
Tips voor LSP ICA

Via het LSP kunnen medische gegevens elektronisch worden uitgewisseld tussen zorgverleners. 

Als de patiënt toestemming geeft om zijn behandelingsgegevens raadpleegbaar te maken 

via het LSP heeft u indien nodig toegang tot deze gegevens. Denk bijvoorbeeld aan inzage in 

afgeleverde medicatie door een andere apotheek. Als u het dossier van een patiënt opent en 

inlogt met uw UZI-pas kunt u controleren of er bij het LSP nieuwe gegevens zijn aangemeld. Zo 

weet u zeker dat u via het LSP de meest actuele medische gegevens van de patiënt inziet voor zijn 

medicatiebewaking.

LSP ICA
Binnenkort zijn in uw apotheek informatiesysteem (AIS) ook ICA-gegevens (Intoleranties, Contra-
indicaties en Allergieën) via het LSP raadpleegbaar. Intoleranties en Allergieën, samen ook wel 
overgevoeligheden genoemd, geven aan of de patiënt overgevoelig is voor bepaalde genees-
en/of hulpmiddelen. Bij contra-indicaties gaat het om verschillende aandoeningen van een patiënt 
die niet, of slechts onder bepaalde voorwaarden, verenigbaar zijn met het gebruik van bepaalde 
geneesmiddelen. Aangezien deze reacties kunnen leiden tot zeer ernstige complicaties is het 
belangrijk dat de apotheek de meest actuele ICA-gegevens kan inzien. 

Voordeel 
Met de nieuwe functionaliteit, LSP ICA, is het mogelijk om ICA-gegevens in te zien die door 
andere zorgverleners, waaronder apothekers en huisartsen, zijn aangemeld bij het LSP. Op dit 
moment zijn ICA-gegevens van andere zorgverleners ook te raadplegen via OZIS. Een belangrijk 
voordeel van LSP ICA is dat alle ICA-gegevens van een patiënt zijn gebundeld tot één overzicht in 
uw AIS. Het gaat hierbij om ICA-gegevens die door zorgverleners in uw regio zijn gedeeld. Hierbij 
is ook vermeld van welke bron de ICA-gegevens afkomstig zijn. Om toegang te krijgen tot deze 
patiëntinformatie moet u inloggen met uw UZI-pas. De ICA-gegevens kunt u overnemen in het 
dossier van uw patiënt. U beschikt zo altijd over een actueel dossier van uw patiënt. Dit biedt een 
aanzienlijke verbetering in de volledigheid van ICA-gegevens waardoor medicatiebewaking nog 
nauwkeuriger is uit te voeren. Hierdoor neemt ook de veiligheid van geneesmiddelgebruik toe. 

LSP ICA: de nieuwe functionaliteit LSP ICA biedt u in één oogopslag inzicht in alle 
aangemelde ICA-gegevens van andere zorgverleners. U beschikt hierdoor over een 
vollediger en actueler  medicatieoverzicht van de patiënt waardoor ook de veiligheid van 
geneesmiddelgebruik toeneemt. 

ICA-gegevens raadpleegbaar via LSP!

Alle ICA-gegevens gebundeld in één overzicht!



Wat moet u doen?
Nog niet elke softwareleverancier biedt de module die toegang geeft tot ICA-gegevens via het LSP 
geïmplementeerd. Benieuwd of dit bij u het geval is? Informeer ernaar bij uw softwareleverancier.
Om gebruik te kunnen maken van de functionaliteit ICA-gegevens moet u ingelogd zijn met 
uw UZI-pas. Aanvullende handelingen om ICA-gegevens te raadplegen zijn niet nodig. Als u zelf 
ICA-gegevens van een patiënt wilt aanmelden bij het LSP is uiteraard wel de toestemming van de 
patiënt voor gegevensdeling via het LSP nodig (de opt-in vraag). 

Zijn de contra-indicaties nog actueel? 

Als u ICA-gegevens gaat delen via het LSP dan kan het raadzaam zijn om te controleren of
contra-indicaties nog actueel zijn. 

Tip voor Mira gebruikers: In het AIS zit een module waarmee u (afgeleide) contra-indicaties 
kunt opschonen. De handleiding ‘Onderhoud Contra-Indicaties kunt downloaden bij uw 
softwareleverancier.

Tip uit de praktijk: In de regio Twente is een protocol ‘Beoordeling (afgeleide) 
contra-indicaties’ opgesteld. Dit protocol kan ook u op weg helpen bij het opschonen 
van (afgeleide) contra-indicaties. Kijk hiervoor op www.knmp.nl/lsp. U kunt hiervoor 
bijvoorbeeld een student inzetten. 

Meer weten over de werking van het LSP? Bekijk de animatie op www.knmp.nl/hoewerkthetlsp


