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Anderstaligen om toestemming vragen?
Gebruik de nieuwe voorlichtingsleaflets!
Met name in grote steden blijkt er behoefte te zijn aan anderstalig
voorlichtingsmateriaal. Onze anderstalige digitale folders printen bleek
niet voor alle zorgaanbieders even makkelijk. Daarom heeft VZVZ
besloten deze folders te vervangen door leaflets. Deze zijn niet meer
als folder opgemaakt, maar als eenvoudig Word document van twee
pagina’s. Omdat deze geen foto’s en moeilijke opmaak bevatten, zijn
zij zelfs met de meest eenvoudige printers goed en gemakkelijk te
printen.
Lees verder >

VZVZ op het NVDAcongres
Op 4 november vindt in 't
Spant te Bussum het
tweejaarlijks congres plaats
van de Nederlandse
Vereniging van
Doktersassistenten (NVDA).
VZVZ is daar de hele dag
aanwezig met een stand.
Komt u vooral langs voor
meer informatie en al uw
vragen over het Landelijk
Schakelpunt! Wij staan u
graag te woord.

In de media

LSP Actualiteitscontrole:
"Sneller werkproces in onze apotheek"
Sinds dit voorjaar is de LSP Actualiteitscontrole beschikbaar als nieuwe
functionaliteit op het Landelijk Schakelpunt. Sinds mei voor alle
apotheken die werken met het zorginformatiesysteem van CGM; sinds
augustus ook voor Caresoft-gebruikers. Later dit jaar volgen Tetra en
PharmaPartners. Veel apothekers hebben de Actualiteitscontrole
inmiddels in gebruik genomen. Mevrouw Temmink, apotheker van
Alphega apotheek De Haan in Doetinchem, deelt haar ervaringen.
Lees verder >

Beroepsvereniging Optima
Farma geeft op haar website
uitleg over LSP
Actualiteitscontrole. Wat
betekent deze nieuwe
functionaliteit voor de
apotheek in de praktijk?
VitalHealth Software bericht
op haar website over de livegang van LSP Ketenzorg voor
betere digitale uitwisseling
van gegevens en daarmee
betere zorg voor chronisch
zieken.
In het Radboudumc geven
medicijnregistratiebalies in
combinatie met het Landelijk
Schakelpunt de
medicatieveiligheid een
impuls, meldt ICT&Health.

Stand van zaken
rond het LSP
Benieuwd naar de laatste
stand van zaken rond het
LSP? Hoeveel zorgverleners

Uitgelicht: een toestemmingsactie rondom
de griepvaccinatie
De jaarlijkse griepvaccinatie komt er weer aan. In een korte tijd ziet u
veel patiënten. En dat is een goed moment om gelijk aan patiënten
toestemming te vragen om hun medische gegevens beschikbaar te
stellen via het Landelijk Schakelpunt (LSP).
Hulpmiddelen
Om u te helpen bij het vragen van toestemmingen hebben wij een
speciale >>actiepagina<< ingericht. Daar leest u welke hulpmiddelen
u kunt gebruiken. Ook vindt u een aantal suggesties hoe u de
griepvaccinatie kunt koppelen aan een succesvolle toestemmingsactie.
Verder zetten we alle informatie over vergoedingen en het vragen en
registreren van toestemmingen nog even voor u op een rij.
Klik >>hier<< voor de actiepagina en meer informatie.

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:
- ICT-architect
- Junior ICT-architect
- Solution Architect
Meer informatie over de
sollicitatieprocedure is te
vinden op onze website.
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