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Inleiding
In deze handleiding wordt stap voor stap de consultatie module van VIPLive uitgelegd.
Voor hulp of vragen kunt u contact opnemen met Calculus via:

Calculus hulp & contact: 088- 528 10 60
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Patiënt zoeken
Wanneer u een patiënt wilt consulteren kunt u via de SSO-koppeling (Single Sign-on) vanuit
het HIS direct naar VIPLive. Vervolgens opent in VIPLive het patiëntoverzicht van de
betreffende patiënt. De vervolgstappen voor het consulteren worden beschreven vanaf
pagina 4. Wanneer het een patiënt betreft die nieuw is in de keten en daarvoor nog niet
eerder gedeclareerd is, dient u via de SSO-koppeling naar VIPLive te gaan. Door die
handeling wordt er automatisch een patiëntoverzicht in VIPLive aangemaakt.
Als u niet inlogt via de SSO-koppeling kunt u ook inloggen op VIPLive en daar op patiënten
zoeken en vervolgens het patiëntoverzicht inzien. U kunt alleen zoeken op patiënten die
deelnemen aan een zorgprogramma vanuit de ketenzorg. Bent u werkzaam in meerdere
praktijken, dan kunt u alleen op patiënten zoeken van de praktijk waarvoor u bent ingelogd.
Patiëntoverzicht
1. Klik op ‘samenwerken’ vanuit het menu en kies vervolgens ‘patiëntoverzicht’.
2. U komt in het volgende scherm:

3. U kunt nu uw gewenste zoektermen invoeren.
4. Klik op ‘Zoeken’.
5. U ziet vervolgens een zoekresultaat:

6. Klik vervolgens op de naam van de patiënt van wie u het patiëntoverzicht wilt inzien.
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Starten van een consultatie
In VIPLive opent het patiëntoverzicht van de patiënt die u hebt geselecteerd. Vanuit het
patiëntoverzicht kunt u vervolgens een consultatie starten:
1. Klik op de knop “Start consultatie” om een consultatie te starten

2. Vervolgens opent een pop-up met het verzoek uw gesprekken te ontsleutelen. Voer
het wachtwoord van VIPLive in om uw gesprekken te ontsleutelen.

Wachtwoord vergeten? Bel dan met Calculus via 088- 528 10 20
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3. In stap 1 voert u het gespreksonderwerp in en het betreffende zorgprogramma,
bijvoorbeeld Astma of COPD , waarvoor u wilt consulteren. Nadat u het
zorgprogramma geselecteerd hebt kunt u eventueel de medische gegevens inzien die
meegestuurd worden met de consultatie. NB: voor consultatie Astma/COPD worden
(nog) geen medische gegevens meegestuurd, hiervoor dient u de vragenlijst
diagnostiek of de vragenlijst controle en de flow-volumecurve mee te sturen met
uw consultatie.
Om verder te gaan naar stap 2 klikt u op “verder”.

4. In stap 2 selecteert u de vakgroep waar u de consultatie aan wilt richten.
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5. Nadat u de betreffende vakgroep geselecteerd hebt klikt u op de knop “start dit
gesprek”.

Consultatievraag stellen
6. Na het starten van de consultatie is het mogelijk om de vraag te stellen. Het is van
belang om een duidelijke vraag te formuleren richting de zorgverlener die u
consulteert. Daarnaast dient u de vragenlijst diagnostiek of de vragenlijst controle als
bijlage mee te sturen, net als de flow-volumecurve. Dit doet u door op de paperclip
te klikken en het ingevulde formulier en de curve toe te voegen als bijlage.

7. Nadat u de vraag gesteld heeft aan de vakgroep is de consultatie terug te vinden op
de tijdlijn van de patiënt.
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Notificaties en reactie vanuit de specialist
Als u een reactie ontvangt op een consultatie zal er een notificatie uitgaan:
- Notificatie per mail (instelbaar)
- Notificatie in VIPLive
Notificatie in VIPLive.
Als u inlogt in VIPLive en u hebt een nieuw bericht ziet u de notificatie in de bovenste balk in
VIPLive:

Klik op het berichtenicoon
bericht in te zien.

om direct naar het gesprekkenoverzicht te gaan en het

Notificatie per mail
Het is tevens mogelijk om een notificatie per mail te krijgen. Dit moet u wel eerst zelf
instellen.
1. Klik op uw naam of initialen rechts bovenin VIPLive.
2. Vervolgens klapt een menu uit. Klik op “Mijn profiel”.

3. Vervolgens ziet u het kopje “Mijn notificaties”
4. Zet het vinkje aan en vul uw mail adres in. Klik vervolgens op opslaan.
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Consultatie terugkoppelen naar HIS
1. Het is vanuit de consultatie mogelijk een verslag van de consultatie naar uw HIS terug
te koppelen. Dit doet u door te klikken op de knop “Terugsturen naar HIS”.

2. Vervolgens opent het terugkoppel scherm om het verslag naar uw HIS te sturen
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