/ Infokaart
Het LSP op de huisartsenpost & de
HAP-Actieweek

Tijdens de HAP-actieweek wordt extra aandacht besteed aan de voordelen van en het werken met het LSP.
VZVZ biedt u hierbij ondersteuning met handige hulpmiddelen zoals een kant-en-klaar draaiboek, nieuwsbrieven,
posters, voorbeeldteksten, gadgets én mankracht.

Doelstellingen van een HAP-actieweek

Groei aantal aansluitingen op het LSP
1.
2.
3.

De meerwaarde van het LSP laten zien aan huisartsen
Persoonlijk benaderen niet-aangesloten (apotheekhoudende) huisartsen en apotheken
Stap-voor-stap begeleiden van huisartsen bij het aansluitproces

Verhogen aantal toestemmingen
1.
2.
3.

Kennis vergroten hoe zorgverleners snel en efficiënt toestemmingen kunnen vragen
Burgers activeren om toestemming te geven
Een VZVZ-team in de wachtkamer van de huisartsenpost om voorlichting te geven en toestemmingen te vergaren

Bevorderen gebruik van het LSP op de huisartsenpost
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intensieve begeleiding huisartsen door ‘buddies’ of een team van VZVZ
Instructie over hoe dossiers op te vragen
Informeren van huisartsen die tijdens de actieweek dienst hebben
Het stimuleren van het standaard opvragen van dossiers door triagisten
Ondersteuning bij het inregelen van mandaten
Op maat gemaakt informatiepakket per huisarts
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Het LSP op de huisartsenpost
Een huisarts op de huisartsenpost (HAP) behandelt patiënten
vanuit een waarneemsituatie. Voor de behandeling van de
patiënt is het belangrijk om zijn voorgeschiedenis te weten.
Om inzicht te krijgen in die medische voorgeschiedenis kan de
huisarts de professionele samenvatting en een actueel
medicatie-overzicht opvragen via het LSP.

Op de huisartsenpost kunnen we drie scenario’s
onderscheiden:
1. De triagist vraagt het dossier op en ziet het in.
2. De triagist vraagt het dossier op, maar ziet het niet in.
3. De waarnemend huisarts vraagt het dossier op en ziet
het in.

Dit kan alleen als de patiënt daarvoor toestemming heeft
gegeven aan de eigen huisarts en apotheek. En zij het dossier
beschikbaar hebben gesteld. Inmiddels hebben ruim
12 miljoen Nederlanders de apotheek en/of huisarts
toestemming gegeven.

NB: Alleen BIG-geregistreerde zorgverleners (huisartsen) met
een UZI-zorgverlenerpas kunnen gebruikmaken van het LSP.
Bij scenario 1 en 2 moet de triagist gemandateerd worden om
onder de verantwoordelijkheid van een huisarts gegevens op
te vragen via het LSP.

Meer informatie

Goed om te weten









Het LSP voldoet aan alle geldende veiligheidseisen.
Alle huisartsenpostsystemen kunnen zowel het
medicatieoverzicht als de professionele
samenvatting opvragen via het LSP.
Bevragen van het LSP is alleen mogelijk met een UZIpas op naam.
Doktersassistentes en/of triagisten kunnen door de
huisarts gemandateerd worden om het LSP te
bevragen.
99% van de huisartsenposten is aangesloten op het
LSP.
De huisartsenpost hoeft zelf geen toestemming te
vragen voor het opvragen van patiëntgegevens.

Wilt u ook een HAP-actieweek organiseren? Neem contact op
met één van de regio-adviseurs van VZVZ voor het draaiboek
en meer informatie.
Kijk op https://www.vzvz.nl/regio-organisaties/ondersteuning
voor de contactgegevens van uw regio-adviseur.
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