/ Factsheet

LSP ICA

Met de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt kunnen de huisarts en apotheek de medische gegevens van de
patiënt beschikbaar stellen voor andere zorgverleners via het LSP. Dat gaat om de professionele samenvatting van
het huisartsdossier, het overzicht van verstrekte medicatie én ICA-gegevens. Met deze ICA-gegevens (Intoleranties,
Contra-indicaties en Allergieën) kunnen zorgverleners de medicatiebewaking nauwkeuriger uitvoeren. Daardoor
neemt de veiligheid van het geneesmiddelengebruik toe.
Wat is ICA?

ICA en het Landelijk Schakelpunt

ICA staat voor Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën.
Intoleranties en allergieën zijn 'overgevoeligheden': ze geven
aan of een patiënt overgevoelig is voor bepaalde
geneesmiddelen. Van een contra-indicatie is sprake als een
patiënt vanwege een aandoening bepaalde geneesmiddelen
niet mag gebruiken, of alleen onder bepaalde voorwaarden.

Als zorgverlener kunt u via het Landelijk Schakelpunt ook ICAgegevens van uw patiënten beschikbaar stellen voor andere
zorgverleners.

Het gebruik van medicijnen die conflicteren met de ICAgegevens van een patiënt, kan ernstige complicaties tot
gevolg hebben. Daarom is het belangrijk dat zorgverleners die
medicatie voorschrijven en uitleveren, inzicht hebben in de
meest recente ICA-gegevens van hun patiënten.
Voordelen LSP ICA

Voor het raadplegen van ICA-gegevens moet u een
behandelrelatie met de patiënt hebben en met uw UZI-pas
zijn ingelogd bij het Landelijk Schakelpunt.

TIP
Gaat u ICA-gegevens van patiënten delen met andere
zorgverleners via het Landelijk Schakelpunt? Controleer
dan eerst of de contra-indicaties nog actueel zijn en
schoon deze zo nodig op.

LSP ICA bundelt alle ICA-gegevens van een patiënt in één
handig overzicht. Zorgverleners kunnen dit overzicht
opvragen via het Landelijk Schakelpunt. De gegevens kunnen
afkomstig zijn van de huisarts of van apotheken binnen
hetzelfde samenwerkingsverband (regio). LSP ICA geeft ook
aan van welke bron de ICA-gegevens afkomstig zijn.

Afgeleide contra-indicaties, die automatisch zijn bepaald op
basis van het medicijngebruik, worden overigens niet
uitgewisseld binnen LSP ICA.

Zorgverleners kunnen de ICA-gegevens van patiënten
overnemen in hun dossier. Hiermee kunnen zij nauwkeuriger
medicatiebewaking uitvoeren en neemt de veiligheid van het
gebruik van geneesmiddelen toe.

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).
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