/ Factsheet

Actualiteitscontrole en LSP Signaal

Als een patiënt toestemming heeft gegeven voor digitale uitwisseling van zijn medische gegevens, kunt u als
zorgverlener deze gegevens beschikbaar stellen voor andere zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt. Ook
kunt u medicatiegegevens opvragen bij de apotheken waar de patiënt medicijnen haalt. Deze apotheken moeten
wel zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. En de patiënt moet hen toestemming hebben gegeven om deze
informatie te delen. Om op de hoogte te blijven van veranderingen in de medicatiegegevens van uw patiënten,
kunt u gebruikmaken van de Actualiteitscontrole en LSP Signaal.
Actualiteitscontrole en LSP Signaal
De Actualiteitscontrole en LSP Signaal zijn twee
functionaliteiten op het Landelijk Schakelpunt die erg op
elkaar lijken. Beide hebben als doel u op de hoogte te
brengen over veranderingen in de medicatiegegevens van uw
patiënt. Maar beide worden voor verschillende typen
patiënten gebruikt en werken op een andere manier.
LSP Signaal
Waarvoor gebruikt u LSP Signaal?
Patiënten uit een risicogroep
Met LSP Signaal neemt u een abonnement op patiënten uit
een risicogroep conform de KNMP-richtlijn
Medicatiebeoordeling (denk aan: polyfarmaciepatiënten van
65 jaar en ouder).
Baxterpatiënten
Ook patiënten die geneesmiddelen in een baxterrol
ontvangen, komen in aanmerking voor LSP Signaal. Want op
het moment dat een andere apotheek ook een geneesmiddel
aflevert aan de patiënt, moet dit verwerkt worden in de
baxterrol om verwarring rondom inname van
geneesmiddelen te voorkomen.
Hoe werkt LSP Signaal?
Als u een abonnement op een risicopatiënt neemt, krijgt u
automatisch een signaal wanneer andere zorgverleners
gegevens van de door u gevolgde patiënt wijzigen.

Het signaal dat u ontvangt, geeft aan om welke patiënt het
gaat (BSN) en welk type gegevens zijn aangemeld of
gewijzigd. Wilt u naar aanleiding van het signaal weten wat er
precies is veranderd in bijvoorbeeld de medicatie van de
patiënt? Dan kunt u zijn actuele gegevens opvragen via het
Landelijk Schakelpunt.
Hoe gebruikt u LSP Signaal in uw zorginformatiesysteem?
Bijna alle apothekersinformatiesystemen zijn uitgerust met
LSP Signaal. LSP Signaal werkt in ieder zorginformatiesysteem
anders. Neem contact op met uw ICT-leverancier voor meer
informatie.
Actualiteit van de gegevens
Bij de ingebruikname van een abonnement is het systeem
niet automatisch voorzien van de actuele gegevens.
Patiënten kunnen ook via andere wegen aan medicijnen
komen, zoals OTC-middelen en specifieke ziekenhuismedicatie. De registratie hiervan hoeft niet altijd te leiden
tot een LSP Signaal, mede omdat deze gegevens niet altijd
beschikbaar zijn gesteld aan het Landelijk Schakelpunt.
Ververs daarom bij ieder patiëntencontact de gegevens
voor een up-to-date medicatie-overzicht. En verifieer dit
overzicht met de patiënt
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Moet u de patiënt informeren over LSP Signaal?
Het moet voor de patiënt duidelijk zijn dat u zijn medische
gegevens op deze manier volgt. U moet de patiënt dan ook
vooraf informeren als u een abonnement wilt nemen op zijn
medische gegevens via LSP Signaal.

TIP
Heeft de patiënt nog geen toestemming gegeven voor
uitwisseling van zijn medische gegevens? En wilt u voor
deze patiënt een abonnement nemen via LSP Signaal?
Combineer de opt-in vraag dan met het informeren over
LSP Signaal.
U hoeft de patiënt niet te informeren als u in het kader van
zijn behandeling al regelmatig overlegt met zijn andere
zorgverleners. Bijvoorbeeld bij een chronische patiënt, want
die weet al dat verschillende zorgverleners zijn medische
gegevens met elkaar delen en overleggen over zijn
gezondheidstoestand. LSP Signaal is dan een technische
aanvulling op het patiëntencontact.

NB
Heeft u voor een patiënt een abonnement genomen op
LSP Signaal en hem daarover nog niet geïnformeerd? Doe
dit dan alsnog of trek het abonnement in.
Actualiteitscontrole
Waarvoor gebruik ik de Actualiteitscontrole?
De Actualiteitscontrole gebruikt u voor alle patiënten die niet
tot een risicogroep behoren en geen baxterrol gebruiken.
Deze niet-risicopatiënten hoeft u niet proactief te bewaken.

Moet u de patiënt informeren over de Actualiteitscontrole?
Nee, u hoeft de patiënt (in tegenstelling tot LSP Signaal) niet
te informeren over de Actualiteitscontrole. De Actualiteitscontrole wordt namelijk alleen gedaan tijdens patiëntcontact.
Er is dus op dat moment sprake van een behandelrelatie.
Hoe gebruikt u de Actualiteitscontrole in uw
zorginformatiesysteem?
Bijna alle apothekersinformatiesystemen zijn uitgerust met
de Actualiteitscontrole. De functionaliteit werkt in ieder
zorginformatiesysteem anders. Neem contact op met uw ICTleverancier voor meer informatie.
Actualiteitscontrole en LSP Signaal – de verschillen
Actualiteitscontrole
Niet-risicopatiënten
Niet informeren
Er wordt zichtbaar als er
iets nieuws is, alleen bij het
openen van het dossier van
de patiënt
Niet zichtbaar in inzageoverzicht van de patiënt

LSP Signaal
Risicopatiënten
Wel informeren (in
bepaalde gevallen)
Signaal bij veranderingen

Zichtbaar in inzageoverzicht van de patiënt

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: 12 september 2018

Hoe werkt de Actualiteitscontrole?
Als u het dossier van de patiënt opent, wordt zichtbaar dat er
nieuwe informatie over hem beschikbaar is. Hiervoor heeft u
geen UZI-pas nodig. U kunt er dan voor kiezen zijn
medicatiegegevens op te vragen via het Landelijk
Schakelpunt. Uiteraard gebruikt u hiervoor wel de UZI-pas.
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