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Tips en trics overstap VIPLive versie 20 februari 2020 

 

 Op patiëntniveau kunnen gegevens worden ingezien in VIP bij [samenwerken  - patiënt 
opzoeken - medische gegevens]. Bij doorklikken in de patiënt vanuit het HIS, wordt u gelijk 
naar het juiste kopje medische gegevens in VIP gestuurd. 
 

 Vanwege opstartproblemen blijft VIP soms hangen bij het inzien van patiëntgegevens of zijn 
patiëntnamen niet zichtbaar. Dit komt omdat op de achtergrond VIP wordt gevuld met 
patiëntdata. Bij opnieuw laden van de opgevraagde gegevens lukt het vaak wel. 

 

 Uitslagen van fundusfoto’s komen soms binnen als Edifact-bericht. Binnen Medicom en Mira 
is het mogelijk deze berichten in te stellen als Medlab-bericht. Op deze wijze hoeft de 
meetdatum en uitslag niet overgenomen te worden het HIS en wordt deze direct herkend 
binnen VIP. 

 

 Een ECG, spirometrie of stoppen met roken consult (SMR) dat binnen de ketenzorg valt, kan 
gedeclareerd worden als zorgactiviteit in VIP. Dit kan via [patiënt opzoeken - acties - voeg 
zorgactiviteit toe]. De handleiding staat op onze website. 
 

 Registreer de controlefrequentie goed in het HIS protocol. In VIP staat een overzicht welke 
patiënten er gemist zijn voor de controle. Dit kan via [inzicht - rapporten – categorie – 
oproepagenda-rapport genereren]. 
 

 Door gericht te registreren in het HIS d.m.v. de ICPC-code blijft de data overzichtelijk in het 
HIS. Ook meer gebruik maken van de SOEP regels en deze koppelen aan de ICPC-code. 

 

 Binnen de HIS-systemen kunnen de protocollen aangepast worden naar eigen inzicht. 
 

 Alles wat aan meetwaarden wordt ingevuld in het HIS kan VIP ophalen als data. Dus 
bijvoorbeeld ook een bloeddruk die tijdens het spreekuur van de arts als losse meetwaarde 
ingevuld wordt.  
 

 In Portavita was de mogelijkheid meerdere 7-punts dagcurves overzichtelijk in te vullen. De 
7-punts dagcurve is geen Ineen indicator. Deze data gaat ook niet naar VIP. Maak zelf in de 
praktijk, afhankelijk van het HIS en uw eigen wensen een keuze hoe dit te registreren. Er kan 
bijvoorbeeld voor gekozen worden om de registratie in de SOEP-regels onder de ICPC DM2 te 
zetten of een onderzoek in het HIS aan te maken waar meerdere dagcurves kunnen worden 
geregistreerd.  
 

 Bij Mira kan na het indrukken van de functietoets F8 de eerder ingevulde onderzoeken onder 
elkaar terug gezien worden. Zo kan er in één oogopslag gezien worden welke controles de 
betreffende patiënt heeft gehad. 
 

 Patiënten hoeven niet meer actief verwijderd te worden uit VIP. Patiënten die in het HIS 
verwijderd worden door overlijden of verhuizen zullen met de eerstvolgende ingelezen 
extractie ook verwijderd worden uit VIP. 
 

 De eGFR kan in Mira zelf toegevoegd worden aan het Cohaesie protocol. 
 

https://cohaesie.nl/wp-content/uploads/Handleiding-VIPLive-Ketenzorg-Zorgactiviteit-indienen.pdf
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 Bekijk hier de MicroHIS X Tips voor gebruik onderzoekenscherm. 
 

Helpdesk VIP 

Voor alle vragen omtrent VIP kunt u contact opnemen met de helpdesk van VIP op 

telefoonnummer 088-5281060. Zij kunnen u aanvullende uitleg geven of helpen bij het aanzetten 

van extracties. Zij zullen vervolgens contact opnemen met de zorggroep als het vragen voor de 

zorggroep betreft.  

 

https://cohaesie.nl/wp-content/uploads/MicroHIS-X-Tips-voor-gebruik-Onderzoeken-scherm.pdf

