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Wie kan
bij uw

dossier?
Er is veel onduidelijk over  

het Landelijk Schakelpunt, de 
opvolger van het gesneuvelde 
elektronisch patiëntendossier. 

Zelfs bij de miljoenen 
Nederlanders die zich al  

hebben ingeschreven leven  
nog veel vragen.

Tekst Frouke Tamsma   
Illustraties Veronique de Jong 

PATIËNTGEGEVENS
UITWISSELING
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H
oewel het Elektronisch Pati-
entendossier al sinds 2012 
niet meer bestaat, klinkt het 
‘EPD’ velen bekender in de 

oren dan het systeem waarmee nu daad-
werkelijk medische gegevens worden 
uitgewisseld: ‘Zorginfrastructuur’ of 
‘Landelijk Schakelpunt, LSP’.

Bijna 2500 leden van het Consumen-
tenbond-panel vulden afgelopen januari 
een vragenlijst in over hun bekendheid 
en ervaringen met dit LSP. 1362 mensen 
controleerden daarnaast op ons verzoek 
de eigen registratie bij VZVZ, de organi-
satie die verantwoordelijk is voor het LSP.

Alleen na uitdrukkelijke toestemming 
van de patiënt mogen apothekers en 
artsen medische gegevens beschikbaar 
stellen voor uitwisseling met andere 
zorgverleners, zoals een specialist in het 
ziekenhuis. Toch ziet 10% van de onder-
vraagde panelleden een of meer zorgver-
leners staan aan wie ze menen nooit 
toestemming te hebben gegeven. ‘Heb ik 
de eigen apotheek toestemming verleend 
om mijn gegevens uit te wisselen?’, vraagt 
een panellid zich af. ‘Ik kan me niet her-
inneren dat te hebben gedaan.’

Uitvoering 
De Consumenten-

bond heeft in januari 
2017 5000 leden 

van het Consu-
mentenbondpanel 
gevraagd naar hun 
ervaringen en be-
kendheid met het 
Landelijk Schakel-

punt. 2438 mensen 
vulden de vragenlijst 

in, van wie er 1362 
ook keken of de 

manier waarop zij 
geregistreerd staan 

overeenkomt met 
wat zij zich herin-

neren. 
Overigens wilden 

meer respondenten 
inloggen om hun 

registratie te contro-
leren, maar dit lukte 

niet. Redenen waren 
een ingewikkelde in-
logmethode en een 

storing bij DigiD.

wat & hoe

Vraag 1 
Heeft uw huisarts u  

toestemming gevraagd  
om gegevens via het  
LSP uit te wisselen?

Vraag 2 
Komt de manier waarop u 
geregistreerd staat in het 

Landelijk Schakelpunt over-
een met uw verwachting? 

Vraag 4 
Heeft uw apotheek u 

toestemming gevraagd  
om gegevens via het LSP 

uit te wisselen?

Vraag 3 
Wat vindt u ervan als  
meer zorgverleners  
medische gegevens  

gaan uitwisselen?

E
n

q
u

êt
e 

Ja  
37%

Nee  
43%

Weet ik 
niet meer  

15% Vooraf  
geen ver
wachting 

23%
Ja, komt 
overeen 
44%

Overig 
6%

Nee, er  
staan meer 
zorgverleners 
10%

Nee, er  
staan minder 

zorgverleners 
17%

Daar 
ben ik 
voor 
52%

Daar ben 
ik tegen 

22%

Weet ik 
niet/geen 

mening 
26%

17% treft in het systeem juist mínder 
zorgverleners dan verwacht. ‘Ik ben ge-
schrokken dat bijna niet één zorgverle-
ner mij heeft geregistreerd, terwijl er met 
mij het een en ander aan de hand is van-
wege chronische, dagelijkse hoofdpijn. Ik 
dacht dat ik overal toestemming had 
gegeven.’ Een ander panellid: ‘Ik heb 
vorig jaar het formulier ingevuld van de 
huisarts, maar die komt er niet op voor.’

Eén panellid ontdekt dat na overname 
van de apotheek door een andere partij 
‘onze instemming met uitwisseling niet 
automatisch is meegegaan. Op zich net-
jes natuurlijk, maar wij wisten het niet’. 
Voor 18% van de panelleden die hun 
registratie controleerden, vormt ons on-
derzoek aanleiding de registratie aan te 
passen.

Onveilig
11% van degenen die aansluiting op het 
LSP met hun zorgverlener bespraken, 
heeft geen toestemming gegeven en wil 
dit zo houden. ‘De meeste computersy-
stemen zijn onveilig en te veel mensen 
hebben toegang tot privacygevoelige 
informatie.’ 

Via vzvz.nl is ook na te gaan welke 
zorgverleners het afgelopen jaar medi-
sche gegevens hebben opgevraagd, wan-

N.v.t. 
5%

Nee 
43%

Ja 
33%

Weet ik 
niet 

meer 
14%

N.v.t. 
10%
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1 Landelijk 
Schakelpunt, 
wat is het? 
Het Landelijk Schakelpunt 
(LSP) is voor velen een onbe-
kend systeem. Toch wisselen 
zorgverleners er wekelijks 
ruim 1 miljoen medische be-
richten mee uit. Wat houdt het 
in? Huisartsen en apothekers 
kunnen hun computer aanslui-
ten op het beveiligde netwerk 
van het LSP en zo hun medi-
sche gegevens uitwisselen 
met onder meer andere huis-
artsen en apothekers. 

Ziekenhuizen vragen al wel 
gegevens op, maar vragen nog 
geen toestemming om eigen 
medische gegevens uit te 
kunnen wisselen. Dat begint in 
de loop van dit jaar.

Het uitwisselen van gege-
vens mag alleen na toestem-
ming van de patiënt en alleen 
als het nodig is voor de behan-
deling. De huisarts stelt alleen 
de samenvattingen van zijn 
dossiers beschikbaar, de apo-
theker de actuele medicatie-
overzichten. U kunt uw huis-
arts en apotheker vragen ge-
gevens (deels) af te schermen, 
zodat die niet uitgewisseld 
kunnen worden.

Medische gegevens in het 
LSP worden meestal regionaal 
uitgewisseld. Alleen zieken-
huizen kunnen ook gegevens 
van buiten de regio opvragen. 

Inschrijven?
Voordat u zich inschrijft, is het goed de voors 
en tegens op een rij te zetten. En ga het 
gesprek aan met uw huisarts en apotheker.

2 Voor, tegen 
en onduidelijk
Het uitwisselen van medische 
gegevens via het Landelijk 
Schakelpunt heeft voor- en 
nadelen.

Voordelen
➜ Uw gegevens zijn ook voor 
andere zorgverleners beschik-
baar. Handig als u een keer 
naar een andere huisarts of 
apotheker moet.
➜ De (snelle) beschikbaarheid 
van medische informatie kan 
schade aan de gezondheid 
voorkomen. Het aantal medi-
sche fouten neemt af, bijvoor-
beeld omdat in spoedsituaties 
een arts direct ziet welke me-
dicijnen de patiënt gebruikt. 
➜ De zorg wordt goedkoper 
door minder fouten en minder 
dubbele onderzoeken. 
➜ De uitwisseling van medi-
sche gegevens verloopt bin-
nen de kaders van wet- en 
regelgeving.

Nadelen 
➜ Medische informatie is  
privacygevoelig. Door deze via 
een (landelijk) netwerk be-
schikbaar te stellen, wordt de 
informatie een potentieel 
doelwit voor hackers. 
➜ U ziet pas achteraf wie uw 
medische gegevens hebben 
opgevraagd.
➜ Bij misbruik van privégege-
vens staan consumenten vrij-
wel machteloos, omdat de 
aansprakelijkheid bij misbruik 
niet goed is geregeld. Het is 
bijvoorbeeld niet bekend wel-
ke partij aansprakelijk gesteld 
kan worden voor schade.
➜ Bij zorgverleners leven vra-
gen over wie verantwoordelijk 
is voor het volledig en up-to-
date houden van het medisch 
dossier en wie dit controleert.
➜ Bij elke uitwisseling van 
medische gegevens kunnen 
zorgverleners fouten maken: 
ze kunnen gegevens verkeerd 
invoeren, en ze bij het opvra-
gen verkeerd interpreteren. 
Dit kan nadelig zijn voor de 
behandeling. 

Eerst moet het 
beter worden  
beveiligd’
Robert Langenkamp 
(1970) uit Zwolle heeft 
zijn huisarts en apotheek 
nog geen toestemming 
gegeven voor uitwisse
ling van medische gege
vens via het Landelijk 
Schakelpunt. ‘Ik ben op 
zich voorstander van uit
wisseling, maar het moet 
beter worden beveiligd. 
Zo zou ik willen zien dat je 
altijd per email of sms 
een bericht krijgt vóórdat 
een zorgverlener je gege
vens wil inzien. Op basis 
daarvan kun je vervolgens 
zelf toestemming geven.’

‘
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MEER INFORMATIE
consumentenbond.nl/lsp
vzvz.nl

neer ze dit deden en of het is gelukt.  
45% zag hierbij geen verrassingen, maar 
7% ontdekte dat meer zorgverleners dan 
verwacht gegevens hebben opgevraagd. 
‘Een zorgverlener waar ik voor het laatst 
in 2008 ben geweest, blijkt nog regelma-
tig te “kijken”.’ En: ‘Een mij volledig onbe-
kende apotheek vraagt heel vaak, op één 
keer na zonder succes, gegevens van me 
op voor wat betreft mijn medicijnge-
bruik.’ Vermoedens van misbruik kunnen 
worden gemeld bij VZVZ, die de melding 
zal onderzoeken en indien nodig actie 
zal ondernemen. 

De huisartsen en apothekers waar de 
panelleden in ons onderzoek over rap-
porteren hebben de toestemmingsvraag 
vaker niet dan wel gesteld. In Nederland 
hebben volgens VZVZ in totaal nu 11,3 
miljoen consumenten één of meer zorg-
verleners toestemming gegeven hun 
dossiers uit te wisselen. Zo zijn er ruim 
20 miljoen dossiers uitwisselbaar:  
5,9 miljoen huisartsendossiers (35% van 
de patiënten) en 14,1 miljoen medicatie-
dossiers. De 5,9 miljoen huisartsendos-
siers vormen een goede afspiegeling van 
het totaal aantal Nederlanders dat toe-
stemming gaf aan hun huisarts; voor de 
medicatiedossiers geldt dat er meer dos-
siers zijn dan mensen. Een consument 
heeft immers één huisarts, maar vaak 
meerdere apothekers om toestemming 
aan te verlenen.

Opvallend laag
In sommige regio’s is het percentage 
verleende toestemmingen aan de huis-
arts opvallend laag, blijkt uit cijfers van 
VZVZ. In en rond Amsterdam was dit 
begin februari 7%, in Harderwijk 3% en 
in Zeeuws-Vlaanderen 5%. De hoogste 
percentages zijn te vinden in Deventer 
en omstreken (73%), Twente (72%) en 
Kennemerland (67%). Regionale ver-

3 (Geen)  
toestemming 
verlenen
U bepaalt zelf of en wie uw 
medische gegevens beschik-
baar mag stellen voor uitwis-
seling. Is uw arts of apotheker 
er nog niet over begonnen? 
Vraag er zelf eens naar. Niet 
alle huisartsen en apothekers 
zijn aangesloten op het Lande-
lijk Schakelpunt. De gegevens 
die bij deze zorgverleners 
liggen, zullen niet via het LSP 
worden uitgewisseld.

Er wordt nogal eens gedacht 
dat een toestemming die ooit 
is afgegeven voor het Elektro-
nisch Patiëntendossier (EPD) 
automatisch ‘doorloopt’ voor 
het Landelijk Schakelpunt. Dat 
is niet het geval: voor het LSP 
is apart toestemming nodig.

Toestemming verlenen kan 
– voor iedere zorgverlener 
apart – via ikgeeftoestem-
ming.nl. Een verleende toe-
stemming kan ook altijd wor-
den ingetrokken.

Wilt u niet dat uw medische 
gegevens worden uitgewis-
seld, dan is het niet noodzake-
lijk dit te laten vastleggen. 

schillen ontstaan volgens VZVZ doordat 
het animo van zorgverleners om met het 
LSP te werken niet overal even groot is. 
Daarnaast maakt een deel van de zorg-
verleners gebruik van andere uitwisse-
lingssystemen. Dat is bijvoorbeeld in 
Amsterdam het geval.

Uit ons onderzoek komt naar voren dat 
honderden consumenten meer of juist 
minder zorgverleners toestemming heb-
ben verleend dan ze zich kunnen herin-
neren. Lijden deze consumenten collec-
tief aan geheugenverlies, of verloopt het 
toestemmings- en registratieproces niet 
overal zoals zou moeten? Volgens de 
Consumentenbond is meer onderzoek 
nodig om daar een antwoord op te kun-
nen geven. 

Verwarring
VZVZ wil wel alvast enkele mogelijke 
oorzaken aanwijzen. Dat er meerdere 
uitwisselingssystemen zijn, kan bijvoor-
beeld voor verwarring zorgen. ‘Er zijn 
naast het LSP meer uitwisselingssyste-
men die werken met toestemming van de 
patiënt. Burgers geven dus op meer 
plaatsen toestemming, zoals in zieken-
huizen.’ Ook kan er een tijd overheen 
gaan voordat een toestemmingsformu-
lier is verwerkt. Daarnaast kan het zijn 
dat de consument de individuele, opvra-
gende zorgverlener in het overzicht niet 
herkent, maar de instelling waar die 
werkt wél. 

Gezien de resultaten van ons panelon-
derzoek is het raadzaam uw eigen regi-
stratie eens te controleren op vzvz.nl. 
Veel panelleden vinden dat het LSP veel 
te weinig onder de aandacht is gebracht. 
‘Ik ben verbijsterd dat ik ondanks het 
dagelijks lezen van de Stentor, de NRC en 
maandbladen ben vergeten of niet weet 
dat het LSP officieel is ingesteld.’  ■
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