Miljard berichten via het LSP - Effecten & baten zorginfrastructuur

lees online | afmelden

Nieuwsbrief voor Zorgverleners
Editie nummer 2 - mei 2018

Mijlpaal: miljard berichten verwerkt via
het Landelijk Schakelpunt!
In de afgelopen vijf jaar heeft het Landelijk Schakelpunt 1 miljard
berichten verwerkt. Eind maart werd die mijlpaal bereikt. Daarmee
voorziet de zorginfrastructuur sinds de start op 1 januari 2013
duidelijk in een behoefte van veel eerstelijns en steeds meer
tweedelijns zorgverleners in Nederland.
Lees verder >

LSP is geen EPD
Elektronische uitwisseling van
medische gegevens, in
combinatie met bescherming
van persoonsgegevens, krijgt
veel aandacht in de media.
Helaas worden daarbij nog
steeds de begrippen EPD
(Elektronisch
Patiëntendossier) en LSP
(Landelijk Schakelpunt)
verward. Daarom zetten we
het nog even op een rij.
Lees verder >

Rapport: Effecten en baten gebruik
zorginfrastructuur
Het Landelijk Schakelpunt is ruim vijf jaar in de lucht. Het LSP is de
betrouwbare basis van de landelijke zorginfrastructuur gebleken. Tijd
om de effecten en baten van het gebruik van de zorginfrastructuur in
kaart te brengen. VZVZ heeft de uitkomsten van kwantitatieve en
kwalitatieve onderzoeken en interviews verwerkt in een rapport:
Effecten en baten van de zorginfrastructuur. Het rapport is digitaal
beschikbaar op VZVZ.nl.
Lees verder >

Nieuw en gratis in onze webshop:
Volgjezorg-voorlichtingsmaterialen

Het LSP en de
nieuwe privacywetgeving
Het LSP is een landelijk
werkende zorginfrastructuur
voor digitale uitwisseling van
medische gegevens tussen
zorgverleners. Daar geldt
strenge privacywetgeving
voor. Die wetgeving wordt
binnenkort nog strenger.
Daarom hebben wij een
factsheet ontwikkeld over
welke eisen wet- en
regelgeving (straks) precies
stellen aan systemen als het
LSP en hoe wij daaraan
voldoen.
Lees verder >

Begin dit jaar heeft VZVZ het merk "Volgjezorg" gelanceerd.
Volgjezorg moet ons, maar vooral ook u als zorgverlener, helpen om
patiënten beter te ondersteunen in hun nieuwe rol in het zorgproces.
Want die rol is snel aan het veranderen: patiënten ontwikkelen zich tot
volwaardige gesprekspartners voor hun zorgverleners en gaan actief
bijdragen aan hun behandeling. Volgjezorg helpt hen daarbij, zeker
waar het gaat om de digitale uitwisseling van hun medische gegevens.
Daarom nemen wij afscheid van ons oude voorlichtingsmateriaal en hebben wij nieuwe Volgjezorg-materialen
ontwikkeld.
Lees verder >

8 mei: LSPbijeenkomst voor
ziekenhuizen

VZVZ-Ledendag 2018:
Innovatie in de zorg
Zoals u inmiddels van ons gewend bent, organiseren wij in de eerste
week van oktober weer de VZVZ-ledendag. Dit jaar nodigen we u van
harte uit op 4 oktober in het Van der Valk Hotel Utrecht. Wat kunt
allemaal verwachten? Een boeiend programma over innovatie in de
zorg en de rol die de patiënt daarbij kan (of moet) spelen.

Op dinsdag 8 mei organiseren
wij weer een bijeenkomst over
het beheer en gebruik van het
Landelijk Schakelpunt binnen
ziekenhuizen. Iedereen die in
ziekenhuizen te maken heeft
met het LSP is van harte
welkom! U vindt meer
informatie over het
programma op onze website.

Zo geeft Jasper Wagteveld als ervaringsdeskundige zijn visie op
snelheid en innovatie, gaat Annemarie Jorritsma in op de relatie tussen
innovatie en beleving, vertelt Sergej van Middendorp wat we kunnen
leren van muziek om innovatie en complexiteit hand in hand te laten
lopen, en neemt André Kuipers, astronaut en ambassadeur van de
aarde, ons mee in de wereld van technologie en innovatie. Het belooft
weer een zeer waardevolle dag te worden. Bekijk op onze website het
volledige programma!

Stand van zaken
rond het LSP
Benieuwd naar de laatste
stand van zaken rond het
LSP? Hoeveel zorgverle-ners
zijn aangesloten? Hoeveel
patiënten hebben hun
zorgverleners toestemming
gegeven? Dit kunt u zien op
de tellers op de homepage
van onze nieuwe website.
Daar vindt u de wekelijks
bijgewerkte stand van zaken.

VZVZ Manager Operations Joris Smits:
Interview over LSP, veiligheid en privacy
VZVZ Manager Operations Joris Smits gaf een uitgebreid interview aan
Infosecurity Magazine. Hij ging uitgebreid in op het Landelijk
Schakelpunt, veiligheid en privacy: "We winnen aan vertrouwen
doordat we aan privacy-aspecten heel veel aandacht besteden." Lees
het volledige interview.

Werken bij VZVZ
VZVZ heeft op dit moment
twee vacatures. Wij zijn op
zoek naar een:
- Productmanager GGZ
- ICT-architect voor domein
GGZ
Meer informatie over de
sollicitatieprocedure is te
vinden op onze website.
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Klik >>hier<< voor een printversie
van de nieuwsbrief.
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