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VZVZ.nl vernieuwd, Volgjezorg geboren:
Betere online dienstverlening

Actualiteitscontrole
en LSP Signaal
De Actualiteitscontrole en LSP
Signaal zijn twee LSPfunctionaliteiten waarmee u
op de hoogte kunt blijven van
veranderingen in de
medicatiegegevens van uw
patiënt. De
Actualiteitscontrole gebruikt u
voor patiënten die incidenteel
medicatie gebruiken. Met LSP
Signaal neemt u een
abonnement op een patiënt
uit een risicogroep.
Lees verder >

Sinds twee weken kunt u als zorgverlener én als patiënt (dat kunnen
we immers allemaal zijn) terecht op twee nieuwe online-omgevingen
van VZVZ. Voor onze leden hebben we VZVZ.nl helemaal vernieuwd,
voor de 17 miljoen (potentiële) patiënten in Nederland hebben we zelfs
een volledig nieuwe website gelanceerd: volgjezorg.nl. Waar beide
doelgroepen eerst VZVZ.nl deelden, hebben zij nu elk een eigen
moderne online-omgeving. De nieuwe websites sluiten naadloos aan
bij het hoofdthema van VZVZ: goede, veilige en snelle zorg door
betrouwbare digitale uitwisseling van medische gegevens.
Lees verder >

VZVZ krijgt ook gelijk in cassatie VPH:
Uitwisseling via LSP aanvaardbaar
De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de Vereniging
Praktijkhoudende Huisartsen (VPH) tegen VZVZ en het Landelijk
Schakelpunt verworpen. VZVZ ziet zich met deze uitspraak bevestigd
in haar overtuiging volledig te werken binnen de kaders van wet- en
regelgeving. Met deze uitspraak is een einde gekomen aan de
gerechtelijke procedure die de VPH jarenlang voerde.
Lees verder >

Dossieroverdracht
huisartsen via LSP?
Per jaar wisselen meer dan
een half miljoen mensen van
huisarts. Om de continuïteit
van zorg voor deze patiënten
te garanderen wil VZVZ op
korte termijn dossieroverdracht tussen huisartsen
via het Landelijk Schakelpunt
mogelijk maken. De MEDOVDstandaard die op dit moment
voor dossier-overdracht in
gebruik is, levert knelpunten
op. Vooral het gestructureerd
versturen en vervolgens
inlezen van dossiers verloopt
niet probleemloos.
Lees verder >

AIVD: geen
toegang tot LSP
De AIVD heeft geen toegang
tot het Landelijk Schakelpunt.
Dit betekent dat ook na
invoeren van de Wiv, ook wel
bekend als 'sleepwet' of
'aftapwet', medische gegevens
veilig zijn. De AIVD stelt dat
met zoveel woorden op haar
website. VZVZ heeft nadere
uitleg gevraagd aan de AIVD.
Lees verder >

In de media
In de (online) media werd de
laatste weken veel aandacht
besteed aan de lancering van
Volgjezorg. Onder meer ZorgenZ,
Skipr, Emerce en Computable
besteedden aandacht aan de
nieuwe website waar iedereen
zijn toestemming kan regelen en
zijn medische gegevens kan
volgen.

VZVZ op NVDA-congres 'Grip op de zaak':
In gesprek met de doktersassistent

Volgjezorg is niet alleen een
website, maar ook actief op
Twitter, Facebook en Youtube.

Zaterdag 4 november 2017 vond in Spant! te Bussum het
tweejaarlijkse NVDA-congres plaats: Grip op de zaak. Er waren ruim
duizend bezoekers, veelal doktersassistenten maar ook triagisten en
medewerkers van ziekenhuizen en GGZ-instellingen. VZVZ was ook
aanwezig met een stand. Veel bezoekers wisten de stand te vinden,
met goede inhoudelijke vragen over gegevensuitwisseling, het
Landelijk Schakelpunt en toestemming vragen en registreren.
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? Dit kunt u zien op
de tellers op de homepage
van onze nieuwe website. Hier
vindt u de wekelijks
bijgewerkte stand van zaken.

Werken bij VZVZ
VZVZ-prijsvraag NVDA-congres:
Taart voor de winnaars
De bezoekers van het NVDA-congres konden bij de VZVZ-stand een
taart winnen door het aantal burgers te raden, die toestemming
hebben gegeven voor gegevensuitwisseling via het Landelijk
Schakelpunt. Drie huisartsenpraktijken wonnen taart bij de koffie:
Abed in Barneveld (boven), Busser in Rotterdam (midden) en Uijthof in
Hengelo (onder). Gefeliciteerd!

VZVZ heeft op dit moment
twee vacatures. Wij zijn op
zoek naar een:
- Marketing Intelligence
Specialist
- Medewerker Service- en
Informatiecentrum
Meer informatie over de
sollicitatieprocedure is te
vinden op onze website.
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