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Samenwerking Topicus Zorg en VZVZ
Topicus Zorg en VZVZ zijn een samenwerking aangegaan. Topicus
Zorg gaat de (nieuwe) online portalen van VZVZ bouwen en beheren.
Op dinsdag 19 september zetten directeur Topicus Zorg Hugo Brand
(links op de foto) en directeur VZVZ Servicecentrum Rob de Back in
Den Haag hun handtekening onder de overeenkomst tussen beide
partijen. De twee directeuren schudden de hand op een vruchtbare
samenwerking.

AVG vervangt Wbp
Op 25 mei 2018 wordt de Wet
bescherming
persoonsgegevens (Wbp)
vervangen door de Algemene
Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Wat betekent dit precies? U
leest er alles over op de
website van de Autoriteit
Persoons-gegevens.

LSP-bijeenkomst
voor ziekenhuizen

VZVZ-lustrum:
E-Mence wint eerste VZVZ Innovatieprijs
Op 5 en 6 oktober vierde VZVZ op de jaarlijkse VZVZ-dagen haar
eerste lustrum. Beide dagen waren drukbezocht door de leden van
VZVZ en ICT-leveranciers. Tijdens de ledendag op donderdag hadden
we een primeur: de eerste VZVZ Innovatieprijs werd uitgereikt. De
winnaar... E-Mence met de app iFeel!
Lees verder >

Op woensdag 6 december
vindt alweer de vijfde
bijeenkomst 'LSP-gebruik voor
ziekenhuizen' plaats. De dag
is opgesplitst in twee blokken.
In de ochtend ligt de focus op
het technisch beheer. Het
middagprogramma is meer
praktijkgericht, met onder
meer aandacht voor de
medicijnregistratiebalie in het
Radboud MC. Meer informatie
en het volledige programma
vindt u hier. Aanmelden kan
tot uiterlijk 30 november via
dit formulier.

In de media
In Medisch Contact aandacht
voor de oproep van Frank
Bosch, internist bij het
Rijnstate Ziekenhuis, om een
niet-reanimeerwens en andere
behandelvoorkeuren te
communiceren via het
Landelijk Schakelpunt.

Poliklinisch apotheker Victor Huiskes:
"Extra tijd voor patiënt door online
medicatieverificatie"

Medisch Ondernemen
besteedt aandacht aan het
regelmatig ontbreken van
medicatiegegevens van
patiënten met onnodige
ziekenhuisopnames, of erger
nog, als gevolg. De

Een patiënt heeft een afspraak met de reumatoloog. Hij wil zijn
verhaal vertellen en de reumatoloog wil er voor de patiënt zijn én de
juiste zorg bieden. Maar de reumatoloog heeft per consult slechts tien
minuten tijd. Hoe kan hij die beperkte tijd zo optimaal mogelijk
benutten? Victor Huiskes, poliklinisch apotheker in de Sint
Maartenskliniek vertelt gepassioneerd over het proces van online
medicatieverificatie via Zorgdoc dat binnen de polikliniek is
geïmplementeerd en de voordelen die dit voor alle partijen oplevert.
Lees verder >

boodschap: uitwisseling via
het LSP kan veel leed
voorkomen.
Skipr maakt melding van het
heuglijke feit, dat E-Mence
tijdens de VZVZ-dagen de
eerste VZVZ Innovatieprijs
heeft gewonnen met de
depressie-app iFeel.

Stand van zaken
rond het LSP

VZVZ-dagen:
Eerste lustrum VZVZ feestelijk gevierd
Met enthousiasme kijken we terug op twee zeer drukbezochte en
geslaagde VZVZ-dagen. Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober vierden
we samen met onze leden en stakeholders ons 5-jarig jubileum. Twee
dagen waarin we aangrijpende verhalen hoorden van patiënten die
regelmatig vastlopen in het zorgproces. We keken vooruit naar hoe we
samen verder kunnen bouwen aan de optimale digitale zorgsnelweg,
zodat patiëntdata uitwisselen straks net zo vanzelfsprekend is als
water uit de kraan!
Lees verder >
Video: Digitalisering in de zorg

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:
- ICT-architect
- Marketing Intelligence
Specialist
- Ketencoördinator
Meer informatie over de
sollicitatieprocedure is te
vinden op onze website.

VZVZ
Postbus 30920
2500 GX Den Haag
070 31 73 400
info@vzvz.nl
www.vzvz.nl
Volg ons op Twitter
Video: Impressie VZVZ-ledendag
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