?
Neem contact met ons op via tel. 070-3405566 of per mail 
VIPPopen@minvws.nl

1 NAW-gegevens en overige gegevens van uw instelling

1.1 Naam Regionale Coalitie |

1.2 Postadres |

1.3 Postcode en plaats             |      

Contactpersoon

1.4 Naam contactpersoon |

1.5 Telefoonnummer           
1.6 E-mailadres |

Projectleider

1.7 Naam projectleider |

1.8 Telefoonnummer           
1.9 E-mailadres |

1.10 Relatienummer instelling |

1.11 IBAN (Bankrekeningnummer)                   
1.12 Kvk nummer         

2 Kenmerken subsidieaanvraag

> Vermeld hier gegevens die in de (laatste) verleningsbeschikking zijn vermeld

2.1 Subsidienummer |

2.2 Kenmerk beschikking |

3 Aanvangs- en einddatum subsidieperiode

3.1 Aanvangsdatum activiteiten

Dag  maand  jaar 

        

3.2 Einddatum activiteiten

Dag  maand  jaar 

        

dus-i_28.02

mailto:VIPPopen%40minvws.nl?subject=
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4 Is aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen voldaan?

Is aan de verleende subsidie verbonden verplichtingen voldaan?
Beschrijving in hoeverre is voldaan aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen, genoemd in artikel 19 van 
de regeling VIPP OPEN en in bijlage 2. Meer informatie is te vinden op de website www.dus-i.nl/subsidies/vipp-open

Ga in uw toelichting bij 4.2 in op bijzonderheden over het gehele project. Op de volgende pagina’s kunt u uitgebreid 
individuele modules toelichten. U kunt uw reactie in dit veld uitwerken.

4.1 Wij vragen u in onderstaand 
schema aan te geven of u de 
modules behaald heeft of niet 
(of dat deze module op u niet van 
toepassing is).

Prestatie eenheden  Behaald (Voldoet wel aan de toetsingscriteria) / Niet behaald / Niet van toepassing)

Basismodule 1   |

Module 2     |

Module 3     |

Module 4     |

Module 5     |

4.2 Uitwerking reactie

|

https://www.dus-i.nl/subsidies/vipp-open


3 van 7

Model D – Verantwoording over de gerealiseerde modules

Meer informatie over de toetsingscriteria vindt u op www.dus-i.nl
Ga bij elke beschrijving van de modules in op de individuele resultaten van de module.

Basismodule: Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn Online inzage in 
het H-EPD door patiënt’

Beschrijving van het gerealiseerde 
resultaat

|

Beschrijf de verschillen tussen de 
vereiste resultaten uit de regeling en 
de gerealiseerde resultaten.

|

Met welke oplossingen bent u 
gekomen om de verschillen te 
overbruggen en wat zijn de geleerde 
lessen?

|

https://www.dus-i.nl
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Module 2: Stimuleren van online inzage door patiënten

Ga bij module 2 in het bijzonder in op het gebruikerspercentage en welke acties u heeft ondernomen om de beoogde 20% 
te behalen.

Beschrijving van het gerealiseerde 
resultaat

|

Beschrijf de verschillen tussen de 
vereiste resultaten uit de regeling en 
de gerealiseerde resultaten.

|

Met welke oplossingen bent u 
gekomen om de verschillen te 
overbruggen en wat zijn de geleerde 
lessen?

|
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Module 3: Faciliteren multidisciplinaire informatie-uitwisseling

Beschrijving van het gerealiseerde 
resultaat

|

Beschrijf de verschillen tussen de 
vereiste resultaten uit de regeling en 
de gerealiseerde resultaten.

|

Met welke oplossingen bent u 
gekomen om de verschillen te 
overbruggen en wat zijn de geleerde 
lessen?

|
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Module 4: Gegevens van patiënt naar zorgverlener

Beschrijving van het gerealiseerde 
resultaat

|

Beschrijf de verschillen tussen de 
vereiste resultaten uit de regeling en 
de gerealiseerde resultaten.

|

Met welke oplossingen bent u 
gekomen om de verschillen te 
overbruggen en wat zijn de geleerde 
lessen?

|
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Module 5: Samenwerking met MedMij en PGO-leverancier

Beschrijving van het gerealiseerde 
resultaat

|

Beschrijf de verschillen tussen de 
vereiste resultaten uit de regeling en 
de gerealiseerde resultaten.

|

Met welke oplossingen bent u 
gekomen om de verschillen te 
overbruggen en wat zijn de geleerde 
lessen?

|
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