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Landelijk Schakelpunt in Plus Magazine
Op vrijdag 23 juni viel Plus Magazine bij 230.000 abonnees op de
deurmat. In dit extra dikke zomernummer van Plus Magazine staat
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)?. Daarmee wijzen wij
de 230.000 lezers nog eens extra op de keuze om je medische
gegevens te delen.

Nieuw op het LSP:
Actualiteitscontrole
Alle apotheken die met CGM
werken beschikken sinds april
over een nieuwe
functionaliteit op het Landelijk
Schakelpunt: de
Actualiteitscontrole. Met de
uitrol van de nieuwe release is
de functionaliteit beschikbaar
gekomen. Later dit jaar
volgen andereapotheekinformatiesystemen.
Lees verder >

Toestemmingstoolkit ziekenhuis

Uitwisseling ketenzorggegevens via LSP:
Pilots in Friesland en West-Friesland
In mei en juni zijn twee pilots gestart met de digitale uitwisseling van
medische gegevens voor ketenzorg via het Landelijk Schakelpunt. Aan
de eerste pilot in West-Friesland doen Zorggroep Ketenzorg WestFriesland en zes huisartsen-praktijken in de regio mee. De tweede
pilot loopt in Friesland met Zorggroep Friesland en twaalf
huisartsenpraktijken. In beide regio?s beproeven de deelnemers de
komende maanden de digitale uitwisseling van ketenzorggegevens via
het Landelijk Schakelpunt (LSP). Uiteraard met uitdrukkelijke
toestemming van de vrijwillig deelnemende patiënten.
Lees verder >

ZORG-ID:
Nieuw authenticatieplatform in de zorg
ZORG-ID, het nieuwe authenticatieplatform in de zorg, is sinds 29 juni
operationeel. Het ZORG-ID platform stelt ICT-dienstverleners in staat
om hun klanten - zorgaanbieders die gebruik maken van een UZI-pas zich probleemloos te laten identificeren en authentiseren. Het platform

Steeds meer ziekenhuizen
stellen medische gegevens
beschikbaar via verschillende
uitwisselings-systemen. Zo
ook voor het LSP. Dat mag
echter alleen als de patiënt
daar uitdrukkelijk
toestemming voor geeft. Om
te voorkomen dat
ziekenhuizen bij ieder nieuw
systeem of voor iedere
dataset steeds opnieuw
toestemming moeten vragen,
heeft VZVZ een toolkit
ontwikkeld.
Lees verder >

Antoon Kuijpers:
Een nieuwe fase
Onlangs heb ik het stokje
overgenomen van Ben van
Miltenburg als VZVZbestuursvoorzitter. Onder zijn
leiding hebben we met z?n
allen - zorgaanbieders,
koepels, leveranciers,
medewerkers en andere
stakeholders - het Landelijk
Schakelpunt opnieuw
neergezet. En dat was best
een uitdaging.
Lees verder >

lost niet alleen bestaande issues op, maar is ook zo ontworpen dat het
toekomstige ontwikkelingen mogelijk maakt.
Lees verder >

Met het VZVZtoestemmingsformulier zit u
altijd goed
Drukbezochte vierde bijeenkomst beheer
en gebruik LSP in ziekenhuizen
Op 8 juni vond de alweer vierde bijeenkomst plaats voor gebruikers en
beheerders van het Landelijk Schakelpunt binnen ziekenhuizen. Ruim
100 deelnemers van 49 verschillende ziekenhuizen volgden een
programma met informatie over het technisch beheer, de huidige
stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van LSPgebruik in ziekenhuizen.
Lees verder >

Het heeft zorgaanbieders
altijd vrijgestaan om het
toestemmingsformulier van
VZVZ te gebruiken bij het
verkrijgen en verwerken van
de toestemming van hun
patiënten. Maar gezien de
recente belangstelling voor
toestemmingen en de
discussie daarover is het van
belang de verkregen
toestemming vast te leggen
met het VZVZtoestemmingsformulier.
Lees verder >

Overname (huisartsen)praktijk:
Wat gebeurt er met de toestemmingen?
Zorgaanbieders die een praktijk van een collega overnemen, stellen
ons vaak de vraag: wat gebeurt er nu met de toestemmingen die de
patiënten al aan mijn voorganger hadden gegeven? Vervallen die en
moet ik hen opnieuw om toestemming vragen? Of neem ik met de
praktijk ook automatisch de gegeven toestemmingen over? Het zit zo?
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
Slimme link naar ikgeeftoestemming.nl:
Maak het uw patiënten makkelijk

VZVZ heeft op dit moment
twee vacatures. Wij zijn op
zoek naar een:

Uw patiënten kunnen u persoonlijk toestemming geven, maar ook
online. Via uw website kunt u hen doorverwijzen naar
www.ikgeeftoestemming.nl. Om het uw patiënten nóg gemakkelijker
maken, kunt u hiervoor een 'slimme link' gebruiken. Door hierop te
klikken komen uw patiënten direct op de pagina van
www.ikgeeftoestemming.nl waar zij u toestemming kunnen geven. Zij
hoeven dan niet meer de zoekfunctie te gebruiken. Zo voorkomt u dat
uw patiënten u niet kunnen vinden en u daardoor geen online
toestemming kunnen geven.
Lees verder >

- Senior ICT-architect
- Stagiair ICT-beheerder
Meer informatie over de
sollicitatieprocedure is te
vinden op onze website.
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