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1 Inleiding
Via het LSP kunnen zorgverleners medische gegevens van patiënten elektronisch uitwisselen. 24 uur
per dag, 7 dagen per week. Zo hebben ze snel een actueel beeld van de gezondheidssituatie van de
patiënt en kunnen ze de juiste zorg leveren - ook 's avonds, 's nachts en in het weekend op de
huisartsenpost of in de dienstapotheek.
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) was tot 1 januari 2012 verantwoordelijk
voor het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD). De Eerste Kamer verzocht de minister van
VWS in april 2011 om haar betrokkenheid bij het landelijk EPD per 1 januari 2012 te beëindigen.
Daarop namen de zorgverleners zelf het initiatief om zich in te zetten voor behoud van de
zorginfrastructuur, zonder steun van de overheid. De zorgverleners richtten hiervoor VZVZ op.
De minister droeg de verantwoordelijkheid voor het EPD per 1 januari 2012 over aan VZVZ. VZVZ is
nu juridisch verantwoordelijk voor de uitwisseling van gegevens via het LSP. De patiënten federatie
NPCF ondersteunt het initiatief en is vertegenwoordigd in de Patiënten- en Privacyraad.
Het uitwisselen van medische gegevens via het LSP voldoet aan de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp) en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De
doorstart is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). VZVZ heeft een Patiënten- en
Privacyraad ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van landelijke patiëntenorganisaties en
privacydeskundigen. De raad is betrokken bij alle onderwerpen die patiënten en hun privacy raken.
Een belangrijke voorwaarde voor de realisatie van de doorstart van het LSP is de toepassing van de
expliciete toestemming van de patiënt (het zogeheten Opt-in principe). Daar waar voorheen sprake
was van een impliciete instemming tenzij de patiënt bezwaar aantekende bij de overheid (ook wel
Opt-out genaamd).
CSC heeft in april 2012 de Opt-in kwalificatie van MicroHIS X verkregen bij Nictiz. De praktijken met
een getekende deelnemersovereenkomst bij het Servicecentrum Zorgcommunicatie kunnen met de
MicroHIS X Opt-in versie patiënten aanmelden bij het LSP.

1.1 Afbakening
Deze handleiding beschrijft de mogelijkheden voor 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.
Deze handleiding gaat niet in op het “gereed maken van MicroHIS X voor de ingebruikname van de
LSP en Opt-in functionaliteit”. Hiervoor is een separate handleiding beschikbaar, LSP_HL MicroHIS X
gebruiksklaar maken voor LSP. In deze handleiding worden de verschillende benodigde stappen
beschreven om MicroHIS X gebruiksklaar te maken voor het LSP. Denkt u hierbij zoal aan: de
registratie van uw organisatiegegevens in het Praktijkscherm in MicroHIS X, het invoeren van het
repository password in de MHX Settings, het activeren van de UZI-passen en kaartlezers, het
koppelen van medewerkers aan UZI-passen in MicroHIS X en het mandateren van medewerkers in
LSP Connect om handelingen te kunnen verrichten voor het LSP.
Het dagelijks gebruik van het LSP om gegevens uit te wisselen tussen zorgverleners wordt
beschreven in LSP_HL_3. Gegevensuitwisseling via het LSP.
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2 HWG 6.10 en AORTA 6.12
Vanaf MicroHIS X releases 13.0 wordt AORTA versie 6.0.5.0 ondersteund voor de zorgtoepassing
Huisartswaarneemgegevens dossierhouder (HWG DH). Voor MicroHIS X versie 13.1 heeft CSC het
herkwalificatie- en heracceptatieproces succesvol doorlopen bij Nictiz en VZVZ. Onderdeel van dit
proces vormt de overgang naar HWG 6.10 en AORTA 6.12 als onderdeel van MicroHIS X versie
13.1. en hoger.
Functioneel gezien zijn de belangrijkste wijzigingen voor u als gebruiker:
• Alle updates met de verwijsindex zijn nu mogelijk op vertrouwensniveau ‘Laag’ zonder
gebruik van een UZI-pas. Voorheen vond aan- en afmelden bij de verwijsindex plaats op
vertrouwensniveau ‘Midden’ met een persoonlijke UZI-pas
• Bij een mutatie in het bronsysteem – in ons geval MicroHIS X – die gevolgen heeft voor de
inhoud of de zichtbaarheid van een gegevens die via de ZIM bevraagbaar zijn dient een
heraanmelding plaats te vinden. Dit kan gaan om het vastleggen van een nieuw gegeven
(bijv. nieuw medicatievoorschrift), om het wijzigen van een bestaand gegeven (bijv. bijwerken
huisartsdossier) maar ook om het zichtbaar worden van bestaande gegevens (bijv. doordat
de patiënt nu toestemming geeft voor uitwisseling). Het heraanmelden vindt automatisch
plaats, hiervoor hoeft u geen handelingen te verrichten
• Daarnaast wordt de synchronisatiefunctie van de verwijsindex ondersteund
• Ook nieuw is de functionaliteit waarmee patiënten actief op de hoogte kunnen worden gesteld
van het aanmelden en opvragen van hun medische gegevens bij het LSP.
Let wel: het is niet mogelijk om op vertrouwensniveau ‘Laag’, indexgegevens van andere applicaties
op te vragen. Voor de huidige functionaliteit is het opvragen van gegevens van toepassing, maar naar
de toekomst toe zal deze functionaliteit ook ondersteund worden. Hierbij blijft een UZI-pas nodig.
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3 Inloggen in MicroHIS X
Voor sommige communicatie met het LSP is het gebruik van de UZI-pas een noodzakelijke
voorwaarde. U heeft 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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3.1

Bijzondere situaties Inloggen met UZI-pas

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.
Als u met de UZI-pas ingelogd zit in MicroHIS X en u trekt de UZI-pas uit de kaartlezer krijgt u de
volgende foutmelding.

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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3.2 Voor welke handelingen is de UZI-pas wel/niet nodig?
De UZI-pas heeft u nodig om 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:
1. Vastleggen van de opt-in in MicroHIS X, waarna de patiënt automatisch aangemeld wordt bij
het LSP
2. Afmelden van patiënten op de LSP vanuit MicroHIS X
3. Aanmelden van ICA’s op het LSP
4. Het gebruik van de SBV-Z functionaliteit (opvragen en controleren persoonsgegevens, BSN
en WID)
5. Het ontvangen en versturen van waarneemberichten en ketenzorgberichten via het LSP

Gemak! Om gebruik te kunnen maken van de SBV-Z volstaat een met de Organisatie
gegevens en LSP licentiesleutel geactiveerd MicroHIS X praktijkscherm.
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4 Opt-in akkoord van patiënten verkrijgen
Wanneer u patiënten om toestemming vraagt voor het uitwisselen van hun medische gegevens, bent
u verplicht hen voldoende te informeren. VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor
Zorgcommunicatie) stelt voorlichtingsmateriaal gratis ter beschikking. U kunt het materiaal hier zelf
downloaden. Foldermateriaal kunt u ook bestellen via de webshop,
https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Links/Informatie/Voorlichtingsmateriaal.

4.1 Informatieset Opt-in registratie
De VZVZ heeft een informatieset samengesteld die zorgaanbieders kan helpen bij de invoering van
het vragen van uitdrukkelijke toestemming (Opt-in) aan patiënten voor het beschikbaar stellen van
hun gegevens via het LSP. De Informatieset bevat zowel een toelichting voor u als huisarts als een
informatiefolder voor uw patiënten als een Opt-in toestemmingsformulier. Op de website van de VZVZ
treft u de elektronische versies aan: https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Home. Op deze website
worden de documenten wanneer daar aanleiding toe is geactualiseerd, dus handig daar af en toe te
kijken.

4.2 Wat houdt de Opt-in registratie in?
Om gebruik te kunnen maken van het LSP is het noodzakelijk:
• Dat de zorgaanbieder zijn/haar patiënten expliciet toestemming vraagt om hun gegevens
beschikbaar te stellen voor bevraging via het LSP tijdens de ANW-waarneming vanuit de
Huisartsenpost
• Dat patiënten vervolgens aangeven of ze WEL / NIET akkoord gaan met het beschikbaar
stellen van hun gegevens voor dit doel
• Dat patiënten bij een JA aangeven of het een akkoord is ZONDER / MET einddatum
• Patiënten stemmen hierbij in met de voorwaarden zoals beschreven in de folder 'Uw
medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)' gepubliceerd op de
website https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Home.

Advies
1. Stel de folder 'Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk
Schakelpunt (LSP)' beschikbaar aan uw patiënten (in de wachtruimte, op de balie,
via uw praktijkwebsite of anderszins).
2. Maak gebruik van het ‘Toestemmingsregistratie formulier patiënten’ om de
toestemming van uw patiënten te registreren.
U vindt beide formulieren op de website:
https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Links/Informatie/Voorlichtingsmateriaal

4.3 Toestemmingsregistratie formulier patiënten
Het standaardformulier biedt u de mogelijkheid om te registreren of een patiënt WEL/NIET akkoord
gaat met het beschikbaar stellen van zijn/haar gegevens. Het standaardformulier biedt helaas geen
gelegenheid om een eventuele einddatum bij een akkoord vast te leggen. Op de website van de
VZVZ https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Links/Informatie/Voorlichtingsmateriaal kunt u ook een
Word-versie van het registratieformulier downloaden die u naar eigen behoefte kunt aanpassen.
Voor kinderen gelden conform vigerende wetgeving de volgende regels:
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•
•
•

Voor kinderen tot 12 jaar geven de ouders toestemming
Voor kinderen tussen 12 en 16 jaar dienen kinderen en ouders een eigen formulier in te
vullen
Kinderen vanaf 16 jaar vullen alleen een eigen formulier in

Gemak! Als u voor de patiëntinstemming van het formulier gebruik blijft maken kunt u het
gescande formulier aan de patiënt hangen. Dit kan via Patiëntgegevens, menu Snelle
toegang, optie Documenten.

© 2017 DXC. All rights reserved.
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5 Opt-in registratie in MicroHIS X
MicroHIS X is voorbereid op de komst van de Opt-in voor Ketenzorg.
De komende tijd zal het OZIS ketenzorg berichtenverkeer vervangen worden door ketenzorg
berichtuitwisseling via het LSP. Momenteel loopt hiervoor een Proof of Concept in verschillende
praktijken.
Voor de uitwisseling van LSP ketenzorgberichten zal een aparte opt-in Ketenzorg aan de patiënt
gevraagd moeten worden. Vooruitlopend hierop is in scherm PAT-N-01 Patientgegevens, tabblad
Algemeen de mogelijkheid toegevoegd om alvast een opt-in voor de ketenzorg vast te leggen

In dit scherm kunt u per zorgtoepassing:
• Aanvinken dat u de ‘Patiënt om akkoord gevraagd’ hebt in het vakje Gevraagd
• Aanvinken dat de Patiënt akkoord is in het vakje Akkoord
• Een begindatum van het akkoord opgeven
• Een eventuele einddatum van het akkoord opgeven bij Opt-in HWG
In het veld Voorwaarden wordt verwezen naar de hierboven beschreven Informatiefolder. Dit veld
wordt met de set-up automatisch geïmporteerd en als vaststaand (niet wijzigbaar) gegeven getoond.
Hetzelfde veld is in het Praktijkscherm (PKT-K-01) (op het tabblad Organisatie en LSP)
geïmporteerd:

5.1 Opt-in registratie in MicroHIS X
In de praktijk kunnen per zorgtoepassing (Huisarts waarneem gegevens, Ketenzorg) de volgende
situaties voorkomen:
1. Patiënt is om akkoord gevraagd, maar heeft geen toestemming verleend
2. Patiënt is om akkoord gevraagd en heeft toestemming verleend
3. Voor de zorgtoepassing Huisarts waarneem gegevens: Patiënt is om akkoord gevraagd en
heeft toestemming verleend MET een einddatum. Anders dan bij de HWG opt-in, is het bij de
opt-in Ketenzorg niet mogelijk om een start- of einddatum vast te leggen. De opt-in gaat altijd
meteen in en is voor onbepaalde tijd. Dit hangt samen met het feit dat er een opt-in
Ketenzorg noodzakelijk is, zolang er een actieve verwijzing is. U kunt de opt-in Ketenzorg
natuurlijk wel intrekken, zodra er geen actieve verwijzingen meer zijn.
5.1.1 Patiënt om akkoord gevraagd, maar geen toestemming verleend
•
•
•
•
•

Selecteer de juiste patiënt
Ga naar het scherm Patiëntgegevens (PAT-N-01)
Ga naar het tabblad Algemeen
Klik op de button Bewerken
Zet het vinkje aan bij Gevraagd door in het vakje te klikken
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•
•

Klik op de button Opslaan
Het resultaat ziet er als volgt uit

•

LSP Status in de kopregel

5.1.2 Patiënt om akkoord gevraagd en toestemming verleend
•
•
•
•
•

Selecteer de juiste patiënt
Ga naar het scherm Patiëntgegevens (PAT-N-01)
Ga naar het tabblad Algemeen
Klik op de button Bewerken
Zet de vinkjes aan bij Gevraagd en Akkoord door in de betreffende vakjes te klikken

Bij een akkoord van de patiënt kunt u ook alleen een vinkje aanzetten bij
Akkoord. Automatisch wordt dan het vinkje gezet bij Gevraagd + huidige datum als de
Startdatum ingevuld.
of

•

Selecteer de Opt-in die u wil vastleggen
Klik op de button Opt-in LSP HWG verlenen of de button Opt-in LSP KZ Verlenen,
afhankelijk van de geselecteerde opt-in
De volgende melding wordt getoond:

•
•
•

Na Ok worden de vinkjes bij Gevraagd en Akkoord ingeschakeld
Klik op de button Opslaan
Het resultaat ziet er als volgt uit

•
•
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•

De begindatum
wordt automatisch op de dag van Vandaag gezet. Wilt u dit
aanpassen omdat u bijvoorbeeld achteraf de Opt-in gegevens invoert dan kunt u de datum
natuurlijk aanpassen (intikken of met de pijltjestoets)

•

De LSP Status in de kopregel wordt eerst gewijzigd in:

Als u met de muis over de tekst gaat, wordt onderstaande hint getoond:

•

Het dossier wordt na registratie van het opt-in akkoord automatisch aangemeld bij het LSP,
als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Vanaf MicroHIS X is voor het aanmelden geen
aparte handeling meer nodig.
De LSP status in de kopregel zal dan gewijzigd worden in:

5.1.3 Patiënt om akkoord gevraagd en toestemming verleend MET einddatum
•
•
•
•
•

•
•
•

Selecteer de juiste patiënt
Ga naar het scherm Patiëntgegevens (PAT-N-01)
Ga naar het tabblad Algemeen
Klik op de button Bewerken
Zet het vinkje aan bij Akkoord door in het betreffende vakje te klikken (Patiënt om akkoord
gevraagd is automatisch mee aangevinkt) bij de regel Opt-in HWG
Anders dan bij de HWG opt-in, is het bij de opt-in Ketenzorg niet mogelijk om een start- of
einddatum vast te leggen. De opt-in gaat altijd meteen in en is voor onbepaalde tijd. Dit hangt
samen met het feit dat er een opt-in Ketenzorg noodzakelijk is, zolang er een actieve
verwijzing is. U kunt de opt-in Ketenzorg natuurlijk wel intrekken, zodra er geen actieve
verwijzingen meer zijn.
Vak Startdatum wordt automatisch gevuld met de datum van Vandaag
Kies in het vak Einddatum bijvoorbeeld voor een jaar later via het kalendertje
Klik op de button Opslaan, het resultaat ziet er als volgt uit

5.1.4 Bijzondere situaties
•

Het invullen en bewerken van het scherm Opt-in gegevens kan alleen met de button
Bewerken
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•

Als u het veld Einddatum leegmaakt, dan blijft het Akkoord geldig, want de Startdatum is nog
steeds van kracht. Feitelijk maakt u van een eindig akkoord een oneindig akkoord

•

Het invullen van een Einddatum die vóór de Startdatum ligt is niet mogelijk. Het leegmaken
van de startdatum is niet mogelijk

•

Het invullen van een Einddatum zonder een Startdatum is niet mogelijk. Het veld Begindatum
is namelijk gekoppeld aan het vastleggen van patiënt is Akkoord

De opt-in Ketenzorg is niet nodig voor de al bestaande mogelijkheid om de huisarts
waarneemgegegevens uit te wisselen via het LSP. Daarvoor voldoet de bestaande
opt-in HWG.
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6 Voor aanmelden patiënten SBV-Z BSN nodig
6.1 Voorwaarden voor aanmelden op het LSP
Patiënten kunnen alleen op het LSP worden aangemeld als aan ALLE volgende voorwaarden is
voldaan:
1. Uw MicroHIS X systeem dient gebruiksklaar te zijn voor de communicatie met het LSP (zie
handleiding MicroHIS X Gebruiksklaar maken voor LSP)
2. Een Opt-in akkoord voor een of meerdere zorgtoepassingen bij de patiënt is vastgelegd
(vinkjes aan bij Opt-in gegevens Gevraagd en Akkoord bij Opt-in HWG en/of Opt-in KZ)
3. Een eventuele einddatum van de Opt-in nog niet verstreken is (dus in de toekomst ligt)
4. Het BSN een bij de SBV-Z geverifieerd BSN is (in plaats van een Vecozo-BSN)
5. Het BSN een Definitief BSN is (met dus ook een WID akkoord)

De eerste drie voorwaarden zijn in de voorgaande hoofdstukken besproken. We gaan nu verder in op
het juiste BSN dat nodig is om patiënten te kunnen aanmelden op het LSP.
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6.2 Batchomzetting Vecozo-BSN naar SBV-Z BSN
Als u de LSP Licentiesleutel nog niet hebt ingevoerd in MicroHIS X werkt u nog niet met de SBV-Z
koppeling. Uw BSN’s worden nog geverifieerd bij Vecozo. Om patiënten met een Opt-in akkoord te
kunnen aanmelden is het nodig dat de Vecozo-BSN’s worden geverifieerd bij de SBV-Z.
Zodra uw MicroHIS X systeem gebruiksklaar is voor communicatie met het LSP (o.a. LSP
Licentiesleutel ingevoerd in het praktijkscherm van MicroHIS X) zult u zien dat het BSN van een
patiënt dat voorheen zichtbaar was als volgt:

Nu voorzien is van een uitroepteken:
!
Op het moment dat u op het uitroepteken klikt ziet u de volgende uitleg verschijnen:

In het voor u nieuwe scherm BSN/WID-registratie (BSN-M-02 i.p.v. BSN-M-01) ziet u staan dat het
gaat om een BSN verkregen bij de bron Vecozo.

111111110

In dit scherm ziet u ook de button Verificatie via SBV-Z . Deze button is handig te gebruiken als het
om een individuele patiënt gaat.
Voor de batchomzetting van BSN’s gaat u in MicroHIS X naar:
• Hoofdmenu (9-knoppen scherm)
• Button Communicatie
• Via het menu naar 5. LSP
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•

Hier kiest u voor LSP handelingen
Dit scherm wordt standaard in Selectie tbv BSN verificatie SVB-Z voorgezet

•

Als u klikt op het uitklaplijstje ziet u de volgende opties

•

Alle patiënten van wie het BSN geverifieerd dient te worden bij de SBV-Z verschijnen hier

•

U kunt de hele Wachtrij in één keer selecteren door te klikken op het vakje in de titelbalk

•

Vervolgens wordt de button Verwerk onder in het scherm actief

•

Het resultaat ziet er als volgt uit

•

In de kopregel van de patiënt ziet u nu een SBV-Z geverifieerd BSN (in het zwart) dat
gebruikt kan worden om een patiënt aan te melden op het LSP

Let op! Dit bulkproces kan veel tijd in beslag nemen. Het advies is dan ook om dit buiten
werktijd te doen
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Samengevat!
•

Werkt u met de SBV-Z dan zult u de SBV-Z verificatie vaak in het
BSN/WID registratiescherm (BSN-M-02) doen op individueel patiëntniveau
(ingang Patiënt)

•

Als u voor de eerste keer gaat werken met de SBV-Z zult u de bulkomzetting van
de BSN’s vanuit de Wachtrij LSP handelingen (LSP-S-03) doen
(ingang Communicatie)
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7 Aanmelden van patiënten
Als aan alle genoemde voorwaarden is voldaan worden patiënten automatisch aangemeld op het
LSP







Uw MicroHIS X systeem dient gebruiksklaar te zijn voor de communicatie met het LSP (zie
handleiding 1. MicroHIS X Gebruiksklaar maken voor het LSP)
Een Opt-in akkoord bij de patiënt is vastgelegd voor een of meer zorgtoepassingen (vinkjes aan
bij Opt-in Gegevens bij Gevraagd en bij Akkoord bij Opt-in HWG en/of Opt-in KZ)
Een eventuele einddatum van de Opt-in nog niet verstreken is (dus in de toekomst ligt)
Het BSN een bij de SBV-Z geverifieerd BSN is (in plaats van een Vecozo-BSN)
Het BSN een Definitief BSN is (met dus ook een WID akkoord)

Voor het aanmelden van de patiënt bij het LSP is vanaf MicroHIS X 13.6 geen aparte handeling meer
nodig. Zodra de patiënt voor een of meer zorgdoelen (waarneming, ketenzorg) een opt-in heeft
verleend, wordt de patiënt automatisch aangemeld bij het LSP. Zodra alle opt-ins zijn ingetrokken of
beëindigd, wordt de patiënt automatisch afgemeld van het LSP. Er kan enige tijd verstrijken tussen
het verlenen of intrekken van de opt-in en het aanmelden respectievelijk afmelden van de patiënt bij
het LSP.
Vanaf MicroHIS X 13.6 bevat scherm LSP-S-03 Wachtrij LSP handelingen niet meer de patiënten die
bij het LSP aan- en afgemeld moeten worden. De wachtrij LSP handelingen bevat nog wel de
patiënten van wie het BSN geverifieerd moeten worden bij SVB-Z. Ook kan de wachtrij nog gebruikt
worden in bijzonder situaties, bijv. voor bulkafmelding van patiënten in geval van
praktijkveranderingen.
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8 Afmelden van patiënten
In de volgende situaties wordt een patiënt automatisch bij het LSP afgemeld:
1. De patiënt vertrekt uit de praktijk (te herkennen aan een einddatum bij de patiënt)
2. De patiënt heeft geen Definitief BSN meer (te herkennen aan een niet-zwart BSN bij de
patiënt)
3. De einddatum van de Opt-in akkoord van een patiënt is verlopen (te herkennen aan de
einddatum Opt-in bij de patiënt en status Opt-in verlopen in de kopregel) en er is geen opt-in
meer voor een andere zorgtoepassing
4. De patiënt trekt zijn/haar Opt-in akkoord in (te herkennen aan vinkje uit bij
Opt-in gegevens Akkoord) en er is geen opt-in meer voor een andere zorgtoepassing
Daarnaast zal in bepaalde situaties het totale patiëntenbestand op het LSP Afgemeld dienen te
worden. Deze handeling wordt toegelicht in een volgend hoofdstuk.

8.1 De patiënt vertrekt uit de praktijk
Een patiënt kan om allerlei redenen de praktijk verlaten, bijvoorbeeld door een verhuizing of
overlijden. In dat geval zal bij een patiënt een einddatum worden vastgelegd. Vervolgens zal
gevraagd worden of u de patiënt ook wilt afmelden. Net als bij het aanmelden kunt u besluiten dat
direct te doen (wat de voorkeur heeft) of op een later moment (via de wachtrij).
Werkwijze
• Ga naar het scherm Patiëntgegevens en het tabblad Algemeen van een patiënt die
aangemeld is op het LSP

•

Kies onder in het scherm voor de button Inactiveren

•

Automatisch springt MicroHIS X naar het tabblad Praktijk waar de Datum vertrek op de
dag van Vandaag wordt gezet, pas deze voor het voorbeeld aan naar de dag van
Gisteren. Vul een Reden vertrek in

•
•

Sla het resultaat op met de button Opslaan
De volgende melding zal verschijnen
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•

Net als de vergelijkbare vraag voor Aanmelden kunt u ook nu kiezen tussen direct
afmelden (Ja) of later afmelden (Nee)

8.2 De patiënt heeft geen Definitief BSN meer
Indien blijkt dat een patiënt bij een SBV-Z controle niet langer over een BSN beschikt (bijvoorbeeld bij
een verhuizing naar het buitenland) of over een geldig WID (bijvoorbeeld een WID dat niet langer in
omloop is) is er niet langer sprake van een Definitief BSN. In dat geval dient de patiënt afgemeld te
worden op het LSP.
Werkwijze
• Ga naar het scherm Patiëntgegevens (PAT-N-01) van een patiënt met een Definitief BSN
die aangemeld is op het LSP

•

Ga de Snelle toegang naar Registratie BSN/WID
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•

U komt nu in het scherm BSN-M-02 Registratie BSN/WID

•

Haal nu de WID-status met de button Niet vergewist leeg

•
•
•
•

De status Patiënt is initieel vergewist! is nu verwijderd
Klik onder in het scherm op de button OK
Keer terug naar het Patiëntgegevens scherm (tabblad Algemeen)
Daarin ziet u dat de button Afmelden bij het LSP geactiveerd is

•

U kunt de patiënt afmelden vanuit PAT-N-01 (Patiëntgegevens) met deze button, of u
kunt naar het BSN-WID scherm gaan en daar de WID Status weer op Akkoord zien te
krijgen zodat afmelden op de Infrastructuur niet nodig is (voorkeursroute)

8.3 Einddatum van Opt-in akkoord van patiënt is verlopen
Als een patiënt een beperkte geldigheid bij een Opt-in akkoord heeft laten registreren zal daarvan
melding worden gedaan in MicroHIS X. U kunt dan besluiten om in overleg met de patiënt een nieuwe
einddatum vast te stellen of de einddatum te verwijderen (onbeperkte geldigheid).
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•

Ga naar het scherm Patiëntgegevens (PAT-N-01) van een patiënt waarbij een
Einddatum in de toekomst bij de LSP Opt-in gegevens is vastgelegd
•

•
•

Klik op de button Bewerken
Zet de datum bij Tot naar een datum in de toekomst of verwijder de datum
•

•

Klik op de button Opslaan

8.4 Patiënt trekt haar/zijn Opt-in akkoord in
De patiënt kan initieel een Opt-in akkoord hebben afgegeven (al dan niet met een einddatum) en in
een later stadium besluiten zijn/haar akkoord te willen intrekken. In dat geval zet u bij de patiënt bij de
Opt-in gegevens Akkoord uit.
•

Ga naar het scherm Patiëntgegevens (PAT-N-01) van een patiënt waarbij het vinkje aan
staat bij Akkoord in de LSP Opt-in gegevens

•
•
•

Klik op de button Bewerken
Zet het vinkje uit bij Patiënt is akkoord
Klik op de button Opslaan

of
•

•

Selecteer de opt-in die u wil intrekken
Klik op de button Opt-in LSP HWG intrekken of de button Opt-in LSP KZ intrekken,
afhankelijk van de geselecteerde opt-in
De volgende melding wordt getoond:
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•

De LSP status in de kopregel wordt:
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9 Wachtrij LSP handelingen
Zoals de naamgeving feitelijk al doet vermoeden gaat het in de Wachtrij LSP handelingen om de
openstaande acties die nog afgehandeld moeten worden. Het scherm Wachtrij LSP handelingen is
als volgt te bereiken.
•
•

Ga naar het Hoofdmenu (9-knoppenscherm) in MicroHIS X
Kies voor de ingang Communicatie

•

Klik in het menu op 5. LSP

•

De verschillende menu onderdelen worden geopend

•
•

Als u nu klikt op Aan- en afmeldingen komt u in de Wachtrij LSP handelingen
U kunt hier kiezen uit meerdere acties

9.1 Selectie t.b.v. BSN verificatie SBV-Z
•

Als u toegang heeft tot de SBV-Z functionaliteit kunt u klikken op

© 2017 DXC. All rights reserved.

Page 25 of 45

•

Op het moment dat u een of meerdere of alle patiënten (via vakje in titelbalk) aanvinkt en klikt
op de button Verwerk gaan ze 1-voor-1 verwerkt worden

•

De verwerkingstijd wordt getoond

•

Het eindresultaat wordt getoond: Verwerking geslaagd

9.2 Automatische selectie
In het Automatische selectiescherm staan alle handelingen die u nog te verrichten hebt rondom het
Aan- en Afmelden van patiënten.
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•

Zo krijgt u bijvoorbeeld de volgende openstaande handelingen te zien

•

Zo ziet u:
 3 acties rondom het Afmelden van patiënten omdat er geen opt-in akkoord is
vastgelegd. Dit betekent dat deze patiënten in eerste instantie een Opt-in akkoord
hadden afgegeven dat later is ingetrokken
 2 acties rondom het Opnieuw verifiëren van het BSN bij het SBV-Z
 1 actie rondom het Aanmelden van een patiënt omdat bij deze patiënt een Opt-in
akkoord is vastgelegd of omdat er een wijziging in de Opt-in gegevens heeft
plaatsgevonden waardoor deze patiënt aangemeld kan worden

•

U kunt ook switchen naar een van de andere opties

•

Klikt u op de modus Selectie tbv BSN verificatie SBV-Z, dan komt u in dezelfde weergave
terecht als bij de vorige paragraaf beschreven
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10 Bijzondere situaties Aan- en afmelden
In specifieke situaties waarbij er praktijkveranderingen optreden zal het totale patiëntenbestand op
het LSP afgemeld dienen te worden:
1. Bij een praktijkovername
2. Bij een praktijksamenvoeging
3. Bij een praktijksplitsing
4. Overige praktijkveranderingen dienen afgestemd te worden met Nictiz, Servicecentrum
Zorgcommunicatie en het UZI-register om na te gaan of/welke acties nodig zijn.
In deze situaties dienen de patiënten:
• door de praktijkhouders van VOOR de verandering te worden afgemeld, en
• de patiënten door de praktijken van NA de verandering weer te worden aangemeld.

10.1 Bulkafmelding in geval van praktijkveranderingen
Mocht u te maken krijgen met de verplichting om patiënten in bulk af te melden dan doet u dit vanuit
het scherm Wachtrij LSP handelingen.
Werkwijze
• U gaat naar het 9 knoppen Hoofdmenu en kiest voor Communicatie
• U gaat naar 5. LSP / Aan- en afmeldingen
• U kiest onder in het scherm voor de optie Selectie tbv iedereen afmelden

•

Het volgende resultaat wordt getoond

•

U kunt nu alle patiënten afmelden door in de titelbalk het eerste vakje aan te vinken. Alle
onderliggende patiënten worden dan geselecteerd en na een druk op de button Verwerk
worden alle patiënten afgemeld

Let op!
Dit bulkproces kan veel tijd in beslag nemen. Het advies is dan ook om dit buiten
werktijd te doen.
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11 LSP Status van patiënten
Het resultaat van het verlenen en/of intrekken van de opt-in is ook terug te zien in de kopregel van het
NAW-tabblad op patiëntniveau.

11.1 Toelichting bij verschillende LSP Statussen
Er is voor gekozen om de LSP Status in de kopregel een plek te geven, net zoals eerder gedaan is
voor het BSN. De kopregel is een blikvanger waarin diverse belangrijke gegevens worden getoond,
zowel administratief als medisch inhoudelijk. Met diverse accentueringen heeft u zo snel zicht op
eventuele acties die u kunt ondernemen, zoals met een rode kleur en/of een uitroepteken.
De LSP Status wordt bepaald door en is het resultaat van een drietal criteria en wijzigingen hierin:
1. De status van het BSN
2. De status van de Opt-in
3. De status van Aan- en/of Afmelden
De LSP Status in de kopregel toont u de actuele LSP Status op patiëntniveau.
Ook is er natuurlijk een link met de Wachtrij LSP handelingen. Acties die nog een ‘openstaand
karakter’ hebben komen hierin terecht. Zo zult u acties gerelateerd aan de statussen Onterecht
aangemeld bij het LSP en Onterecht niet aangemeld bij het LSP in de Wachtrij terug zien.
Voor de LSP Status is ervoor gekozen om met zes verschillende statussen te werken:
Aangemeld bij LSP

Terecht aangemeld bij het LSP

Niet akkoord (niet aangemeld)

Terecht niet aangemeld bij het LSP

! Niet gevraagd (niet aangemeld)

Terecht niet aangemeld bij het LSP (met een uitleg)

! Aangemeld bij LSP

Onterecht aangemeld bij het LSP (met een uitleg)

! Niet aangemeld bij LSP

Onterecht niet aangemeld bij het LSP (met een uitleg)

Opt-in verlopen

Aandacht voor het verlopen Opt-in van de patiënt

11.1.1 Status: Aangemeld bij LSP

Status: Aangemeld bij LSP (Terecht aangemeld bij het LSP)
Deze status betekent dat alle onderliggende statussen bij de patiënt in feite op groen licht staan:
BSN, Opt-in en Aanmelden. Dit is de ideale status om patiëntgegevens voor de ANW-waarneming
met de HAP te kunnen uitwisselen via het LSP.
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11.1.2 Status: Niet akkoord (niet aangemeld)

Status: Niet akkoord (niet aangemeld) (Terecht niet aangemeld bij het LSP)
Deze status betekent dat aan de patiënt expliciet te kennen heeft gegeven niet akkoord te gaan met
het aanmelden en opvragen van gegevens bij het LSP.
11.1.3 Status: ! Niet gevraagd (Niet aangemeld)

Status: ! Niet gevraagd (Niet aangemeld) (Terecht niet aangemeld bij het LSP, met een uitleg)
Het uitroepteken bij de status ! Niet gevraagd (niet aangemeld) betekent dat er voor deze patiënt
nog actie moet worden ondernomen om toestemming te vragen.
Als u met de muis op de tekst positioneert, wordt een hint getoond:

Deze patiënt is dus nog niet gevraagd c.q. wel gevraagd maar heeft nog geen reactie gegeven op het
verzoek om te laten of zijn/haar gegevens beschikbaar mogen worden gesteld voor bevraging door
het LSP. Het advies is dan ook om hier actie op te ondernemen richting de patiënt.
Nb! Dit hoeft niet te betekenen dat dit het enige is dat nodig is om een patiënt te kunnen Aanmelden.
Het kan goed zijn dat de BSN Status ook nog niet Definitief is. Dit uitroepteken bij deze specifieke
status heeft als insteek om aandacht te vragen voor de Opt-in vraag.
11.1.4 Status: ! Aangemeld bij LSP

Status: ! Aangemeld bij LSP (Onterecht aangemeld bij het LSP, met een uitleg)
Deze status betekent dat een patiënt onterecht is aangemeld bij het LSP. Hieraan kunnen allerlei
redenen ten grondslag liggen. Zo kan de patiënt de BSN Status niet meer op orde zijn, of de Opt-in
status of kan een patiënt bijvoorbeeld vertrokken zijn uit de praktijk. Of een combinatie van meerdere
criteria.
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11.1.5 Status: ! Niet aangemeld bij LSP

Status: ! Niet aangemeld bij LSP (Onterecht niet aangemeld bij het LSP, met een uitleg)
Deze status betekent in feite dat de patiënt aangemeld zou worden op de Infrastructuur, maar dat dit
nog niet gebeurd is. Het uitroepteken bij deze status geeft de bijbehorende uitleg.

Bij deze status is het belangrijk actie hierop te ondernemen om de patiënt aan te melden. Dit kan
zowel vanuit het Patiëntgegevens scherm met de button Aanmelden bij LSP als vanuit de Wachtrij
LSP Handelingen door de betreffende patiënt te selecteren en de aanmelding te realiseren met de
button Verwerk.
11.1.6 Status: Opt-in verlopen

De LSP Status van deze patiënt is helder. De einddatum van het Opt-in akkoord is verlopen en dient
met de patiënt opnieuw besproken te worden. Resulterend in een nieuwe einddatum, geen einddatum
of een intrekking van het Opt-in akkoord.
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12 Opt-in overzicht
Op individueel patiëntniveau zijn de verschillende statussen goed te volgen. En ook eventuele acties
rondom het Aan- en afmelden van patiënten krijgt u in een totaaloverzicht aangeboden vanuit de
Wachtrij LSP handelingen. Een behoefte die u mogelijk ook heeft/krijgt is om op praktijkniveau te zien
“Hoe ver ben ik nu gevorderd met mijn Opt-in registratie?”. Het is natuurlijk plezierig om van zoveel
mogelijk patiënt een terugkoppeling op de Opt-in akkoord vraag te krijgen.
Om u hierbij te helpen is voor MicroHIS X het scherm Overzicht LSP Opt-in (LSP-S-04) ontwikkeld.

Hoe komt u in dit scherm?
• Vanuit het 9 knoppen Hoofdmenu naar Communicatie
• Ga in het menu naar 5. LSP

•
•

•

•

Kies hier voor Overzicht Opt-in
U komt dit scherm standaard binnen op de volgende filterweergaven:
o
Zorgtoepassing
Huisartswaarneemgegevens (HWG)
o
Gevraagd
leeg (wil zeggen alle statussen)
o
Akkoord
leeg
o
Einddatum
leeg
o
Actieve patiënten Ja
Bij Zorgtoepassing kunt u filteren op Huisartswaarneemgegevens (HWG) of op Ketenzorg
(KZ). Rechts ziet u dan het aantal vaste, actieve patiënten die akkoord hebben gegeven voor
de opt-in van de geselecteerde zorgtoepassing:

Wilt u bijvoorbeeld zien aan wie u reeds de vraag over het Opt-in akkoord hebt voorgelegd
dan selecteert bij Gevraagd voor Ja. In onderstaand voorbeeld ziet u dat u bij 22 patiënten
deze vraagstelling hebt geregistreerd.
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•

En dan bent u vervolgens waarschijnlijk ook geïnteresseerd bij hoeveel van deze patiënten u
een Akkoord hebt vastgelegd. Dat zijn er in dit voorbeeld 20.

•

De filter-instelringen waarin u waarschijnlijk uiteindelijk het meest geïnteresseerd bent zijn de
volgende: Gevraagd – Nee en Einddatum – Ja. Dit zijn de twee filters die namelijk om een
actie vragen. Dit wordt hieronder in meer detail besproken.

12.1 Opt-in overzicht: filter Gevraagd - Nee
Het Filter Gevraagd – Nee betekent dat u de vraag over het al dan instemmen nog niet met de patiënt
hebt besproken. Het is belangrijk hier snel actie op te ondernemen omdat u anders de gegevens van
deze patiënten niet kunt aanmelden voor bevraging op het LSP. Daarmee zijn de medische gegevens
van deze patiënten via deze route niet beschikbaar op de HAP.
In onderstaand voorbeeld van een praktijk startende met de Opt-in registratie zal het aantal patiënten
dat niet gevraagd is om een akkoord zeer hoog zijn. In onderstaand voorbeeld zijn dit 3404 patiënten.
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12.2 Opt-in overzicht: filter Einddatum - Ja
Ook dit filter is van belang omdat bij patiënten met een geregistreerde einddatum de vraag over het
Opt-in akkoord in de toekomst op enig moment opnieuw moet worden voorgelegd. Verstrijkt deze
datum en is er geen actie ondernomen dan zijn de medische gegevens van deze patiënt niet langer
opvraagbaar vanuit de HAP. In onderstaand voorbeeld zijn dit 3 patiënten.

12.3 Overzicht Afdrukken, Exporteren of sorteerbestand van maken
U heeft drie mogelijkheden met het overzicht dat getoond wordt in het scherm. U kunt het overzicht
1. Afdrukken
2. Exporteren naar Excel
3. Een sorteerbestand van maken om te gebruiken voor bijvoorbeeld een mailng.
We maken eerst een selectie van alle actieve, vaste patiënten die nog niet gevraagd zijn'
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12.3.1 Overzicht Afdrukken
U kunt het overzicht

U krijgt eerst een Afdrukvoorbeeld te zien waarna u daadwerkelijk een Afdruk kunt maken

12.3.2 Overzicht exporteren naar Excel
•
•
•
•
•
•
•

Klik op een patiëntregel in LSP-S-04
Druk de toets-combinaties Ctrl-A en Ctrl-C achtereenvolgend in
Open een nieuw leeg Werkblad in Excel
Plak het geselecteerde bestand met Ctrl-V in Excel
Selecteer het volledige Werkblad door in de linkerbovenhoek te klikken
Dubbelklik op de scheiding van een kolom om de kolombreedtes van alle kolommen passend
te maken op de inhoud
Het resultaat kan er als volgt uit zien
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•

Desgewenst kunt u in Excel naar eigen behoefte verdere sorteringen en filters aanbrengen
en kunt u een afdruk maken
12.3.3 Sorteerbestand maken

•
•

Door op de button Sorteerbestand te klikken, maakt u een sorteerbestand aan, dat u kunt
gebruiken om bijvoorbeeld een mailing te sturen naar patiënten die u nog niet gevraagd
heeft. Ook kunt u etiketten afdrukken van deze patiënten.
Ga vervolgens vanuit het 9 knoppen Hoofdmenu naar Patiënt
Klik in het menu op 1. Snelle toegang op Afdrukken

•

Klik op het pijltje bij Afdrukken en kies voor Kies een rapport

•
•

Kies bijvoorbeeld het rapport LSP Opt-in brief personalia ingevuld
Per patiënt worden er drie pagina's afgedrukt met op de derde pagina het VZVZ
Toestemmingsformulier, waarbij de personalia al ingevuld zijn.

•
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•

Vervolgens kiest u voor een Etiket lay-out en maakt u van de patiënten uit hetzelfde sorteer
bestand een etiket om op de brief te plakken.

12.4 Toelichting percentages LSP Opt-in registratie
Zorgverleners die het LSP gebruiken, kunnen in aanmerking komen voor LSP-vergoedingen. Als
huisarts kunt u bijvoorbeeld een tegemoetkoming krijgen in de tijd en moeite die u investeert in het
vragen van toestemming aan uw patiënten, het verwerken van de opt-ins in uw systeem en het
aanmelden van dossiers bij het LSP. De koepelorganisaties van zorgaanbieders, waaronder de LHV,
en Zorgverzekeraars Nederland hebben hier afspraken over gemaakt. De uitkering van de
vergoeding is gebaseerd op het percentage aangemelde dossiers in uw praktijk.
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Om te zien of u op koers ligt voor het behalen van de LSP vergoeding worden in scherm LSP-S-04,
Overzicht LSP Opt-in percentages getoond. Hieronder volgt een toelichting op de getoonde aantallen
en percentages voor de verschillende filters in dit scherm.

1. Totaal aantal actieve vaste patiënten – 100% (97)

2. Totaal aantal actieve patiënten - alle categorieën – 121,6% (118)

3. Totaal aantal actieve vaste patiënten – Opt in Gevraagd 17,5% (17)

4. Totaal aantal actieve vaste patiënten – Opt in Niet gevraagd 82,5% (80)

5. Totaal aantal actieve vaste patiënten – Gevraagd en Akkoord 17,5% (17)

6. Totaal aantal actieve vaste patiënten – Gevraagd en Niet akkoord 0,0% (0)

Voor de uitkering van de jaarlijkse vergoeding is het percentage wat de VZVZ aan u verstrekt leidend.
Voor vragen hierover kunt u contact opnemen met het Supportdesk van VZVZ support@vzvz.nl of
070-3173492. Meer informatie over de LSP vergoedingen voor huisartsen vindt u op de website van
VZVZ, https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Vergoedingen/LSP-vergoedingen-voor-huisartsen.
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13 MicroHIS X en de extra’s via de SBV-Z
13.1 Inschrijven van nieuwe patiënt op BSN
Door de koppeling met de SBV-Z is het nu mogelijk om een patiënt in MicroHIS X in te schrijven op
basis van het BSN. Hiervoor voert u de volgende stappen uit:
• Ga naar het Patiëntgegevens scherm (PAT-N-01)
• Klik op de knop Nieuwe patiënt via SBV-Z , u komt in het scherm PAT-N-03

© 2017 DXC. All rights reserved.

Page 39 of 45

13.1.1 Zoeken op BSN bij SBV-Z
Neem in het BSN-veld het BSN over uit het identiteitsdocument (WID) van de patiënt en klik op
Zoeken
Nu worden de gegevens van de patiënt opgehaald bij de SBV-Z en getoond. Deze gegevens kunt u
direct zonder typewerk overnemen in MicroHIS X.

Wanneer u een BSN invult dat niet aan de 11-proef voldoet zal de SBV-Z de volgende foutmelding
teruggeven:
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13.1.2 Zoeken op persoonsgegevens bij SBV-Z
Via Geavanceerd, op:
• Geslacht
• Geboortedatum
• Postcode
• Huisnummer
• Achternaam

Er zijn twee ‘zoekpaden’ die criteria bevatten waarmee in de database van de SBV-Z naar de
gewenste patiënt wordt gezocht. In de bijgaande tabel ziet u de verplichte criteria van de twee
zoekpaden:

Geslacht
Geboortedatum
Postcode
Huisnr.
Achternaam

Zoekpad 1
X
X
X
X

Zoekpad 2
X
X

X

Om te kunnen zoeken dient u een van beide zoekpaden te volgen. Geslacht
en geboortedatum zijn in beide routes verplichte criteria.

Bij het zoeken zijn verschillende antwoorden mogelijk vanuit de SBV-Z, waaronder:

Na klikken op de button OK verschijnt de vraag over de categorie patiënt (vaste patiënt staat
voorgeselecteerd)
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Na OK krijgt u de volgende melding

13.1.3 WID-controle bij SBV-Z
Nadat u een nieuwe patiënt hebt ingevoerd zal MicroHIS X vragen of u direct de WID-controle wenst
uit te voeren

Als u klikt op Ja zal de automatisch het BSN/WID scherm (BSN-M-02) worden opgestart
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U ziet dat het BSN de status BSN Akkoord kent. Vervolgens kunt u de WID controle via de SBV-Z
uitvoeren. Met de WID-controle stelt u de identiteit van de patiënt vast. De WID-controle is verplicht
om tot een definitief BSN te komen.
Bij Soort identiteitsdocument kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

•
•

Soort identiteitsdocument: u selecteert het gewenste document
Nummer identiteitsdocument: u legt het nummer van het document vast

Vervolgens worden de drie buttons onderin het WID-scherm actief:
• Niet vergewist: bij het klikken op deze button worden de gevulde velden geschoond
• Handmatig vergewissen: bij het klikken op deze button wordt de identiteit handmatig
vergewist (dus niet via de SBV-Z)
• WID-controle via SBV-Z: bij het klikken op deze button worden de ingevulde gegevens
gecontroleerd bij de SBV-Z

Hierbij kunnen verschillende meldingen plaatsvinden afhankelijk van het resultaat:
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U kunt alleen een WID-controle via de SBV-Z uitvoeren als daaraan een BSN
is gekoppeld. Zorg dus dat u bij de patiëntregistratie kiest voor de button
Nieuwe patiënt via SBV-Z zodat u altijd eerst het BSN geverifieerd vastlegt

Na het verlaten van dit scherm kunt u de patiënt, mits akkoord voor OPT-in, direct aanmelden op het
LSP. Via de knop Aanmelden bij LSP op het tabblad Algemeen

Let op niet alle voor MicroHIS X relevante gegevens zijn bekend bij de SBV-Z,
denk aan vaste of tijdelijke patiënt, vaste apotheek, telefoonnummers en
e-mail. Loop deze zaken dus altijd nog even na

13.2 Persoonsgegevens controleren bij SBV-Z
Ga voor het controleren van deze gegevens naar het Patiëntgegevens scherm (PAT-N-01). Klik daar
in het tabblad Algemeen op de knop Gegevens controleren .
U komt dan in het scherm Controle Persoonsgegevens (PAT-N-03)
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In de linker kolom ziet u de gegevens zoals deze bij de SBV-Z bekend zijn en aan de rechterkant hoe
ze in MicroHIS X vastgelegd zijn. Met vinkjes kunt u bepaalde SBV-Z gegevens direct in MicroHIS X
overnemen. U klikt op de button OK om uw keuze vast te leggen.

Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om alle gegevens uit de SBV-Z over te nemen met de button
Alles overnemen . Deze functie kunt u gebruiken om uw NAW-gegevens op orde te brengen.
Anderzijds is deze functie zeer nuttig bij patiënten waarbij de automatische SBV-Z verificatie niet
succesvol verlopen is om na te gaan waar de verschillen zitten. In onderstaand voorbeeld worden alle
gegevens overgenomen en blijft de voorletter uit MicroHIS staan omdat deze niet bij de SBV-Z
bekend is.

U klikt op de button OK om uw keuze vast te leggen. De overgenomen velden uit de SBV-Z
administratie worden in de patiëntregistratie in MicroHIS X verwerkt.
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