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Landelijk Schakelpunt in MAX Magazine
Eind april viel MAX Magazine bij 390.000 abonnees op de deurmat. In
dit bewaarnummer: een uitgebreid redactioneel artikel over de
uitwisseling van medische gegevens via het Landelijk Schakelpunt. Alle
abonnees ontvingen bij het magazine de VZVZ-informatiefolder “Uw
medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)”.
Lees verder >

E-learning LSP
voor apothekers
Voor de uitwisseling van
medische gegevens via het
LSP is toestemming van de
patiënt nodig. Apothekers
spelen een belangrijke rol in
het vragen van deze
toestemming. Daarom is
VZVZ in 2016 begonnen met
klassikale trainingen voor
apothekers. Als aanvulling
daarop heeft VZVZ samen met
AccreDidact e-learnings
ontwikkeld.
Lees verder >

MDL-arts Paul Bus, Laurentius Ziekenhuis:
"Gebruik LSP in het belang van de patiënt"
Steeds meer ziekenhuizen zijn aangesloten op het Landelijk
Schakelpunt. Hoe het LSP in de dagelijkse ziekenhuispraktijk wordt
gebruikt, bespraken we met drs. Paul Bus. Als maag-darm-lever (MDL)
arts in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond maakt hij er sinds een
aantal jaren veelvuldig gebruik van. Met zijn enthousiasme weet hij
ook steeds meer collega’s te motiveren om het Landelijk Schakelpunt
te gebruiken.
Lees verder >

VZVZ in het nieuws
Apothekersnieuws en
Drogistenweekblad berichten
over de transparantie die het
LSP patiënten biedt.
Digitale Zorggids benadrukt
dat het geven van
toestemming voor het delen
van je medische gegevens
een bewuste keuze is.
In een blog op SKIPR pleit
Roanda Fokkens (RZCC) voor
regionale samen-werking
tussen huisartsen om het
gebruik van het LSP te
stimuleren.

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
één vacature. Wij zijn op zoek
naar een:
- Senior ICT-architect

VZVZ-innovatieprijs 2017:
Heeft u een innovatief idee?
Tijdens de VZVZ-ledendag op 5 oktober reikt VZVZ voor het eerst de
VZVZ-innovatieprijs uit. Wij horen regelmatig nieuwe ideeën en
wensen van onze leden. Sommige daarvan zijn echte innovaties.
Misschien heeft u ook wel een innovatie. Een idee dat een heel ander
licht op ons werk werpt, of voor onze leden een fikse stap voorwaarts
betekent. Naar zulke innovatieve ideeën zijn wij op zoek!
Lees verder >

Meer informatie over de
sollicitatieprocedure is te
vinden op onze website.
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