VIPLive & ICT zaken
Update #4

Praktijkbezoeken – afronding fase 1
De implementatie van VIPLive (het virtuele KIS) is
afgerond, Calculus plant nog praktijkbezoeken in
om eventuele vragen te beantwoorden.
Niet iedere huisartspraktijk heeft gereageerd op
de uitnodiging van Calculus, wij adviseren wel
een afspraak te maken.
Voor de ketenpartners plannen medio mei we
een vragenuurtje. De uitnodiging volgt via Teams.
Eventuele vragen kunnen vooraf aan Judith
gestuurd worden. Verder zijn er Webinars te
volgen over digitaal samenwerken kijk op
VIPLive Webinars

VIP NetwerkInformatieSysteem (NIS) OUDERENZORG
AOEL heeft de keuze gemaakt om met twee thema’s te starten in het NIS, om de implementatie
overzichtelijk te houden. Het betreft de thema’s ‘samenwerken in ouderenzorg’ en
‘samenwerken met de patiënt’.
Voor de inrichting van de module ouderenzorg is de multidisciplinaire AOEL-werkgroep OZ
gevraagd inhoudelijk mee te werken aan een goede implementatie en mee te denken/beslissen
welke functionaliteiten wij nodig zullen hebben bij het samenwerken in ouderenzorg.
De implementatie zal zoals het er nu uit ziet minimaal twee kwartalen gaan duren.
Functionaliteiten die beschikbaar komen zijn:
Gezondheidsplan
Advance careplanning
Organiseren van MDO’s /GPO’s

VIP NetwerkInformatieSysteem (NIS) SAMENWERKEN MET DE PATIËNT
Voor de werkgroep ‘samenwerken met de patiënt’ zijn we nog op zoek naar leden om het
implementatieplan in te vullen. Het team moet multidisciplinair zijn en deelnemers worden uit
verschillende WSV’en geselecteerd om een breed draagvlak te creëren.
Voor nu gaat het over de implementatie van
Beeldbellen
Thuismetingen
Sturen van vragenlijsten
Communicatie patiënt/mantelzorgen
Wie is enthousiast om deel te nemen aan deze werkgroep en zijn/haar expertise in te zetten?
Tijdsinvestering : overleg 2 uur per maand en leveren van input ca. 4 uur per maand. Meld je aan
LINK
e

Consult Voorbereidende Vragenlijsten (CVV)
Begin mei wordt voor alle huisartspraktijken de module CVV open gezet. Met Consult
Voorbereidende Vragenlijsten wordt het mogelijk om de vragen die de patiënt zelf kan invullen,
digitaal te sturen. De patiënt dan deze zelf thuis invullen via MijnGezondheid.net
(patiëntenportaal) en MedGemak (app). 10 mei is er een online informatiebijeenkomst vanuit
Pharmapartners. Deze bijeenkomst is voor huisartsen, poh’s en assistenten. De link naar het
overleg Informatiebijeenkomst CVV

Data anamnese ouderenzorg en ggz
De data uit Coordinate is inmiddels geëxporteerd, wij onderzoeken nog met Pharmapartners of er
een mogelijkheid is deze data in Medicom in te spoelen. Voor verdere ondersteuning hierin graag
contact opnemen met Fred.de.lange@aoel.nl

Therapieland
Therapieland is nog steeds druk bezig met Pharmapartners om de applicatie beschikbaar te
krijgen op het zorgplein van Medicom. De technische problemen zijn nog niet opgelost, maar wij
houden een vinger aan de pols en informeren jullie over de ontwikkelingen.

Inforium
We zijn weer mooie stappen aan het maken om VIP

Inmiddels
is het ook mogelijk
om eigen
foldermateriaal
op het platform te plaatsen, hetzij op
verder te implementeren.
Mochten
er vragen
zijn
praktijkniveau
hetzij
op
vakgroep
niveau
maar
ook
op
AO|EL
niveau. Als er materiaal is dat op
naar aanleiding van deze mailing, dan hoor ik dat graag.
Inforium geplaatst moet worden geef het dan door aan linda.koot@aoel.nl dan gaan we er voor
zorgen dat het zowel op het Inforium als op het intranet komt.
Judith Abrahamsz
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