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Online toestemmingen verwerken?
Dat gaat zo!
Patiënten kunnen online toestemming regelen voor de uitwisseling
van hun medische gegevens door hun zorgverleners. Zij doen dat op
www.volgjezorg.nl. Apotheken en huisartsenpraktijken die zijn
aangemeld bij de dienst Opt-in van Vecozo, krijgen dan automatisch
bericht over de gegeven toestemming. Zij moeten deze toestemming
dan verwerken in de dienst Opt-in en in hun AIS of HIS. Om hen
hierbij te ondersteunen, hebben wij een factsheet ontwikkeld. Daarin
leggen we stapsgewijs uit hoe deze zorgverleners online
toestemmingen goed verwerken. Meer informatie en de factsheet vindt
u op onze website.

Nieuwe trainingen
najaar 2018
In het najaar vinden op
verschillende locaties weer
LSP-basistrainingen plaats.
Naast de reguliere klassikale
trainingen zijn er voor een
aantal huisarts- en
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 aan! Het
aantal plaatsen is beperkt.

Belangrijk voor apotheken:
Actualiteitscontrole en LSP Signaal
Bent u apotheker? En werkt u met het Landelijk Schakelpunt? Dan is
de kans groot dat u binnenkort bericht van ons krijgt over twee
belangrijke LSP-functionaliteiten voor apotheken: de
Actualiteitscontrole en LSP Signaal. Beide functies houden u als
apotheker op de hoogte van veranderingen in de medicatie-gegevens
van patiënten. LSP Signaal zet u in om patiënten uit een risicogroep
proactief te volgen. De Actualiteitscontrole, ook wel de 'What's Newfunctie' genoemd, is gericht op alle andere patiënten, die niet tot een
risicogroep behoren. Wilt u meer weten over deze LSPfunctionaliteiten? Bekijk dan de informatie en factsheet op onze
website.

Het LSP: de stand
van zaken

LSP-eLearning CME-Online vernieuwd:
Online cursus voor apothekersassistenten
Sinds de introductie in 2016 is de eLearning over het Landelijk
Schakelpunt binnen het aanbod van CME-Online uitgegroeid tot één
van de meest gevolgde opleidingen. De online training legt de werking
van het LSP uit: Welke zorgverleners kunnen welke gegevens
uitwisselen? Hoe gaat het LSP om met veiligheid en privacy? En hoe
vraag je patiënten om toestemming? Dat is essentiële informatie voor
apothekersassistenten, die dagelijks met het LSP werken. Na twee jaar
heeft VZVZ deze training nu in samenwerking met CME-Online
vernieuwd en geüpdated. De training was en blijft geaccrediteerd door
SANA voor twee punten. Zie voor meer informatie de website van

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 website. Daar vindt
u de wekelijks bijgewerkte
stand van zaken.

Oproep: wat zijn
uw ervaringen met
het LSP?
Inmiddels is het Landelijk
Schakelpunt ruim vijf jaar in
de lucht. Daarom zijn wij op
zoek naar de ervaringen die
onze leden hebben opgedaan

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.

CME-Online.

Medisch Ondernemen Live:
U komt toch ook?
Op 5 en 6 oktober staat Expo Houten in het teken van Medisch
Ondernemen Live. Het thema van het symposium: succesvol
ondernemen en samenwerken in de eerstelijnszorg. VZVZ is met een
stand aanwezig op de beursvloer. U bent natuurlijk van harte welkom!
Wilt u langskomen? Stuur ons dan snel een e-mail, want wij mogen
enkele toegangskaarten weggeven. Wie het eerst komt, het eerst
maalt!

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

Volgjezorg-posters in widescreen-formaat
Via onze website stellen wij verschillende voorlichtingsmaterialen
kosteloos beschikbaar aan onze leden. Dat geldt ook voor de
Volgjezorg-materialen over waarmee u als zorgverlener uw patiënten
kunt voorlichten, bijvoorbeeld over het regelen van toestemming. De
Volgjezorg-posters voor aan de muur in uw apotheek of de
wachtkamer in uw praktijk zijn nu ook in widescreen-formaat
beschikbaar. Kijk voor meer informatie op de pagina over Volgjezorgvoorlichtingsmateriaal op onze website.
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Meer informatie over de
sollicitatieprocedure is te
vinden op onze website.
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