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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.
Opt-in status patiënt

Open het dossier van de patiënt
via Administratie | Patiënten

In de patiëntbalk staat voor opt-in:
- een groen vinkje als de patiënt al
toestemming heeft gegeven;
- een vraagteken als het nog niet is gevraagd;
- GEVRAAGD als de patiënt is gevraagd, maar
nog geen antwoord heeft gegeven;
- een rood kruisje als de patiënt geen
toestemming heeft gegeven.

Ga naar het tabblad
Gegevensuitwisseling

Klik op Toevoegen om de
benodigde gegevens in te
voeren

Klik op OK om de opt-in
registratie op te slaan

In de patiëntkop staat nu een
groen vinkje voor LSP (of een
rood kruisje wanneer de patiënt
nee heeft gezegd). Hierachter
staat de registratiedatum
vermeld.

Het scherm dat verschijnt, verschijnt ook
wanneer u in het medisch dossier in de
patiëntkop op Opt-in klikt

In




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

Tip: patiënten zonder PS op het LSP
Patiënten die niet kunnen worden aangemeld op
het LSP zijn terug te vinden in de lijst:
Patiënten zonder PS op het LSP .

Ga naar Rapportage , klik op LSP en kies de
optie Patiënten zonder PS op het LSP .
Vink in het scherm Afrukken lijst aan: naam en
printer.
In de afgedrukte lijst staat ook vermeld waarom
het niet is gelukt de patiënt aan te melden op
het LSP.
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2

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.
2.1

Gegevens patiënt afschermen

Ga via het tabblad
‘Administratie’  ‘Patiënten’
naar de betreffende patiënt

Ga in het patiëntscherm naar
het tabblad
‘Gegevensuitwisseling’

Vink in de selectievakjes aan
welke gegevenssoorten
beschikbaar zijn via het LSP

Gegevenssoorten waar nu geen
vinkje staat, zijn niet
beschikbaar via het LSP.

De volgende opties zijn zichtbaar:
- Medicatie
- Contra-Indicaties
- Allergieën
- Professionele samenvatting
- Dossierinhoud
Zie volgende pagina voor het
afschermen van episodes.
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2.2

Episodes afschermen

Ga via het tabblad ‘Medisch
Dossier’ | ‘DeelContacten’ naar
de episodes van de betreffende
patiënt

Klik met rechter muisknop op de
betreffende episode en kies
‘Inzien/Wijzigen deelcontact’

Roep met de knop ‘Wijzig
episode’ het episodescherm op

Zet het vinkje ‘Gegevens
beschikbaar stellen voor
uitwisseling derden’ uit en klik
op ‘Opslaan’

De betreffende episode is nu
niet meer beschikbaar via het
LSP.
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3

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 Werklijst LSP

In de werklijst staan alle ontvangen
waarneemberichten voor patiënten die op
de HAP zijn geweest

Selecteer waarneemberichten
in het veld Soort

In de werklijst staan alle mogelijke LSP
acties. Door waarneemberichten te
selecteren, worden alleen
waarneemberichten getoond.

Pas eventueel de datumselectie
aan

De nog uit te voeren LSP-acties kunnen
ook worden gefilterd op datum

Selecteer een regel en kies via
het rechtermuismenu voor
Waarneembericht verwerken
(zie ook tip)

Het waarneembericht bevat een
deelcontact en eventueel:
- een voorschrift;
- overdrachtsgegevens;
- een episodevoorstel

Ga eventueel naar het Medisch
Dossier voor het wijzigen van
het contact

Het waarneembericht wordt in het
journaal geregistreerd. In het
waarneemverslag ziet u de waarnemer als
auteur vermeld. Als u het journaal wijzigt,
wijzigt ook de code van de
verantwoordelijke voor het contact.

Nadat het waarneembericht is
verwerkt, wordt het niet meer
getoond in de werklijst.

De tijdens het contact voorgeschreven
medicatie is zichtbaar in de
medicatiestatus /-historie.
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Actualiteitscontrole en LSP Signaal

4.1

Actualiteitscontrole (de)activeren

Met behulp van de Actualiteitscontrole wordt, bij het openen van een patiëntendossier, eerst gecontroleerd of er sinds de
laatste bevraging van het LSP nog aanmeldingen gedaan zijn. Zijn deze er, dan worden de gegevens opgehaald.

Ga naar Beheer - Praktijk

Klik op het tabblad LSP
instellingen

Vink bij Actualiteit opvragen de
gewenste optie aan

4.2

De





opties zijn:
Nee
Altijd opvragen
Alleen met UZI-pas opvragen
Met UZI-pas opvragen, daarna
vragen (of gegevens
geactualiseerd moeten worden)

LSP Signaal (de)activeren

De LSP Signaalfunctie zorgt ervoor dat een zorgverlener wordt geïnformeerd wanneer een patiënt bij een andere
zorgverlener is geweest en er inhoudelijke wijzigingen zijn in het medische dossier die zijn aangemeld bij het LSP.
Op dit moment is het mogelijk om de LSP Signaalfunctie te activeren voor medicatie, contra-indicaties en/of
allergieën/intoleranties. In een later stadium komt hier de professionele samenvatting bij.

Per patiënt aanzetten
Ga naar Administratie Patiënten

Klik op het tabblad
Gegevensuitwisseling

Vink de gegevenssoorten aan
waar u een abonnement voor
wilt activeren
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Massaal aanzetten

Ga naar Rapportage - Projecten

Selecteer het project Vaste
patiënten met aanmaakdatum
1-1-2014

LET OP! Dit project is aangemaakt
door Promedico en selecteert alle
vaste patiënten en vaste passanten.
Wijzig niets aan de criteria van dit
project.

Wijzig de datum naar de datum
van vandaag

Klik op Uitvoeren

Klik, als het uitvoeren is
afgerond, op het tabblad
Uitvoer

Vink de optie LSP-Signaalfunctie
aan

Vink de gewenste gegevenssoort
aan

Klik op Registreer
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4.3

LSP Signaal verwerken

Open de werklijst LSP

Vink de regel(s) aan die u wilt
uitvoeren of selecteer alle regels
tegelijk door bovenin de kolom
te klikken, boven de
selectievakjes

Klik in het overzicht met de
rechtermuisknop op de optie
Alle geselecteerde regels
verwerken
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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.)

11

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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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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