/ Factsheet

Regionalisatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is opgedeeld in regio's. Binnen die regio's (samenwerkingsverbanden) wisselen
zorgverleners die zijn aangesloten op het LSP, gegevens met elkaar uit. Deze regionale opzet komt tegemoet aan de
wens van veel zorgaanbieders om op kleinschalig niveau medische gegevens te delen via het LSP. Hoe is de regioindeling opgezet? Hoe worden de regio’s beheerd? En wat zijn de spelregels voor regiobeheer?
Regiosamenstelling
Een regio binnen het Landelijk Schakelpunt bestaat uit ten
minste een huisartsendiensten-structuur (HDS) met
samenwerkende huisartsen en een dienstapotheek met
samenwerkende apotheken. Deze zorgaanbieders mogen
binnen hun regio alleen gegevens met elkaar delen als de
patiënt vooraf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om
zijn medische gegevens beschikbaar te stellen via het LSP.
Bovendien moeten de zorgaanbieders geautoriseerd zijn om
in te loggen bij het LSP en een behandelrelatie hebben met
de patiënt.

landelijk medicatiegegevens van hun patiënten raadplegen.
Als een zorgaanbieder één of meerdere patiënten uit een
andere regio dan zijn eigen regio heeft, dan kan hij een
verzoek indienen om toegelaten te worden tot deze andere
regio (zie hiervoor de punten 1 en 2 onder ‘Hoe kan ik
toetreden tot een andere regio?’).
Uw regio
Op de website van VZVZ kunt u zien welke regio's er zijn en in
welke regio u als zorgaanbieder bent ingedeeld.

Regio-indeling

Spelregels regiobeheer

Bij de start van de regionalisatie van het LSP is een
basisindeling tot stand gekomen in overleg tussen VZVZ en de
koepels van apotheken (KNMP) en huisartsenposten (InEen).
De indeling is getoetst bij het zorgveld en gebruikers van het
LSP en is dus niet gebonden aan bekende geografische
parameters, zoals postcodegebied of provincie.

Iedere zorgaanbieder wordt op basis van zijn werkgebied
ingedeeld in één regio. Maar een zorgaanbieder kan ook
bij meerdere regio's aansluiten. Dit kan het geval zijn als:
 Een zorgaanbieder is gevestigd in het werkgebied van
de HDS en/of dienstapotheek van een andere regio;
 De patiëntenpopulatie van een zorgaanbieder deels
uit een andere regio komt;
 Een zorgaanbieder gegevenssoorten, die worden
gedeeld via het LSP, mag opvragen binnen een andere
regio.

Zorgaanbieders behoren in beginsel tot de regio waarin zij
zijn gevestigd en hun werkgebied hebben (primaire regio). Is
een zorgaanbieder werkzaam op de grens van meerdere
regio’s of heeft hij patiënten uit meerdere regio’s, dan kan hij
ook bij meerdere regio's worden ingedeeld.
Instellingen
Sommige instellingen, zoals Universitair Medische Centra en
gespecialiseerde ziekenhuizen, vormen een uitzondering. De
medisch specialisten daar zien vaak patiënten uit meerdere
en soms zelfs alle regio’s. Deze instellingen kunnen daarom

Regionale begrenzing mag niet worden misbruikt om
concurrenten uit te sluiten. Dit niet alleen omdat daarmee
de keuzevrijheid van de patiënt wordt beperkt, maar ook
omdat dit direct effect heeft op factoren als kwaliteit en
toegankelijkheid van de zorg.
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In de afweging of de regio-indeling wel of niet
gehandhaafd dient te worden, moet patiëntveiligheid
altijd voorop staan. Vanuit dit oogpunt is het aantal of
percentage patiënten niet relevant.
Hoe kan ik toetreden tot een andere regio?
Een zorgaanbieder die bij een andere regio wil aansluiten, kan
hiervoor contact opnemen met de regiobeheerder van die
regio of met VZVZ. Die toetst vervolgens of de vraag van de
zorgaanbieder voldoet aan de spelregels voor regiobeheer en
of de zorgaanbieder zich bij de regio kan aansluiten.
Om toegelaten te worden tot een of meerdere andere regio’s
(secundaire regio’s) zijn er twee mogelijkheden:
1. De in de regio opererende regio-organisatie voert het
regiobeheer uit.
2. Het regiobeheer wordt centraal door VZVZ uitgevoerd.
In beide gevallen vult u het formulier ‘Uitbreiding regio’s’ in
en verstuurt het naar het VZVZ Servicecentrum.
Een zorgaanbieder die in een secundaire regio is toegelaten,
kan door andere zorgaanbieders uit die regio bevraagd
worden en zelf gegevens opvragen bij andere zorgaanbieders
in die secundaire regio. Het opvragen en inzien van medische
gegevens kan en mag alleen als de patiënt toestemming heeft
gegeven voor de uitwisseling van zijn medische gegevens en
als dit nodig is voor zijn behandeling.
Regionalisatie en uw patiënten

Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het VZVZ Servicecentrum:
E-mail:
support@vzvz.nl
Telefoon:
070 - 317 34 92 (bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur).
Versie: 4 september 2018

Wat merken uw patiënten van de regionalisatie van het
Landelijk Schakelpunt? In principe niets. Alleen als zij bij
zorgverleners in andere regio's komen, is het mogelijk dat
hun medische gegevens niet kunnen worden opgevraagd.
Als u zich aanmeldt bij een andere regio, hoeft u uw
patiënten niet opnieuw om toestemming te vragen.
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