Zorgverleners uitnodigen voor VIPlive
Met VIPLive kan je hulpverleners die betrokken zijn bij je patiënt uitnodigen om
gratis gebruik te maken van de samenwerking module VIPlive. Wanneer ze deze
uitnodiging accepteren kan je met ze chatten, beeldbellen of belangrijke
gebeurtenissen m.b.t. de patiënt delen.
Kijk je liever een instructie video? Klik dan hier!
Uitnodigingen van zorgverlener
Via de volgende stappen kan je via www.viplive.nl zorgverleners buiten de
huisartsenpraktijk uitnodigingen voor een VIPLive account. Dat kan bijvoorbeeld de
ergotherapeut, fysiotherapeut, wijkverpleegkundige of WMO consulent zijn.
1. Voordat je een zorgverlener gaat uitnodigen, informeer je de zorgverlener dat je
diegene gaat uitnodigingen voor een VIPLive account. Dan weet de zorgverlener
dat diegene binnenkort een uitnodigingsmail krijgt.
2. Log in op VIPlive en klik rechts boven op je naam. Klik vervolgens op 'uitnodigen
zorgverleners'.

3. De uitnodigingsmail wordt geopend, hierin vul je de naam en het mail adres van
de zorgverlener die je uit wilt nodigen. Je eigen naam is automatisch ingevuld, je
eigen mailadres moet nog toegevoegd worden. U dient ook uw eigen e-mail adres in
te vullen. De uitnodiging tekst is automatisch ingevuld, als je dat zou willen kan je
de tekst ook nog aanpassen. Zodra je alles heb ingevuld klik je op ‘Verzend’.
4. Er wordt nu een uitnodigingsmail naar de zorgverlener gestuurd! Niks binnen
gekregen? Check dan ook even je “ongewenste e-mail”!

VIPLive account activeren uitgenodigde zorgverlener
1. De uitgenodigde zorgverlener ontvangt een email met de titel ‘uitnodiging VIP
samenwerken’. De zorgverlener klikt op de link in deze e-mail om het account aan
te vragen.

2. Je komt op een aanvraagformulier terecht waarin je een aantal gegevens moet
invullen. Als je meer collega’s wilt uitnodigen voor VIPlive kan dit onderaan het
formulier. Zodra de zorgverlener alle gegevens heeft ingevuld klikt diegene op
verzenden.

3. Vervolgens worden deze gegevens binnen 2 werkdagen door Calculus verwerkt
en ontvang je een e-mail met daarin je inlog gegevens.

