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Agenda 

-  Waarom uitwisseling? 
-  Informatiebeveiliging 
-  De VZVZ 
-  Wat wisselen we uit? 
-  Grenzen aan de uitwisseling? 
-  Getallen 
-  Toekomst 
-  Vragen en discussie 

Dia 2 



Waar doen we het voor? 
•  Uitwisselen van informatie is van 

(levens)belang 
•  Zorg is een informatiebedrijf 
•  Zonder (historische) informatie leveren wij 

slechte zorg tegen enorme kosten 

07-11-2012 Dia 3 



Waar doen we het voor? 
•  Verplichting om je te informeren over huidige 

toestand 
•  Goed zorgverlenerschap, vak goed uitoefenen 
•  Patiënt verwacht het 
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Informatiebeveiliging 
•  Daarover ga ik het bijna niet hebben J 

•  Wel over het Landelijk Schakel Punt (LSP)  
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VZVZ 
Opgericht 1-1-2012 
Opgericht door: Inéén, LHV, KNMP en NVZ 
Rol zorgverzekeraars als financier. 
 
Convenant opgesteld voor 4 jaar: 
Partijen: Zie hierboven + 
apothekersorganisaties, leveranciers van 
apotheek en huisartsen systemen, Stichting 
Ozis, ZN, NPCF.  
 
Per 1-1-2016 nieuw convenant 
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VZVZ 
Governance waarin alle partijen plek hebben. 
Raad van Toezicht (deel convenantpartijen) 
Bestuur 
- Ledenraad 
- Koepeladviesraad 
- Patiënten- en privacy-raad 
- Regioraad 
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VZVZ 
Verder overleg met: 
- Convenantpartijen 
- Leveranciers 
- Nictiz 
- CBP  
- ……. 

07-11-2012 Dia 8 



CBP 
Eerst aangewezen organisatie voor toezicht 
Reageert veel op algemene berichten 
Heeft procedures en werkwijze onderzocht 
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Beveiliging 
Komt in veel overleggen terug 
Eerste prioriteit VZVZ 
Regelmatige audits door diverse partijen 
Stapeling van maatregelen. 
 
 
 
(scenario: maar als je inbreekt bij de huisarts, deze zijn UZI-pas in de reader laat, 
zijn wachtwoord voor zijn computer op een geeltje heeft, je zijn UZI-pascode ook 
kan vinden en je het systeem weet te bedienen, dan kan je van mensen die in die 
regio wonen en je weet hun BSN nummer, hun medicijngebruik achterhalen) 
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Wat wisselt het LSP uit? 
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Binnen grenzen 
•  Alleen met toestemming van de patiënt 
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Binnen grenzen 
•  Binnen 40 regiogrenzen    
(bezwaar kamer) 
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LSP  

Aangesloten: 
•  89% van de huisartsen = 3649 

98% van de huisartsenposten = 120 
94% van de apothekers = 1864 
81% van de ziekenhuizen = 74 

Aangemeld: 
•  31,2%, 4,59 milj huisartsendossier  
•  60,2%, 8,33 milj medicatiedossier 
•  8,6 milj unieke BSN’s 
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LSP, gebruik per week 
 

Medicatiegegevens: 
Vraag – ca. 470.000 
Antwoord – ca 73% 
 
Professionele samenvatting: 
Vraag – ca. 40.000 
Antwoord: - ca 33% 
 
Ca. 6.000 waarneemberichten 
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Toekomst 

-  Aansluiting PGD 
-  Uitbreiden 

berichtenverkeer 
(Ambulance en SEH) 

-  Uitbreiding gebruikers 
(met eigen berichten) 

-  Instellen autorisatie 
door patiënten 

-  …….. 

Dia 16 



Dia 17 

Rondvraag, discussie 



Dia 18 

Stelling 1 

We laten toe dat er in Nederland meer slachtoffers 
vallen door het ontbreken van uitwisseling van 
medische gegevens dan dat er 
verkeerslachtoffers vallen. 



Dia 19 

Stelling 2 

Laten we alle medische informatie openbaar 
zetten (naar analogie van salarissen van 
bestuurders). Het is even wennen maar daarna 
kraait er geen haan naar. 


