CvSF (Nij Smellinghe) als eerste Friese
ziekenhuisorganisatie online met het Landelijk
Schakelpunt
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In ziekenhuis Nij Smellinghe staat medicatieveiligheid van patiënten hoog in het
vaandel. Daarom loopt het ziekenhuis voorop met de realisatie van een Centrum
voor Specialistische Farmacie (CvSF). Eén van de diensten van het CvSF is een
uitgebreide screening door het Apotheek Servicepunt (ASP) binnen het ziekenhuis.
Een belangrijk onderdeel daarin is de medicatieverificatie: het samenstellen van een
medicatieoverzicht door het raadplegen van diverse bronnen, met als belangrijkste
bron de informatie van de thuisapotheek. Deze gegevens leiden, samen met het
gesprek met de patiënt, uiteindelijk tot een actueel medicatieprofiel.
Uitwisseling medicatiegegevens
Om medicatie-informatie elektronisch op te kunnen halen, is Nij Smellinghe nu
aangesloten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Eerder was de regionale
uitwisseling van gegevens voor bijna alle apotheken, huisartspraktijken,
dienstapotheken en huisartsenposten geregeld via het OZIS (Open Zorg Informatie
Systeem). In de loop van 2014 wordt de OZIS-functionaliteit ‘dienstwaarneming
apotheken’ uitgefaseerd, omdat het niet meer aan de geldende eisen voor
informatiebeveiliging en privacy voldoet. Het LSP voldoet daar wel aan.
Landelijk Schakelpunt
Het LSP zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische
gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun
computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.
Hoe werkt het?
De huisarts en de apotheek van een patiënt houden een dossier bij. Als de apotheek
of de huisarts gebruikmaken van het LSP, dan vragen zij de patiënt om toestemming
om deze gegevens beschikbaar te stellen. Door vervolgens het
Burgerservicenummer (BSN) van deze patiënt aan te melden bij het LSP, ‘ziet’ het
LSP dat van deze patiënt gegevens beschikbaar zijn bij de desbetreffende huisarts of
apotheek. Een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de farmaceutisch specialist
(ziekenhuisapotheker) van het CvSF, kan deze gegevens dan vervolgens opvragen
en na een screening beschikbaar stellen aan de medisch specialist in het ziekenhuis.
Beveiliging
Om de privacy van de patiënten te waarborgen, voldoet het LSP aan strenge
veiligheidseisen. Ook de zorgverleners die willen aansluiten op het LSP moeten aan
strenge veiligheidseisen voldoen, bijvoorbeeld met betrekking tot hun
computersysteem. Zorgverleners krijgen alleen toegang tot het LSP met een speciale
pas en een wachtwoord. Een ander criterium is dat de zorgverlener een
behandelrelatie heeft met de patiënt en de patiënt moet vooraf toestemming hebben
gegeven voor het beschikbaar stellen van zijn gegevens.

Gerealiseerd!
“Vanwege de strenge veiligheidseisen was deze migratie zeer complex, maar het is
ons gelukt.
Met hulp van diverse organisaties, waaronder St. Gerrit, St. OZIS Fryslân en ICT Nij
Smellinghe is het CvSF van Nij Smellinghe de eerste ziekenhuisorganisatie in
Friesland die online is met het LSP - en daar mogen we best trots op zijn!” (Eelco
Niens, Projectleider en Informatiemanager van het CvSF).
Aanmelden
“Inmiddels hebben we in de eerste week na implementatie van enkele tientallen
patiënten de medicatiegegevens succesvol kunnen raadplegen. Wat opvalt, is dat
nog lang niet iedere patiënt toestemming heeft gegeven om de medicatiegegevens
met andere zorgverleners te delen. Voor het waarborgen van de medicatieveiligheid
is het van belang dat iedereen dat wel doet!” (Bianca Klijnstra, Coördinator ASP van
het CvSF).
Heeft u nog geen toestemming gegeven? Ga dan even langs bij uw huisarts of
apotheek, dan regelen ze het meteen!
Voor meer informatie over het LSP of de overige diensten van het CvSF, bezoek
onze website www.CvSF.nl.
	
  

