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1 Inleiding 

Deze handleiding beschrijft de mogelijkheden van het dagelijks gebruik rondom de communicatie met het 
LSP. 
 
De volgende soorten gegevens kunnen worden uitgewisseld via het LSP tussen zorgaanbieders: 
 
1. Huisartswaarneemgegevens 

Bij een waarneemcontact wordt via het LSP een waarneembericht van de huisarts naar de 
waarneempost gestuurd. Dit waarneembericht bevat een samenvatting van het medisch dossier van 
de patiënt: de Professionele Samenvatting.  
Met een waarneem retourbericht wordt via het LSP een gestructureerd verslag van het 
waarneemcontact van de waarnemer naar de huisarts verzonden.  
. 

2. Medicatiegegevens 
o Intoleranties, contra indicaties, allergieën  
o Medicatieverstrekkingen 

 
3. Ketenzorginformatie 

In het kader van de Proof of Concept informatie-uitwisseling ketenzorg wordt een pilot opgezet voor 
het versturen en ontvangen van ketenzorgberichten via het LSP. 

 
Deze handleiding beschrijft NIET het vastleggen van een opt-in akkoord in MicroHIS X, het aan- en 
afmelden van patiënten en de extra’s zoals de koppeling met de SBV-Z voor het opvragen en controleren 
van persoonsgegevens, BSN en WID. Zie hiervoor handleiding LSP_HL 2. Patiëntregistratie bij het LSP 
en de SBV-Z. 
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2 Inloggen in MicroHIS X met UZI-pas 

Voor sommige communicatie met het LSP is het gebruik van de UZI-pas een noodzakelijke voorwaarde. 
Als het goed is heeft u een of meerdere UZI-passen en kaartlezers geactiveerd en gekoppeld aan 
medewerkers in MicroHIS X. Is dat niet het geval dan is het verzoek dit eerst op orde te maken. De 
handleiding LSP_HL 1. MicroHIS X gebruiksklaar maken voor LSP legt u stap-voor-stap uit hoe dit kunt 
doen.   
 
Hebt u een werkende UZI-pas koppeling (en de pas zit in de lezer) dan zult u zien dat het bij het opstarten 
van MicroHIS X het inlogscherm automatisch springt naar het UZI-pas inloggedeelte. 
 

 
 

Vervolgens kunt u in MicroHIS X inloggen met uw persoonlijke Pincode bestaande uit zes (6) cijfers. Na 

het invoeren van deze zes cijfers wordt de Login (LSP)  button actief en kunt u inloggen. 

 

 
 

Vervolgens verschijnt het bekende 9-knoppen hoofdscherm.  
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2.1 Voor welke handelingen is de UZI-pas wel/niet nodig? 

De UZI-pas heeft u nodig om de volgende handelingen t.b.v. het LSP te kunnen verrichten: 
1. Bevragen van het LSP om de intoleranties, contra indicaties, allergieën en 

medicatieverstrekkingen op te halen, zoals die door andere zorgverleners zijn aangemeld op het 
LSP. Na elke patiënt wissel wordt achter de schermen gecontroleerd of de laatste bevraging van 
het LSP meer dan 48 uur geleden is. Zo ja, dan wordt het LSP bevraagd, zonder dat de gebruiker 
dit merkt. 

2. Mandateren van medewerkers in LSP Connect 
3. Versturen van een ketenzorgverwijzing 

 
De UZI-pas heeft u NIET nodig voor: 

• Aanmelden van patiënten op het LSP vanuit MicroHIS X 

• Afmelden van patiënten op de LSP vanuit MicroHIS X 

• Aanmelden van ICA’s op het LSP 

• Het gebruik van de SBV-Z functionaliteit (opvragen en controleren persoonsgegevens, BSN en 
WID) 

• Het ontvangen en versturen van waarneemberichten en ketenzorgberichten via het LSP 

 
 

2.2  Bijzondere situaties bij het inloggen met UZI-pas 

 

 
 Wanneer u met meerdere MicroHIS X instanties tegelijkertijd werkt, kunt u maar bij 
één MicroHIS X instantie inloggen met de UZI-pas.  
Dit betekent dat u het beste met de UZI-pas kunt inloggen bij die instantie van 
MicroHIS X die u het meest gebruikt om medicatie voor te schrijven, te herhalen of te 
autoriseren. 
 

 
Als u met een verkeerde pincode probeert in te loggen krijgt u de volgende foutmelding. 

 

 
 

Oplossing: log in met de juiste pincode. 
 
Als u met de UZI-pas van een andere medewerker probeert in te loggen onder uw Login krijgt u de 
volgende foutmelding. 
 

 
 

Oplossing: log in de met UZI-pas behorend bij uw medewerkercode. 
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Als u met de UZI-pas ingelogd zit in MicroHIS X en u trekt de UZI-pas uit de kaartlezer krijgt u de 
volgende melding. 
 

 
 
Oplossing: stop de UZI-pas weer in de kaartlezer en log weer in met uw pincode. 
 

 

 
Let op! Als u 15 minuten of langer niet met MicroHIS X hebt gewerkt zal de UZI-pas 
zichzelf automatisch uitloggen. Om verder te kunnen werken met de UZI-pas dient u 
opnieuw in te loggen.  
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3 De Professionele Samenvatting 

3.1 Inleiding 

De Professionele Samenvatting is een samenvatting van het medisch dossier van de patiënt. Op basis 
van deze gegevens dient de waarnemende arts, die de patiënt veelal niet zal kennen, een juiste diagnose 
te kunnen stellen. Voor de huidige toepassing op het LSP wordt de Professionele Samenvatting alleen 
gebruikt voor de communicatie van de huisarts naar de waarneempost. 
 

3.2 De inhoud van de Professionele Samenvatting 

De inhoud van de Professionele Samenvatting is samengesteld door Nictiz in samenspraak met het NHG.  
 
De volgende gegevens worden opgenomen in deze samenvatting 

• Medisch journaal van de laatste 4 maanden 

• Alle actuele en chronische receptuur 

• Alle actieve episodes 

• Alle actieve contra-indicaties en allergieën  

• Alle (volgens tabel 45) gecodeerde labuitslagen van de laatste 4 maanden 
 
Mochten er van de patiënt geen gegevens bekend zijn binnen de bovengenoemde periode dan worden de 
laatste 5 bekende contacten meegestuurd. Daarnaast kan er aan de patiënt een expliciet 
waarneemgegeven gekoppeld worden wat altijd meegestuurd wordt naar de HAP, ongeacht de inhoud 
van het dossier. Denk bijvoorbeeld aan “patiënt dissimuleert”.  
 

3.3 Het versturen van de Professionele Samenvattingen 

Aan het versturen van Professionele Samenvattingen hoeft u niets te doen. Wanneer er een voor de 
Professionele Samenvatting relevante aanpassing gedaan wordt in het patiëntendossier dan stuurt 
MicroHIS X automatisch, na het afsluiten van het patiëntdossier, een nieuwe samenvatting naar LSP-
Connect. Wanneer een patiënt via de HAP geraadpleegd wordt is daar altijd de laatste stand van zaken 
beschikbaar en kan de eventuele bevraging via het LSP plaatsvinden. 

 

 

In de update naar de MicroHIS X LSP versie is een MHLSPEngine.exe 
geplaatst. Deze engine zorgt ervoor dat voor één of meerdere praktijken in de 
database de export van Professionele Samenvattingen en de import van 
Waarneemberichten plaatsvindt  

 

3.4 Een Professionele Samenvatting bekijken 

U kunt de inhoud van de Professionele Samenvatting van een patiënt onder andere inzien door via het 
rechter muismenu in de kopregel van de patiënt te kiezen voor ‘professionele samenvatting’.  

 

  
 
In dit scherm ziet u vervolgens de gestructureerde weergave van de samenvatting zoals deze naar de 
HAP verzonden wordt. 
 
Hieronder ziet u een stukje van zo’n samenvatting: 
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4 Het waarneem retourbericht 

4.1 Inleiding 

Het waarneem retourbericht is als het ware de tegenhanger van de Professionele Samenvatting. Waar de 
PS van de huisartsenpraktijk naar de HAP gaat is het met het waarneem retourbericht juist andersom. In 
dit waarneembericht staan op een gestructureerde wijze een verslag van het waarneemcontact inclusief 
eventueel voorschreven medicatie en een Episodevoorstel. Ook kan de waarnemer expliciete waarneem 
informatie voor u opnemen. Die wordt als een pop-up getoond in de kopregel van MicroHIS X. 
  

4.2 Het verwerken van waarneembericht 

4.2.1 Automatisch of handmatig inlezen 

Op praktijk niveau kunt u kiezen of de waarneemberichten automatisch in MicroHIS X ingelezen mogen 

worden of dat u dit zelf doet. In dat geval komen de berichten in de wachtrij: ‘LSP waarneemberichten’.  
 

  
 
U komt in het Opties scherm door achtereenvolgens te kiezen voor: 

 
Hoofdmenu > Selecteer een patiënt > Opties > Medisch  
of  
Hoofdmenu > Systeembeheer > Opties > Medisch 
of 

Hoofdmenu > Communicatie > tabblad LSP Waarneemberichten (rechtsonder knop Opties ) 
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4.2.2 Wachtrij waarneemretourberichten 

U komt in de Wachtrij waarneemretourberichten door vanuit het Hoofdscherm (9-knoppen scherm) te 
kiezen voor Communicatie en vervolgens in het LSP-menu voor het tabblad ‘LSP waarneemberichten’. In 
tegenstelling tot wat u met het gewone berichtenverkeer gewend bent staan deze bestanden, fysiek niet 
bij u lokaal, maar worden zij op dat moment opgehaald van de MicroHIS X communicatie Server zodat 
deze gegevens altijd actueel zijn. 

 

 

4.2.3 Inhoud van het bericht aanpassen voor inlezen 

Wanneer u automatisch inlezen uit heeft staan is er een mogelijkheid om het waarneemretourbericht 
voordat u deze gaat inlezen aan te passen. Dit is een eis vanuit Nictiz, maar wij raden u aan eventuele 
wijzigingen pas na in lezen in MicroHIS X door te voeren. Met als belangrijke reden dat er voor het inlezen 
in MicroHIS X geen controle gedaan kan worden op de juistheid van ICPC-codes, enz.  
 

 
 
4.2.4 Indicatie waargenomen patiënten 

Naast de signaalfunctie of er nog te verwerken berichten zijn signaleert MicroHIS X ook in het Patiënt 
selectiescherm welke patiënten waargenomen zijn op de HAP. Dit is met name een handige functie 
wanneer er voor gekozen is om de waarneemberichten automatisch in te lezen. U ziet deze informatie 
helemaal links onderin het scherm 
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5 Medicatiegegevens 

5.1 Aanmelden van intoleranties, contra indicaties en allergieën 

5.1.1 Inleiding 

Vanaf MicroHIS X versie 13.6 is het mogelijk om intoleranties, contra indicaties en allergieën (ICA’s) aan 
te melden bij het LSP zodat andere zorgverleners, veelal apothekers, deze informatie kunnen ophalen en 
kunnen gebruiken om de medicatiebewaking op patiëntniveau te optimaliseren. Daardoor neemt de 
veiligheid van het geneesmiddelengebruik toe en kan de apotheker zijn rol als zorgverlener beter 
vervullen. Het betreft hier de zogeheten ‘ICA Beperkt’ variant waarbij geen informatie wordt gedeeld over 
de ‘ernst’ (bijv. matig) en de ‘geldigheidsduur’ (bijv. patient is niet meer zwanger). De medicatiegegevens 
kunnen worden opgevraagd door huisartsen, waarnemend huisartsen, apotheken en specialisten uit het 
ziekenhuis. 
 
5.1.2 Het versturen van ICA’s naar het LSP 

Voor het versturen van ICA’s hoeft u geen actie te ondernemen. Wanneer er in een of meer ICA gegevens 
een relevante aanpassing gedaan wordt in het patiëntendossier dan stuurt MicroHIS X automatisch, na 
het afsluiten van het patiëntdossier, deze wijziging naar het LSP. Er worden alleen ICA’s aangemeld bij 
het LSP als de patiënt een opt-in heeft verleend aan u als huisarts. 
 
Als de gebruiker bij het vastleggen van een ICA heeft aangegeven dat de ICA verborgen moet worden 
voor uitwisseling via het LSP, wordt de ICA niet aangemeld bij het LSP  
 

 

 
Als een ICA gegeven, op verzoek van een patiënt, niet wordt uitgewisseld via het LSP 
is deze niet zichtbaar in de Professionele Samenvatting van de patiënt maar wel in het 
Medicatieoverzicht 2.0.  
 

 
De volgende gegevens van een ICA worden uitgewisseld via het LSP: 

• Code en naam van de ICA 

• Startdatum 

• Datum en tijd van vaststellen 

• Opmerking en datum waarop de opmerking is vastgelegd 

• Type auteur en naam van de auteur 
Dit is de soort persoon (patiënt, huisarts, specialist) die de ICA heeft vastgelegd in een 
informatiesysteem. 

• Type melder en naam van de melder 
Dit is de persoon van degene die de zorgverlener informeert over de ICA en aard ervan. 

 

 

 
De  ‘ernst’ en de ‘geldigheidsduur’ van een ICA-gegeven worden NIET via het LSP 
gecommuniceerd kan worden omdat deze geen deel uitmaken van de gegevensset 
van ‘ICA Beperkt’ 
 

 
In scherm PKT-M-01 Onderhoud praktijk, tabblad Organisatie en LSP is zichtbaar dat er achter de 
schermen ICA’s worden aangemeld: 
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Als u bent aangesloten bij het LSP worden de in MicroHIS X geregistreerde contra indicaties en allergieën 
aangemeld bij het LSP en kunnen opgevraagd worden door andere zorgverleners. Het is dus van nog 
groter belang dat het dossier alleen actuele ICA’s bevat.  In de query module is een query beschikbaar 
voor het opschonen van ICA’s.  
 
 

5.2 Het bevragen van het LSP en verwerken van medicatiegegevens 

5.2.1 Inleiding 

Vanaf MicroHIS X versie 13.6 is het mogelijk om intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA’s) op te 
vragen bij het LSP en te verwerken in het patiënt dossier. Zodra de ICA’s verwerkt zijn in het patiënt 
dossier worden deze gegevens betrokken bij de medicatiebewaking. Daarnaast is het mogelijk om de 
medicatieverstrekkingen op te vragen bij het LSP en vervolgens te verwerken in het patiënt dossier. 
Hierdoor komt in MicroHIS X een zo compleet mogelijk, actueel medicatieoverzicht van de patiënt 
beschikbaar. De medicatieveiligheid wordt hierdoor verder verhoogd. Voorwaarde is dat de patiënt een 
Opt-in heeft verleend aan de apotheken bij wie de patiënt zijn medicatie ophaalt. 
 
Tot nu toe werd elders voorgeschreven medicatie aan de medicatiehistorie in MicroHIS X toegevoegd 
door het verwerken van inkomende EDIFACT recept afleverberichten. Deze berichten worden door de 
apotheek naar de huisarts verzonden. Deze route is nog steeds beschikbaar in MicroHIS X versie 13.6. 
Echter, steeds meer apotheken die aangesloten zijn op het LSP, zullen het verzenden van EDIFACT 
recept afleverberichten gaan uitfaseren. Om nu en in de toekomst verzekerd te zijn van een compleet 
actueel medicatieoverzicht in MicroHIS X is aansluiting op het LSP noodzakelijk. Dit betekent ook dat voor 
patiënten zonder Opt-in aan de apotheek het op den duur zonder deelname aan het LSP niet mogelijk is 
het medicatie overzicht compleet te krijgen via EDIFACT uitwisseling van medicatiegegevens tussen 
apotheek en huisarts. In MicroHIS X versie 13.6 wordt gecontroleerd of medicatie, die zowel via de 
EDIFACT route als via de LSP route is aangeleverd, niet dubbel wordt verwerkt in het patiënt dossier.  
Let wel: om gebruik te kunnen maken van deze nieuwe functionaliteit dient u te beschikken over een 
geldige UZI-pas (voor zorgverlener of op naam). 
 
De gegevensuitwisseling via het LSP zal in de toekomst aansluiten op de Nictiz Informatiestandaard 
Medicatieproces 2.0. Deze informatiestandaard is volop in ontwikkeling en heeft tot doel een duidelijke 
scheiding aan te brengen in logistieke en therapeutische informatie. Voor het up-to-date houden van het 
medicatieoverzicht van de patiënt worden geen medicatieverstrekkingen meer uitgewisseld tussen 
apotheker en huisarts, maar medicatie afspraken. Dit heeft als voordeel dat in het medicatieoverzicht van 
een patiënt zowel inzichtelijk is wat de arts heeft voorgeschreven, gewijzigd of gestopt en wat de apotheek 
op basis daarvan heeft geleverd. 
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5.2.2 Instelbaarheden voor het bevragen en verwerken van LSP medicatiegegevens 

Als u bent aangesloten op het LSP wordt vanaf MicroHIS X 13.6 bij een patiënt selectie automatisch het 
LSP bevraagd voor medicatieverstrekkingen en ICA’s, mits u bent ingelogd met een UZI pas. 
Als u geen verstrekkingen en/of ICA’s wil opvragen, kunt u dit als volgt uitschakelen: 

• Start de tool MHXSettings op 

• Kies LSP onder het kopje Systeem  

• Vink één of beide aankruisvakjes uit Verstrekkingen opvragen bij LSP of ICA’s opvragen bij het 
LSP 

• Klik op de button Opslaan   

 

 
 
In scherm PKT-M-01 Praktijkgegevens, tabblad Organisatie en LSP kunt u het volgende instellen voor het 
bevragen en verwerken van LSP medicatie gegevens: 

- Indicatie of de ICA’s automatisch, zonder tussenkomst van de gebruiker, verwerkt moeten worden 
in het patiënt dossier. Bij automatisch verwerken wordt gecontroleerd of de ICA al in het dossier 
beschikbaar is. Zo ja, dan wordt de ICA niet verwerkt. 

- Indicatie of de verstrekkingen automatisch, zonder tussenkomst van de gebruiker, in het patiënt 
dossier verwerkt moeten worden. Bij automatisch verwerken wordt gecontroleerd of er al een 
voorschrift voor hetzelfde medicament, dosering en startdatum in het dossier aanwezig is. Dit kan 
bijvoorbeeld omdat de LSP verstrekking al eerder is verwerkt, als inkomend receptbericht via de 
Edifact route is verwerkt of als eigen voorschrift is geregistreerd. Zo ja, dan wordt het voorschrift 
niet verwerkt.  

- Interval voor het automatisch bevragen van het LSP: periode na de vorige bevraging waarna 
automatisch een nieuwe bevraging wordt uitgevoerd als de patiënt in MicroHIS X geselecteerd 
wordt 
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- Periode in maanden waarvoor ook beëindigde ICA’s opgehaald moeten worden bij het LSP. 
Standaard worden alle actuele ICA’s en ICA’S met een einddatum tot 2 jaar in het verleden 
opgehaald.  

- Periode in maanden waarvoor verstrekkingen opgehaald moeten worden bij het LSP. Standaard 
worden verstrekkingen met een datum tot 14 maanden in het verleden opgehaald. 

 
U kunt als volgt de instelbaarheden wijzigen: 

- Klik naar het 9 knoppen hoofdmenu 
- Kies voor Systeembeheer 
- Kies via menu Snelle toegang voor Praktijk 
- Kies tabblad Organisatie en LSP 

of 
- Klik naar het 9 knoppen hoofdmenu 
- Kies voor Communicatie 
- Kies voor tabblad LSP ICA’s of LSP verstrekkingen 
- Klik op de button Opties 
- Scherm PKT-M-01 Onderhoud praktijk wordt getoond 

 

 
 
In scherm SYS-M-01Systeemgegevens is de volgende instelbaarheid toegevoegd 
- Indicatie of bij het verwerken van LSP verstrekkingen ook de verstrekkingen van eigen recepten 

verwerkt moeten worden in het MicroHIS X dossier. 
 
U kunt als volgt deze instelbaarheid wijzigen: 
- Klik naar het 9 knoppen hoofdmenu 
- Kies voor Systeembeheer 
- Kies via menu Snelle toegang voor Systeemgegevens 
- Scherm SYS-M-01 Systeemgegevens wordt getoond 
 

 
 

 

 
Als u instellingen wijzigt met betrekking tot het bevragen van het LSP moet de LBR 
(LSP Bevragingen Resultaat) Service herstart worden.  
Als er gegevens in de LSP medewerker tabel wijzigen, bijv. het aanmaken van een 
nieuwe medewerker, verwijderen van een medewerker of het wijzigen van UZI- of 
AGB-nummer moeten alle services herstart worden.  
Het is mogelijk dat uw praktijk de services elke nacht herstart worden. De wijzigingen 
in instelbaarheden en medewerkertabel zullen dan automatisch de volgende dag van 
kracht worden. 
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5.2.3 Bevragen van het LSP voor medicatiegegevens 

Vanaf MicroHIS X versie 13.6.2 wordt na opening van het patiëntdossier automatisch het LSP bevraagd 
naar intoleranties, contra indicaties en allergieën (zgn. ICA’s) en medicatieverstrekkingen. NB: Het dossier 
van de patiënt wordt niet alleen geopend in de Patiënt of Spreekkamer module, maar tijdens elke actie 
waarbij in het patiëntdossier wordt geschreven, bijvoorbeeld tijdens het herhalen en autoriseren van 
medicatie, het verwerken van berichten, het koppelen van documenten etc. Ook dan wordt gecontroleerd 
of het LSP bevraagd moet worden. 
 
De bevraging wordt alleen uitgevoerd als de vorige bevraging meer dan een per praktijk instelbare termijn 
in het verleden heeft plaatsgevonden. Standaard staat deze termijn op 48 uur. De bevraging wordt alleen 
uitgevoerd als u bent ingelogd met een UZI-pas.   
 
De bevraging van het LSP vindt automatisch plaats op de achtergrond, zonder interactie met de 
gebruiker. Tijdens het bevragen kunt u op de reguliere wijze doorwerken in MicroHIS X. Als is ingesteld 
dat de ICA’S en/of verstrekkingen automatisch verwerkt moeten worden, vindt de verwerking in het 
dossier direct na de bevraging plaats.  
 

 

 
Het LSP kan alleen bevraagd worden als u bent ingelogd met een UZI-pas.   
Het wordt aangeraden om als assistente bij het herhalen van recepten in te loggen met 
de UZI pas en dus het LSP te bevragen. Als de opties “Automatisch verwerken van 
ICA’s respectievelijk verstrekkingen” zijn ingeschakeld, is een compleet medicatie 
overzicht beschikbaar op het moment dat de herhaalrecepten geautoriseerd worden. 
 

 
Als u niet bent ingelogd met de UZI-pas wordt in de statusbalk, onderin het scherm de volgende melding 
getoond: 
 

 
 
In de patiënt kopregel is door middel van een icoon zichtbaar of er een recente bevraging bij het LSP is 
gedaan en of de resultaten van de bevraging al verwerkt zijn. Een recente bevraging is een bevraging die 
is gedaan binnen de al genoemde instelbare termijn in het verleden.  

 
    Er is een recente bevraging gedaan waarvan alle gegevens zijn verwerkt in het MicroHIS X 
    dossier 
    
Er is een recente bevraging gedaan en er  zijn gegevens die nog verwerkt moeten worden  
     
Er is een recente bevraging gedaan, waarbij een technische fout is opgetreden  
    
Het bevragen en verwerken van de medicatiegegevens is nog bezig. Het ophalen en  
verwerken van de medicatiegegevens wordt op de achtergrond uitgevoerd en kan enige tijd in  

          beslag nemen.  
 
Als u niet bent ingelogd met de UZI pas en de meest recente bevraging voor de patiënt is meer dan de 
instelbare termijn in het verleden, is het LSP icoon NIET zichtbaar. Er zijn dan ook geen resultaten van 
een bevraging beschikbaar.  
 
Als u niet bent ingelogd met de UZI pas en de meest recente bevraging voor de patiënt is binnen de 
instelbare termijn in het verleden, is het LSP icoon wel zichtbaar. U kunt de in het verleden opgehaalde en 
verwerkte resultaten dan wel raadplegen 
 
In het MicroHIS X patiënt dossier is een overzicht beschikbaar met de resultaten van de meest recente 
bevraging van het LSP.  Met dit overzicht is inzichtelijk welke verstrekkingen en ICA’s bij de meest recente 
bevraging opgehaald en eventueel al verwerkt zijn. Als de meest recente bevraging meer dan een 
instelbare termijn in het verleden ligt, is dit overzicht leeg.  
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U kunt dit overzicht als volgt opvragen: 

• Klik op de button  in de patiënt kopregel of  

• Kies via menu Snelle toegang voor LSP bevraging.  Deze menu optie is beschikbaar op de schermen 
PAT-S-01 Selecteer patiënt, WRB-M-01 Werkblad en MDI-N-01 Samenstellen recept  

• Onderstaand scherm LSP-N-01 LSP dossier wordt getoond: 
 

 
 

• Als u het scherm LSP-N-01 opent terwijl de bevraging van het LSP en eventueel de verwerking van 
ICA’s en verstrekkingen nog bezig is, blijft het scherm leeg en wordt een melding getoond totdat de 
bevraging en verwerking afgerond is. Zolang de bevraging en verwerking nog niet afgerond is, is het 

icoontje in de kopregel grijs:  
 

• Bovenin het scherm is zichtbaar wanneer de laatste bevraging bij het LSP heeft plaatsgevonden: 
 

 
 

• Als de vorige bevraging langer dan een instelbare periode in het verleden ligt, wordt de volgende tekst 
getoond: 
 

 
 
In dit geval worden er geen resultaten getoond. 

 
Nieuwe bevraging 
Als er geen resultaten worden getoond of u bent van mening dat de vorige bevraging te lang in het 
verleden is gedaan en u wil de meest recente gegevens van de patiënt ophalen, kunt u een nieuwe 

bevraging doen vanaf dit scherm met behulp van de button Nieuwe bevraging  
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Verzamellijsten 
Naast dit overzicht per patiënt is in de Communicatie module een verzamellijst van alle niet verwerkte 
verstrekkingen en een verzamellijst van alle niet verwerkte ICA’S van alle patiënten beschikbaar.  Als u 
het automatisch verwerken van ICA’s heeft ingeschakeld, is de verzamellijst met niet verwerkte ICA’s altijd 
leeg. Als u het automatisch verwerken van verstrekkingen heeft ingeschakeld, worden in de verzamellijst 
alleen de verstrekkingen getoond, die niet automatisch verwerkt kunnen worden.  
 
5.2.4 Het raadplegen en verwerken van ICA’s 

Het overzicht in het MicroHIS X patiënt dossier met de LSP medicatiegegevens is verdeeld over twee 
tabbladen: ICA’s en medicatieverstrekkingen.  
Op het tabblad ICA’s worden getoond: 

• bij het LSP aangemelde actuele contra-indicaties en allergieën  

• bij het LSP beëindigde ICA’s met een einddatum die ligt voor een instelbare termijn in het verleden. 
 

 
Na het opvragen van de ICA’s bij het LSP worden de ICA’s ingedeeld in de volgende categorieën: 
 

• Nog te verwerken in dossier 
Na het ophalen van de ICA’s  wordt in het dossier gecontroleerd of de ICA al in het dossier aanwezig 
is. Dit kan omdat u zelf de ICA heeft geregistreerd in het dossier of omdat de ICA al eerder is 
verwerkt. Als de ICA nog niet in het dossier aanwezig is, wordt de ICA in deze rubriek getoond en kunt 
u de ICA verwerken of afwijzen voor verwerking. 
Deze categorie bevat 

o Nieuwe ICA’s die nog niet in het patiënt dossier zijn verwerkt 
o ICA’s die al in het patiënt dossier zijn verwerkt, maar sindsdien zijn gewijzigd 
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Als is ingesteld dat de ICA’s automatisch in het MicroHIS X dossier verwerkt worden, is deze rubriek 
niet zichtbaar in het scherm.  

• Al in dossier vastgelegd 
Deze categorie bevat ICA’s die al door uzelf in het patiënt dossier van MicroHIS zijn vastgelegd. Deze 
ICA’s kunt u niet verwerken in het patiënt dossier, omdat het uitgangspunt is dat de eigen registratie 
van ICA’s met een eventuele opmerking en mate van ernst altijd prevaleert. Deze rubriek is standaard 
dichtgeklapt. 

• Al in dossier verwerkt 
Deze categorie bevat ICA’s, aangemeld door andere zorgverleners, die al in het patiënt dossier van 
MicroHIS X zijn verwerkt. 
Deze ICA’s kunt u niet nogmaals verwerken in het patiënt dossier, omdat dit geen extra informatie 
toevoegt. Deze rubriek is standaard dichtgeklapt. 

• Afgewezen voor verwerking in het dossier 
In deze rubriek worden de ICA’s getoond waarvoor u in een eerder stadium heeft vastgelegd dat deze 
niet in het MicroHIS X dossier verwerkt moeten worden. Deze rubriek is standaard dichtgeklapt. 

• Niet mogelijk om in dossier te verwerken 
Als de ICA in een vorm wordt aangeleverd die geen verwijzing bevat naar een bestand uit de G-
standaard kan de ICA niet in het MicroHIS X dossier verwerkt worden. Deze rubriek is standaard 
dichtgeklapt. 

  
Verwerken van ICA’s 
Als niet is ingesteld dat de ICA’s automatisch verwerkt worden, dient u zelf met behulp van dit scherm de 
ICA’s te verwerken in het dossier.   
Klik in de aankruisvakjes om de ICA’s te selecteren die u wil verwerken en klik vervolgens op de button 

. of de button  als u daarna het scherm LSP-N-01 wil sluiten.  

Met de button  of in het aankruisvakje in het kolomopschrift  kunt u met één klik alle ICA’s 
uit de categorie Nog te verwerken in het dossier selecteren. 
U kunt vervolgens alle ICA’s weer de-selecteren door opnieuw in het aankruisvakje in het kolomopschrift 
te klikken. 
 
Als dezelfde ICA door verschillende zorgverleners is aangemeld, wordt bij het verwerken van deze ICA’s 
maar één ICA aan het MicroHIS dossier toegevoegd.  
 
Afwijzen van ICA’s 
U kunt een ICA afwijzen voor verwerking door de ICA te selecteren en vervolgens op de button 

 te klikken.  
De ICA wordt niet verwerkt in het dossier en naar de rubriek Afgewezen voor verwerking in dossier 
verhuisd. Dit heeft tot gevolg dat de ICA niet meer wordt beschouwd als een ICA die nog verwerkt moet 
worden en dus niet leidt tot een gele kleur van het LSP icoon of een vermelding in de verzamellijst. 
 
Uitstapjes tijdens het verwerken van ICA’s en verstrekkingen 
Tijdens het verwerken van de ICA’s en verstrekkingen kunt u de volgende uitstapjes maken, via de 
buttons onderin het scherm: 
 

   Scherm MDI-N-08 wordt geopend voor het raadplegen van de actuele medicatie 
 

   Het werkblad wordt geopend 
 
Extra informatie opvragen 
Als u een rechter muisklik op een ICA geeft, wordt het volgende menu getoond: 
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Als u op de optie Toon extra informatie klikt, wordt onderstaand scherm getoond: 
 

 
 
Verwerken van ICA’s vanuit de verzamellijst 
Om het verwerken van ICA’s in het dossier te ondersteunen is in de Communicatie module een 
verzamellijst beschikbaar met alle patienten voor wie nog ICA’s openstaan, die verwerkt moeten worden 
in het dossier van de patiënt. 
De werkwijze is als volgt: 
 

• Dubbelklik op een patiënt in de verzamellijst of loop met de pijltjestoetsen naar de gewenste patiënt 
en druk op de [Enter] toets 

• Scherm LSP-N-01 LSP dossier wordt geopend 

• Selecteer in scherm LSP-N-01 de ICA’s die u wil verwerken  

• Klik op de button   of druk op de [Enter] toets 

• Er wordt teruggekeerd naar de verzamelijst met niet verwerkte ICA’s en kunt u de volgende patiënt 
selecteren 
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Als is ingesteld dat de ICA’s  automatisch verwerkt worden, hoeft u geen gebruik te maken van de 
verzamellijst met niet verwerkte ICA’s. De lijst zal dan altijd leeg zijn. 
Ook vanuit de verzamellijst kunt u met een rechtermuisklik extra informatie over de ICA opvragen 
 
Resultaat van de verwerking van ICA’s 
Nadat de ICA is verwerkt, is de ICA zichtbaar in scherm PAT-N-07 Intoleranties en contra indicaties 
vastleggen. In de kolom Bron ziet u aan de aanduiding “LSP” dat de ICA afkomstig is van het LSP en niet 
door uzelf is ingevoerd.   
 

 
 
Nadat de ICA is verwerkt in het patiënt dossier, wordt er bij het voorschrijven, herhalen en autoriseren van 
medicatie op bewaakt: 
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Om de ICA’s te betrekken bij de medicatiebewaking tijdens het voorschrijven, 
autoriseren of herhalen van medicatie, moet u de ICA’s eerst verwerken in het 
MicroHIS X dossier. 
 

 
Opmerkingen 
Via het LSP worden ook allergieën aangeboden op basis van de combinatie van een werkzame stof en 
een toedieningweg. In MicroHIS X is het niet mogelijk om een dergelijke allergie vast te leggen. Bij het 
verwerken van de allergie in het patiënt dossier wordt de allergie omgezet naar een allergie op basis van 
werkzame stof met in de opmerking de toedieningweg. 
 
5.2.5 Het raadplegen en verwerken van medicatie verstrekkingen 

Het overzicht in het MicroHIS X patiënt dossier met de LSP medicatiegegevens is verdeeld over twee 
tabbladen: ICA’s en Medicatieverstrekkingen.  
Op het tabblad Medicatieverstrekkingen worden de bij het LSP aangemelde verstrekkingen getoond met 
een startdatum die ligt binnen een instelbare termijn in het verleden.  

 

 

 
Na een automatische bevraging wordt per medicament alleen de meest 
recente verstrekking getoond en verwerkt. De voorgaande verstrekkingen 
worden niet getoond en kunt u dus niet verwerken. U kunt de voorgaande 
verstrekkingen opvragen en verwerken door zelf handmatig een nieuwe 
bevraging te starten. Zie Alle verstrekkingen van een medicament opvragen. 
 

 
Tabblad Medicatieverstrekkingen ziet er als volgt uit:  
 

 
 
Na het opvragen van de verstrekkingen bij het LSP worden de verstrekkingen ingedeeld in de volgende 
categorieën: 

• Nog te verwerken in dossier 
Na het ophalen van de LSP verstrekkingen wordt in het dossier gecontroleerd of de verstrekking al in 
het dossier aanwezig is als voorschrift. Dit kan omdat de LSP verstrekking al eerder is verwerkt, als 
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inkomend receptbericht via de Edifact route is verwerkt of als eigen voorschrift is geregistreerd. Als de 
verstrekking nog niet in het dossier aanwezig is, wordt de verstrekking in deze rubriek getoond en 
kunt u de verstrekking verwerken of afwijzen voor verwerking.  
Als is ingesteld dat de verstrekkingen na bevraging van het LSP automatisch in het MicroHIS X 
dossier verwerkt mogen worden, is deze rubriek niet zichtbaar en worden deze verstrekkingen 
getoond in de rubriek “Al in dossier verwerkt”, in de rubriek “Te beoordelen” of in de rubriek “In dossier 
beschikbaar als eigen voorschrift” 

• Te beoordelen 
In deze rubriek worden de verstrekkingen getoond waarvan niet eenduidig vastgesteld kan worden of 
de verstrekking al in het MicroHIS X dossier aanwezig is. U dient zelf te beoordelen of de verstrekking 
verwerkt moet worden of afgewezen moet worden voor verwerking. Verstrekkingen uit deze rubriek 
moeten altijd handmatig verwerkt worden, ongeacht of de optie “Automatisch verwerken 
verstrekkingen” in- of uitgeschakeld is 

• Verstrekkingen van eigen recepten 
Deze rubriek bevat de verstrekkingen die herkend zijn als verstrekkingen behorende bij een eigen 
recept, d.w.z. een medicament dat is voorgeschreven door een huisarts uit de eigen praktijk.  
Als is ingesteld dat de LSP verstrekkingen van eigen voorschriften niet verwerkt worden, worden deze 
verstrekkingen onder deze rubriek getoond. 
Als is ingesteld dat de LSP verstrekkingen eigen voorschriften wel verwerkt worden, wordt deze 
rubriek niet getoond. De LSP verstrekkingen van eigen voorschriften worden dan op dezelfde wijze 
verwerkt als andere verstrekkingen, inclusief de controle of het voorschrift al aanwezig in in het 
dossier. 

• Al in dossier verwerkt 
Deze rubriek bevat de verstrekkingen die al in het MicroHIS X dossier als voorschrift verwerkt zijn  of 
beschikbaar zijn. Dit kan omdat de LSP verstrekking al eerder is verwerkt, als inkomend receptbericht 
via de Edifact route is verwerkt of als eigen voorschrift is geregistreerd. 
Deze rubriek is standaard dichtgeklapt.  

• Niet mogelijk om in dossier te verwerken 
Deze rubriek bevat de verstrekkingen waarvoor het niet mogelijk is om als voorschrift te verwerken, 
vanwege het ontbreken van een unieke identificatie van het medicament. Indien relevant kunt u 
beslissen om het voorschrift handmatig in MicroHIS X in te voeren, zodat de medicatiehistorie van de 
patiënt compleet is. Deze rubriek is standaard dichtgeklapt.  

• Afgewezen voor verwerking in dossier 
In deze rubriek worden de verstrekkingen getoond waarvoor u in een eerder stadium heeft vastgelegd 
dat deze niet in het MicroHIS X dossier verwerkt moeten worden. Deze rubriek is standaard 
dichtgeklapt. 

 
Extra informatie opvragen 
Als u een rechter muisklik op een verstrekking geeft, wordt het volgende menu getoond: 
 

 
 
Als u op de optie Toon extra informatie klikt, wordt onderstaand scherm getoond: 
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Verwerken verstrekkingen 
Als de optie Automatisch verwerken verstrekkingen is uitgeschakeld, dient u de opgehaalde 
verstrekkingen uit de categorie Nog te verwerken in dossier handmatig met behulp van dit scherm te 
verwerken. Verstrekkingen in de categorie “Te beoordelen” dient u altijd handmatig te verwerken. 
 
Klik in de aankruisvakjes om de verstrekkingen te selecteren die u wil verwerken en klik vervolgens op de 

button . of de button  als u daarna het scherm LSP-N-01 wil sluiten om 
terug te keren naar de verzamellijst met verstrekkingen en de volgende patient wil selecteren voor het 
verwerken van verstrekkingen.  

Met de button  of in het aankruisvakje in het kolomopschrift  kunt u met één klik alle 
verstrekkingen uit de categorieen Niet beschikbaar in het dossier en Te beoordelen selecteren. 
U kunt vervolgens alle verstrekkingen weer de-selecteren door opnieuw in het aankruisvakje in het 
kolomopschrift te klikken. 
 
Tijdens het verwerken van verstrekkingen wordt in tegenstelling tot het verwerken van inkomende 
receptberichten geen medicatiebewaking uitgevoerd. Als het verwerken van verstrekkingen gedaan wordt 
door niet voorschrijfbevoegde medewerkers worden de aangemaakte voorschriften niet in de 
autorisatielijst geplaatst. Bij inkomende receptberichten is het instelbaar of verwerkte receptberichten op 
de autorisatielijst geplaatst moeten worden. 
   

 

 
Om de verstrekkingen te betrekken bij de medicatiebewaking tijdens het voorschrijven, 
autoriseren of herhalen van medicatie, moeten de verstrekkingen eerst verwerkt zijn in 
het MicroHIS X dossier. 
 

 
Het verwerken van verstrekkingen uit de categorie “Te beoordelen” 
 
Als u op Verwerken hebt geklikt en er zijn een of meer verstrekkingen uit de categorie Te beoordelen 
geselecteerd, krijgt u per te beoordelen verstrekking de volgende melding: 
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Als u kiest voor : 
Verwerken:       de verstrekking wordt in het dossier verwerkt en in de categorie Al in dossier verwerkt  
                           gezet. 
Niet verwerken: de verstrekking wordt in de categorie Al in dossier verwerkt gezet. 
Afwijzen:           de verstrekking wordt in de categorie Afgewezen voor verwerking in dossier gezet. 
Annuleren:        de verstrekking blijft in de categorie Te beoordelen staan 
 
Het verwerken van verstrekkingen van eigen voorschriften 
De eigen voorschriften, die in MicroHIS X zijn voorgeschreven, herhaald of geautoriseerd, zijn natuurlijk 
direct beschikbaar in de medicatiehistorie. Dit geldt echter niet altijd voor de Baxter medicatie en 
proactieve herhaalrecepten. Deze voorschriften worden bijgewerkt als de optie Eigen recepten onder 
Retourmedicatie is ingeschakeld. Veel praktijken hebben echter ingesteld dat de eigen recepten niet als 
inkomende receptberichten in de berichten wachtrij verwerkt moeten worden, vanwege de grote omvang 
van deze berichtenstroom.  
Vanaf MicroHIS 13.6 kunt u instellen dat de LSP verstrekkingen van eigen voorschriften in het MicroHIS X 
dossier verwerkt moeten worden. 
Dit levert minder werk op dan het verwerken van inkomende receptberichten van eigen recepten, omdat: 

• U kunt instellen dat het verwerken van LSP verstrekkingen automatisch, zonder inbreng van de 
gebruiker, plaatsvindt 

• Er wordt gecontroleerd of het voorschrift al beschikbaar is in MicroHIS X zodat er geen dubbele 
voorschriften ontstaan 

• Alleen op het moment dat het dossier van de patiënt in MicroHIS geopend wordt, wordt de meest 
recente verstrekking opgehaald bij het LSP en verwerkt in het dossier. Dit betekent voor Baxter 
medicatie dat niet standaard wekelijks of tweewekelijks een voorschrift hoeft te worden verwerkt en 
een werkbladregel wordt aangemaakt, maar alleen als een actuele medicatiehistorie nodig is.  
Hierdoor ontstaat er minder vervuiling van het werkblad. 

• Bij het verwerken van LSP verstrekkingen in het dossier vindt geen medicatiebewaking plaats en hoeft 
er niet geautoriseerd te worden. 

 

 

 
Als u instelt dat de verstrekkingen van eigen recepten via het LSP verwerkt 
worden en niet via de berichtenwachtrij, kost het updaten van de actuele 
medicatiehistorie minder inspanning.    
Deze instelbaarheden vindt u terug in scherm SYS-M-01 Systeemgegevens 
onder het kopje Retourmedicatie  
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Afwijzen van verstrekkingen 
U kunt een verstrekking afwijzen voor verwerking door de verstrekking te selecteren en vervolgens op de 

button  te klikken.  
De verstrekking wordt niet verwerkt in het dossier en naar de rubriek Afgewezen voor verwerking in 
dossier verhuisd. Dit heeft tot gevolg dat de verstrekking niet meer wordt beschouwd als een verstrekking 
die nog verwerkt moet worden en dus niet leidt tot een gele kleur van het LSP icoon of een vermelding in 
de verzamellijst. 
 
Alle verstrekkingen van een medicament opvragen 
Standaard wordt alleen de meest recente verstrekking van een medicament bij het LSP opgehaald en 
getoond en niet alle voorgaande verstrekkingen. Als u een compleet overzicht wil zien van alle 
verstrekkingen die in de selectieperiode zijn gedaan, moet u het aankruisvakje Alleen laatste 
verstrekkingen uitschakelen en opnieuw handmatig een bevraging doen bij het LSP: 
 

 
 
Als u in dan de meest recente verstrekking selecteert om te verwerken worden automatisch alle eerdere 
nog niet verwerkte verstrekkingen ook geselecteerd. U kunt de eerdere verstrekkingen desgewenst de-
selecteren. 
 
Daarna kunt u het overzicht alsnog filteren op alle verstrekkingen of alleen de laatste verstrekking per 
medicament: 
 

 
 
Verstrekkingen koppelen aan episodes 
Voordat u de verstrekkingen verwerkt, kunt u aangeven aan welke episodes de te genereren voorschriften 
gekoppeld moeten worden. Verstrekkingen van medicamenten, waarvan al een eerder voorschrift 
aanwezig dat al gekoppeld is, worden automatisch aan dezelfde episode gekoppeld.  
Het koppelen van verstrekkingen aan episodes gaat als volgt: 

• Selecteer een of meer verstrekkingen uit de categorie Niet beschikbaar in dossier of te beoordelen 

• Selecteer de optie Koppel geselecteerde verstrekkingen aan episodes of Voeg episodes toe aan 
geselecteerde verstrekkingen. 

 

 
 
- Selecteer een of meer episodes 
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De episodekoppeling komt pas tot stand, nadat de verstrekkingen zijn verwerkt. Als u een verstrekking 
heeft gekoppeld aan een episode, zonder de verstrekking te verwerken, krijgt u de volgende melding:| 
 

 
 
 
Bij automatisch verwerken van verstrekkingen wordt de verstrekking gekoppeld aan dezelfde episode 
waaraan een al aanwezig voorschrift voor hetzelfde medicament gekoppeld is. 
 
Resultaat verwerken medicatieverstrekking 
Bij het verwerken van de medicatieverstrekking wordt de medicatieverstrekking omgezet in een 
voorschrift, dat zichtbaar is in de medicatiehistorie. 
Bovendien wordt een terugmelding op het werkbladregel geschreven. 
Medicatieverstrekkingen op hetzelfde moment zijn verwerkt, afkomstig zijn van dezelfde voorschrijver en 
dezelfde startdatum hebben, worden gebundeld tot één werkbladregel. 
 
Verwerken van verstrekkingen vanuit de verzamellijst 
Om het verwerken van verstrekkinen in het dossier te ondersteunen is in de Communicatie module een 
verzamellijst beschikbaar met alle patienten voor wie verstrekkingen openstaan, die verwerkt moeten 
worden in het dossier van de patiënt. 
De werkwijze is als volgt: 
 

• Dubbelklik op een patiënt in de verzamellijst of loop met de pijltjestoetsen naar de gewenste patiënt 
en druk op de [Enter] toets 

• Scherm LSP-N-01 LSP dossier wordt geopend 

• Selecteer in scherm LSP-N-01 de verstrekkingen die u wil verwerken, eventueel met de button 

 

• Klik op de button   of druk op de [Enter] toets 



 

 
 

© 2017 DXC. All rights reserved.          Page 28 of 41 

 
           

 

• Er wordt teruggekeerd naar de verzamelijst met niet verwerkte verstrekkingen en kunt u de volgende 
patiënt selecteren 

 

 
 
Als is ingesteld dat de verstrekkingen automatisch verwerkt worden, bevat de verzamellijst alleen de 
verstrekkingen uit de categorie Te beoordelen.   
Ook vanuit de verzamellijst kunt u met een rechtermuisklik extra informatie over de verstrekking opvragen. 
 
Bijzonderheden bij omzetten van verstrekkingen naar voorschriften in het MicroHIS X dossier 
Voor het correct kunnen omzetten van de medicatieverstrekking naar een voorschrift in MicroHIS X is een 
eenduidige, complete vulling van het verstrekkingbericht noodzakelijk. Het LSP verstrekkingbericht bevat 
in sommige gevallen andere gegevens of minder gegevens dan het inkomende receptbericht. Om toch 
een geldig voorschrift aan te kunnen maken, zijn de volgende maatregelen genomen:  
 

• Bij het verwerken van een verstrekking zal de apotheek als LSP medewerker worden opgeslagen 
en niet als derde in de derde tabel. Als u vanaf het werkblad inzoomt op het recept is het veld 
Apotheek niet ingevuld.  
U kunt als volgt de apotheek opvragen: 

- Geef een rechtermuisklik op een voorschrift bovenin scherm MDI-N-01  
- Kies voor de optie: Toon verstrekker 
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- Onderstaand scherm wordt getoond: 
 

 
 

In een volgende versie van MicroHIS X zullen apotheken die als LSP medewerkers zijn 
vastgelegd, geconverteerd worden naar een derde uit de derde tabel.  
Als u een voorschrift herhaalt, waarbij geen apotheek uit de derde tabel is vastgelegd, wordt 
automatisch de apotheek van de patiënt ingevuld.  
 

• In het LSP verstrekking bericht is helaas geen indicatie aanwezig of het om een chronisch of 
tijdelijk voorschrift gaat. 
Bij het verwerken wordt de status van een eventueel al aanwezig voorschrift voor hetzelfde 
medicament overgenomen. Bij een chronisch medicament dat nog niet eerder is voorgeschreven, 
wordt de status Tijdelijk ingevuld bij het voorschrift en dient u de status eenmalig aan te passen. 
 

• Als de voorschrijver niet is ingevuld in het LSP verstrekkingbericht of de voorschrijver is niet 
bekend in het MicroHIS X derde bestand, wordt bij het MicroHIS X voorschrift als voorschrijver de 
derde “Voorschrijver onbekend (EDI)” vastgelegd.  Als de derde “Voorschrijver onbekend (EDI)” 
niet aanwezig is in de Derde tabel, wordt bij een onbekende voorschrijver de eigen huisarts als 
voorschrijver vastgelegd.  
 

• Om het type voorschrijver te bepalen (A of S) wordt gekeken naar de rol van de voorschrijver, 
zoals opgenomen in het LSP verstrekkingsbericht. Als de rol van de voorschrijver een huisarts is, 
wordt het type voorschrijver een A, als de rol van de voorschrijver geen huisarts is, wordt het type 
voorschrijver een S 
 

• Als de dosering zoals opgenomen in het LSP verstrekkingsbericht niet voldoet aan de dosering 
volgens de NHG tabel  Gebruiksvoorschriften, wordt een voorschrift aangemaakt met alleen een 
aanvullende  dosering met de code GVS Gebruik volgens voorschrift specialist 

 

• Als de medicatieverstrekking meer dan drie doseerregels bevat, worden de vierde en verdere 
doseerregels in de opmerking van het voorschrift gezet.  
 

• Het verwerken van een LSP verstrekking op HPK niveau 
Standaard wordt een voorschrift op PRK niveau aangemaakt, ook als de verstrekking een artikel 
of HPK bevat. Alleen voor de anticonceptiepil of insuline geldt dat een voorschrift op HPK niveau 
wordt aangemaakt. 
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• Als u bij een patiënt alle verstrekkingen hebt opgevraagd kunnen en u vraagt daarna de 
verzamellijst op, dan kunnen er in de verzamellijst ten onrechte eerdere verstrekkingen worden 
getoond, niet zijnde de meest recente verstrekking. Nadat u voor deze patiënt een nieuwe 
bevraging heeft gedaan met de optie Alleen laatste verstrekking, verdwijnen de eerdere 
verstrekkingen weer. 

 
5.2.6 Raadplegen van informatie over de bevraging en foutmeldingen 

Als de bevraging bij het LSP niet is gelukt, vanwege een technische fout, wordt het volgende icoontje 

getoond in de kopregel:  .  
Als u dubbelklikt op het icoontje, wordt scherm LSP-N-01 Onderhoud dossier getoond en wordt 
onderstaande melding getoond 
 

 
 

Door te klikken op de button  in het scherm LSP-N-01 LSP dossier kunt u een nadere toelichting inzien 
over de opgetreden fout.  
 
Ook als de bevraging wel gelukt is, kunt u door te klikken op dit icoon meer informatie raadplegen over de 
bevraging. U kun inzien van wie verstrekkingen en ICA’s hebben aangemeld en bij welke afzenders 
eventueel  een foutmelding is gegenereerd, waardoor de informatie mogelijk niet compleet is. 
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6 Ketenzorgberichten 

6.1 Inleiding 

Chronische patiënten komen vaak in aanraking met meerdere zorgverleners. Deze zorgverleners zijn 
veelal aangesloten bij een (huisartsen) zorggroep, een samenwerkingsverband van doorgaans 
zorgverleners uit de eerste lijn. Binnen de zorggroep worden de patiëntgegevens en -dossiers 
elektronisch uitgewisseld tussen de verschillende zorgverleners. De bestaande informatiestandaard (OZIS 
Ketenzorg) is toe aan een structurele en schaalbare verbetering en de LSP-route is de beoogde 
toekomstbestendige opvolger. Met het LSP is er een robuuste techniek neergezet, met een nieuw flexibel 
concept van uitwisseling op basis van bouwstenen waarmee voldaan wordt aan hedendaagse 
beveiligingsnormen. 
 
Deze nieuw ontwikkelde standaard voor gegevensuitwisseling in de ketenzorg heeft naast de verbeterde 
flexibiliteit een aantal andere belangrijke voordelen. Zo is het beveiligde netwerk voor digitale 
gegevensuitwisseling landelijk dekkend en gebaseerd op gestandaardiseerde HL7-berichten die bijdragen 
aan de schaalbaarheid. De medische gegevens blijven daarbij in het systeem van de behandelend 
zorgverlener en zijn alleen toegankelijk voor andere zorgverleners, mits deze een behandelrelatie hebben 
met de ketenzorg patiënt. Hiervoor is de toestemming van de patiënt nodig. Hoe het proces van opt-in 
voor ketenzorg uiteindelijk gaat verlopen wordt nu nog onderzocht. De patiënt heeft zelf inzage in de 
beschikbaarheid en het gebruik van zijn gegevens via het LSP. Zoals dat nu mogelijk is bij de uitwisseling 
van gegevens door huisartsen, apothekers en bepaalde specialisten. 
 
Bij de pilots en PoC’s is een aantal belangrijke leveranciers betrokken waaronder CSC als leverancier van 
MicroHIS X en een aantal HIS leveranciers. VZVZ is de initiatiefnemer en opdrachtgever in nauwe 
samenwerking met de convenantpartijen, waaronder ook Zorgverzekeraars Nederland, die het 
programma financiert. 
 
In een volgende versie van MicroHIS X zal deze functionaliteit beschikbaar zijn. 

6.2 PoC Ketenzorgberichten verkeer in MicroHIS X  

6.2.1 Instelbaarheden rondom Poc Ketenzorgberichten verkeer 

U kunt als volgt instellen of inkomende ketenzorgberichten automatisch geïmporteerd moeten worden in 
het MicroHIS X dossier of door een gebruiker via een wachtrij verwerkt moeten worden: 
- Open scherm PAT-S-01 
- Ga in menu Opties naar Medisch  

of 
- Ga naar de Communicatie module 
- Kies tabblad LSP Ketenzorgberichten 

 
- Scherm OPT-M-10 Opties wordt getoond  
- Onder het kopje LSP vindt u de optie Ketenzorg retourberichten automatisch importeren 
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Standaard staat de optie uitgeschakeld en zijn de inkomende ketenzorg retourberichten zichtbaar in de 
wachtrij berichten. Als u de optie inschakelt, worden de inkomende ketenzorg retourberichten onmiddellijk 
na binnenkomst verwerkt in MicroHIS X, zonder tussenkomst van de gebruiker. 
Als u de optie wijzigt, wordt de volgende melding getoond: 
 

 
 
6.2.2 Verzenden ketenzorg verwijzing via het LSP 

Voor het verzenden van een ketenzorg verwijzing via het LSP, moet u ingelogd zijn met een UZI pas. Met 
het versturen van een ketenzorg verwijzing start u een behandelrelatie tussen de patiënt en de 
geadresseerde zorgverlener. Hiermee wordt het voor de geadresseerde zorgverlener mogelijk om het 
LSP te bevragen voor ketenzorg gegevens voor de betreffende patiënt.  
Nog een voorwaarde voor het verzenden van een ketenzorgverwijzing is dat de patient een opt-in heeft 
verleend voor de zorgtoepassing Ketenzorg. Dit is een aparte opt-in naast de opt-in voor de 
huisartswaarneemgegevens. 
 
In een autorisatie matrix van het LSP is vastgelegd per zorgverlenersoort en ICPC welke informatie 
opgevraagd mag worden.    
 
U kunt als volgt een ketenzorg verwijzing starten: 
- Open het werkblad van de patient 
- Maak een nieuw deelcontact aan 
- Vul een ICPC in of koppel het deelcontact via de episodeboom aan een episode 

In de huidige PoC kunnen de volgende episodes gebruikt worden voor een ketenzorg verwijzing: 

• T90.02 Diabetes Mellitus type 2 

• R95 COPD 

• K86 CVRM (Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging) 
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- Vul de overige deelcontact gegevens in 
- Klik op het pijltje naast de button Verwijzen en kies voor Verwijzing ketenzorg. 

 

 
 

 

Let op! Als de keuze Verwijzing ketenzorg niet toegankelijk (grijs) is dan is de patiënt niet 
aangemeld bij het LSP. Aanmelden kan op het scherm PAT-N-01 Patiëntgegevens  

 
- Scherm VWB-S-11 Verwijzen wordt geopend: 

 

 
 

- Als eerste moet u een ketenzorgpartner opgeven aan wie de verwijzing geadresseerd moet worden. U 
kunt een selectielijst met mogelijke ketenzorgpartners opvragen naar wie verwezen kan worden. 
 

 
 
 

- Voor de uitwisseling van LSP ketenzorgberichten moet een aparte opt-in Ketenzorg aan de patiënt 
gevraagd worden, naast de opt-in voor de Huisartswaarneemgegevens. Daarom is in scherm PAT-N-
01 Patientgegevens, tabblad Algemeen de mogelijkheid toegevoegd om een opt-in voor de ketenzorg 
vast te leggen   
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Ook in scherm VWB-S-11 Verwijzen heeft u de mogelijkheid om de opt-in voor de ketenzorg vast te 
leggen. 
Zolang er nog geen opt-in ketenzorg is vastgelegd, wordt onderin het scherm de volgende melding 
getoond: 
 

 
 

- In VWB-S-11 Verwijzen staat de al ingevulde P-regel van het deelcontact vermeld in het veld Reden 
van verwijzing. Indien gewenst kunt u de tekst aanpassen. De Reden van verwijzing is verplicht en 
wordt meegestuurd met de verwijzing. 
 

- In de episodeboom links is de episode te zien waaraan het deelcontact en dus de verwijzing 
gekoppeld is. Als het deelcontact nog niet gekoppeld is aan episode, kunt u het deelcontact en de 
verwijzing in scherm VWB-S-11 Verwijzen alsnog aan een episode koppelen. De verwijzing moet 
gekoppeld zijn aan één van de bovengenoemde episodes om de verwijzing te kunnen versturen.  

- Als alle verplichte gegevens zijn ingevuld dan wordt de button  beschikbaar. Door te 
klikken op deze button wordt de verwijzing verstuurd en het scherm VWB-S-11 Verwijzen gesloten. 
Vervolgens keert u terug naar het met het deelcontact. 

 
- Als u niet bent ingelogd met de UZI pas verschijnt de volgende melding, nadat u op Verwijzen hebt 

geklikt 
 

 
 

- Als er voor de patient geen opt-in voor ketenzorg is vastgelegd wordt de volgende melding getoond, 
nadat u op Verwijzen hebt geklikt: 
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6.2.3 Afbreken van een ketenzorgverwijzing 

Een ketenzorgverwijzing kan ook weer afgebroken. Met het afbreken van een ketenzorgverwijzing 
beëindigt u de behandelrelatie tussen de patiënt en de zorgverlener aan wie u de patiënt heeft 
doorverwezen.  De ketenzorgpartner kan daarna geen ketenzorg gegevens meer opvragen van de 
betreffende patiënt. 
Een eenmaal verzonden verwijzing kan niet meer gewijzigd worden maar nog wel afgebroken.  
U kunt als volgt een verwijzing afbreken: 
 
- Selecteer de betreffende patiënt en ga naar het Werkblad (WRB-M-01). Zoek de werkbladregel op 

met de ketenzorgverwijzing. Deze zijn te herkennen aan het icoon . 
 

 
 

- Geef een rechtermuisklik op de werkbladregel en kies voor de optie Inzoomen op ketenzorgverwijzing 
 

 
 
- Scherm VWB-S-11 Verwijzen wordt geopend.  
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- Vul een einddatum in (als er geen einddatum is ingevuld dan wordt de datum van vandaag gebruikt).  
 

- Vul een Reden van afbreking in. De reden van afbreking is verplicht. 
 

- Klik op de button  
 
- Er wordt teruggekeerd naar het werkblad. Op het werkblad wordt vermeld dat de verwijzing beëindigd 

is 
 

 
 
6.2.4 Inkomende ketenzorg retourberichten 

Ketenzorgpartners kunnen retourberichten sturen via het LSP. Het is instelbaar of deze berichten in de 
wachtrij worden gezet of zonder tussenkomst van de gebruiker verwerkt worden in MicroHIS X. (zie 
paragraaf 6.2.1)  
Als is ingesteld dat de ketenzorg retourberichten via de wachtrij verwerkt moeten worden kunt u de 
berichten als volgt in MicroHIS X raadplegen en verwerken: 

• Ga vanuit het 9-knoppen hoofdscherm naar module Communicatie.  

• Ga vervolgens naar de tab LSP Ketenzorgberichten. 
 

 
 
- Vink de inkomende retourberichten aan die u wilt verwerken.   

- Klik op de button  
 

- Als u de optie Verwerken zonder inzien inschakelt, worden de retourberichten in het MicroHIS X 
dossier verwerkt, zonder dat de inhoud van het bericht eerst getoond wordt. 

- Met de Verversen  button kunt u de lijst met ingekomen ketenzorg retourberichten verversen 

- Met de Opties  button kunt u scherm OPT-M-10 Opties openen, waarin u de optie Ketenzorg 

retourberichten automatisch importeren in- of uit kunt schakelen 
 
U krijgt nu de inhoud van de geselecteerde ketenzorgberichten te zien in scherm LSP-S-02 LSP 
Waarneembericht: 
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Indien gewenst kunt u hier aangeven welke gegevens u niet wilt overnemen in het dossier van de patiënt 
door de aankruisvakjes voor de ICPC, SOEP regels of metingen in het bericht uit te vinken. Standaard 
worden alle gegevens overgenomen.  
Ook is het mogelijk om enkele wijzigingen te maken in de gegevens in het bericht.  U kunt wijzigingen 
aanbrengen in de donker gekleurde, omkaderde velden in het scherm, bijvoorbeeld: 
      

 
of        

 
 
Dit is een eis vanuit Nictiz, maar wij raden u aan eventuele wijzigingen pas na het verwerken in MicroHIS 
X door te voeren. Met als belangrijke reden dat er voor het inlezen in MicroHIS X geen controle gedaan 
kan worden op de juistheid van ICPC-codes, enz.  
 

Als u op de OK  button klikt, wordt het ketenzorg bericht verwerkt in het dossier van de patiënt. Als u naar 

het werkblad van de patiënt gaat dan kunt u deze gegevens bekijken. 
 
Daglijst 
Als er een inkomend retour ketenzorgbericht automatisch geïmporteerd is in het MicroHIS X dossier of 
handmatig verwerkt, wordt de patient in het lijstje met ketenzorgberichten getoond onder de daglijst in 
scherm PAT-S-01. 
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© 2017 DXC. All rights reserved.          Page 39 of 41 

 
           

 

7 Uitsluiten patiëntgegevens voor LSP bevraging 

7.1 Uitsluiten van bepaalde gegevens 

Een patiënt die Opt-in akkoord gegeven heeft kan daarbinnen wel besluiten om sommige delen van het 
medische dossier uit te sluiten van landelijke uitwisseling. Dit kan op Episode, deelcontact en ICA niveau.  
Als de patiënt aan een zorgverlener vraagt om een dossier item uit te sluiten voor LSP bevraging, 
betekent dit dat de zorgverlener dit item niet aanmeldt bij het LSP zodat geen enkele andere zorgverlener 
dit gegeven kan raadplegen. 

 

7.2 Uitsluiten op Episode niveau 

Wanneer u een episode uitsluit, worden de betreffende episode(s) en alle daaraan gekoppelde informatie 
niet meer uitgewisseld op het LSP. Om een episode uit te kunnen sluiten gaat u naar het Onderhoud 
Episodelijst scherm (EPI-M-01). U komt daardoor bijvoorbeeld vanuit het werkblad in snelle toegang te 
kiezen voor de menuoptie Episode. Om een episode uit te sluiten voor landelijke bevraging voert u de 
volgende stappen uit: 
 
Mogelijkheid 1: 
 

 
 

• Klik op de betreffende Episode(s) in de lijst (u kunt ook meerdere Episodes tegelijkertijd 
aanklikken met de Shift-toets ingedrukt houden) 

• Open het menu onder de rechtermuisklik 

• Selecteer ‘Verbergen voor LSP bevraging’ 

• In de lijst ziet u in de kolom LSP nu een verbodsbordje staan  

 

 
 

Mogelijkheid 2: 

 

 
 

• Dubbelklik op de betreffende Episode in de lijst (deze is nu in de bewerkingsmode) 

• Zet het vinkje ‘Episode is verborgen voor LSP-bevraging ‘aan 

• Klik op de knop Opslaan  

• In de lijst ziet u in de kolom LSP nu een verbodsbordje staan.  
 
Aan de hand van het ‘verbodsbordje’ kunt u direct in het scherm zien welke episodes (en de daaraan 
gekoppelde informatie) niet uitgewisseld worden met het LSP.  
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Mocht u de blokkade op deze episode in overleg met de patiënt willen opheffen dan kunt u het vinkje weer 
uitzetten. Het ‘verbodsbordje’ zal vervolgens verdwijnen en de betreffende gegevens worden in het 
vervolg weer uitgewisseld op het LSP. 

 

 
 
U komt in het Episode scherm door achtereenvolgens te kiezen voor: Hoofdmenu > Patiënt > 
Selecteer een patiënt > Episode uit snelle toegang 

 
 

7.3 Uitsluiten op werkbladregel niveau 

Naast het kunnen uitsluiten op episode niveau kunt u specifieke werkblad regels blokkeren voor 
uitwisseling met het LSP. Enerzijds kan dit op verzoek van de patiënt zijn anderzijds omdat u wellicht 
persoonlijke notities hebt gemaakt die u niet wilt meesturen naar het LSP. Dit doet u door in het werkblad 
een of meerdere regels te selecteren en vervolgens in het rechter muisklik menu te kiezen voor 
‘verbergen voor LSP bevraging’.  

 

 
 
Ook hier wordt via het ‘verbodsbordje’ kenbaar gemaakt welke regel(s) uitgesloten is/zijn voor het LSP. 
Ook in dit geval kunt u de blokkade natuurlijk weer opheffen. Kies daarvoor in het rechter muismenu voor 
‘LSP bevraging toestaan’. Vervolgens zal het verbodsbordje verdwijnen en zullen de gegevens ook 
uitgewisseld gaan worden op het LSP. 
 
 

7.4 Uitsluiten van intoleranties, contra indicaties en allergieën 

U kunt desgewenst specifieke intoleranties contra-indicaties en allergieën (ICA’s) blokkeren voor 
uitwisseling via het LSP.  
U kunt dit doen in scherm PAT-N-07 Intoleranties en contra indicaties vastleggen door het aanvinken van 
het vakje Verbergen voor LSP bevraging. 
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In dit scherm PAT-N-07 Intoleranties en contra indicaties vastleggen kunt u ook via een rechtermuisklik 
een al bestaande ICA blokkeren: 
 

 
 
Ook als u bij het stoppen van een medicament een ICA vastlegt, kunt u aangeven dat de ICA geblokkeerd 
moet worden. U geeft hiervoor een rechtermuisklik op de ICA en selecteert de optie Verbergen voor LSP 
bevraging 
 

 
 
Zowel in scherm PAT-N-07 als in scherm PAT-N-08 wordt een stopbordje getoond als de ICA geblokkeerd 
is voor uitwisseling met het LSP:  
 

 
 
 

7.5 Consequenties van het uitsluiten van gegevens voor LSP bevraging 
 

Indien een patiënt een specifiek(e) verstrekking of ICA gegeven heeft afgeschermd: 
o Bij de apotheker en de huisarts zal dit gegeven niet worden uitgewisseld 

o Bij de apotheker WEL heeft afgeschermd en bij de huisarts NIET heeft afgeschermd: 

� Zal deze WEL worden aangemeld door de huisarts bij het LSP 

� Zal deze NIET worden opgehaald door de huisarts bij het LSP 

o Bij de apotheker NIET heeft afgeschermd en bij de huisarts WEL heeft afgeschermd: 

� Zal deze NIET worden aangemeld door de huisarts bij het LSP 

� Zal deze WEL worden opgehaald door de huisarts bij het LSP (en wel onderdeel 

zijn van Medicatieoverzicht 2.0) maar niet worden aangemeld 


