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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.
Stop de UZI-pas in de kaartlezer
en start Promedico ASP

Klik in het aanmeldscherm op
‘UZI-pas’

Voer uw pincode in en klik op
Verder

Open dossier van de patiënt

Klik op Opt-in vermelding in de
patiëntbalk

Het registratiescherm verschijnt alleen
als:
•
de patiënt van het type ‘eigen’ is;
•
de patiënt actief is;
•
het BSN is geverifieerd;
•
het BSN uniek is binnen de praktijk;
•
de WID controle is uitgevoerd;
•
LSP actief is voor de praktijk.
Als achter al deze voorwaarden een groen
vinkje staat, kunt u de patiënt aanmelden.

Registreer het antwoord van de
patiënt

In
•
•
•

Klik op Opslaan

registratiescherm invullen:
Patiënt akkoord ja/nee
Informatiefolder meegegeven
Einddatum (optioneel)

In de patiëntbalk in nu een groen icoon te
zien: OPT-IN = JA. Indien de patiënt ‘nee’
heeft gezegd, is het icoon geel: OPT-IN =
NEE
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Afschermen patiëntgegevens

Een patiënt kan bij u als apotheker 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 patiënt afschermen
Klik in de patiëntbalk op de optin vermelding

Dit kan zijn OPT-IN = ?, OPT-IN = JA
of OPT-IN = NEE.
Let op: in deze informatiekaart wordt
er vanuit gegaan dat de patiënt
eerder wel toestemming heeft
gegeven.

Klik op Wijzig OPT-IN

Vink achter Patiënt gaat
akkoord de optie Nee aan

Klik op Opslaan

De gegevens van de patiënt zijn
nu niet meer beschikbaar via
het LSP.

Ga via het tabblad Medisch
Dossier | Episoden naar de
episodelijst

Klik in rechts in het scherm op
de episode die niet beschikbaar
mag worden gesteld

Kies de optie Nee bij Toegang
andere zorgverleners

Alle deelcontacten, hangend aan
deze episode, zijn niet
toegankelijk via het LSP.

Zie volgende pagina voor het
afschermen van deelcontacten en
ICA-gegevens.
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Deelcontacten afschermen

ICA-gegevens afschermen

Ga via het tabblad Medisch
Dossier | Overzicht naar de
episodelijst

Ga via het tabblad Medisch
Dossier naar Additioneel

Klik in de linkerkolom op de
episode en daarna op het
betreffende deelcontact

Vink, bij de ICA die uitgesloten
moet worden, het vakje uit
onder EMD

Vink onder Beschikbaar voor
waarneming via het LSP aan of
het deelcontact beschikbaar
moet zijn via het LSP

De ICA is niet toegankelijk via
het LSP.

Het betreffende deelcontact uit
de episode is niet meer
beschikbaar via het LSP.
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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.

Open Berichten | WRB

Pas eventueel de datumselectie
aan en klik op zoeken

Klik op het waarneembericht. Er
wordt direct doorgeschakeld
naar het Medisch Dossier van de
patiënt

Pas desgewenst de
journaalregistratie aan van het
contact

In de waarneemberichten staan alle
ontvangen waarneemberichten voor
patiënten die op de HAP zijn geweest
Bij de data staan standaard de berichten
van de laatste twee dagen zichtbaar. Door
de datum aan te passen kunt u berichten
over een langere periode opzoeken.
Het waarneembericht bevat kan de
volgende informatie bevatten:
- contactverslag;
- episode;
- medicatie;
- metingen;
- contactwijze;
- waarnemend huisarts;
- overdrachtsgegevens van waarnemend
huisarts aan vaste huisarts.
Het waarneembericht wordt in het
journaal geregistreerd. Om de auteur te
zien, kan worden doorgeklikt naar het
contact. Bij elk contact staat de originele
auteur én (indien van toepassing) de
laatste auteur.
De tijdens het contact voorgeschreven
medicatie is zichtbaar inde
medicatiestatus /-historie.
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Opvragen verstrekkingen

Hoe vraagt u via Promedico ASP de medicatieverstrekkingen op van patiënten? Binnen deze
informatiekaart wordt onderscheid gemaakt tussen vaste en niet-vaste patiënten.
4.1

Vaste patiënt

Log in met de UZI-pas

Zoek de patiënt op

Ga naar het tabblad ‘Medicatie’

Klik op de button ‘Inzien
verstrekkingen’

Verstrekkingen over een periode van
6 maanden worden opgehaald.

Pop-up wordt getoond.

Toelichting keuzes:
1. De verstrekkingen worden voortaan bijgewerkt zodra de verstrekkingen worden
ingezien (de pop-up wordt in het vervolg niet meer getoond).
2. De verstrekkingen worden direct bijgewerkt, maar de volgende keer wordt de
pop-up weer getoond en kunt u opnieuw een keuze maken.
3. Eerder opgehaalde verstrekkingen worden getoond, maar de verstrekkingen
worden nu niet bijgewerkt.

Zie volgende pagina voor het
opvragen van verstrekkingen van een
niet-vaste patiënt.
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4.2

Niet-vaste patiënt

Log in met de UZI-pas

Zoek de patiënt op

Ga naar het tabblad ‘Medicatie’

Klik op de button ‘Inzien
verstrekkingen’

Verstrekkingen over een periode van
6 maanden worden opgehaald.

Pop-up wordt getoond.

Toelichting keuzes:
Ja: er worden verstrekkingen bij het LSP opgehaald en getoond in scherm
verstrekkingen.
Nee: het scherm met eerder opgehaalde verstrekkingen wordt getoond , maar er
worden geen nieuwe verstrekkingen opgehaald.
Annuleren: u keert terug naar het vorige scherm.
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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?
5.1

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.)

10

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

11

5.2

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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