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FRIESLAND KOPLOPERREGIO

Van OZIS naar LSP

Met het vervallen van het gebruikersrecht van de OZIS-dienstwaarneemstandaarden be-

gin dit jaar, is de overgang naar het LSP een feit. Friesland is in 2013 al begonnen met de 

voorbereidingen van deze overstap, eind 2014 was het zover. Wat zijn de ervaringen?  
EUGÈNE VAN DIEPEN  

EUGENEVANDIEPEN@ONLINE.NL

De stichting OZIS kondigt in 2012 aan de 
licenties van de OZIS-standaarden Dienst-
waarneming Apotheken en Dienstwaarne-

ming Huisartsen voor medische gegevensuitwis-
seling in te trekken. Vervolgens formaliseert zij in 
juni 2014, in afstemming met de ICT-leveranciers, 
de zorgkoepels en VZVZ, haar besluit door daad-
werkelijk de licentieovereenkomsten te beëindi-
gen. Daarmee is per 1 januari 2015 formeel het 
gebruiksrecht van de dienstwaarneemstandaar-
den van OZIS vervallen. 
Als alternatief voor OZIS kiezen de ICT-leveran-
ciers voor het LSP. In samenwerking met VZVZ 
passen leveranciers hun XIS in de periode 2012-
2014 voor het nieuwe LSP aan. Hierdoor kunnen 
zorgverleners aan alle wet- en regelgeving vol-
doen. 
Het vervallen van het gebruiksrecht heeft als con-
sequentie dat de OZIS-dienstwaarnemingen wor-
den uitgefaseerd. De ICT-leveranciers en de ge-
bruikers in de regio bepalen gezamenlijk het mo-
ment waarop OZIS-dienstwaarneming plaats-
maakt voor het LSP. De stichting OZIS en VZVZ 
ondersteunen dit proces landelijk, de gebruikers 
coördineren het regionaal. Voor alle betrokkenen 
is het van belang te weten hoe dat precies in zijn 
werk gaat. 

Opt-in percentage  
Friesland

In Friesland is 97 procent van de ongeveer 250 
huisartsenpraktijken aangesloten op het LSP en 
nagenoeg 100 procent van de apothekers. Het 
opt-in-percentage van patiënten bij de huis-
artsen loopt gestaag op naar meer dan 40 
procent, bij apothekers ligt dat al iets hoger. 
Apothekers maken meer gebruik van het LSP 
en zijn er sterker afhankelijk van dan huisartsen, 
bij wie de bewustwording nog moet groeien, 
zegt Stegeman. In verband met de medicatie-
veilig heid is het opvragen van het medicatie-
dossier voor apothekers een must.

Omdat er vrijwel geen standaardsituaties zijn en 
alles maatwerk is, zal de overgang veel steun vra-
gen van leveranciers en VZVZ. De regio’s stappen 
daarom een voor een over; de volgende gaat pas 
als de keten-performance van de vorige voldoen-
de is. Zo leert men van elkaar – de kwaliteit gaat 

SynthesHis 1 | 2015.indd   13 22-05-15   12:38



14 • SYNTHESHIS • JUNI 2015

voor snelheid. Begin februari 2015 hebben tien 
regio’s, waaronder Delft, Drechtsteden, Friesland 
en Leiden, de ‘switch’ naar het LSP gemaakt. 
Friesland is een van de eerste regio’s die de over-
stap naar het LSP maakt.

Friesland
De huisartsen en de apothekers hadden in Fries-
land ieder hun OZIS-ring. Een kwart van de Friese 
huisartsen was aangesloten op de huisartsenring 
en kon de professionele samenvatting met de dok-
terswacht uitwisselen. Zo’n 20 procent van de 
huisartsen is apotheekhoudend en zit ook op de 
apothekersring. In tegenstelling tot de huisartsen 
waren wel alle apothekers, spoedapothekers en 

apotheekhoudende huisartsen aangesloten op de 
OZIS-apothekersring. Daardoor konden ze de me-
dicatiedossiers onderling uitwisselen, een nood-
zaak voor het betrouwbaar verstrekken van medi-
cijnen.

De	voorbereiding
Sinds het najaar van 2013 bereiden de huisartsen 
en Doktersdiensten Friesland zich al voor op de 
overgang naar het LSP door hun patiënten te vra-
gen voor de opt-in te kiezen. Hoe meer patiënten 
voor opt-in kiezen, hoe meer waarde het LSP 
heeft voor de informatie-uitwisseling. 
Doktersdiensten Friesland ondersteunt de huis-
artsenpraktijken door deze goede voorlichting 

Verschil EPD en LSP

De Eerste Kamer verwierp 
op dinsdag 5 april 2011 
unaniem de wettelijke 
regeling van het elektronisch 
patiëntendossier (EPD) en 
verzoekt de regering haar 
medewerking en be-
trokkenheid bij het LSP per 
1 januari 2012 te beëin-
digen. Daarop namen de 
zorgverleners het initiatief 
voor het behoud van de 
zorginfrastructuur, zonder 
steun van de overheid. De 
koepels van huisartsen 
(LHV), huisartsenposten 
(VHN), apotheken (KNMP) 
en ziekenhuizen (NVZ) zetten 
met steun van de patiënten-
federatie NPCF hiervoor de 
Vereniging van Zorgaan-

bieders voor Zorg com-
municatie op (VZVZ). 
Sinds 1 januari 2012 is zij 
verantwoordelijk voor de 
elektronische uitwisseling 
van patiëntgegevens via het 
LSP binnen wettelijke 
kaders. In het nieuwe LSP 
zijn bezwaren van het oude 
EPD weggenomen: 

•  Patiënten moeten zelf 
actief toestemming geven 
voor het beschikbaar 
stellen van hun medische 
gegevens voor uitwisseling 
(opt-in). Dat gebeurt niet 
meer automatisch.

•  De uitwisseling heeft geen 
landelijke, maar een regio-

nale opzet. Zorgverleners 
kunnen slechts in kleine 
kring, binnen een van de 
44 regio’s, patiënt gege-
vens uitwisselen. 
Huisartsenposten wisselen 
gegevens uit met huis-
artsen in de regio, apo-
theken doen dat met 
apotheken, ziekenhuizen 
en huisartsenposten in de 
omgeving. Zorgverleners 
op een regiogrens kunnen 
in twee regio’s opge no-
men worden. Ziekenhuizen 
kunnen wel gegevens 
opvragen bij verschillende 
regio’s omdat zij regio-
over stijgend werken en 
geregeld patiënten buiten 
hun regio zorg bieden.

•  Patiënten kunnen online 
inzien welke zorgverlener 
zijn of haar gegevens 
beschikbaar heeft gesteld 
en wie die gegevens heeft 
geraadpleegd. Inzage 
wordt verleend op de site 
van de VZVZ, door in te 
loggen met een DigiD-
code met een extra sms-
controle.

ICT-lEVEraNCIErS	kIEZEN	lSP	alS	alTErNaTIEF	
VOOR OZIS –	DaT	IS	ZEkEr	NIET	HETZElFDE	alS	EPD
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Hinda Stegeman

“Een goede communicatie over alle facetten van 
de overstap naar het LSP is het belangrijkst”
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OZIS staat voor ‘Open Zorg 
Informatie Systeem’. Het is 
een Nederlands samenwer-
kingsverband, opgericht op 
15 november 2002 door de 
leveranciers van zorginforma-
tiesystemen Microbais, 
 Euroned Systems, Pharma-
partners, Promedico ICT, 
OmniHis en TorexHiscom. 
De leveranciers zorgen voor 
doelmatige beveiligde en 
vertrouwelijke elektronische 
gegevensuitwisseling tussen 
apotheken, apotheekhou-
dende huisartsen en zieken-
huizen in een regio door 
open standaarden in te bou-
wen in hun zorginformatiesy-
stemen.
Nictiz heeft een vergelijking 

gemaakt tussen OZIS en 
AORTA, de techniek van het 
LSP. Daaruit komen de vol-
gende verschillen naar voren.

Veiligheid
•  OZIS verstuurt informatie 

niet versleuteld en er is 
een directe verbinding 
tussen de systemen van 
zorgverleners mogelijk. 

• Bij het LSP loopt de ver-
sleutelde uitwisseling via 
een landelijk schakelpunt.

•  Het LSP stelt extra beveili-
gingseisen, de GBZ-eisen 
(Goed Beheerd Zorgsy-
steem), aan de systemen 
van de zorgverleners, 
OZIS stelt geen extra ei-
sen.

•  De OZIS-standaarden zijn 
gebaseerd op MEDEUR-
berichten, die al sinds ja-
nuari 1994 gebruikt wor-
den, een nationale variant 
van de internationale Edi-
fact-standaard. Het LSP is 
gebaseerd op de moder-
nere internationale HL7-
berichtenstandaard, met 
meer mogelijkheden voor 
de inhoud en de beveili-
ging van data.

Volledigheid
•  De OZIS-dienstwaarne-

ming gaat uit van de be-
vraging van één bron, ook 
als de patiënt een dossier 
heeft bij verschillende 
zorgverleners van dezelf-

de discipline, bijvoorbeeld 
bij twee apotheken.

•  OZIS kent geen specifica-
ties ten aanzien van 
foutafhandeling en het 
bevestigen van de ont-
vangst van berichten. 

• Het LSP heeft GBZ-specifi-
caties opgenomen die de 
foutafhandeling vastleg-
gen en via ‘acknowledge-
ments’ hoort de verzender 
dat zijn bericht ontvangen 
is. 

Beschikbaarheid
•  Nictiz stelt een 24x7x365 

beschikbaarheidseis aan 
het LSP. OZIS is beschik-
baar op basis van ‘best 
effort’.

over de komende overgang te geven, informatie 
voor de patiënten te verstrekken, begeleiding te 
geven bij het aansluitingsproces op het LSP, hulp 
te verlenen bij het verkrijgen van de opt-in van 
patiënten, ondersteuning te bieden bij de commu-
nicatie met de patiënten daarover en door op de 
waarneempost opt-in-formulieren van patiënten 
te vragen. Een goede communicatie over alle fa-
cetten van de overstap naar het LSP is het allerbe-
langrijkste. Dat zegt Hinda Stegeman, manager 
van Doktersdiensten Friesland en projectleider 
voor de overgang van de huisartsen van OZIS naar 
het LSP.
Er is een stappenplan opgesteld, waarin alle 
noodzakelijke acties staan om het LSP goed te 

laten functioneren. Acties zijn bijvoorbeeld: het 
aansluiten van het HIS op het LSP, aanschaffen 
van kaartlezers, aanvragen en registreren van 
UZI-passen, verlenen van zorgmandaten aan de 
medewerkers, regelen van opt-in van patiënten, 
aanmelden en vastleggen van de behandelrelatie 
met patiënten, aan- en afmelden van patiëntgege-
vens, instellen van de signaalfunctie, bijwerken 
van dossiers, bevragen van het LSP en organise-
ren van de dagelijkse werkzaamheden. 

De	overgang	
Huisartsen werden vorig jaar oktober en novem-
ber geleidelijk afgeschakeld van OZIS en hielden 
alleen hun communicatie via het LSP over. Het 

OZIS

HET	SPaNNENDSTE	DEEl	WaS	DaT	allE	aPoTHEkErS	
TEGELIJK IN ÉÉN KEER ZIJN OVERGEGAAN OP LSP
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Privacy
•  Zowel bij OZIS als bij het 

LSP kan de patiënt zijn 
gegevens voor uitwisse-
ling blokkeren, bij het LSP 
op landelijk niveau, bij 
OZIS regionaal.

•  Na een contact stuurt 
OZIS informatie terug naar 
de bron. Bij het LSP blijft 
het waarneembericht bij 
de waarnemer. Dat kan 
door de bron worden op-
gevraagd en verwerkt in 
het patiëntdossier.

•  In OZIS-verband kan ook 
het hele patiëntdossier en 
een episode worden op-
gevraagd.

•  In beide systemen wordt 
geen informatie opgesla-

gen, maar blijft de infor-
matie bij de bron.

Identificatie
•  Bij OZIS is er toegangs-

controle op AGB-code, de 
opvragende medewerkers 
zijn niet op individueel 
niveau te herleiden.  
Bij het LSP wordt de toe-
gang beveiligd door het 
gebruik van een persoon-
lijke UZI-pas. Die zorgt bij 
correct gebruik voor een 
onweerlegbare identifica-
tie van de gebruiker, cen-
trale authenticatie en au-
torisatie.

•  Bij het LSP kunnen patiën-
ten zien welke zorgverle-
ner gegevens beschikbaar 

heeft gemaakt en ze kun-
nen de logging inzien. Bij 
OZIS kunnen patiënten de 
logging op papier inzien.

•  Gegevens mogen alleen in 
geval van een behandelre-
latie worden opgevraagd. 
OZIS heeft geen techni-
sche eis om die vast te 
leggen. Een oneigenlijk 
opvraging kan alleen wor-
den gezien in de logging. 
Bij het LSP moet de be-
handelrelatie worden vast-
gelegd.

•  Centrale logging op basis 
van de persoonlijke UZI-
pas vormt een vast onder-
deel van het LSP en is een 
belangrijk controlemecha-
nisme. OZIS kent een lo-

kale logging van OZIS-
activiteiten. 

Regionaal
•  OZIS is opgezet voor regi-

onale uitwisseling van me-
dicatiegegevens tussen 
apotheken en huisartsen, 
het LSP heeft een trans-
murale uitwisseling met 
ziekenhuizen.

•  Een OZIS-ring heeft een 
regionale organisatiestruc-
tuur en wordt regionaal 
beheerd, en de voorwaar-
den voor aansluiting wor-
den regionaal bepaald. 
Daardoor kunnen deze 
regionaal verschillen. 

moment waarop OZIS werd afgeschakeld, werd in 
overleg met de praktijken gekozen. Zo kon een 
praktijk met een laag opt-in-percentage van hun 
kwetsbare patiënten enkele weken respijt krijgen 
om het percentage nog wat op te voeren. De apo-
thekers gingen wel tegelijkertijd in één keer over, 
op 5 november. Dat was het spannendste deel, 
vindt Hinda Stegeman, manager van Doktersdien-
sten Friesland en projectleider voor de overgang 
van de huisartsen van OZIS naar het LSP. De apo-
thekers waren namelijk 100 procent aangesloten 
en volledig afhankelijk van het medicatiedossier. 
Voorafgaand aan de overgang zijn er per HIS in-
formatieavonden over het gebruik van het LSP 
gegeven. Omdat Friesland al een eind op weg 

was, zegt Stegeman, waren zij de eerste die de 
stap zetten om OZIS uit te schakelen. 

De	vertraging
De overgang van de apothekers naar het LSP 
stond gepland op 4 november, maar werd een dag 
uitgesteld omdat een dag eerder een nieuw ser-
vercertificaat werd geïnstalleerd op het LSP, waar-
voor alle leveranciers een aanpassing moesten 
doen. Eenmaal over zijn de ervaringen van apo-
thekers niet onverdeeld positief. De uitwisseling 
via het LSP is lastig, het bevragen van het LSP 
duurt soms lang en geeft geregeld time-outs. Op 
die momenten moeten de apothekers de medica-
tiedossiers weer naar elkaar faxen. ‘Dat leidde 

DE	oPgEVraagDE	DoSSIErS	gEVEN	SoMS	MEEr	
	INForMaTIE	DaN	DaT	DE	PaTIëNT	DoET	
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Het landelijk	Schakel	Punt	
(LSP) is een landelijk netwerk 
voor de beveiligde elektroni-
sche uitwisseling van patiënt-
gegevens tussen zorgverle-
ners, verdeeld in 44	regio’s 
met schotten ertussen. Met 
het systeem vragen waarne-
mende zorgverleners, zoals 
een waarnemend apotheek 
of een huisartsenpost, rele-
vante patiëntgegevens op 
voor een adequate zorgverle-
ning van passanten. Het LSP 
bevat een verwijsindex, een 
tabel waarin alle aangemelde 
patiënten via hun BSN zijn 
gekoppeld aan de agB-code 
van hun zorgverleners. Daar-
bij is aangegeven welke soort 
informatie deze van de pa-

tiënt hebben opgeslagen. 
Zorgverleners moeten een 
goed	Beheerd	Zorgsysteem	
hebben voor ze zich aan kun-
nen sluiten op het netwerk. 
Patiënten moeten vooraf toe-
stemming geven (opt-in) dat 
hun zorgverlener de beschik-
baarheid van hun gegevens 
bij het LSP mag aanmelden. 
Patiënten kunnen ook be-
paalde informatie	voor	uit-
wisseling	blokkeren. Zorg-
verleners kunnen patiëntge-
gevens raadplegen door zich 
met hun persoonlijke UZI-pas 
bij het LSP aan te melden. Ze 
zijn daardoor geïdentificeerd 
en geauthenticeerd. Ze mo-
gen alleen gegevens opvra-
gen van patiënten met wie ze 

een behandelrelatie hebben 
en kunnen alleen gegevens 
opvragen van patiënten die 
binnen hun eigen	regio wo-
nen en van wie ze het BSN 
hebben	gecontroleerd. Als 
gegevens worden opge-
vraagd, zoekt het LSP in de 
verwijsindex welke zorgverle-
ners relevante	gegevens 
voor de behandelaar hebben. 
Het vraagt die gegevens op 
en stelt een dossier samen 
dat versleuteld naar de aan-
vrager wordt verstuurd. Dat 
bericht wordt door de aan-
vrager alleen ingezien, niet 
vastgelegd. Na de zorgverle-
ning maakt de waarnemende 
zorgverlener een waarneem-
bericht voor de patiënt aan. 

Als de vaste huisarts de sig-
naalfunctie van het LSP heeft 
aangezet, krijgt deze een 
signaal dat er een waarneem-
bericht van zijn patiënten is 
aangemaakt. Vervolgens 
dient hij zelf actie te onder-
nemen om dit bericht op te 
halen en in	het	patiëntdos-
sier te verwerken. Als de 
signaalfunctie niet aan staat, 
moet de huisarts bij elke te 
behandelen patiënt via het 
LSP nagaan of een waar-
neembericht is aangemaakt, 
en dat vervolgens verwerken. 
De handelingen in het LSP 
worden op basis van de UZI-
pas gelogd. Elke patiënt 
heeft het recht de logging-
gegevens in te zien.

wel tot een slechter humeur, laat ik het zo zeg-
gen’, merkt Hinda Stegeman op. 
Om dit te verhelpen hebben de leveranciers en 
VZVZ de capaciteit van het LSP verhoogd, waar-
door de problemen nu nog bij één HIS lijken op te 
treden. Het blijkt dat het berichtenverkeer wel 
wordt verwerkt, maar onnodig gebufferd. Dat ver-
oorzaakt de vertragingen in het netwerk. Na het 
vervangen van deze component verloopt het be-
richtenverkeer naar behoren.

apothekers
Harry Breuking, apotheekhoudende huisarts uit 
Friesland, is nog niet onverdeeld positief over de 
overgang van OZIS naar LSP. ‘Wat betreft de medi-

catieveiligheid was er een min of meer volledig 
dekkend systeem binnen de provincie, omdat alle 
apotheekhoudende huisartsen waren aangesloten. 
Nu kunnen we slechts van 40 tot 50 procent van 
de patiënten de medicatie opvragen. De techniek 
is omslachtig en langzaam, wat weer vertragend 
werkt tijdens het spreekuur zodra je gegevens 
wilt opvragen. Het is lastig om aan te geven waar 
precies de technische knelpunten liggen. Is dat bij 
de softwarehuizen, de LSP/Aorta-structuur?’ Het 
genoemde percentage van 40 tot 50 procent komt 
doordat wel alle apothekers op het LSP zijn aan-
gesloten, maar niet meer dan de helft van de pa-
tiënten zijn opt-in heeft gegeven.
‘Je hebt dus een onveilig, maar wel redelijk goed 

Kenmerken van het LSP

oP	DE	HUISarTSENPoST	MoETEN	DE	arTSEN	Er	Nog	
aaN	WENNEN	PaTIëNTgEgEVENS	oP	TE	VragEN
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werkend systeem ingeruild voor een veel veiliger, 
maar vooralsnog incompleet en traag, matig wer-
kend systeem. Daarvan verwacht ik overigens wel 
dat het in de loop van 2015 beter zal gaan functio-
neren. Het risico van de huidige frustratie ten aan-
zien van de traagheid en dergelijke is dat mensen 
afhaken. Er komt binnenkort een overleg om te 
kijken hoe de knelpunten moeten worden opge-
lost’, besluit Breuking.

Huisartsenposten
Op de huisartsenpost moeten de artsen er nog aan 
wennen patiëntgegevens op te vragen, maar de 
bewustwording groeit. Dat zowel de professionele 
samenvatting als het medicatiedossier via het LSP 
beschikbaar is, is een hele verbetering ten opzich-
te van OZIS. Huisartsen die de dossiers opvragen, 
waarderen de informatie, zeker het ‘nieuwe’ medi-
catiedossier, maar ook de professionele samen-
vatting. De dossiers geven tijdens het spreekuur 
vaak meer informatie dan de patiënt op dat mo-
ment zelf geeft.
Bram Sprij, huisarts uit Schiedam, vindt wel dat 
de communicatie – vergeleken met het oude Elias 
en met OZIS – met de Centrale Huisartsen Post 
moeilijker verloopt. Op automatiseringsgebied 
moeten de instellingen per praktijk handmatig 
worden aangepast, dat kost tijd. ‘Professionals 
moeten meer handelingen verrichten om bij de 
informatie te komen en 80 tot 90 procent van de 
patiënten snapt het opt-innen niet. Ze verwachten 
dat alles geregeld is en iedereen inzage heeft en 
reageren verbaasd dat opt-in-toestemming wordt 
gevraagd: “We werken toch allemaal in de cloud?” 
en “U bent toch arts, u mag toch mijn gegevens 
inzien?” Alleen bij beleidsmakers leeft de opt-in-
procedure.’ Sprij vreest voor ‘moeheid’ bij de 
zorgverleners om opt-in-toestemming te blijven 
vragen. Voor het raadplegen van dossiers is het 
verplicht controleren van het BSN een hindernis. 
Zonder die controle zijn gegevens niet op te vra-
gen. ‘Er zijn te veel checks and balances, en daar 
worden wij niet vrolijker van.’

Tips	uit	Friesland
‘Laat de huisartsenpraktijken niet zelf opnieuw 
het wiel uitvinden, dat heeft Doktersdiensten al 
gedaan’, betoogt Hinda Stegeman. ‘Ondersteuning 
bij het aansluitproces is heel belangrijk. De aan-
meldprocedure en het opt-innen zijn best ingewik-
keld en het is iets ‘wat erbij komt’. Wij zochten 
contact met praktijken, vroegen naar knelpunten, 
stuurden informatiemateriaal, linkjes en aanmeld-
formulieren. Wees praktisch, er wordt veel van de 
praktijken gevraagd. Ze moeten heel wat stappen 
zetten om aangesloten te worden, ze moeten pa-
tiënten voorlichten, om opt-in vragen. Geef de 
hulp en ondersteuning die ze nodig hebben, deel 
ervaringen van andere praktijken, neem koudwa-
tervrees weg en zorg dat de formulieren die nodig 
zijn, klaar staan’, adviseert Stegeman.
Ze raadt ook aan het opt-innen over te laten aan 
de praktijkondersteuner. Juist die ziet veel kwets-
bare patiënten en heeft wat meer tijd om zaken 
toe te lichten, folders te geven, specifieke vragen 
te beantwoorden en het formulier te laten invul-
len. Zo is de griepprikcampagne een uitgelezen 
moment om kwetsbare patiënten te laten opt-in-
nen. De formulieren moeten dan al klaar liggen of 
al bij de uitnodiging voor de griepprik zijn meege-
stuurd. Sommige patiënten kijken er vreemd van 
op dat ze bij verschillende zorgverleners opnieuw 
moeten opt-innen, andere zijn juist heel kritisch 
op het bewaken van hun privacy. Eén formulier 
voor het opt-innen bij verschillende zorgverleners 
kan efficiënt zijn. En VZVZ heeft veel communica-
tiemateriaal, in meeneembare tasjes voor patiën-
ten, of als links naar informatie op de website van 
VZVZ. Gebruik die, luidt het advies van Stegeman. 

IN	FrIESlaND	ZIjN	BIjNa	allE	aPoTHEkErS	EN	 
HUISARTSENPRAKTIJKEN AANGESLOTEN OP HET LSP
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