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Griepprikactie: hét moment om patiënten
om toestemming te vragen!
Tijdens de jaarlijkse griepvaccinatie ziet u als huisarts in korte tijd
veel patiënten. De patiënten die voor de griepprik in aanmerking
komen, krijgen vaak zorg van verschillende zorgverleners. Juist voor
deze kwetsbare groep is het extra belangrijk om toestemming te
geven. De periode van de griepvaccinatie is dan ook een uitstekend
moment om in korte tijd veel mensen voor te lichten over het geven
van toestemming voor de uitwisseling van medische gegevens via het
Landelijk Schakelpunt. Om u daarbij te helpen stellen wij via onze
website een leidraad beschikbaar met tips & tricks voor een
griepprikactie.
Lees verder >

Oproep: wat zijn
uw ervaringen met
het LSP?
Inmiddels is het Landelijk
Schakelpunt vijf jaar in de
lucht. Daarom zijn wij op zoek
naar de ervaringen die onze
leden hebben opgedaan met
het LSP. Wat heeft de
uitwisseling van medische
gegevens via het LSP u
opgeleverd? En vooral: wat
heeft het uw patiënten
opgeleverd? Wij horen uw
verhalen graag! Wilt u deze
met ons delen? Mail ons dan
uw reactie.

Volgjezorg:
Persoonlijke omgeving verbeterd
In november 2017 lanceerde VZVZ de website Volgjezorg. Op
Volgjezorg kunnen patiënten toestemming regelen voor het delen van
hun medische gegevens. En ze kunnen er nagaan wie hun medische
gegevens daadwerkelijk hebben gedeeld en opgevraagd. Dit zijn twee
verschillende portalen waarop de patiënt kan inloggen met DigiD met
sms. Deze persoonlijke omgeving voor de patiënt is sterk verbeterd.
Lees verder >

Dossieroverdracht tussen huisartsen:
Digitale overdracht via het LSP
Elk jaar wisselen ongeveer een half miljoen patiënten van huisarts,
bijvoorbeeld door verhuizing. Lastig gegeven daarbij is dat het
overdragen van patiëntendossiers tussen huisartsen een bewerkelijk
proces kan zijn. Er wordt nu al veel aandacht besteed aan dit
onderwerp. Stichting ION, VZVZ en de leveranciers OmniHis en
Promedico hebben de handen ineen geslagen voor de realisering van
een, op een actuele informatiestandaard gebaseerde, digitale
dossieroverdracht via het LSP. Hiermee hopen de betrokken partijen
een minder bewerkelijke standaard voor overdracht neer te kunnen
zetten. OmniHis en Promedico hebben het voortouw genomen om

Nieuwe data
(knoppen)trainingen
najaar 2018
In het najaar vinden op
verschillende locaties weer LSPbasistrainingen plaats. Naast de
reguliere klassikale trainingen
zijn er voor een aantal huisartsen apothekerssystemen ook
gecombineerde
‘knoppentrainingen’. Tijdens die
trainingen krijgen de
deelnemers extra uitleg over de
LSP-functionaliteiten in de
betreffende systemen. Voor
huisartsen zijn er
knoppentrainingen voor ‘CGM
Huisarts’ en ‘Medicom –
PharmaPartners’. En voor
apothekers voor ‘CGM
Apotheek’. Daarnaast zijn er
natuurlijk ook de reguliere
klassikale trainingen.
Meldt u nog snel (voor de
zomer) aan! Het aantal plaatsen
is beperkt.

samen met VZVZ en Stichting ION de nieuwe werkwijze op basis van
informatiebouwstenen te toetsen, zo nodig inclusief aanbevelingen
voor landelijke opschaling. Wordt vervolgd!

Stand van zaken
rond het LSP

VZVZ-factsheets in een nieuw jasje
Om onze leden van alle noodzakelijke informatie te voorzien,
publiceren wij al jaren factsheets uit over de meeste uiteenlopende
onderwerpen die raakvlak hebben met de digitale uitwisseling van
medische gegevens. De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest
om deze factsheets in lijn te brengen met de vormgeving van onze
nieuwe website. Ook zijn verschillende A5-informatiekaarten omgezet
naar dit nieuwe template. U kunt ze allemaal vinden op onze website.

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.

Werken bij VZVZ
VZVZ heeft op dit moment vijf
vacatures. Wij zijn op zoek
naar een:
-

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.
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!
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