
Medicatie ophalen via het LSP; snel en actueel 
 

Met de actualiteitscontrole helpt VZVZ het apotheekteam om slagvaardiger met het LSP te werken. 

Dankzij deze nieuwe functie is het mogelijk zonder UZI-pas te zien of er iets is veranderd in de 

medicatie die door andere apotheken is geleverd. Nu beschikbaar bij CGM en binnenkort bij de 

meeste andere AISsen. 

 

Even nakijken 

“Is er iets veranderd in de medicatie van de patiënt?”, een standaardvraag aan de balie of bij de 

afhandeling van de receptenbuffer. Tot voor kort moest je inloggen met de UZI-pas om na te gaan of 

de patiënt ook bij andere apotheken, zoals de dienst- of poliklinische apotheek, medicijnen heeft 

gehaald. Het LSP maakt het allang mogelijk om dat te zien. In de praktijk komt het voor dat na 

opvraging via het LSP – en enige tijd wachten- blijkt dat er geen nieuwe medicatiegegevens aanwezig 

zijn in andere apotheken. 

 

De Actualiteitscontrole 

Om onnodig wachten te voorkomen biedt het LSP sinds kort de mogelijkheid om met de 

apotheeksystemen de ‘actualiteitscontrole’ uit te voeren. Soms ook aangeduid als de ‘what’s new’ 

functie. Met de actualiteitscontrole kan een AIS direct na het kiezen van de patiënt via het LSP 

controleren of er wijzigingen in medicatiegegevens van een patiënt zijn sinds de laatste bevraging. 

Alleen als er daadwerkelijk wijzigingen zijn, haalt het systeem de medicatiegegevens op. In alle 

andere gevallen ga je direct verder met het verwerken van het recept. Met deze nieuwe 

functionaliteit voorkom je onnodig wachten en kan je efficiënter werken met het LSP 

Voor het uitvoeren van de actualiteitscontrole is geen UZI-pas nodig. Dus je gebruikt de UZI-pas 

alleen als je daadwerkelijk de informatie uit de andere apotheken wil ophalen. 

 

Wanneer is het beschikbaar? 

Het apotheeksysteem van CGM heeft deze mogelijkheid sinds kort beschikbaar en het 

apotheeksysteem van Caresoft (Farmasys) vanaf juli. Voor Bricks en Pharmacom komt de 

functionaliteit in respectievelijk oktober en december 2017 beschikbaar. 

 

De Signaalfunctie 

Het LSP biedt al langer de mogelijkheid om een signaal te krijgen wanneer een patiënt medicatie 

heeft opgehaald bij een andere apotheek; de Signaalfunctie. Als apotheek kan je aangeven voor 

welke patiënten je zo’n signaal wil krijgen. Voor deze patiënten neemt de apotheek als het ware een 

‘abonnement’ op de signalen. Doorgaans gebeurt dit voor (risico) patiënten aan wie de apotheek 

chronisch medicijnen verstrekt, zoals baxter-patiënten. Deze patiënten moeten hier wel hun 

toestemming (opt-in) voor hebben gegeven. In het geval dat er voor de patiënt een abonnement is 

genomen op het automatisch signaleren van medicijnverstrekkingen elders, heeft de 

actualiteitsfunctie geen toegevoegde waarde. De elders verstrekte medicatie is immers al opgehaald 

via het LSP. De actualiteitscontrole heeft dus met name meerwaarde voor de overige, niet-risico 

patiënten waar geen abonnement is genomen op de signaalfunctie. 

 

Meer informatie 



Op de website van VZVZ is meer informatie beschikbaar over actualiteitscontrole 

(https://www.vzvz.nl/page/Zorgverlener/Nieuws/Nieuwsoverzicht?mod[Vzvz_News_Module][n]=39

8) en op de website van de KNMP (https://www.knmp.nl/nieuws/introductie-what2019s-new-gaat-

voorop-in-lsp-verbeterplan).  
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