Factsheet aansluiting en gebruik LSP in Twente
LSP in Twente

Vanuit ZorgNetOost zetten we ons al enige jaren in om gegevens op een goede en betrouwbare
manier uit te wisselen; voorheen via het Regionaal Schakelpunt (RSP) en tegenwoordig onder andere
via het LSP. Doordat we ons al lange tijd bewust zijn van het belang van vastleggen van toestemming,
kent Twente een hoog op-in percentage. In mei 2012 is ZorgNetOost samen met de
huisartsenposten, huisartsen en apothekers de regionale taskforce Aansluiting en gebruik LSP
Twente gestart om de overgang naar opt-in wetgeving in januari 2013 zo goed mogelijk te begeleiden
en huisartsen en apotheken te stimuleren toestemming vast te leggen. Deze werkgroep is
tegenwoordig de ZorgNetOost klankbordgroep Aansluiting en gebruik LSP. Hier komen betrokken
partijen uit de regio samen om te bespreken hoe we aansluiting en gebruik van het LSP in Twente
kunnen blijven verbeteren.

Wat is het LSP?

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een infrastructuur die zorgverleners de mogelijkheid biedt om op
een veilige manier medische gegevens Zoals bijvoorbeeld medicatiegegevens en allergieën,
elektronisch uit te wisselen met ander zorgverleners.
Het LSP wordt beheerd door de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). Via
www.vzvz.nl kunt u meer informatie vinden over VZVZ. VZVZ is er verantwoordelijk voor dat
uitwisseling van medische gegevens technisch en organisatorisch goed verloopt.
Het LSP bevat alleen een verwijsindex met Burgerservicenummers (BSN’s). Op basis van het BSN kan
de zorgverlener medische gegevens van zijn patiënt bij andere zorgverleners inzien. Deze gegevens
mogen alleen worden ingezien als er sprake is van een behandelrelatie en als de patiënt
toestemming heeft gegeven.

Toestemming

Patiënten kunnen per zorgaanbieder toestemming geven om medische gegevens te delen met
andere zorgverleners. Patiënten kunnen tevens via www.mijnzorgnetoost.nl toestemming vastleggen
voor de ziekenhuizen Medisch Spectrum Twente (MST) en Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).
Toestemmingsmaterialen in Twente zijn infrastructuur onafhankelijk. Dat betekent dat deze
materialen naast het LSP, ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld het regionale XDS-netwerk.
We onderschrijven enkele uitgangspunten voor regionale toestemming, dit zijn:
-

Er wordt gestreefd naar optimale duidelijkheid voor patiënt en zorgverleners over doel,
betrokkenen en inhoud;
Er wordt zoveel mogelijk op dezelfde, herkenbare manier toestemming gevraagd;
Er wordt zo min mogelijk uitzonderingen gemaakt op de reikwijdte van de toestemming;
De wijze waarop toestemming wordt gevraagd en vastgelegd moet zo min mogelijk
administratieve lasten met zich meebrengen.

ZorgNetOost en het LSP

ZorgNetOost is als regio-organisatie van VZVZ verbonden aan het LSP in Twente. We richten ons
hierbij op de volgende pijlers:
1. Het regionale beleid coördineren; we verzorgen het regiobeheer voor het LSP en bewaken
samen met de klankbordgroep Aansluiting en gebruik LSP de inbedding in het regionale
beleid rondom uitwisselen van medische gegevens.
2. Regionale communicatie aan zowel zorgverleners en patiënten verzorgen; we stimuleren
zorgverleners om patiënten te informeren over het LSP via regionale informatiematerialen,
we stimuleren zorgverleners het LSP zo goed mogelijk te gebruiken, versturen nieuwsbrieven
en informeren zorgverleners en zorgvragers via onze website.
3. Een regionale LSP Servicedesk; door het aanbieden van een regionale LSP Servicedesk is er
voor patiënten en zorgaanbieders één duidelijk aanspreekpunt voor vragen. Op deze manier
ontstaat er een overzicht van wat er speelt binnen de regio en worden vragen en kennis
gebundeld.

Wat kan ZorgNetOost voor uw organisatie betekenen?

ZorgNetOost heeft goede contacten met de zorgaanbieders in de regio en vormt hiermee de
verbinding tussen landelijke en regionale ontwikkelingen ten aanzien van bijvoorbeeld het LSP. We
beschikken over kennis van het LSP en kunnen u waar nodig in contact brengen met VZVZ. We
stemmen regelmatig af met VZVZ en andere RSO’s; regionale organisaties die zich richten op
informatie-uitwisseling in de zorg. Tijdens netwerkdagen van VZVZ worden nieuwe ontwikkelingen
besproken en delen projectleiders binnen de RSO’s ervaringen over LSP verbetertrajecten.
Via https://zorgnetoost.nl/zno/toestemming kunt u de laatste informatie vinden over het vastleggen
van toestemming. Ook vindt u hier een toolkit met regionale informatiematerialen voor
zorgverleners en een overzicht van welke informatie met welke zorgverleners wordt uitgewisseld.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de ZorgNetOost Servicedesk via
servicedesk@zorgnetoost.nl of 088-4357337.

