
Het kan met VIPLive 

Gemakkelijk 
en veilig zorg 
afstemmen?

Kunnen wij u 
verder helpen?

Op onze website vindt u 

(video)handleidingen en meer informatie 

over alle mogelijkheden binnen VIPLive. 

Liever persoonlijk contact? Onze 

helpdeskmedewerkers helpen u graag. 

www.calculus.nl

088 – 528 10 20088 – 528 10 20

info@calculus.nl 

Mogelijkheden VIPLive 

Berichten sturen 
gemakkelijk en veilig

Gezondheidsplan opstellen 
gezamenlijk acties 
afstemmen

Vragenlijsten versturen
aan patiënten en aan patiënten en 
zorgverleners

Meetwaarden doorgeven
voor en door de patiënt 

Samenwerken
met de patiënt en 
mantelzorger



Veilige communicatie

Informatie over een patiënt delen is mogelijk 
indien de huisartsenpraktijk of een 
medewerker uit het zorgnetwerk u toegang 
heeft gegeven tot het patiëntoverzicht in 
VIPLive. 

Op www.calculus.nl vindt u een 
videohandleiding om te starten met 
beveiligd communiceren.

Installeren en activeren VIP app voor 
mobiel en tablet 

1. Download en installeer de app ‘Calculus 
VIP’ in de play Store (Google Android) of de 
App Store (Apple iOS).

2. Volg vervolgens de instructies in de app. 

Profiel instellen

Via VIPLive.nl kunt u uw profiel 
compleet maken. U kunt uw functie, 
gewenste notificaties en werkdagen 
instellen. Via uw functie kunt u 
gemakkelijker gevonden worden in 
gesprekken.

Uitnodigen andere zorgverleners 

Wil u met iemand communiceren die nog 
geen gebruik maakt van VIPLive? Nodig 
hem of haar dan uit. Dit is enkel 
mogelijk vanuit de huisartsenpraktijk. 

1. Log in op VIPLive.nl. 

2. Klik rechts bovenin op uw naam en 
kies uitnodigen zorgverleners. 

3. 3. Vul gegevens in en klik op verzend. De 
aangemelde zorgverlener ontvangt nu 
een aanmeldformulier.

Met VIPLive kunt u gemakkelijk en 
veilig zorg afstemmen met andere 
zorgverleners. Denk hierbij aan 
bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen en 
fysiotherapeuten.

Het afstemmen van zorg begint 
vaak met het uitwisselen van 
berichten over patiënten. U wilt dit 
gebruiksvriendelijk en AVG-proof 
doen. Dit kan met de 
berichtenmodule in VIPLive en in de 
Calculus VIP app. Het webplatform 
VIPLive en de app zijn samen, maar VIPLive en de app zijn samen, maar 
ook los van elkaar te gebruiken. Het 
beveiligd communiceren kunt u 
gemakkelijk uitbreiden met extra 
functionaliteiten. 

Interesse?

Ga naar www.calculus.nl 
of neem contact op met de 
zorggroep. 


