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5 jaar VZVZ: Lustrumcongres
Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober vinden de jaarlijkse VZVZ-dagen
weer plaats. De eerste dag ontvangen wij de leden van onze
vereniging, de tweede dag is voor de ICT-specialisten waar wij mee
samenwerken. Beide dagen staan in het teken van het 5-jarig jubileum
van VZVZ. Daarom hebben wij trendwatcher Adjiedj Bakas en Erik
Gerritsen, Secretaris-Generaal van het Ministerie van VWS,
uitgenodigd om hun visie te geven op innovatie in de digitale zorg.
Lees verder >

Antoon Kuijpers
bestuursvoorzitter
Antoon Kuijpers is per 1 april
2017 aangetreden als
bestuursvoorzitter van de
Vereniging van
Zorgaanbieders voor
Zorgcommunicatie (VZVZ). Hij
volgde Ben van Miltenburg op,
die op die datum is
afgetreden. Kuijpers is al bijna
vier jaar bestuurder bij VZVZ.
Lees verder >

UZI-middelen tijdelijk 2 jaar geldig
In maart 2020 vindt er een softwarematige aanpassing plaats in de
manier waarop UZI-middelen worden uitgegeven. Vanaf dat moment
moeten UZI-middelen volgens de nieuwe opzet worden uitgegeven.
Dat is op dit moment nog niet mogelijk. Daarom zijn UZI-middelen
vanaf 22 maart 2017 tijdelijk 2 jaar geldig.
Lees verder >

Zorg.nu over het Landelijk Schakelpunt

Invulbare VZVZfolder als PDF
De VZVZ-toestemmings-folder
is nu ook beschik- baar als
invulbare PDF. Daarmee
kunnen zorg- verleners die
hun patiënten om toestemming vragen, hun eigen logo
op de folder zetten. Ook
kunnen zij hun NAWgegevens alvast invullen op
het formulier in de folder.

Eind maart besteedde tv-programma Zorg.nu (AVROTROS) aandacht
aan de elektronische uitwisseling van medische gegevens van
Nederlandse burgers. Met name via het Landelijk Schakelpunt. Bekijk
hier het bewuste fragment uit de uitzending.

Lees verder >

"Als ik toestemming geef, wat gebeurt er
dan met mijn gegevens?"
Naar aanleiding van de uitzending van Zorg.nu ontstond niet alleen in
de studio, maar ook online een discussie over het geven van
toestemming voor gegevensuitwisseling: wat gebeurt er dan met mijn
gegevens? De website van VZVZ geeft antwoord op die vraag.
Lees verder >

IVM lanceert themajournaal:
Medicatieoverdracht, gebruik LSP
Het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) heeft na de
FTO-module 'Medicatieoverdracht, gebruik LSP' nu onder dezelfde titel
een themajournaal uitgebracht. Het thema-journaal belicht de
overdracht van medicatiegegevens met behulp van het Landelijke
Schakelpunt. In het journaal komt het belang van toegang tot de
medicatiehistorie van patiënten aan bod, maar ook aspecten van het
werken met het LSP. Zoals veiligheid, privacy, hoe te registreren en
een aanpak voor het vragen en verwerken van toestemmingen van
patiënten voor het delen van hun medische gegevens.
Lees verder >

Stand van zaken
rond het LSP
Benieuwd naar de laatste
stand van zaken rond het
LSP? Hoeveel zorgverleners
zijn aangesloten? Hoeveel
patiënten hebben hun
zorgverleners toestemming
gegeven? En in welke mate
wordt het LSP 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.

Werken bij VZVZ
VZVZ heeft op dit moment
drie vacatures. Wij zijn op
zoek naar een:
- Senior ICT-architect
- Productmanager
Infrastructuur
- Business Consultant Zorg &
ICT
Meer informatie over de
sollicitatieprocedure is te
vinden op onze website.
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