Factsheet

LSP+
VIPP OPEN
EIND 2019 ZIJN DE EERSTE UITWISSELINGEN TUSSEN PATIËNT EN ZORGAANBIEDER
BINNEN MEDMIJ GESTART VIA LSP+ ALS DIENSTVERLENER ZORGAANBIEDER (DVZA).
LSP+ IS SINDS EIND 2019 IN VERSCHILLENDE REGIO’S OPERATIONEEL WAAR
ZORGAANBIEDERS GEGEVENS BESCHIKBAAR STELLEN AAN HUN PATIËNTEN. IN 2020
IS VZVZ GESTART MET HET GEREED MAKEN VAN LSP+ VOOR ZORGAANBIEDERS DIE
WILLEN DEELNEMEN AAN VIPP5, VIPP-GGZ, VG-VIPP EN OPEN. LSP+ STAAT TER
BESCHIKKING AAN OP LSP AANGESLOTEN ZORGAANBIEDERS.

MedMij en de rol van LSP+
MedMij zorgt ervoor dat iedereen die dat wil kan beschikken
over zijn gezondheidsgegevens in een zelfgekozen
persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Bijvoorbeeld in
een app of een website. Daarvoor moet zo’n app of site veilig
kunnen communiceren met alle plekken waar de informatie
opgeslagen staat. Denk aan het ziekenhuis, de huisarts en de
apotheek. MedMij is dé Nederlandse standaard voor het
veilig uitwisselen van gezondheidsgegevens tussen patiënt en
gezondheidsprofessionals (afbeelding 1).
In het MedMij-stelsel is de Dienstverlener Persoon (DVP) de
organisatie die de communicatie namens de patiënt verzorgt
(vanuit een persoonlijke gezondheidsomgeving of PGO) en is
de Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) de organisatie die
de communicatie namens de zorgaanbieder verzorgt. LSP+ is
in dit kader een DVZA.

zorgaanbieder in de aansluiting op het LSP en de AORTAstandaarden worden daarmee volledig hergebruikt en het is
dan niet nodig om ook nog aparte infrastructuur voor MedMij
in te richten. LSP+ is een aanvullende dienst op het LSP en
wordt kosteloos beschikbaar gesteld aan zorgaanbieders die
zijn aangesloten op het LSP.

Worden alle gegevens uit mijn systeem
opvraagbaar?
Nee. Als u deelneemt aan MedMij kan alleen een patiënt waar
u een behandelrelatie mee heeft én die ouder is dan 16 jaar
zijn of haar eigen gegevens ophalen. Welke gegevens dit zijn,
is afgesproken in de MedMij-standaarden. Deze standaarden
zijn opgesteld door MedMij in samenwerking met
koepelverenigingen LHV en NHG. Hierbij zijn specifieke
richtlijnen toegepast zoals de H-EPD-richtlijn voor
huisartsgegevens (NHG).

LSP+ en het LSP
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur.
Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit ‘netwerk’ om
medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar en
met de patiënt te delen - 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Het Landelijk Schakelpunt is speciaal hiervoor ontwikkeld en
beveiligd. Het LSP werkt volgens de standaarden en
afspraken in het AORTA-Afsprakenstelsel en is NEN751xgecertificeerd.
LSP+ maakt gebruik van de bestaande LSP-infrastructuur.
Een zorgaanbieder die is aangesloten op het LSP kan ervoor
kiezen om via LSP+ deel te nemen aan MedMij. Vragen van de
patiënt worden dan door LSP+ via het LSP aan het zorginformatiesysteem van de zorgaanbieder gesteld op gelijke
wijze als een andere zorgaanbieder via het LSP een vraag stelt
(afbeelding 2).
LSP+ kan gezien worden als een vertaalmachine tussen de
AORTA-standaarden op het LSP en de MedMij-standaarden
op het MedMij-netwerk. De investering van een
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OPEN en de invulling door LSP+
VIPP OPEN is het Versnellingsprogramma informatieuitwisseling patiënt en professional, voor de
gebruikersstichting LEGIO en regionale coalities in de
huisartsenzorg. Het LSP+ ondersteunt de ontsluiting naar
PGO’s van de huisartsgegevens en PDF/A voor
correspondentie.

Huisartsgegevens:
Met OPEN heeft de patiënt toegang tot de belangrijkste
informatie voor actuele zorg:
•
•
•
•
•
•

Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
Afgesloten episodes met attentiewaarde
Actuele medicatie
Medicatie-overgevoeligheid
Resultaten bepalingen – laatste 14 maanden
E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering
van online inzage
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PDF/A:
De correspondentie die vanaf 1 juli 2020 aan het dossier is
toegevoegd kan worden opgevraagd met behulp van de
informatiestandaard PDF/A. Het gaat hierbij om brieven van
medisch specialisten, radiologieberichten en verwijsbrieven.

Hoe kan ik deelnemen aan MedMij?
Als u als zorgaanbieder deel wilt nemen aan MedMij, moet uw
zorginformatiesysteem daarvoor gereed zijn. In overleg met
de leverancier van uw systeem sluit u aan via een zogenaamde
Diensteverlener Zorgaanbieder (DVZA). Deze DVZA maakt
het mogelijk om patiënten op een beveiligde, gecontroleerde
wijze toegang te geven tot alleen hun eigen gegevens uit uw
zorginformatiesysteem; en dan alleen voor de binnen MedMij
afgesproken gegevens. Met deze DVZA gaat u een
overeenkomst aan voor uw deelname aan MedMij.

Hoe kan ik gebruik maken van LSP+
voor deelname aan MedMij?
Deelname aan MedMij via LSP en LSP+ kan alleen als uw
zorginformatiesysteem dit ondersteunt. Wij adviseren
daarom vooraf met uw leverancier contact op te nemen om te
bepalen of uw zorginformatiesysteem hiervoor gereed, zie
stap 1 verderop. Voor OPEN hebben de leveranciers Transhis,
Promedico ASP en VDF, Chipsoft-HiX en OmniHis gekozen
LSP+ in te zetten.
Wilt u gebruik maken van LSP+ dan moet u aangesloten zijn
op het LSP. Bent u nog niet aangesloten op het LSP dan
verwijzen wij u graag naar onze website om het
aansluitproces te doorlopen.

Te volgen stappen
Bent u als zorgaanbieder aangesloten, heeft u een HIS van
OmniHis of Promedico ASP/VDF en doet u mee met OPEN
dan krijgt u een brief met overeenkomst en bijlagen
toegestuurd. Als u niet mee doet met OPEN maar u wilt uw
praktijk toch aansluiten op LSP+, doorloop dan de volgende
stappen.
1.
2.

3.

Vul het aanvraagformulier in
VZVZ stuurt u documenten toe:
a. MedMij Modelverwerkersovereenkomst
Zorgaanbieder – Dienstverlener
Zorgaanbieder;
b. Gegevensdiensten en MedMij-naam
keuzeformulier.
Hierin kunt u aangeven welke gegevens u wilt
uitwisselen over LSP+ en kunt u uw MedMijnaam opgeven. Hiermee kunt u binnen het
MedMij-stelsel gevonden worden. Wij kunnen u
helpen met een keuze van een MedMij-naam
die past in het naamgevingsbeleid van MedMij.
Stuur de getekende documenten retour.

Zodra bovenstaande stappen zijn doorlopen en VZVZ de
aanvraag heeft verwerkt, bent u als zorgaanbieder
aangesloten. Uw patiënten kunnen met de door hun zelf
gekozen persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) hun
gegevens ophalen.

Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het VZVZ Servicecentrum:
E-mail:
Telefoon:

LSPplus@vzvz.nl
070 - 317 34 92 (bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur).
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