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Huisartsen Innovatie Congrestival:
VZVZ over ICT in uw dagelijks werk
Op 15 maart vindt in Theater Gooiland in Hilversum het Huisartsen
Innovatie Congrestival plaats: een vernieuwend, leerzaam evenement
dat huisartsen aan het denken zet. Keynote spreker Daan Dohmen,
CEO van Focus Cura en lid van de Raad voor de Volksgezondheid en
Zorg, vertelt over de mogelijkheden van eHealth. Daarnaast zullen er
verschillende inhoudelijke workshops en inspiratiesessies plaatsvinden.
VZVZ verzorgt break-out sessie D: ICT in uw dagelijks werk nu en
straks!

Derde MedMij-proefomgeving van start:
Inzage in huisartsendossier in Nijmegen
De derde MedMij-proefomgeving is een feit. Een pilot in de regio
Nijmegen gaat ervoor zorgen dat vanaf 1 april patiënten via de
persoonlijke gezondheidsomgeving MijnZorgnet de samenvatting van
hun huisartsendossier kunnen inzien. VZVZ maakt dit mogelijk door
MijnZorgnet aan te sluiten op het Landelijk Schakelpunt.
Lees verder >

FTO-module IVM:
Gebruik LSP
Het Instituut voor
Verantwoord Medicijn-gebruik
(IVM) heeft een nieuwe FTOmodule ontwikkeld. In de
module "Medicatieoverdracht:
gebruik LSP" komen de
belangrijkste aandachtspunten
bij het beschikbaar stellen en
raadplegen van medische
gegevens via het LSP aan
bod.
Bekijk de IVM-nieuwsbrief

Ben van Miltenburg
verlaat VZVZ
Bestuursvoorzitter Ben van
Miltenburg verlaat op 1 april
de Vereniging van
Zorgaanbieders voor
Zorgcommunicatie. Hij gaat
zich toeleggen op
internationaal entrepreneurial
management voor innovatie
en technologie organisaties in
Life Sciences & e-Health.
Lees verder >

Stand van zaken
rond het LSP

NedHIS & EZD Congres:
Informatie & Communicatie in de praktijk
Woensdag 22 maart vindt het jaarlijkse NedHis & EZD Congres weer
plaats. Het thema van deze 26e editie: Informatie & Communicatie in
de praktijk. U vindt VZVZ zoals elk jaar op de informatiemarkt. Ons
team staat klaar om al uw vragen te beantwoorden over de
elektronische uitwisseling van medische gegevens, het Landelijk
Schakelpunt en de vereniging VZVZ. Wij zien u graag op woensdag 22
maart in Vianen!

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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