
Dematerialisatie
papierloos voorschrijven

Programma

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20210818_95350432


Kom 10 minuten voor het startuur. Want we starten stipt op het startuur.
Gebruik de chat enkel in de breakout rooms.
De opnames zijn nadien beschikbaar op: vivel.be/dematerialisatie.

Het event duurt in totaal 1u 30.
Het bestaat uit een begin, een midden en een slot.
Doorheen heel het event is er een plenaire sessie.
In het middenstuk zijn er ook 13 breakout rooms.

Voor de patiënten / burger (zie pagina 4)
Voor de zorgverleners (zie pagina 5)

In het middenstuk kan je kiezen: 
om te blijven zitten in het plenaire stuk of 
om naar één van de 13 breakout rooms te gaan.

Je krijgt stress van al die keuze! Lees de 'Hulp bij keuzestress' op pagina 6.

Accreditatie is in aanvraag
voor artsen (6 - Ethiek en Economie | 1 punt)
voor apothekers (Domein C - Gezondheid en samenleving | 1 punt)

Deelnameattest voor de andere deelnemers.
De link naar de attesten wordt op het einde van het webinar in de chat geplaatst.

Vóór, tijdens en na het event

Over het event

Accreditatie en deelnameattest

Programma
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http://vivel.be/dematerialisatie


Dr. Caroline 
Verlinde

Valérie
Rosenbaum

dr. Apr. Katrien 
Thorré

BEGIN: plenaire sessie 30 min
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Wie is en wat doet VIVEL?
Wie is en wat doet het Brussels Gezondheidsnetwerk / Abrumet?
Wie is en wat doet Recip-e?
Wat zijn de voordelen van de dematerialisatie of papierloos voorschrijven voor de
voorschrijver, de patiënt en de apotheker?

In het begin van ons event komen volgende onderwerpen aan bod:



Frederic 
Nemery

MIDDEN: plenaire sessie 30 min
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Voor de patiënt / burger
MijnGeneesmiddelen binnen MijnGezondheid.be

Voor de voorschrijver
CareConnect General Practitioner
PARIS

Voor de apotheker
Farmad
CareConnect Pharmacist

In deze plenaire sessie wordt het volledige proces van voorschrijven tot afleveren
besproken. Dit met speciale aandacht voor de veranderingen door de dematerialisatie of het
papierloos voorschrijven.

Dit aan de hand van volgende softwarepakketten:

De spreker is Frederic Nemery, hij is ICT trainer en coach bij PraktijkCoach.



MIDDEN: breakout patiënten
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30 min
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Legende bij de gekleurde bolletjes
Grijze bolletjes        zijn de breakout rooms voor patiënten.
Blauwe bolletjes        zijn de breakout rooms voor zorgverleners.
Klopt! Sommige breakout rooms zijn zowel voor patiënten als voor zorgverleners.

De nummers in de bolletjes, zijn de nummers van de break-out rooms tijdens het event!

Patiënten



MIDDEN: breakout zorgverstrekkers

Allen
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Artsen en specialisten

5 6

7 8
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Apothekers

4

4

Tandartsen
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11 12

Artsen, specialisten en vroedvrouwen
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30 min
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(1) te blijven zitten in het plenaire stuk of 
(2) om naar één van de 13 breakout rooms te gaan.

Welke keuze?
Stap 1: haal een tas koffie / thee, een koekje of wat fruit.

Weet dat alles wordt opgenomen en nadien ter beschikking gesteld op
vivel.be/dematerialisatie.

Je kan, in het middenstuk, kiezen tussen: 

Ik wil de tekst hieronder NIET lezen!
Kies voor de plenaire sessie. Je moet verder niets doen.

Zorgverlener
Je bent zorgverlener en je wilt weten hoe de dematerialisatie binnen jouw softwarepakket werkt? 
Kies dan voor de breakout room van het softwarepakket van jouw softwareleverancier. 

Jouw softwareleverancier neemt niet deel?
Kies dan voor de plenaire sessie.

Je gebruikt geen commercieel softwarepakket?
Kies dan voor de plenaire sessie. Want daarin wordt PARIS besproken.

Je wilt zien hoe de patiënt zijn gegevens kan raadplegen?
Kies dan voor een van de breakout rooms specifiek voor de patiënt/ burger.

Patiënt, burger of mantelzorger
Je bent patiënt, burger of mantelzorger?
Kies voor één van de breakout rooms specifiek voor de patiënt.

Als je het na deze uitleg nog steeds niet weet? 
Dan blijf je rustig zitten en volg je de plenaire sessie.

Ik heb gekozen voor een breakout room!
Super! Ga naar pagina 7 'Breakout rooms'. Daar leggen we uit hoe je naar een breakout
room gaat en hoe je er vervolgens terug uit kunt gaan.
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Hulp bij keuzestress

http://vivel.be/dematerialisatie


Moest het zijn dat je je breakout room niet kunt zien. Klik dan op (3) het omgekeerde
driehoekje. Zo klappen de breakout rooms open of gaan ze terug toe.

Uit de breakout room gaan
Klik, in de breakout room, beneden rechts op de knop 'Leave Room'.

Klik vervolgens op 'Leave Breakout Room'.

Nu kan je, als je dat wilt, terug naar 
een andere breakout room gaan.

Hier leggen we uit hoe je naar een breakout room gaat en hoe je er vervolgens terug uit
kunt gaan.

In dit korte filmpje (00:40) tonen we je alle stappen.

Naar de breakout room gaan
Klik beneden rechts op de knop 'Breakout Rooms'.
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Breakout rooms

Dan komt een overzicht van de breakout rooms tevoorschijn.

Klik vervolgens (1) op 'Join' en klik (2) dan op 'Yes'.

https://youtu.be/VKURyPrJ3IE


Nik 
Silverans

dr. Apr. Katrien 
Thorré

SLOT: plenaire sessie

Jeroen
De Wilde

20 min
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De roadmap van Recip-e, door dr. Apr. Katrien Thorré van Recip-e.
De roadmap van VIDIS, door Jeroen De Wilde van het RIZIV.
Een woord van dank, door Nik Silverans van VIVEL.

In het slot van ons event komen volgende onderwerpen aan bod:



Wil je nog meer weten?

Meer info?

> vivel.be/dematerialisatie

> vivelacademie.be
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Di.  21/09/2021 van 20u – 21u
Do. 30/09/2021 van 12u30 – 13u30
Di.  05/10/2021 van 20u – 21u
Do. 21/10/2021 van 12u30 – 13u30 

Neem een kijkje op onze leeromgeving, de VIVEL academie.
Bekijk zeker ook de cursus 'Elektronisch voorschrijven en afleveren'. 
In deze cursus vind je ook een antwoord op veelgestelde vragen (FAQ).

Op volgende data organiseren we Q&A cafés. Hier kan je terecht met vragen waarvoor je
het antwoord nog niet zelf vond.

De Q&A cafés gaan door op:

Inschrijven voor de Q&A cafés kan via events.vivel.be.

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod aan opleidingen en vormingen? 
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief: vivel.be/nl/nieuwsbrief

http://vivelacademie.be/
http://vivelacademie.be/course/view.php?id=27
https://www.vivelacademie.be/course/view.php?id=27#section-6
http://events.vivel.be/
http://vivel.be/nl/nieuwsbrief

