Vernieuwde aanbod van

in opdracht van VIVEL

E-learning Elektronisch voorschrijven
Sinds 1 januari 2020 is het elektronisch voorschrijven verplicht. Wil jij nog meer te weten komen
over wat elektronisch voorschrijven via Recip-e precies inhoudt, wie Recip-e kan gebruiken en wil je
graag een duidelijk overzicht van wat er nu nieuw is aan de regelgeving en wat de impact is voor de
praktijk?
In onze gloednieuwe e-learning gaan we dieper in op deze vragen. Bovendien komt ook de
regelgeving omtrent het elektronisch voorschrift met behulp van oefeningen uitgebreid aan bod.
Wil jij graag al deze informatie rond elektronisch voorschrijven op een duidelijke en eenvoudige
manier verzamelen? Neem dan een half uurtje de tijd om deze e-learning door te nemen, wanneer
het voor jou past.
Accreditatie is voorzien als je deze e-learning volgt via een erkend leerplatform, attest van
deelname is voorzien voor elke deelnemer op het einde van de e-learning. Naar de e-learning
Doelgroep: huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers. Ook arts-specialisten kunnen deze
opleiding volgen.

Webinar Elektronisch voorschrijven
Wil je op een snelle en eenvoudige manier, alles over elektronisch voorschrijven te weten komen,
maar is het volgen van een e-learning niet helemaal jouw ding? Je wilt toch liever dat een lesgever
nog een woordje uitlegt geeft? Dan is het volgen van een webinar dé geschikte oplossing.
Je weet niet precies wat een webinar inhoudt? Klik hier voor een kort filmpje.
Overtuigd? Klik dan hier om de exacte data & tijdstippen te raadplegen wanneer een webinar rond
het Elektronisch voorschrift doorgaat. Inschrijven is verplicht, deelname is gratis.
Doelgroep: huisartsen, tandartsen, vroedvrouwen en apothekers. Ook arts-specialisten kunnen deze
opleiding volgen.

Webinar Kan mijn patiënt echt zijn volledig medisch dossier bekijken?
Patiënten kunnen via het www.mijngezondheid.belgie.be portaal zo goed als alle medische en
farmaceutische gegevens bekijken die digitaal gedeeld worden in de eerstelijn en in ziekenhuizen.
Door hiervan goed op de hoogte te zijn kan je jouw patiënt eventueel begeleiden / antwoorden bij
vragen en je weet ook welke gegevens al dan niet zichtbaar zijn.
Tijdens deze online opleiding leer je hoe de patiënten viewers werken, welke gegevens je kan zien
en hoe je - indien de patiënt dat goed vindt - daar ook samen naar kan kijken.
Klik hier om de data & tijdstippen terug te vinden en om te registreren voor deze (gratis) webinar.
Wil je snel weten wat een webinar precies inhoudt en wat de vereisten zijn om deel te nemen? Klik
dan hier voor een kort filmpje.
Doelgroep: alle professionals binnen zorg en welzijn.
Email : info@vivel.be
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Webinar Hoe werk je als apotheker vlot verder wanneer eHealth uitvalt?
Hoe werk je vlot verder wanneer eHealth uitvalt? Op die vraag krijg je tijdens de webinar een
duidelijk antwoord.
We tonen hoe je alsnog vlot verder kan werken met recip-e, MyCareNet, Vitalink en GFD.
We geven heel wat handige tips & tricks.
Klik hier om de data & tijdstippen terug te vinden en om te registreren voor deze (gratis) webinar.
Wil je snel weten wat een webinar precies inhoudt en wat de vereisten zijn om deel te nemen? Klik
dan hier voor een kort filmpje.
Doelgroep: apothekers
TIP: Zijn er geen webinars gepland of passen de opgegeven data niet voor jou, vraag dan zelf
een webinar aan via info@eenlijn.be. Opgelet: de webinar kan alleen doorgaan bij minstens 15
inschrijvingen.
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