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4.  VIPLive  Inzicht in het zorgnetwerk van de patiënt 
 

1. Hoe zie ik welke zorgverleners in een zorgnetwerk staan?  
Het zorgnetwerk staat tegenwoordig op de pagina  "Gezondheidsoverzicht" (voorheen op pagina tijdlijn). De 
pagina gezondheidsoverzicht is een verzamelpagina voor het zorgnetwerk en het gezondheidsplan VIPLive. Zie 
afbeelding onder  
 

2. Hoe komt een zorgnetwerk van een patiënt in VIPLive tot stand?  
Zorgverleners komen (automatisch) in het zorgnetwerk wanneer: 
- er een gesprek over een patiënt gestart is MET patiënten context, (b.v. ouderenverpleegkundige)  
- er naar een zorgverlener verwezen is (b.v. Welzijn op Recept, diëtist)  
- een zorgverlener geconsulteerd is over een patiënt (na sluiten consultatie niet meer),  
- een zorgverlener een actie toegekend heeft gekregen vanuit een gezamenlijk gezondheidsplan en wanneer 

een zorgverleners toegevoegd is aan het zorgnetwerk. 
 

3. Kan ik een zorgverleners aan een netwerk toevoegen of verwijderen?   
Ja, dit kan voor personen uit je eigen praktijk door in de lijst het “pennetje”  aan te klikken.  

 
4. Welke gegevens ziet de zorgverlener wanneer er een gesprek over een patiënt gestart is? 

- Bij gesprekken met patiëntencontext  is de naam, geboortedatum en bsn te zien. 
- Er worden GEEN medische gegevens zoals medicatie en meetwaarden getoond.  
- Het delen van ketenzorg gerelateerde medicatie en meetwaarden is alleen van toepassing bij een gerichte  

verwijzing naar een ketenpartner (en als dit niet gewenst is kan dit ook uitgezet worden). Andere 
zorgverleners krijgen deze informatie niet te zien.   

- Huisartsenpraktijken zien op de tijdlijn de verwijzingen en hulpvragen naar andere zorgverleners.  Deze 
informatie staat dus niet op de tijdlijn van een uitgenodigde zorgverlener.  

 
5. Welke  inhoudelijke informatie kan gedeeld worden met een zorgverlener?  

Wanneer een gezamenlijk gezondheidsplan aangemaakt is, kunnen alle deelnemers van het zorgnetwerk dit 
zien.  
 

6. Kan een wijkverpleegkundige thuismetingen doorgeven aan de huisartsenpraktijk?  
Ja, dit kan wanneer de verpleegkundige in het zorgnetwerk van de patiënt in VIPLive zit (zie 2)). De 
verpleegkundige kan  de patiënt zoeken in de zorgverleners app worden. Klik op de patiëntnaam en vervolgens 
in het patiëntoverzicht op meetwaarden toevoegen.  
 

7. Indien gewenst kan een bericht geplaatst worden op  de tijdlijn van andere zorgverleners.  
Via de actie knop “delen op tijdlijn” kan een bericht achterlaten worden voor andere zorgverleners die bij de 
patiënt betrokken zijn.  
 
Link naar handleidingenpagina  
Link naar tips   
 

 

https://calculus-software.atlassian.net/wiki/spaces/VS/pages/1567096833/Uitnodigen+zorgverleners+buiten+de+huisartsenpraktijk+voor+VIPLive+account+door+huisartsenpraktijk
https://calculus-software.atlassian.net/wiki/spaces/VS/pages/1965096962/Tips+en+trucs

