
 

VIPLive Declareren 
bespaart tijd en geld
VIPLive module sluit slim aan op uw EPD

“Iedereen wint door het integreren van EPD-zorgondersteuning met de registratiecontrole en

declaratieafhandeling via VIPLive Declareren. De voordelen die hiermee behaald worden in kwaliteit en snelheid van 

afhandelen, kunnen direct worden omgezet in zorg voor de patiënt” - Hugo Brand, directeur Topicus Zorg.

Zorg voor de patiënt
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Efficiënter en voordeliger

Integratie in het EPD

Minder registreren

VIPLive is hét middel om de kwaliteit van registraties 

en declaraties te verhogen en daarbij gelijktijdig de 

administratieve last bij zorgverleners te verminderen. Een 

slimme integratie van VIPLive met het EPD in combinatie 

met een hoge automatiseringsgraad, neemt de financiële 

registratie bij zorgverleners weg en ondersteunt de 

zorgadministratie in het voorkomen van fouten. De 

zorgverlener houdt meer tijd over voor het behandelen van 

cliënten, de zorgadministratie kan gerichter werken aan het 

herstellen van eventuele fouten én declaraties worden op deze 

wijze sneller, correct ingediend. 

Het beste van twee werelden: VIPLive brengt de ondersteuning 

van zorg en administratie samen binnen uw eigen EPD met de 

integratie van een optimale registratiecontrole en declaratie-

afhandeling via VIPLive Declareren. Een oplossing die GGZ-

organisaties én hun medewerkers tijd en geld bespaart. 

Inmiddels is een succesvolle implementatie live bij GGZ 

Friesland, in combinatie met het EPD van Code24.

Vanaf het eerste contact met de cliënt ondersteunt VIPLive de 

registratie. Dit gebeurt als volgt:

 ■ VIPLive Declareren is geïntegreerd in uw EPD en zorgt 

voor intuïtieve, gebruiksvriendelijke ondersteuning van 

administratieve gebruikers.

 ■ Uw administratieve gebruikers worden via VIPLive 

maximaal ondersteund bij het maken van administratieve 

keuzes.

 ■ Zorgverleners gebruiken een beperkt aantal (interne) 

afspraakcodes. VIPLive zet dit automatisch om in 

declarabele activiteitencodes. Registraties blijven hierdoor 

voor zorgverleners eenvoudig en begrijpelijk.

 ■ Wij houden de wet- en regelgeving voortdurende actueel 

zodat de geleverde zorg aan de geldende kaders voldoet.

 ■ Signaleringen worden ‘realtime’ in uw EPD gedeeld met 

de zorgprofessional of in een werklijst weergegeven. Ook 

maakt VIPLive inzichtelijk welke signaleringen regelmatig 

terugkomen.

 ■ Zorgregistraties worden automatisch toegevoegd aan de 

juiste financieringsstroom.



Automatisering en inzicht

Bewezen oplossing

Een administratieve revolutie

Over VIPLive van Topicus

Het spreekt voor zich dat alle financieringsvormen 

binnen de GGZ worden ondersteund. Ook die van het 

Zorgprestatiemodel. Daarnaast maakt VIPLive Declareren het 

volgende mogelijk:

 ■ Zorgprestaties in de verschillende financieringsstromen 

staan automatisch klaar voor facturatie en retourinformatie 

wordt automatisch opgehaald en ingelezen. Dit kan onder 

andere door een koppeling met Vecozo en ondersteuning 

van verschillende contractvormen zoals Jeugdwet en 

Wmo.

 ■ U kunt informatie delen met het datawarehouse van uw 

organisatie.

 ■ VIPLive verzorgt ook de aanlevering van gegevens aan uw 

boekhoudpakket.  

Bij GGZ Friesland is bewezen dat VIPLive naadloos integreert 

met het EPD. De administratieve last voor de zorgadministratie 

is met maar liefst 50% gedaald.

Een revolutie bereik je niet alleen. Daarom nodigen wij u uit om 

mee te doen. Wij werken graag samen met u de oplossingen 

uit waarmee u de administratieve last van uw organisatie 

aanzienlijk kunt verminderen.

Het Topicus platform VIPLive ondersteunt al jarenlang 

declaratie-afhandeling en registratiecontrole binnen de 

zorg, onder andere voor huisartsen, ziekenhuizen, regionale 

ambulancevoorzieningen en GGD’en. Op grond van deze 

ervaring en techniek is de VIPLive Declareren ook geschikt 

gemaakt voor de GGZ. VIPLive Declareren is kosteneffectief 

en geschikt voor het managen van complexe GGZ-

financieringsvormen en regelgeving.

VIPLive ondersteunt de GGZ daarnaast ook met monitoring 

van de kwaliteit van zorg en met samenwerkingstools 

voor huisartsenpraktijken en GGZ-instellingen. Ook dit zijn 

voorbeelden waarbij VIPLive systemen slim verbindt waardoor 

werkprocessen worden geoptimaliseerd.

Interesse? 

Over de toepasbaarheid van VIPLive binnen uw organisatie 

gaan onze consultants graag met u in gesprek.

Bel via 0570-662 662 

of neem contact op via 

ggz@viplive.nl 

Hielko Ophoff, 

informatiemanager bij GGZ Friesland: 

‘Met de integratie van VIPLive 

in ons EPD hebben we een 

super goede basis voor wat 

er nu en in de toekomst van 

zorginformatiesystemen in de 

GGZ wordt gevraagd.’


