
 

 

 

Instellen profiel VIPLive 
 

Inloggen op VIPLive 

Er zijn twee mogelijkheden om in te loggen in VIPLive: via www.viplive.nl of via een rechtstreekse inlog 
(SSO) vanuit uw HIS.  
 
Inloggen via www.viplive.nl 

1. ga naar www.viplive.nl 
2. voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in 
3. - indien u inlogt via sms-authenticatie ontvangt u een sms van Calculus met  

  een inlogcode 
- indien u inlogt via e-mail-authenticatie ontvangt u een e-mail van Calculus  
  met een inlogcode.  

4. druk op de knop ‘Inloggen’ 
 

Rechtstreekse verbinding vanuit uw HIS (SSO) 
Als u inlogt op VIPLive via een rechtstreekse verbinding vanuit uw HIS, logt u in 
via het Zorgportaal van Topicus. Klik eventueel op het tabje ‘Calculus VIPLive’ 
om door te gaan naar VIPLive.  
 
Rechtstreeks inloggen vanuit uw HIS is mogelijk vanuit alle HIS’en. Indien u 
gebruik wilt maken van deze koppeling, neem dan contact op met de helpdesk.  
 
 
Wijzigen van het wachtwoord 

Als u voor de eerste keer inlogt in VIPLive, verzoeken wij u om het 
wachtwoord te wijzigen. Uw zelfgekozen wachtwoord is meer dan alleen 
een toegangsmiddel. Het wachtwoord is tevens de sleutel tot het 
koppelen van identificerende patiëntgegevens en de toegang tot uw 
gesprekken en consultaties. Raakt u uw wachtwoord kwijt, dan kunnen we 
met een nieuw wachtwoord niet de oude gegevens ontsluiten.  
 
 
Versleuteling van patiëntgegevens (beveiligde sessie) 

De versleuteling van patiëntgegevens noemen we encryptie. Een aantal onderdelen in VIPLive zijn 
encrypted, zoals gesprekken en consultaties, NAW-gegevens in de HIS-extractie en meetwaarden en 
medicatie op de patiëntenkaart. Waarom? Daar ziet u de meest gevoelige gegevens van de patiënten. Deze 
gegevens zijn te herleiden tot individuele patiënten en daar willen we zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. 
Door een beveiligde sessie te starten, heeft u de ‘sleutel’ om deze gegevens te decrypten (leesbaar maken).  
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De huisarts en alle medewerkers in de praktijk die door de huisarts geautoriseerd zijn, kunnen een 
beveiligde sessie starten. 
 
1. Om een beveiligde sessie te starten klikt u op het slotje boven in de 

menubalk. 
 
 

2. Voer vervolgens uw wachtwoord in en klik op ‘Start beveiligde 
sessie’. 
Vergeet uw wachtwoord niet! Omdat gegevens zijn versleuteld, 
kunt u niet meer bij de gegevens als u de sleutel (wachtwoord) kwijt 
bent. 
 
 
 

Instellen van uw profiel  

In uw profiel kunt u een aantal voorkeuren instellen, zoals het instellen van notificaties of het wijzigen van 
uw e-mailadres. Om uw profiel in te zien volgt, u de volgende stappen: 
 
1. Klik op uw naam, rechtsboven in VIPLive 

 
2. Klik vervolgens op ‘Mijn profiel’. 

 
 
3. Op de profielpagina kunt u: 

 uw functie aanpassen 

 wachtwoord wijzigen 

 SMS- of e-mailauthenticatie aanpassen 

 uw e-mail adres invullen/wijzigen 

 aangeven of u notificaties wilt ontvangen per 
e-mail 
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Functie aanpassen 
In de startpagina van uw profiel ziet u aan de rechterkant de optie functie. Wanneer u op deze balk klikt 
opent er een lijst met een aantal functies. U kunt uit deze lijst een functie kiezen die het best bij uw functie 
past. U kunt er ook voor kiezen om meerdere functies toe te voegen aan uw profiel (max. drie functies). 
 

  
 
 
Inloggegevens aanpassen 
In het tabblad inloggegevens kunt uw wachtwoord wijzigen en 
uw gegevens voor de tweeweg authenticatie.  
 
 
 
 
 
Wanneer u naar beneden scrolt, kunt u eventueel ook de 
gegevens voor de tweeweg-authenticatie aanpassen.  
 
 
 
 
 
 
 
Wanneer u de authenticatie wilt aanpassen klikt u op opnieuw 
instellen. U krijgt dan de keuze of u gebruik wilt maken van uw 
mobiele telefoon of een e-mailadres.  
 
 
 
 
Notificaties 
In het kopje notificaties kunt u aangeven of u notificaties wilt 
ontvangen en op welk emailadres u deze notificaties wilt 
ontvangen. 


