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1

LSP-modu le in Medicom

1.1

LSP-module openen

U opent de LSP-module via de LSP-knop in de menubalk of via Ctrl+F3. De knop is alleen
zichtbaar indien u aangesloten bent op het LSP:
fli Med1com

, ,~

oe

1.2 Inloggen met de UZI-pas
Wanneer u in Medicom een LSP-gerelateerde actie wilt uitvoeren, dient u in te loggen met
uw UZI-pas en de daaraan gerelateerde unieke pincode. Voor alle overige werkzaamheden in
de eigen huisartsenpraktijk is het inloggen met de UZI-pas niet nodig, behalve wanneer u
gebruikmaakt van twee-factorauthenticatie. Als twee-factorauthenticatie niet actief is, is het
wel mogelijk om met uw UZI-pas in te loggen maar het is dan niet verplicht.
U gaat als volgt te werk:
■

Log in onder uw eigen medewerkersgegevens en stop uw UZI-pas in de paslezer.

■

Wacht tot het lampje op de paslezer groen brandt en klik op de LSP-knop

~ in

de

menubalk in Medicom.
■

Geef uw pincode behorende bij uw UZI- pas in.

■

Klik op OK. De module voor de LSP-gerelateerde acties verschijnt:
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Voor huisartsen zijn alle tabbladen beschikbaar. Het aan en afmelden van patiënten op het
LSP gebeurd automatisch, hiervoor is inloggen met de UZI-pas niet nodig.
Wanneer met beheermandaten wordt gewerkt en een medewerker door de huisarts tot
mandaatbeheerder is benoemd, dan zal voor hem/haar ook het tabblad Zorgmandaten
beschikbaar zijn.
In de volgende paragrafen worden de mogelijkheden van de LSP-module besproken.

1.3 Aan-/ Afmelden van patiëntendossier bij het LSP
Er zijn drie gegevenssoorten die door huisarts aangemeld worden: Levensloopdossier,
Condities (contra-indicaties) en Overgevoeligheden (Intoleranties). Contra-indicaties en
Intoleranties worden ook wel ICA-gegevens genoemd. Het aan- en afmelden gebeurt
automatisch. Voorwaarde voor aanmelding is dat er bij de patiënt een geverifieerd BSN
geregistreerd is, WID-controle/vergewissing is uitgevoerd en een Opt-in-registratie is
vastgelegd. Wanneer in de stamgegevens van een patiënt de optie 'privacy' is aangevinkt,
worden dossiers niet aangemeld bij het LSP.
Wanneer de medicatiehistorie van een patiënt is aangemeld bij het LSP betekent dit dat deze
patiënt voor de betreffende gegevenssoort is opgenomen in de verwijsindex van het LSP.
Door deze verwijsindex op te vragen kunnen zorgverleners controleren of er bij een andere
zorgverlener gegevens van deze patiënt beschikbaar zijn (zie paragraaf 2.4).
Een medewerker die door meerdere artsen gemandateerd is kan bij "Verantwoordelijk
huisarts" kiezen onder de verantwoordelijkheid van welke arts hij werkt. Indien er slechts
één gemandateerde arts is wordt deze automatisch gebruikt.

Yerontwoordeij< hulsarts:

I~He_nd_rb
_ tes_t-n
_2_1s_2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____..:]

Aon-/Afmelden Waarneerrberichten 1

"~

~

, Waarneemberichten (13)

Aandachtspunten
•

Indien de huisarts een opt-in heeft geregistreerd maar de apotheek niet, dan gaan
alleen de intoleranties en contra-indicaties mee die zijn geregistreerd door de
huisarts. De intoleranties en contra-indicaties die geregistreerd zijn door de apotheek
gaan NIET mee.

•

De zorgverlener die de contra-indicaties of intoleranties heeft geregistreerd, is ook
verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van deze contra-indicaties en
intoleranties bij het LSP. In de meeste gevallen registreert de arts de contraindicaties en de apotheker de intoleranties.

•

De term 'Overgevoeligheden' is de overkoepelende term waaronder intoleranties
(immuunsysteem niet betrokken, bv. type A bijwerking) en allergieën
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(immuunsysteem wel betrokken) vallen. Beide typen kunnen via de module worden
geregistreerd.

1.4 UZI-pas (de)registreren
UZI-pas registeren
Om te zorgen dat een nieuwe medewerker in uw praktijk dossiers kan openen, dient de UZIpas geregistreerd te worden . Indien er nog geen (tijdelijke) UZI-pas geregistreerd is volgt u
onderstaande stappen om de UZI-pas te registreren:
Log in Medicom in met de gebruikersnaam en het wachtwoord van de nieuwe
medewerker.
Stop de UZI-pas die u wilt registreren in de paslezer bij de nieuwe medewerker en
wacht tot het lampje groen is.
Klik op de LSP-module

~ in

Medicom.

Voer vervolgens de pincode in van de UZI-pas.
Bevestig de vraag om de pas te registreren bij de huidige medewerker.
Hierna volgt de melding dat er geen geldig mandaat aanwezig is. Hieronder leest u
hoe u mandaten toekent.
UZI-pas registeren nadat er al een (tijdelijke) pas geregistreerd is
Wanneer u een nieuwe UZI-pas wilt registreren terwijl er tijdelijk een andere UZI-pas
geregistreerd stond, volgt u onderstaande stappen:
Deregistreer de huidige pas. Dit doet u in Medicom via: hoofdmenu - Onderhoud
medewerkersgegevens - selecteer de betreffende medewerker. Klik op de menuknop
en kies de optie 'deregistreer UZI-gegevens'.
Om de UZI-pas vervolgens te registeren, doorloopt u de stappen zoals deze
hierboven beschreven staan.
Om de nieuwe medewerker toestemming te geven om namens u zorghandelingen te
verrichtingen, dient u een zorgmandaat toe te kennen . Hieronder leest u hoe u dit doet.

1.5

Beheer- en zorgmandaten toekennen of intrekken

[beschikbaar voor huisarts (zorgverlener)]
Als huisarts kunt u een zorgmandaat toekennen aan assistenten en andere medewerkers in
uw praktijk. Hiermee geeft u expliciet toestemming om namens u zorghandelingen te
verrichten en communicatie met het LSP te initiëren. Dat geldt voor het opvragen of aan- en
afmelden van dossiers. Voor administratieve taken of het inschrijven van een patiënt, is geen
zorgmandaat nodig.
Middels een beheermandaat geeft u een andere huisarts, assistent of medewerker in uw
praktijk toestemming om namens u zorgmandaten toe te kennen en te beheren. Dit biedt de
mogelijkheid (nieuwe) medewerkers toegang tot het LSP te verlenen, ook op momenten

Handleiding • LSP-module in Medicom • Classificatie: publiek

6

Handleiding • LSP-module in Medicom

waarop de huisarts zelf niet aanwezig is. Voorwaarde is dat de persoon waaraan u een
beheermandaat toekent zijn of haar UZI- pas geregistreerd heeft in Medicom .
Actie 1: Openen LSP-module
Om de mandaten te beheren, opent u eerst de LSP-module:
■

Log met uw eigen medewerkergegeve ns in Medicom in en stop uw UZI-pas in de
paslezer. Wacht tot het lampje groen brandt en klik op de knop • • .

■

Vul uw pincode in en klik op OK.

■

U komt in de module voor het beheer van alle LSP-gerelateerde acties.

■

U klikt op het tabblad Beheermandaten of het tabblad Zorgmandaten.

Actie 2: Beheer- of zorgmandaten toekennen / intrekken
De tabbladen Beheermandaten en Zorgmandaten zijn op dezelfde manier opgebouwd ;
onderstaande toelichting geldt daarom voor beide opties.

,_.,,__:

UZl~I

:-:: Il

L a.y

l00014J77

1~

=--r----l~
- ,___,_,

111

-

Zorgverlener

Gemandaleanl(O)

L...,.

Niel gemandat•Ol 18)

Ad Lip;
(Apotheekhoudend hulNrtl)
adlne Munteanu
(Hulsartt;)
Al>e,t KuljRan

(ApothNkhoudend hulurta)
ApotlNthOUdef'lde hl
(ApothHkhoudlnd hulH111)

apotheker
(Apotheker)
Apotf'l.t<e«autatenl
(Apothakersasll ■ lanl)

""'

(Huisarts)

Arts2

(Apotheekhoudend huk.arts)
Assistent
(-)
basisarts
{(Basht•)ads)

8Jorn Zaemeljltf
(Apotheekhoudend huisarts)

Kolom Zorgverlener:
Toont de huisarts op wiens naam er gemandateerd kan worden. Voor beheermandaten kan
dat alleen maar de ingelogde huisarts zijn.
Kolom Gemandateerd:
Toont de medewerkers waaraan u een beheer-/zorgmandaat hebt toegekend. Het icoon aan
de rechterzijde van de kolom gemandateerd geeft aan of de medewerker zogenaamde
' artsrechten' heeft.

Ji. » De medewerker heeft artsrechten vanwege zijn op de UZI-pas vermelde rolcode.
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@ » De medewerker heeft geen artsrechten. Door op dit icoon te klikken, kent u expliciet
artsrechten toe aan de medewerker. Het icoon wordt dan groen.

@

» De medewerker heeft expliciet toegekende artsrechten. Door op dit icoon te klikken,

kent u expliciet artsrechten toe aan de medewerker. Het icoon wordt rood.
Kolom Niet gemandateerd:
Toont de medewerkers waaraan u (nog) geen beheer-/zorgmandaat hebt toegekend.
De volgende acties kunt u uitvoeren:
■

Om mandaten toe te kennen, selecteert u een of meerdere niet-gemandateerde
medewerkers in de derde kolom en u klikt vervolgens op de knop
(Toekennen). Kies voor Sluiten om het tabblad af te sluiten.

■

Om mandaten in te trekken, selecteert u een of meerdere gemandateerde
medewerkers in de tweede kolom en u klikt vervolgens op de knop
(Intrekken). Kies voor Sluiten om het tabblad af te sluiten.

Tip:

Door middel van de toetscombinatie Ctrl

+ A kunt u alle medewerkers in een kolom

selecteren.
Let op! Vanwege de eisen die het LSP stelt aan het intrekken van een beheermandaat,
heeft dit tot gevolg dat alle zorgmandaten ingetrokken worden die toegekend zijn door
middel van dit beheermandaat. Bij het intrekken van een beheermandaat verschijnt een
melding waarin de consequentie daarvan benadrukt wordt.

1.6

Mandaatlogging raadplegen

[beschikbaar voor huisarts]
Via het tabblad Mandaatlogglng raadpleegt u de huidige en historische mandaten van de
ingelogde huisarts (zorgverlener) zoals die nu en in het verleden is toegekend aan de
werknemers. Door op de kolomtitels te klikken, kunt u de sortering van de regels aanpassen.

~

LSP module

Medewerk.er:

Huisarts HA artsm 1

UZI-nummer:

900011601

RolCDde ::

Huisarts (01.015)

I

Toegangslog Beheermandaten Zorgmanda
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1. 7 Toegangslog raadplegen
[ beschikbaa r voor huisarts]
Installatie en systeemeisen
--

-

-

, . LSP modul~

~

wericer:

UZI-runmer :

__ _

1-üsarts HA artsm 1
900011601

=..1-015}

~...... - - -ten ) Zor!JM'ldam1 IMandaatlogging IZorgaar-beder I
De toegangslog (LSP Connect User Console) is een webapplicatie en kan worden gebruikt in
comb inatie met de volgende browsers :
•

Internet Explorer (9, 10, 11)

•

Firefox (24-40)

•

Chrome (30-42)

Mogelij k werkt de toegangslog ook met andere browsers en/of versies. Dit is echter niet
getest en een correcte werking kan niet worden gegarandeerd.
De eerste keer dat u de User Conso le gebruikt vanuit de LSP-module (gebruikmakend van
uw UZI-pas), zal er een browser plugin worden geïnstallee rd. Deze plugin is nodig om vanuit
de browser met de UZI-pas te werken en zorgt tevens voor het automatisch uitloggen na een
periode van inactiviteit.

De UZl plugln la 'liel gelnttat 1..-c:1
Nor a dep

na,-

Q LSP Connect User Console

!!I

Inloggen

&

•--f

lil

''M•tl'l

---•OOl---lllbO>-

· - " " .JlJ .,. . . . _ _ . ....... IOgQeO

Klik op de link in de rode balk om het installatieprogramma (LSPConnectPlugin.msi) van de
plugin te downloaden . Vervolgens kunt u het installatieprogramma uitvoeren, hiervoor zijn
geen speciale rechten nodig .
Let op: na install atie van de plugin dient u alle browsers af te sluiten en opnieuw te starten.
Hierna is de User Console klaar voor gebruik.
Handleiding• LSP-module in Medicom • Classificatie: publi ek

9

Handleiding • LSP-module in Medicom

Gebruik van de toegangslog
Wanneer u het tabblad Toegangslog selecteert in de LSP-module, opent het volgende
scherm in uw browser:

a LSP Connect User Console
!

·inloggen

é:l

ca.

.:1

UZH>as 90004297

••••••

IH·hi,i
Plaats uw UZI-pas in de paslezer en toets uw pincode in.
Na het ingeven van de juiste pincode wordt gecontroleerd of de UZI-pas nog geldig is en of
de pas behoort tot dezelfde praktijk als waarin u aan het werk bent bij het activeren van de
toegangslog. Indien dit niet het geval is, wordt gemeld dat het aanmelden mislukt is (zonder
opgave van reden).

Als de contro le met succes is doorlopen, verschijnt het volgende scherm:

Via -vraagt u een overzicht aan van de berichten die voor u van toepassing zijn.
Zorgverleners en gemandateerde medewerkers kunnen via dit scherm de verkeerslog inzien
voor transacties die ze zelf hebben uitgevoerd {bijvoorbeeld het opvragen van
medicatieverstrekkingen) . Zorgverleners kunnen ook de transacties van de door hen
gemandateerde medewerkers inzien.
In onderstaand scherm kunt u een aantal zoekcriteria invullen:

--___-

,..

'.JE,

21-12..2019

!!

00:00

"'

.:1
.:1

--

--

•
I!!

0l-OJ.2011

,,_.,.

-

Richting:

inkomend en/of uitgaand verkeer

Van:

datumveld

Handleiding • LSP-module in Medicom • Classificatie: publiek

-

.:1
111

1111

10

Handleiding • LSP-module in Medicom

Naar:

datumveld

Zoeksleutel:

hier kan een specifieke zoeksleutel (bijv. BSN) worden gekozen

Waarde:

de waarde waarop moet worden gezocht, indien een zoeksleutel is opgegeven

Interactie:

type transactie, bijvoorbeeld Opvragen medicatieverstrekkingenlijst

N.B. De zoekparameters zijn optioneel. Door te klikken op Zoeken (zonder ingevulde
parameters) krijgt u alle logregels te zien waarvoor u bent geautoriseerd.
Klik op Zoeken. Het volgende scherm verschijnt:

..........

-

UZI

,..

---_,. ---__.
--r

21-112-2011

00:00

•

.:l
.:l

.:l
M

421

00:00

-

1111

""

...,.

......,..

..._,Or~hllffll.DI

MltlorOr ... rtonnuDrgMINDe~

90000S21e

8'CIOOO)ft

Ot.OIS

OweranrOrgllMNCfee.neklD

ONnHrRofsCodl

OWr•Nr°'Vlnll*NMM

!>UI$

~,.,

'°°'""''

Adlor0rP91fonnerlldliCode

T-o-tlll, . . . ld

• •

tt~1,1s,,u:s...01oe

•

.......

~

Standaard worden de volgende gegevens getoond:
•

Type

in-/uitgaand, vraag/antwoord

•

Tijd

datum, tijd en tijdzone

•

Interactie

soort interactie

•

BSN

Burgerservicenummer van de patiënt, indien van toepassing

•

Organisatie

Organisatie die iets verstuurt of gegevens oplevert

•

Bevestiging

Hier wordt een statuscode en eventuele foutmeldingen getoond

Per regel kunt u meer gedetailleerde informatie inzien door op Meer informatie te klikken.
Klik op Informatie verbergen om de detailinformatie te sluiten.

1.8 Gegevens zorgaanbieder vastleggen
[beschikbaar voor huisarts]
Voor communicatie met het LSP dienen per zorgaanbieder de gegevens één keer
vastgelegd te worden. Dit dient door een zorgverlener gedaan te worden. Dit doet u als
volgt:
■

Open het tabblad Zorgaanbieder in de LSP-module.

■

Let op: De adresgegevens hoeven niet per definitie die van de eigen praktijk te zijn!

■

Het URA-nummer en de Status zijn reeds ingevuld; de andere gegevens vult u zelf
in. Wanneer bij de status staat dat de GBZ actief is, betekent dit dat de aansluiting
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op LSP voor deze zorgaanbieder is gerealiseerd. Als de status aangeeft dat de GBZ

in voorbereiding is, betekent dit dat de voorbereidende acties vanuit
PharmaPartners en door u als zorgaanbieder aan de gang zijn.
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2

LSP-acties in het dossier

2.1

LSP-acties onder verzamelknop

Alle acties die gerelateerd zijn aan het kunnen communiceren met LSP over de patiënt zijn
verzameld onder de knop

J. in de menubalk van het dossier in Medicom. Onder de

verzamelknop vindt u onder andere de optie Ophalen of Verifiëren BSN en de WIDidentificatie.

l)ly, C.Cnienl(c.è, 66ja.) 01-06-1950""
-ut6
pot-

Ww: 8Pat:I
~ t s: N!TS2AcJo41,Nic PA esN: 999999060

-fi1211110omrhout

von.: Zll 12l321.51H

W>b•llll56417

.1i r, • · ~ Il· 1 ,/

. __ _ _ _
Adls
_ _ __ _-l'I MIJouTailM I - I M I - -

-,~

~~

Ml LSP Medica•

11\f' O!lhm<n IISN w Sll\'-l
~

-l!SN.aSIN•Z

_ _ ... (FS)

j.t

LSP.......,_

~

L S P ~ e n - c a l g l .....

Pn>IDalililllroe (F1)

,.. LSPmedca-

0Yfflklltan

--(Ml
Vw..,ad-•

lllognoo1llch-

·

~

W1D iclontlb1lo

,- LSP Mocicàitthistorit (0) - taegeplllt Mtr. wnitreldánglper

'6)

LIDotltln.m_,.,._, (Flll)

i 4 -..,._,w..,M, ...

Voorwaarden voor communicatie met het LSP zijn dat er een (via SBV-Z) geverifieerd BSN
geregistreerd is en dat er een geldige WID registratie of vergewissing is uitgevoerd. Ook
wordt de actieve LSP behandelrelatie vastgelegd. Een actieve (LSP) behandelrelatie is de
behandelrelatie vastgelegd tussen de patiënt en de zorgverlener onder wiens
verantwoordelijkheid het dossier geopend Is.
U ziet aan de weergave van de verzamelknop of aan de voorwaarden is voldaan:
■

Bij deze patiënt is geen BSN bekend of niet verkregen via SBV-Z/Vecozo en er is
geen LSP-behandelrelatie vastgelegd.
'

l'"-Jiet gekoppeld
~een BSN geregistreerd voor deze patiënt.
~een behandelrelatie geregistreerd tussen patiënt en zorgverlener.

■

Bij deze patiënt is wel een geverifieerd BSN bekend. Echter, er is geen geldig WIDvergewissing en er is geen LSP-behandelrelatie vastgelegd.

~oorlopig gekoppeld
Meest recente WID registratie binnen uw zorgaanbieder betreft een niet-geldig document.
K;een behandelrelatie geregistreerd tussen patiënt en zorgverlener.
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■

•1-

r-;i

r

.)

Bij deze patiënt is wel een geverifieerd BSN bekend en er is een geldig
WID/vergewissing vastgelegd. Echter, er is geen LSP-behandelrelatie vastgelegd.

efinitief gekoppeld
een behandelrelatie geregistreerd tussen patiënt en zorgverlener.

■

Bij deze patiënt is een geverifieerd BSN bekend, een geldig WID/vergewissing
vastgelegd en een LSP-behandelrelatie vastgelegd.

,..

efinitef gekoppeld en Aorta-behandelrelatie
an alle voorwaarden voor raadplegen landelijk EPO is voldaan ,

N.B.

Let op! Binnen de LSP-structuur wordt gekeken naar de registratie van het
WID op het niveau van de zorgaanbieder!

2.1.1

Vergewissing

Vergewissing kunt u toepassen in plaats van WID registratie indien u een behandelrelatie
heeft van voor 1 juni 2009. Er is sprake van een behandelrelatie vóór 1 juni 2009 in de
waarneming als aan één van onderstaande criteria is voldaan:
•
•

Er is een verrichtingenregistratie vanuit de waarnemende praktijk vóór 1 juni 2009.
Er is een journaalregistratie in het patiëntendossier vanuit de waarnemende praktijk
vóór 1 juni 2009.

Indien aan één van bovenstaande criteria wordt voldoen, volstaat vergewissing. In alle
andere gevallen is een WID verplicht.
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2.1.2

Geldigheid WID-identificatie registreren

Bij de WID-identificatie is het mogelijk om de

~

Wlll ldentifk,1tie

geldigheid aan te geven (rubriek Geldig). Bij een
ongeldig WID kunt u eveneens een reden
Registratie informatie -

opgeven (rubriek Reden ongeldig). Een reden
kan bijvoorbeeld zijn dat de pasfoto niet klopt bij

Naam

de persoon of dat het Identiteitsbewijs is

Documenttype

M. JANSE (Mieke, 71 jaar)

r.

Rijbewijs

verlopen. Wanneer een WID niet geldig is, kan

r-

Paspoort

het patiëntendossier niet aangemeld worden bij

C Identiteitskaart

LSP. Dit ziet u aan de knop

iJ.

In de communicatie met LSP wordt gekeken naar
de WID-registratie op het niveau van de
zorgaanbieder. Wanneer er bijvoorbeeld

r-

Vreemdelingen document

r

Uittreksel GBA

Documentnr

j~1_
23_4_56_7_89_0_ _ _~

BSN

!123456782 !

WID Controle

meerdere praktijken of apotheken onder een

r.

~isueel

(' SBV-2

zorgaanbieder vallen en er wordt in één van de
Geldig

apotheken een WID-identificatie geregistreerd,

W

komt deze patiënt in de lijst met aan of af te
melden patiënten van de zorgaanbieder. Deze
patiënt kan dan door één van de zorgverleners

OK

Annuleren

die onder de zorgaanbieder vallen worden aan- of
afgemeld bij het LSP.

2.2 Opvragen LSP verwijsindex voor patiënt
Via de knop LSP verwijsindex
• kunt u bij het LSP opvragen bij welke andere op het LSP
aangesloten zorgverlener(s) er gegevens van de betreffende patiënt beschikbaar zijn.
Hiervoor dient u in te loggen met uw UZI-pas.

_

_

Hieronder ziet u een voorbeeld van het resultaat van het opvragen van de LSP verwijsindex:

...

s-- -

Hieronder_, da ....,i-r, van----1.SP ll
1 Medicatie-verstrekkino
2 Medicatie-ver&ttekkino
4 conditie

~.<:'':gevoeligheid_, .

07 -10-2010

-

L----•--•
IUZiboh,

10000058
90000157 1-8246
900009825
90000157 90000982S
90000157 900009825

-- --- ---

RdcxJde •••

17.000
17.000
17 .000
17.000

cl-

I:""

test-&3155
Menno test-90010145
Menno test-90010145
!Menno test-90010145
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URAboh.

509
90000382
90000382
90000382

.

Test-chassée ziekenhuis

Té&t Zorginstelling 03
Tést Zorginsteling 03
Tést zorginstelling 03

2!J

'
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Als huisarts stelt u een professionele samenvatting beschikbaar. Deze bestaat uit:
Groep/Item

Inhoud

Episodelljst

Actieve episodes en problemen.

Journaallijst

Laatste vier maanden; in ieder geval de laatste vijf
consulten met bijbehorende metingen en voorschriften.
Niet contact gebonden metingen van de afgelopen vier

Metingen

maanden.
Medicatie voorschriften
Contra-indicaties

=

■

Actuele (tijdelijk + continu + potentieel).

■

Medicatiehistorie van de laatste vier maanden.

Alles

co morbiditeit,
geneesmiddelenintoleranties
en geneesmiddelallergieën
Specifieke

Alleen actuele, attentieregels in de stamkaart.

overdrachtgegevens
Apotheken stellen informatie over medicatieverstrekkingen beschikbaar. De beschikbaar
gestelde informatie bestaat uit de niet afgeschermde ( = niet op privacy gezette) informatie.

2.3

Opvragen en integreren LSP medicatiehistorie

Via de optie LSP medicatiehistorie ( - ) kunt u de medicatiehistorie van de patiënt bij het LSP
opvragen en integreren. Ook is het mogelijk om deze functie via het menu Dossier Overzichten - LSP medicatiehistorie uit te voeren.
De LSP medicatiehistorie wordt in een apart tabblad in Medicom getoond :

02-05- 2016

07-05-2016

fPREDNISOLON 10 MG TAa.ET {PftEDNISOlON 10 MG T.•• 11· 12-2015

FORMLU. sntONG OfUGINAL SPtU.Y

10-01-2016
12-11-2015

HCL CF RET lOOMG T
CE/COOEIN ACT 500/10 TIi
MEnf0'1'lECMT POi 2,5MG TAllt.
OVENZ.AlF VAL

Ë

11•11-2015
03· 11- 2015
30-10-201S

30· 10-.2015

02-05-2016
111-12-2015
111-11-2015

~;:!!:~!!

03-11-20 15

!2e-0 1-20 16

130- 10-20 15

30-10-20 15

-

tx P• ct.o 15 mMt•
Apotheakf'Kwal
1 rnHI ~ ~ 1 tlblet
Apotheek Tnt
2mulp•daQlabi.t:PHopfMt.alcohol ......... ,ApotheftTat
1-3 ma~ P• dai9 3 ◄ ~ e n Pas op n14lt alto ... ,Apotheek TH t
Jmulpvwffklt~
ApothHk Tat
1 mul per dao zo nodiQ
[Apotheek Test

Wanneer u LSP Med icatiehistorie opvraagt, krijg u niet de medicatiehistorie te zien die is
aangemeld door de eigen zorgaanbieder.
Tijdens het ophalen wordt de voortgang rechtsboven in het tabblad getoond:
! LSP medicatiehistorie wordt opgehaald ...

. / LSP medicatiehistDrie succesvol opgehaald.

Rechtsonder in het tabblad wordt informatie gegeven over eventueel opgetreden fouten:

P' compleet

r fouten
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Wanneer er een vinkje staat voor de tekst compleet betekent dit dat alle door andere
zorgverleners bij het LSP aangemelde medicatiehistorie ook door het LSP is opgeleverd.
Wanneer er geen vinkje staat, betekent dit dat een of meerdere andere apotheken wel
informatie hebben aangemeld maar niet hebben opgeleverd aan het LSP.
Wanneer er een vinkje staat voor de tekst fouten betekent dit dat er tijdens het ophalen via
het LSP fouten zijn opgetreden. Een mogelijke fout is dat een apotheek die voor de
betreffende patiënt medicatiehistorie heeft aangemeld bij het LSP op dit moment niet via het
LSP te bereiken is.
Door op de tekst compleet of fouten te klikken wordt een venster getoond met
detailinformatie.
Filteren
In het bovenstaande scherm waarop de via het LSP opgehaalde medicatiehistorie getoond
wordt, zijn twee periode-filteropties aanwezig: 15 maanden en Specifieke periode.
Wanneer u kiest voor Specifieke periode (of wanneer u de filterknop •

selecteert)

verschijnt onderstaand scherm:
Filter LSP medica tieh1stone

··

J.

- Verstrekkings periode

r.

15 maanden

r

Specifieke periode

102.-02.-2.ois

LU tot en met: 102.-os-2.o 16 1_J

r Meest recente l/_erstrekking per voorschrift
0K

I

Annuleren

Hier kunt u op de verstrekkingsperiode de volgende filters toepassen:
■

Laatste 15 maanden

■

Specifieke periode: u kunt een begin- en einddatum ingeven

■

Meest recente verstrekking per voorschrift

Klik op OK om de filter uit te voeren.
Standaard wordt de verstrekkingsperiode op 15 maanden gezet en wordt gekozen voor de
meest recente verstrekking per voorschrift. Daarnaast is het mogelijk te filteren op de kolom
In dossier:

Eilter op kolom i n Dossier ":

1erdab.Jm ,;-

Dosering
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17

Handleiding • LSP-module in Medicom

Hierbij zijn de volgende filters mogelijk:
■

Alle medicatie. Hierbij wordt zowel de nieuwe bij het LSP opgehaalde

medicatiehistorie getoond (herkenbaar aan de tekst Nee in de kolom In dossier) als
de reeds eerder via het LSP opgehaalde en geïntegreerde medicatiehistorie
(herkenbaar aan de tekst Van LSP) of de door andere apotheken op het cluster
verstrekte medicatie (herkenbaar aan de tekst Lokaal).
■

Nieuw (niet geïntegreerd}: dit is de standaardwaarde voor deze filter. Hierbij

worden alleen de LSP Medicatiehistorieregels getoond die nog niet in het dossier van
de patiënt aanwezig zijn. Daarbij worden dus niet de regels getoond van
medicatiehistorie die door andere apotheken op het cluster is verstrekt of die al
eerder via het LSP is opgehaald en geïntegreerd.
■

Onbekende dosering. Hierbij wordt alleen de medicatiehistorie getoond die via het

LSP is opgehaald en geïntegreerd waarbij de van het LSP afkomstige dosering niet
kon worden vertaald naar een dosering uit de centrale doseertabel.
Integreren

Van het LSP opgehaalde medicatiehistorie kan via de knop

• worden geïntegreerd in het

dossier van de patiënt. U kunt ook gebruikmaken van de sneltoets combinatie CTRL+M of
van het contextmenu

.. Integeren c trl+M 1 (te activeren via de rechtermuisknop). Dit is

aanvullend aangezien dit in het gebruikelijke proces in Medicom al standaard gebeurt.
Het is eveneens mogelijk meerdere medicatieregels gelijktijdig te integreren. Via de toets
combinatie CTRL+A kunt u alle regels selecteren. Alleen de regels met status Nee in de
kolom In dossier kunnen worden geïntegreerd. Nadat de medicatiehistorie is geïntegreerd
wordt de status in de kolom In dossier gewijzigd naar Van LSP.

2.4 Ophalen en integreren LSP Contra-indicaties en
Overgevoeligheden (Intoleranties)
LSP Contra-indicaties en overgevoeligheden aangemeld door andere zorgverleners zijn op te
vragen via de BSN-knop In het dossier:

Ctrl+slift+V
Op',aien BSN ·ia

se·'·l

Veri1W!ren BSN 'iia SBV·Z

...

WfD

identificatie

Ctrl+slift-H
ICPC

4t,.

''1 1

11 ,

t!I•

!•

LSP meda,tielis1x,ri,,

14 ~ behandl!r!!lattes

t

l J

POS
R03

Start

23-05-2016
1
05 -04-2016
T90
04-03-2015
Toon d<! LSP Conlra-i1dlcaties ~nov"' v~ i heden voor d~ll! patii!nt
TSS
18-12-2013
03-03-2015

1t
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De gegevens worden opgehaald en getoond in het dossier van de patiënt in een apart
tabblad LSP Contra-indicaties en overgevoeligheden.

L.SP--

on _.,,1·gl,odoo,(10) - t.._illtw: Goldig-02-0S-21115 - - - - -··- · - - - - - - - - - - - - -- -- - - . 1

a

ZWANGeRSCHAP

a

lACTATIE

IAlnerond 14-07-2015

Hl'POlHYREOIOIE

0G IAzathiopr.,.,,.IIOIUI~ 68
0G

IPU.QUENIL

Cl

PSORIASIS

16-03-2013 NH

o. Jan"n UZI: 000001111 (01,015 HuiHrtl)

16~3-2013
24-10-2011
25·10·2013
25- 10-2013
24-10-2011
24-10-2011
13· 12-2013
16-03· 2013

K. de Bod< UZI: 090801161 (01,026 NetKoloog)
M. Pllonchllior UZI: 900009824 (17.000 Apolllokor)
M. Pillendr,Hier UZI: 900009824 (17,000 Apotheker)
K. de Boelt UZI: 090801161 (01.026 Noc.-oloog)
K. de Boelt UZI: 090801161 (01.026 NetKoloog)
Memo tut-90010144 UZI : 900009124 (17.000 A4> •••
0 . J:on1en UZI: 000001111 (01.015 Huis:ort.)

OG carbarnazepine
ACI DIASElES MET INSUJNE-OEIIRIJIK

Cl

o. lanHn UZI : 000001111 (01,01S fünrt1l

0G KLEEFSTOF

LokAill
,Nee

Noo
Nee
von l.SP
1Nee

INeo
,Nee

De informatie in de kolom In dossier is al verklaard in het voorgaande hoofdstuk over LSP
Medicatiehistorie. Ook de knoppen en toetscombinaties voor het filteren, verversen en
integreren van de contra-indicaties en overgevoeligheden werken op soortgelijke wijze. Voor
het integreren zelf geldt dat alleen per regel kan worden geïntegreerd, het integreren van
meerdere regels gelijktijdig is niet mogelijk. Reden hiervoor is dat tijdens het integreren het
detailscherm voor opvoeren van een contra -indicatie of intolerantie wordt geopend waarin u
zelf nog een aantal zaken kunt aanpassen, bijvoorbeeld het kiezen van het juiste
intolerantieniveau:
'Y

Details intolerantie

Van LSP ontvangen
Omschrijvng: QrofloXlldne

[ Aumz:

K, de BodtUZI: 090801~1 (t)LD2fi Nel.roloog)

Ruette op:

~f!MI-

Lilbeler:

(Basis)Stof

_ _ ~--

CIPROFLOXACINE

Na het integreren blijft zichtbaar dat de contra-indicatie of intolerantie via het LSP is
opgehaald en geïntegreerd. In de kolom Invoergegevens is de artscode dan gelijk aan ( ").
l(J Medai1lH1:lltusl ~ LSP Medcatil!histarie ~ Medicatiehistorie

1

Me<icatiehistorie (2) - toegepast filter: tussen 14-06-2012 en 14--06-2013 - - - - - - - -

-

~

r

I.Mlsb!V/A't" Ellb!l11Mm

llabeler

11-06-2013 DIAZEPAM TABl SMG
11-0ti-2013 PANADOL GlADOE TABL SOOMG

\APOIE
!GLAOS

lh. mldllun

/lfl

,.

1 1-06-2013

-

6-06-2013

◄I

...

.,,,

Actief T

T
T

1
Details histCN"leregel
Wijzigingen r.i

~

1

1 cov 1

Coderi,ge,
Scan gegevens

1

1

Aflevere~
Dedar11tle histDrie

1

1

Bezorgmo

Pr1jffl! en v ~

1

1

[,"''"""""
'DIAZEPAM
TABL
Afleverdllun:
1Hl6-2D
13 <MG'

1:;er

IIPO!neek:

tale

~ APOSYS Jl:!

1
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2.5

Raadplegen behandelrelaties

Als een patiënt een zorgverlener bezoekt, kan deze via het LSP de medische gegevens van
de patiënt opvragen. Dat mag alleen als het nodig is voor de behandeling en als er sprake is
van een behandelrelatie tussen die zorgverlener en de patiënt. Dit dient in het systeem te
worden vastgelegd.
In Medicom kunt u alleen informatie via het LSP opvragen als het dossier van de patiënt
geopend is. Hierbij wordt verondersteld dat u dit alleen doet in het kader van een
zorghandeling. Indien op dat moment nog geen behandelrelatie in het systeem is vastgelegd
wordt dit alsnog automatisch door Medicom gedaan.

oix,alenBSNvia'!'Z>/-Z

'39 Yerifteren
"

BSN wi SBY-Z

WlD idl!ntlbtie

~ LSPW:1 .... idex

~
•

El!IVII. ~ Startdatum

LSP Ccimn-nkatlesen~

Ad+

PA ,03-03-2016

LSP mablielilltDrie

Via de knop Raadplegen behandelrelaties raadpleegt u de behandelrelaties van deze
patiënt voor deze zorgaanbieder zoals vastgelegd In Medicom. Desgewenst kunt u
behandelrelaties toevoegen of stoppen. De behandelrelaties worden in een apart tabblad
geopend in het dossier van de patiënt.

....

l l l - l l l- - 1

-

e.i .......... (1)

-•Jono

,.

[::

[i:.

h•• -

!900009924

1-.

1....

19111

IAl<lill

!29-l>l-2014

1

------..--'1

1

.,,..

1

0

I[~.

1

1- - 1
. •

i 4 legt u een

1

1

1- • Via de knop

ICodolhl
1

PA-Pt

nieuwe behandelrelatie vast en raadpleegt u de details. Via de

knop - , stopt u een behandelrelatie.
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3

Waarneemberichten via de
Postverwerking

Alle waarneemberichten komen binnen in de Postverwerking van Medicom. Wel dient op de
huisartsenpost aangegeven te worden dat de huisarts via het LSP de waarneemberichten wil
ontvangen.

)(

1

....

f;

12·07-2016

-

5ort

l~

....

!M. tut-90011509 (Klipen)

166

- -'

-----""'

Het is instelbaar of u als huisarts de LSP-waarneemberichten van alle praktijken automatisch
wilt laten verwerken. Dit doet u als volgt:

■

Kies in Medicom binnen het hoofdmenu

■

Kies voor Onderhoud praktijk gegevens en vervolgens voor Onderhoud praktijk

(f~ ) voor Praktijkbeheer.

artsen.
■

U plaatst een vinkje bij de rubriek Waarneembericht autom. verwerken wanneer
u als zorgverlener de LSP-waarneemberichten automatisch wilt laten verwerken.

Wanneer u heeft ingesteld dat de waarneemberichten automatisch verwerkt dienen te
worden, dan worden de LSP-waarneemberichten automatisch in het dossier van de patiënt
verwerkt. De status van het waarneembericht in de postverwerking wordt hierbij
automatisch op afgewerkt gezet. Mocht het bericht niet automatisch verwerkt kunnen
worden, bijvoorbeeld als er twee patiënt met hetzelfde BSN geregistreerd staan, dan dient u
het bericht via de postverwerking op reguliere wijze te verwerken.
Wanneer u heeft ingesteld dat de waarneemberichten niet automatisch verwerkt dienen te
worden in het dossier, dan verwerkt u het bericht via de knop

C. (Ctrl+Shift+Fll). Het

bericht bestaat uit:
■

Het voorschrift.

■

De overdrachtgegevens.
N.B. De overdrachtgegevens zijn de aanvullende informatie die bij het autoriseren
van een waarneemberic

ht in de praktijk opgenomen kunnen worden. Deze

worden als signaalactie in de actielijst van de patiënt gezet.
■

Per waarneembericht één contact.

■

De episodevoorstellen.

Het waarneembericht is dan verwerkt in het verwijsregister van de patiënt, maar u kunt nog
wijzigingen in de journaalregistratie doorvoeren zoals u gewend bent. Via OK legt u de
journaalregistratie vast. De status van het waarneembericht in de postverwerking wordt
hierna op afgewerkt gezet.
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Wanneer u als huisarts bij het verwerken van het waarneembericht in de verwerkte regels in
het journaal nog wijzigingen doorvoert, wijzigt daarmee ook de code van diegene die
verantwoordelijk wordt zoals gemeld in het journaal. Deze code wordt omgezet naar uw
code. Het originele bericht blijft beschikbaar in het verwijsregister van de patiënt (F11).

3.1

Waarneembericht in het journaal

Het verwerkte waarneembericht wordt in het journaal geregistreerd . In de kolom Arts ziet
u de artscode van de arts die verantwoordelijk is voor de waarneming/het contact; in de
kolom Mw ziet u de code van de medewerker die verantwoordelijk is voor de actie bij die
betreffende regel. Wanneer u op deze kolom bij de betreffende regel gaat staan met uw muis
ziet u extra informatie.
1

Kerrnl!rk ICPC

Mw

Arts

• c»

Con!ul

consult
consult
T90.02 LH

Ll

consult

13
12
12
11

1

1nl

-...
1
1

onbekend
Medewerker: Onbekend
Arts:

~!:1:~tMlordeW!M VQQ[ ~ I ~Q!Jl§~t:

PharmaParlnl!rs test-90011089

UZI:90001H94

LSP PPSC T•sl HAPost

vi:u1!ltw!!!!:~IH~ vQQ!: !!=~!:!:
PharmaParlnl!rs b!st-90011089

UZl:900011494

l.litlill!:Cl:!l!l= ~llll Il= cm:!:
PharmaPartners b!st-90011089

UZJ:900011494

3.2 Waarneembericht in de medicatiestatus/-historie
In de medicatiestatus/-hlstorie ziet u in de kolom Arts dat het medicat ie betreft welke is
voorgesch reven door een waarnemend arts op een praktijk door het * teken. In de tooltip (*
aanwijzen met de muis, niet klikken) bij de regel vindt u meer informatie.
► [i Medicatiestatus ~ I Medlcatiehlstoria 1

•

•

~

f:

c§

Laatste 4 !JlMl(ler, t" Laatste jaar t" Laatste 2 IM(

Medicatiehistorie (11) - toegepast filter: tussen 05-C6-2010 en 05-10-2010
Laatste V/A <:- Etil<otnMlll

r
r
r
r
r
r
r

r
r

r
r

05-10-2010
05-10-2010
17-09-2010
17-09-2010
17-09-2010
17-09-2010
17-09-2010
16-07-2010
16-07-2010
30-06-2010
30-06-2010

DOXYCYCLINE TABL l00MG
DOXYCYCLINE TABL l00MG
PARACETAMOL TABL 500MG
INSULATARD lO0E/ML l0ML
PARACETAMOL TABL 500MG
PARACETAMOL TABL 500MG
PARACETAMOL TABL 500MG
SIMVASTINE TABL OMH l0MG
SALBUTAMOL TABL 2MG
PARACETAMOL TABL 500MG
PARACETAMOL TABL 500MG

Dos,

1.lT
1.lll
1.lT
1.1T
1.lT
1.lT
1.lT
1.lT
1. lT

,,,
,,
,,

Hoev&&li&id Ac~I Arts
8 ST
8 ST
10
20 ST
10
10
10
30 ST
20 ST
10
10
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•
•
DY
DY
DY
DY
DY
DY
DY
DY
DY

Herhaal Info

Blol<J<ade

Pr, Pl&tersen
Gezon<l,eklscentn.rn Amby
Ettensebaan 100, 4814 NN er~
el:+3143407-1765

EV

Th. llinddatl
08- 12-20
08-12-20
0 7 -1 1-20
07-10-20
07- 11-20
06-11-20
06-11-20
15-08-20
05-08-20
10-07-20
10 -07-20

1
1

i
1
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