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Inleiding 

In deze handleiding wordt stap voor stap het digitaal consulteren via VIPLive uitgelegd. Voor 
hulp of vragen kunt u contact opnemen met Calculus via:  

Calculus hulp & contact: 088- 528 10 60 
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Notificatie in VIPLive 
Als u inlogt in VIPLive en u hebt een nieuw bericht, dan ziet u de notificatie in de bovenste 
balk in VIPLive: 

 

 

 

Klik op het berichtenicoon   om direct naar het digitale overzicht te gaan waarop u 
gewone chatgesprekken en consultaties kunt vinden. Chatgesprekken zijn te herkennen aan 
een blauw bolletje met en ‘G’. Consultaties aan een oranje bolletje met een ‘C’. 

Instellen functie, werkdagen/afwezigheid en notificaties 
We vragen u uw functie, werkdagen/afwezigheid en notificaties in te stellen voordat u start 
met digitaal consulteren:  

1. Klik op uw naam of initialen rechts bovenin VIPLive. 
2. Vervolgens klapt een menu uit. Klik op ‘Mijn profiel’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. In het profiel scherm waarop u binnenkomt kunt u uw functie selecteren en opslaan. 
Dit maakt u beter vindbaar. 

4. Als u iets naar beneden gaat in uw scherm, kunt u uw werkdagen en afwezigheid 
invullen. Indien u geen werkdag heeft, ziet de apotheker en oranje bolletje met een 
streepje bij uw naam. Indien u afwezig bent (bijvoorbeeld in verband met vakantie) 
een rood bolletje met een kruisje. 

5. Vervolgens kunt links boven klikken op het tabblad ‘notificaties’. 
6. Zet het vinkje aan en vul uw e-mailadres in of controleer uw e-mailadres. Klik 

vervolgens op opslaan. Voortaan krijgt u op dit emailadres een bericht als de 
apotheker heeft verzocht om een review of consultatie advies heeft gegeven. 
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1. Een consultatie starten  

1. Ga in VIPLive naar het patiëntoverzicht.  
a. U komt in het patiëntoverzicht door vanuit uw HIS patiëntkaart via de knop 

‘Zorgportaal’ op VIPLive in te loggen . 
b. of door in VIPLive bovenin te klikken op ‘Samenwerken’ – ‘Patiëntoverzicht’ 

en vervolgens de patiënt op te zoeken. (mocht de patiënt niet vindbaar zijn, 
dan moet u eenmalig vanuit uw HIS patiëntkaart inloggen met de Zorgportaal 
knop). 

2. In VIPLive opent het patiëntoverzicht van de patiënt die u hebt geselecteerd op de 
actiepagina. Klik hierin op de knop ‘Start consultatie’ om een consultatie te starten. 

  

 

 

1. 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 60 
2. In stap 1 selecteert u het zorprogramma ouderenzorg. Vervolgens kiest u de 

apotheker waaraan u de consultatie wilt richten.  
3. Om verder te gaan naar stap 2 klikt u op ‘verder’.  

 
4. In stap 2 voert u het gespreksonderwerp in. Vervolgens kunt u de vraagstelling 

invoeren en belangrijke medische gegevens vermelden die niet in de laatste VIPLive 
extractie zitten.  
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5. Vervolgens voegt u een eventuele bijlage toe in Stap 2. Klik hiervoor op ‘navigeer op 
uw computer’. Dit kan ook een foto/screenshot zijn.  

 
6.  Tot slot klikt u op de knop ‘Start consultatie’ 

  

 

2. Consultatie overzicht en tijdlijn  

1. Nadat de apotheker de vraag heeft beantwoord, sluit hij/zij de digitale consultatie af 
door op een knop in VIPLive te klikken. 
 

 

 

 
 

 

2. Nadat u de vraag heeft gesteld, is de digitale consultatie terug te vinden op de tijdlijn 
van de patiënt in VIPLive. U kunt eventueel de digitale consultatie ook al terugsturen 
naar uw HIS, uitleg hierover kunt u vinden op pagina 7 en 8 van deze handleiding. 
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3. Digitale consultatie terugsturen naar HIS 

Het is mogelijk om de consultaties zowel handmatig als automatisch terug te koppelen naar 
het HIS. Onderstaand zijn beide processen beschreven. 

Automatisch terugkoppelen 

1. Klik rechtsboven op uw naam 

 
2. In het menu klikt u op ‘praktijkinstellingen’ en vervolgens klikt u aan de linkerkant op 

‘Terugkoppeling’. 
3. Vink ‘Ik wil een consultatie direct terugkoppelen naar mijn HIS als deze is afgerond’ 

aan. 
4. Vul vervolgens het Lifeline adres in van uw praktijk (eindigt op @lms.lifeline.nl) die 

gekoppeld is aan uw HIS.  

5. Klik op ‘opslaan’ 
6. Consultaties die door de apotheker worden beantwoord worden rechtstreeks naar 

uw HIS teruggekoppeld.  
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Handmatig terugkoppelen 

1. Als u antwoord hebt ontvangen van de apotheker, dan kunt u het verslag van de 
digitale consultatie handmatig naar uw HIS terugsturen. Dit doet u door de 
consultatie op te zoeken in het VIPLive gespreks en consultatie overzicht. U vindt dit 

overzicht door te klikken op het gespreksballonnetje . Consultaties zijn te 
herkennen aan een oranje ‘c’. Als u de consultatie links selecteert, kunt en vervolgens 
rechts boven in uw scherm klikken op de knop ‘Terugsturen naar HIS’.   
 

 
 

2. Nu opent het terugkoppelscherm om het verslag naar uw HIS te sturen. Alle 
berichten van de digitale consultatie worden teruggestuurd naar uw HIS.   

3. U hebt de keuze om de terugkoppeling naar het algemene adres van de praktijk te 
sturen of naar een individuele huisarts.  

4. Voeg eventueel een toelichting toe. 
5. U klikt u op de knop ‘Stuur naar HIS’. 

 

 

 

 


