
LSP  

de huisartsen gestegen met 4,4% 

en bij de apotheken met 9,0%. Dit 

is hoger dan de landelijk stijging 

van 3,2% bij de huisartsen en 5,1% 

bij de apotheken. Helaas blijft het 

percentage toestemmingen bij de 

huisartsen nog wel te laag om op 

de Huisartsenpost optimaal ge-

bruik te kunnen maken van de pro-

fessionele samenvatting in de 

dienstsituatie.  

Ook de GGZ is in 2018 begonnen 

met toestemming vragen aan de 

patiënt voor het opvraagbaar ma-

ken van de gegevens. 

De STZ/RSO ondersteunt VZVZ 

voor de regio Haaglanden bij de 

implementatie van het LSP 

(Landelijk Schakelpunt) bij huisart-

sen, apotheken en ziekenhuizen en 

bij het regiobeheer. 

Resultaat 2018 

Eind 2018 zijn in de regio 80% van 

de huisartsen en 100% van de apo-

theken aangesloten op het LSP. 

Om gegevens beschikbaar te stel-

len voor opvraging is toestemming 

nodig van de patiënt (Opt-in). In 

2018 is het percentage Opt-in bij 

De ziekenhuizen zijn begin 2018 

begonnen met het opvragen van 

de medicatie via het LSP voor poli-

bezoek en opname in het zieken-

huis. In het begin van het jaar lie-

pen zij er tegenaan dat lang niet 

altijd de dossiers opvraagbaar wa-

ren omdat de patiënt nog geen 

toestemming had gegeven bij de 

apotheek of apotheken waar hij 

zijn medicatie haalde. In boven-

staande grafiek is goed te zien dat 

dit in de loop van het jaar flink ver-

beterd is. 

In 2019 gaat de STZ/RSO verder 

met het stimuleren en ondersteu-

nen van het gebruik van het LSP in 

de regio Haaglanden.  



De STZ/RSO ondersteunt VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) voor de regio Haaglanden bij de implementatie van het LSP (Landelijk 
Schakelpunt) bij huisartsen, apotheken en ziekenhuizen en bij het regiobeheer. 

Eind 2018 zijn in onze regio 80% van de huisartsen en 100% van de apotheken aangesloten op het LSP. Om gegevens beschikbaar te stellen voor opvraging is toe-
stemming nodig van de patiënt (Opt-in). Ook hier is een mooie stijging te zien in 2018: bij de huisartsen van 4,4% en bij de apotheken van 9,0%. Dit is hoger dan de 
landelijk stijging van 3,2% bij de huisartsen en 5,1% bij de apotheken. Helaas blijft het percentage toestemmingen bij de huisartsen nog wel te laag om op de Huisart-
senpost optimaal gebruik te kunnen maken van de professionele samenvatting in de dienstsituatie. Een mooie uitdaging voor patiënten, huisartsen en hun assistenten 
om dit in 2019 te laten stijgen zodat de kwaliteit van zorg nog beter en efficiënter wordt tijdens de avond, nacht en weekenden. 

Ook de GGZ is in 2018 begonnen met toestemming vragen aan de patiënt voor het opvraagbaar maken van de gegevens. 

 

De ziekenhuizen zijn begin 2018 begonnen met het opvragen van de medicatie via het LSP voor polibezoek en opname in het ziekenhuis. In het begin van het jaar 
liepen zij er tegenaan dat lang niet altijd de dossiers opvraagbaar waren omdat de patiënt nog geen toestemming had gegeven bij de apotheek of apotheken waar hij 
zijn medicatie haalde. In onderstaande grafiek is goed te zien dat dit in de loop van het jaar flink verbeterd is. 
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