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Nieuwe LSP-functies geven nieuwe mogelijkheden

Completer beeld
medicatie patiënt
Via het Landelijk Schakelpunt
(lsp) konden apothekers, (waar
nemend) huisartsen en specialisten
– na toestemming van de patiënt –
al medicatiegegevens delen.
Nu kunnen zij ook gegevens over
intoleranties, contra-indicaties en
allergieën (ica) opvragen via het
lsp. Ook nieuw is de lsp signaal
functie.

in sommige gevallen de patiënt vooraf
informeren. Meer informatie daarover
vindt u op de website van de knmp bij
‘Tips over lsp signaalfunctie’.

De pilot is in juni afgerond. Wilt u
weten of de functionaliteiten al voor
u beschikbaar zijn, informeer dan bij
uw ict-leverancier.

Pilot

Met lsp-ica kunt u ica-gegevens
inzien die door andere zorgverleners op
patiëntniveau zijn ingevoerd bij het lsp.
Voordeel van het lsp is dat alle icagegevens per patiënt zijn gebundeld tot
één overzicht. Met één druk op de knop
kunt u de gegevens overzetten naar het
dossier. Zo heeft u altijd de actuele
gegevens waardoor medicatiebewaking
nauwkeuriger is uit te voeren, en zo
neemt de veiligheid van genees
middelengebruik toe.

Beide functies, lsp-ica en lsp signaal
functie, zijn getest door apotheken uit
Twente en Nieuwegein. Zij keken of
de techniek goed werkt en welke aanpassingen van werkprocessen nodig zijn
om de nieuwe functies met succes te
gebruiken. Apotheker Bart Poolman
van De Eekmaat in Enschede: “Er zijn
nog kinderziekten, maar het werkt
goed. Een actueel overzicht van icagegevens is vooral voor de dienst
apotheek van belang. De dienstapotheek moet er dan wel vanuit kunnen
gaan dat gegevens kloppen. Dat was
één van de redenen waarom wij de icagegevens van onze patiënten hebben
geactualiseerd.”

Betere medicatiebewaking

STILL UIT DE ANIMATIEFILM ‘HOE WERKT HET LSP’, TE ZIEN OP WWW.KNMP.NL/LSP-ANIMATIE

andere zorgverleners gegevens invoeren
of wijzigen. U kunt deze signaalfunctie
aanzetten voor bepaalde patiënten.
Bijvoorbeeld als u proactief de medicatieverstrekking wilt volgen. Het moet
voor de patiënt wel duidelijk zijn dat u
gegevens kunt inzien. Daarom moet u
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Het Landelijk Schakelpunt (lsp),
dat ozis medio 2014 zal vervangen,
kan met de nieuwe functies dezelf
de gegevens uitwisselen als ozis.
Een groot voordeel van het lsp is
dat het voldoet aan alle wetgeving
rondom het uitwisselen van medi
sche gegevens. Zo moet de patiënt
bijvoorbeeld altijd vooraf toestem
ming geven voor het uitwisselen
van gegevens. Gezamenlijke zorg
kan alleen met gedeelde gegevens.
Het lsp draagt daaraan bij.
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lsp signaal stuurt een bericht wanneer

ozis en lsp

