
Stappenplan: Aan de slag met de eOverdracht

Is er al een collega of groep 
collega s bezig om de overdracht 
met andere zorgorganisaties te 

verbeteren?

Ga praten met je collega( s). Dit 
kan een vakgroep zijn of een VAR. 

Bespreek hoe jullie het belang van 
de eOverdracht onder de aandacht 

kunnen brengen. 

De factsheets eOverdracht en 
Eenduidige registratie kunnen je 

hierbij helpen. 

Klik op dit vak voor de factsheets.

Zoek contact met je collega( s). 

Heeft jouw organisatie subsidie aangevraagd 
voor de implementatie van de eOverdracht? 

Klik op dit vak voor meer informatie over het 

subsidieprogramma VIPP InZicht.

Zoek contact met je collega( s). 

Heeft jouw organisatie subsidie aangevraagd 
voor de implementatie van de eOverdracht? 

Klik op dit vak voor meer informatie over het 

subsidieprogramma VIPP InZicht.

Ja 

Nee 

Top! 

Sluit je bij hen aan om ervoor te 
zorgen dat de eOverdracht een 

succes wordt! 

Nodig iemand van het Team 
Informatiestandaarden uit om uitleg over de 

eOverdracht en/of VIPP InZicht te geven. 

Klik op dit vak om een email te sturen. 

Nodig iemand van het Team 
Informatiestandaarden uit om uitleg over de 

eOverdracht en/of VIPP InZicht te geven. 

Klik op dit vak om een email te sturen. 

Ja 

Nee 

Ga praten met de Chief Nursing 
Information Officer (CNIO) in jouw 

organisatie. 

Klik op dit vak voor meer informatie 

over een CNIO.

Of

Of

Zoek contact met andere organisaties met wie 
je veel patiënten overdraagt. 

Ga na of zij bekend zijn met de eOverdracht en 
of ze samen met jullie subsidie willen 

aanvragen. 

Of

De VAR of vakgroep schrijft een positief advies 
over het belang van deelname aan VIPP InZicht

aan de Raad van Bestuur. 

Hulp nodig bij het schrijven van een advies? 

Stuur een mail en vraag of iemand van het 
Team Informatiestandaarden je kan helpen. 

Klik op dit vak om een email te sturen. 

De VAR of vakgroep schrijft een positief advies 
over het belang van deelname aan VIPP InZicht

aan de Raad van Bestuur. 

Hulp nodig bij het schrijven van een advies? 

Stuur een mail en vraag of iemand van het 
Team Informatiestandaarden je kan helpen. 

Klik op dit vak om een email te sturen. 

Of

Ben je al lid van de klankbordgroep 
eOverdracht?  

Let op: dit kan alleen als jouw 
organisatie meedoet aan 

VIPP InZicht.

Klik op dit vak voor meer informatie over 

de klankbordgroep eOverdracht.

Nee? 
Klik op dit vak om je via een email 

aan te melden. 

Ja? Dan spreken we je vast gauw!

Nee? 
Klik op dit vak om je via een email 

aan te melden. 

Ja? Dan spreken we je vast gauw!

Neem het uitgebreide 
stappenplan eOverdracht door
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