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Disclaimer
VZVZ is voor de inhoud van deze informatiekaarten afhankelijk van de informatie van de ICT-leverancier. Wijzigingen in de werking van de
informatiesystemen als gevolg van updates en nieuwe releases kunnen ertoe leiden dat de informatie in deze kaarten niet geheel klopt.
Hoewel VZVZ zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze informatiekaarten, kan VZVZ niet instaan voor de
juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. VZVZ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie. Mocht u een fout constateren, laat het ons weten via communicatie@vzvz.nl.

Voor hulp met betrekking tot de werking van uw zorginformatiesysteem kunt u te allen tijde het beste contact opnemen met uw ICTleverancier.
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Registreren en aanmelden dossier

Een patiënt kan op drie manieren toestemming geven voor het uitwisselen van medische
gegevens. Hij kan dit mondeling doorgeven, door middel van een toestemmingsformulier of
online via volgjezorg.nl. Nadat de patiënt toestemming heeft gegeven, registreert de
zorgverlener de toestemming en meldt het dossier aan op het LSP.

Open het scherm
Patiëntgegevens en het tabblad
Algemeen

Het registreren van de Opt-in kan zonder
UZI-pas. Patiënten worden na vastlegging
automatisch aangemeld op het LSP.

Klik op Bewerken

Registreer het antwoord van de
patiënt

Leg de volgende data vast:

Vinkje bij Gevraagd

Vinkje bij Akkoord
Automatisch wordt de huidige datum als
startdatum ingevuld. Dit kunt u zelf
veranderen door in het veld te tikken.

Klik op Opslaan

In de kopregel verschijnt achter
LSP Status: ! Niet aangemeld bij
LSP
Het dossier wordt na registratie
van het opt-in akkoord
automatisch aangemeld bij het
LSP.

Een patiënt kan pas worden
aangemeld op het LSP als:
 Er een positieve opt-in registratie
bij de patiënt aanwezig is;
 Het BSN van de patiënt bij de
SBV-Z gecontroleerd is;
 Er een WID controle is uitgevoerd.
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Afschermen patiëntgegevens

Een patiënt kan bij u aangeven zijn gehele (of bepaalde delen van zijn) medisch dossier af te
willen schermen voor andere zorgverleners via het LSP. Deze gegevens zijn dan niet zichtbaar
via het LSP. Een waarnemend huisarts op bijvoorbeeld de huisartsenpost krijgt de
afgeschermde gegevens niet te zien als hij het dossier van de patiënt opvraagt via het LSP.

Gegevens afschermen per episode
Kies in Hoofdmenu voor Patiënt
en selecteer een patiënt

Kies voor Episode uit snelle
toegang

Klik in het scherm Onderhoud
Episodelijst op de betreffende
Episode

Door de Shift-toets ingedrukt te houden,
kunt u ook meerdere episodes tegelijk
selecteren

Open het menu onder de
rechtermuisklik en selecteer
Privacygevoelig

In de lijst ziet u in de kolom LSP
nu een verbodsbordje staan.

Alternatief:
- Dubbelklik op de bestreffende
Episode in de lijst
- Zet het vinkje Episode is verborgen
voor LSP-bevraging aan
- Klik op Opslaan

Gegevens afschermen op
werkbladregel niveau
Selecteer in het werkblad één of
meerdere regels

Kies met een rechter muisklik
voor Privacygevoelig

In de lijst ziet u in de kolom LSP
nu een verbodsbordje staan.
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Selectie patiënten met of zonder opt-in

Als u bezig bent met het vragen van toestemming aan patiënten om hun medische gegevens
beschikbaar te stellen, wilt u regelmatig de voortgang meten. Dit kunt u doen door in uw
zorginformatiesysteem een lijst te maken van patiënten die de opt-in vraag hebben
beantwoord met ‘ja’, ‘nee’ of nog geen antwoord hebben gegeven.
Ga vanuit het hoofdmenu naar
Communicatie

Kies in het menu voor LSP en
klik op Overzicht opt-in

Klik onderin het scherm op het
gewenste filter

Filteropties:
- zorgtoepassing: HWG / Ketenzorg
- gevraagd: ja/nee
- akkoord: ja/nee
- einddatum: kies datum
- actieve patiënten: ja/nee

Onderin het scherm wordt
getoond uit hoeveel patiënten
de selectie bestaat. U kunt de
selectie eventueel printen,
exporteren naar Excel of een
sorteerlijst maken om te
gebruiken voor een mailing.
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Verwerken waarneemberichten

Wanneer een patiënt ‘s avonds of in het weekend op de huisartsenpost (HAP) is geweest, kunt
u van de HAP een waarneembericht ontvangen. Hoe u waarneemberichten kunt verwerken in
uw zorginformatiesysteem leest u in onderstaand schema.
4.1

Automatisch verwerken
Ga in het hoofdmenu naar
Systeembeheer

Alternatief: u kunt de optie Waarneembericht
automatisch verwerken ook aanvinken via:
Hoofdmenu  Communicatie  tabblad LSP
Waarneemberichten  Opties (rechtsonder)

Kies Praktijk en ga naar het
tabblad Organisatie en LSP

Zet een vinkje bij
Waarneemberichten
automatisch importeren en klik
op Ok

Wanneer u deze optie leeg laat, komen de
waarneemberichten binnen in de wachtrij:
LSP waarneemberichten

De LSP-waarneemberichten
worden automatisch verwerkt in
de dossiers van de patiënten.

4.2

Handmatig verwerken

Kies in het Hoofdscherm voor
Communicatie

Kies voor het tabblad LSP
waarneemberichten

U heeft de mogelijkheid het
waarneembericht aan te passen voordat u
het gaat inlezen. DXC raadt u aan
eventuele wijzigingen pas na het inlezen
door te voeren. Vòòr het inlezen in
MicroHIS kan namelijk geen controle
worden gedaan op de juistheid van ICPCcodes, etc.

Voer eventuele acties met
betrekking tot het
waarneembericht uit

Het waarneembericht is
ingelezen en toegevoegd aan
het dossier van de patiënt.

TIP: Naast de signaalfunctie of er nog te
verwerken berichten zijn, signaleert
MicroHIS ook in het Patiënt selectiescherm
welke patiënten waargenomen zijn op de
HAP. U ziet deze informatie helemaal links
onderin het scherm.
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Opvragen verstrekkingen en ICA

Als huisarts schrijft u uw patiënten medicatie voor. U heeft er niet altijd zicht op of patiënten
de voorgeschreven medicatie ook bij de apotheek ophalen. Of wat de apotheek uiteindelijk
verstrekt. MicroHIS vraagt automatisch de medicatieverstrekkingen en ICA-gegevens van uw
patiënten op via het LSP. Hier leest u welke instellingsmogelijkheden er zijn binnen MicroHIS.

Automatisch bevragen en
verwerken uitzetten
Log in met de UZI-pas

Instellingen aanpassen
Ga in het hoofdmenu naar
Systeembeheer en via menu
Snelle toegang voor Praktijk
het tabblad Organisatie en LSP

Start de tool MHXSettings op

Kies LSP onder het kopje
Systeem

Vink één of beide
aankruisvakjes uit
Verstrekkingen opvragen bij
hetLSP of ICA s opvragen bij
het LSP

Klik op Opslaan

Of ga in hoofdmenu via
Communicatie naar tabblad
LSP ICA s of LSP Verstrekkingen

Klik op Opties

Stel de gewenste instellingen in
het scherm Onderhoud praktijk

Als u instellingen wijzigt met betrekking tot
het bevragen van het LSP moet de LBR
(LSP Bevraging Resultaat) Service herstart
worden.

Na opening van het patiëntdossier wordt automatisch het LSP bevraagd naar ICA s en
medicatieverstrekkingen. Dit gebeurt alleen als is ingelogd met een UZI-pas. Het wordt
daarom aangeraden om als assistente bij het herhalen van recepten in te loggen met de UZIpas en dus het LSP te bevragen, zodat een compleet medicatieoverzicht beschikbaar is op het
moment dat herhaalrecepten geautoriseerd worden.

Tip: raadpleeg de MicroHIS X Handleiding Gegevensuitwisseling via het LSP voor een
uitgebreide beschrijving van het verwerken van medicatiegegevens.
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Online toestemming

Een patiënt kan online toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens via
volgjezorg.nl. Hoe kunt u zich aanmelden voor de dienst opt-in VECOZO? En hoe kunt u de
online aanmeldingen van patiënten afhandelen?
6.1

Dienst opt-in VECOZO

LET OP! Uw praktijk heeft een geldig VECOZO-certificaat nodig. De geldigheid van het certificaat kunt u controleren door
eerst in te loggen op de website www.vecozo.nl. Als het inloggen niet lukt, dan is het certificaat niet meer geldig.

Aanmelden dienst opt-in VECOZO (eenmalig)
Ga via menu Diensten  Opt-in
aanmeldingen  Beheren
instellingen

afmelden

wijziging

aanmelden
Controleer naam en adres van
uw huisartsenpraktijk of
apotheek. (De dienst maakt gebruik van
het AGB-register van Vektis. Het kan zij n dat

Uw patiënt kan online geen
toestemming geven

wijziging

Wijziging via het menu Diensten
 Opt-in aanmeldingen 
Beheren instellingen

uw gegevens niet meer actueel zijn.)
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Aanmeldingen patiënten afhandelen via VECOZO portaal
U ontvangt dagelijks een
notificatie per e-mail met een
lijst nieuwe en nog onverwerkte
aanmeldingen
Via het menu Diensten  Opt-in
aanmeldingen  Afhandelen
aanmeldingen ziet u welke
berichten nog niet verwerkt zijn

Tip: de lijst met nog niet
afgehandelde aanmeldingen kunt u
printen via de printknop rechts
bovenaan het overzicht

Controleer BSN en NAWgegevens uit het bericht met uw
gegevens

Tip: als de gegevens niet
overeenkomen of u twijfelt, wijs het
bericht dan af

Sla het bericht van de patiënt op
als pdf voor uw eigen
administratie

Let op: een afgehandelde aanmelding
kunt u niet meer als pdf opslaan

Nadat u het dossier heeft
aangemeld bij het LSP kunt u bij
‘afhandelen aanmeldingen’
aangeven dat de aanmelding is
verwerkt

De patiënt (mits e-mailadres is
opgegeven) ontvangt automatisch
een e-mail nadat de aanmelding door
u is verwerkt
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6.2

Toestemming regelen via Volgjezorg.nl

Een patiënt kan online toestemming geven voor het uitwisselen van medische gegevens. Daarna kan een huisarts of
apotheker zijn dossier aanmelden bij het LSP. Wat moet de patiënt hiervoor doen en wanneer komt u in beeld?

Zorgaanbieder aangemeld voor
dienst opt-in bij VECOZO
Patiënten gaan naar de website
www.volgjezorg.nl en klikt op
‘Toestemming regelen’

Patiënt zoekt zorgaanbieder
o.b.v. naam, plaats en/of type
(huisarts / apotheek)

Tip: Zorg dat uw patiënt u
gemakkelijk kan vinden (de

dienst maakt
gebruik van het AGB-register van Vektis. Controleer
de naam en het adres van uw huisartsenpraktijk of

Zie informatiekaart Dienst
opt-in VECOZO

apotheek)

Patiënt selecteert zorgaanbieder

Patiënt kiest om toestemming te
geven of in te trekken en vinkt
aan brochure te hebben gelezen

Patiënt kiest voor DigiD met sms
of formulier

Zorgaanbieder niet aangemeld
voor dienst opt-in bij VECOZO

DigiD met sms

Formulier

Patiënt logt in met DigiD met
sms en vult persoonlijke
gegevens in

Patiënt vult het formulier in

Voor zorgaanbieder staat een
bericht klaar in het portaal.

Patiënt print formulier,
ondertekent het en levert dit
persoonlijk in bij zorgaanbieder.
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