
VIP SAMENWERKEN 
Instructiekaart 

 
 
STARTEN 

1. Klik rechts boven op je eigen naam  
 Ga naar mijn profiel; controleer je ‘algemene informatie’, vul waar 

nodig aan, klik sla gegevens op. 
 Ga naar praktijkinstellingen; scrol naar ‘terugkoppeling’ en vink 

aan: consultaties automatisch terugkoppelen en vul 
zorgmailadres in. 
 

2. Scrol naar ‘gesprekken’ 
 Wil je niet dat andere zorgverleners gesprekken met je starten?  

Vink dit dan aan en klik gespreksinstelling opslaan. 
 

3. Scrol naar ‘werkdagen’ 
 vul deze in en klik opslaan. 

 

4. Scrol naar ‘afwezigheid’ 
 Vul deze in en klik opslaan. 

 
5. Ga links midden naar notificaties 
 Vink ‘email notificatie bij nieuw bericht’ 

aan of uit; 
 Vink ‘email notificatie bij actiepunt 

gezondheidsplan’ aan of uit; 
 Controleer uw email-adres en klik 

opslaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AANMELDEN APP 
Blijf op je computer of laptop ingelogd op VIP Live en download vanuit de Play- of App Store de  ‘calculus 
vip’-app op je smartphone 

 
 
 
 

 

 

Android toestel: 

 Accountconfiguratie voltooien:  doorgaan 

 Betalingsoptie toevoegen:  overslaan 

 Toegang nodig tot camera: accepteren 

 App wordt gedownload: openen 

Er verschijnt nu een camerabeeld om QR code in te scannen: 
Ga naar computer of laptop, klik rechts boven op je eigen naam en 
klik op aanmelden app. Er verschijnt een QR code, scan deze met je 
telefoon in. 

 Kies een 5-cijferige pin-code, vul deze in 
 Vul voor- en achternaam in 
 Bevestig dit rechts boven op   

 
Profiel instellen: klik op gezichtsicoon rechts boven 

 Mobile notificaties:  aan of uit 
 

Profielfoto instellen/wijzigen: klik op uw initialen midden boven. 
 
 
 

 

Iphone of Ipad: 

 Is de download voltooid: open 

 Meldingen door de app: sta toe of sta niet toe 

Om de VIP App te koppelen aan uw account: vul (eenmalig) je VIP 
Live gebruikersnaam en wachtwoord in.  

 Kies een 5-cijferige pin-code, vul deze in 

 Vul voor- en achternaam in 

 Bevestig dit rechts boven op bevestig 

Profiel instellen: klik op gezichtsicoon links boven 
 Mobile notificaties:  aan of uit 
 Pincodebeveiliging:  

na inloggen met uw 5-cijferige pincode,  
kies inloggen vingerafdruk aan of uit 

Klik links boven ‘mijn profiel’ om terug te keren. 
 
Profielfoto instellen/wijzigen: klik op uw initialen midden boven. 
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KETENPARTNERS UITNODIGEN 
 Klik rechts boven op je eigen naam; 

 Ga naar uitnodigen zorgverleners; 

 Vul in: naam en emailadres van de ketenpartner/zorgverlener die je 

wilt uitnodigen; 

 Scrol naar beneden en klik rechts onder op verzend. 

 
VERWIJZEN NAAR KETENPARTNERS 

 

 Ga vanuit het patiëntendossier in HIS via 

zorgportaal (SSO koppeling) naar  

VIP Live. Je landt op de actiepagina; 

 Klik op start verwijzing; 

 Selecteer onder nieuwe verwijzing 

(links) het zorgprogramma; 

  Selecteer soort zorgverlener; 

 Vul in de zoekbalk daaronder de naam of 

woonplaats van de zorgverlener in,  

klik deze aan en klik op verder; 

 Selecteer reden van verwijzen en  

klik op verder; 

 Medische gegevens worden gedeeld staat standaard AAN gevinkt, vink dit indien gewenst uit; 

 Behandeling aan huis:  ja of nee; 

 Brief mailen naar de patiënt: ja of nee; 

 Vink indien gewenst ‘terugsturen naar HIS’ aan; 

 De verwijzing toelichten kan onder ‘hulpvraag’. 

 
GESPREK STARTEN 
Gesprek starten: het bespreken van een patiënt met een ketenpartner kan op 2 manieren: 
 

1. Log in op VIP Live, klik op het slotje en  
start een beveiligde sessie 

 

 
 
 
 
 

 Klik op berichten; 
 Klik op nieuw gesprek (links boven); 
 STAP 11 

Vul patiëntnaam in in de zoekbalk, 
selecteer juiste optie, 
klik verder (ga naar stap 2); 
 

2. 2. Ga vanuit het patiëntendossier in HIS via zorgportaal 

3. (SSO koppeling) naar VIP Live. Je landt op de actiepagina; 
 

 Klik op start nieuw gesprek; 
 STAP 1 

De patiëntnaam staat reeds ingevuld, klik verder (ga naar 
stap 2); 
 
 

 

 STAP 2 
Vul naam ketenpartner in in de zoekbalk, selecteer juiste optie en klik op  verder; 

 STAP 3 
Vul gespreksonderwerp in. Tip: om overzicht op je gesprekken te bewaren, vul je hier de naam van de patiënt in. 
Klik op start dit gesprek. In de chatbalk (midden, onderaan) schrijf je je bericht.  
Klik verstuur bericht (rechts) wanneer je klaar bent. 
Documenten toevoegen kan via de paperclip, links van de chatbalk.
 

                                                           
1 Wanneer de patiënt een VIP account heeft krijg je bij stap1 de optie 

patiënt toevoegen aan het gesprek,  indien gewenst klik je dit aan. 

 

 

 

  

 



 GESPREK BEHEREN 
 

 Klik rechts boven, onder je eigen naam op gespreksinstellingen, 
deze functie vouwt open; 

 Hier kun je resp.   
 het gespreksonderwerp wijzigen; 
 deelnemers toevoegen; 
 deelnemers verwijderen; 
 zelf het gesprek verlaten; 

 Klik na iedere wijziging op wijzigingen opslaan. 
 
 
 
 
 
 

CONSULT STARTEN EN VERLATEN 
 
 Ga vanuit het patiëntendossier in HIS via 

zorgportaal (SSO koppeling) naar VIP Live. 

Je landt op de actiepagina; 

 Klik op start consultatie; 
 Selecteer zorgstraat; 
 Vul in de zoekbalk de naam van de zorgverlener in, 

klik deze aan en klik op verder; 

 Vul gespreksonderwerp in; 
 Medische gegevens worden gedeeld 

staat standaard AAN gevinkt, 

het is raadzaam dit zo te laten; 

 Licht de consultatie toe onder ‘consultatievraag’; 

 In de chatbalk kun je aanvullende informatie geven, 

door gebruik te maken van knippen/plakken 

vanuit je HIS (specialistenbrieven, journaals etc.). 

 

Alleen de geconsulteerde kan de consultatie beëindigen. De aanvrager kan de consultatie wel verlaten: 

 Klik rechts boven, onder je eigen naam op gespreksinstellingen, deze functie vouwt open; 
 Hier kun je zelf het gesprek verlaten (zie ook ‘gesprek beheren’). 

 
 

PATIËNT/MANTELZORGER TOEVOEGEN 
 
 Ga vanuit het patiëntendossier in HIS via zorgportaal (SSO koppeling) naar VIP Live. 

Je landt op de actiepagina; 

 Klik op activeren Calculus VIP app (zie afbeelding hierboven);  
 Laat ondertussen de patiënt en/of mantelzorger de ‘calculus vip’-app downloaden 

vanuit de Play- of App Store op smartphone of tablet 
 
 
 Klik op patiënt of mantelzorger; 
 Selecteer type toestel: klik Android of Iphone/Ipad; 
 Optie Android: er verschijnt een tijdelijke QR code die de 

patiënt/mantelzorger in beeld kan brengen om de app te activeren; 
 Optie Iphone/Ipad:  er verschijnt een tijdelijke gebruikersnaam en 

wachtwoord die de patiënt/mantelzorger in kan voeren om de app te 
activeren 
 

 
 
 

HELPDESK 
 
Zowel voor technische- als inhoudelijke vragen over het gebruik van VIP Live 
kun je tijdens kantooruren terecht bij de (zeer behulpzame!) helpdesk. 
Je vindt het nummer links boven in je scherm. 

 

 

 

 


