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AccreDidact presenteert LSP-nascholing
voor huisartsen en doktersassistenten
AccreDidact biedt al meer dan twintig jaar nascholings-programma's
voor professionals in de gezondheidszorg. Begin januari presenteerde
het onafhankelijke nascholingsinstituut voor de zorg twee nieuwe
nascholingscursussen: het Landelijk Schakelpunt voor huisartsen en
doktersassistenten.
Lees verder >

Beveiliging zorginfrastructuur nog
toekomstvaster
De hele zorginfrastructuur
rond het Landelijk
Schakelpunt is nu nog sterker
beveiligd. Er heeft een
ketenbrede upgrade
plaatsgevonden naar het TLS
1.2 protocol. Medio december
heeft de laatste
softwareleverancier TLS 1.2
geïmplementeerd. Daarmee is
deze groot-schalige operatie
onder regie van VZVZ
afgerond.
Lees verder >

VZVZ in het nieuws
In Arnhem is een regionale
campagne voor het Landelijk
Schakelpunt gestart, een
samenwerking van huisartsen,
apotheken, Zorgbelang en
Rijnstate.
FMT Gezondheidszorg bericht
dat het gebruik van het
Landelijk Schakelpunt in de
zorg ingeburgerd raakt.

Hoge waardering derde LSP-bijeenkomst
gebruikers en beheerders in ziekenhuizen
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de derde
bijeenkomst voor gebruikers en beheerders van het Landelijk
Schakelpunt binnen ziekenhuizen. Met ruim tachtig deelnemers werd
deze dag drukker bezocht dan de vorige edities, vooral door
ziekenhuis- en poliklinische apothekers en functioneel beheerders. Na
deze bijeenkomst op 6 december 2016 hebben deelnemers aan de
hand van een evaluatieformulier en uitvoerige persoonlijke reacties de
dag geëvalueerd.

Stand van zaken
rond het LSP
Benieuwd naar de laatste
stand van zaken rond het
LSP? Hoeveel zorgverleners
zijn aangesloten, hoeveel
patiënten hun zorgverleners
toestemming hebben gegeven
en in welke mate het LSP
wordt gebruikt? Wij zetten dit
voor u op een rij op onze
website. Op de pagina '10
feiten over het LSP' vindt u de
wekelijks geactualiseerde
stand van zaken.
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Lees verder >
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8 juni: vierde LSP-bijeenkomst voor
gebruikers en beheerders in ziekenhuizen
Na de derde succesvolle LSP-bijeenkomst voor ziekenhuizen willen wij
gebruikers en beheerders van het Landelijk Schakelpunt binnen
ziekenhuizen graag opnieuw uitnodigen: op 8 juni vindt de vierde
bijeenkomst plaats. Een ideale gelegenheid om ervaringen uit te
wisselen, van elkaar te leren en inspiratie op te doen. Daarnaast wordt
u bijgepraat over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen met
betrekking tot het Landelijk Schakelpunt.
Lees verder >
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