
VZVZ is er voor u!  

Voor de uitwisseling van medicatiegegevens maken de meeste apotheken gebruik van het 

Landelijk Schakelpunt. De Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) is de 

organisatie die het Landelijk Schakelpunt beheert en verder ontwikkelt. VZVZ biedt daarnaast op 

vele vlakken ondersteuning aan apotheken in het aansluiten op en gebruik van het Landelijk 

Schakelpunt. Wij stellen u graag aan hen voor. 

Alles wat er, in relatie tot het Landelijk Schakelpunt, speelt bij apotheken in de LSP-regio’s wordt 

binnen VZVZ in multidisciplinaire teams besproken. Aan de hand daarvan worden nieuwe materialen 

en diensten ontwikkeld om de leden van VZVZ (de zorgaanbieders) optimaal te ondersteunen.  

Persoonlijke ondersteuning 

De 44 LSP-regio’s zijn onderverdeeld in drie overkoepelende regio’s:  

- Regio West 

- Regio Noord-Oost 

- Regio Zuid 

Iedere regio heeft een eigen regio- en implementatiemanager die voor u klaar staan om u te helpen 

bij het aansluiten op het Landelijk Schakelpunt en het gebruik daarvan. U kunt contact met hen 

opnemen via regioinfo@vzvz.nl. 

 

 

mailto:regioinfo@vzvz.nl


Trainingen 

VZVZ biedt een geaccrediteerde basistraining Landelijk Schakelpunt aan voor apothekersassistenten 

en apothekers. Deelnemers leren onder andere: 

• wat het Landelijk Schakelpunt is en hoe het werkt; 

• welke zorgverleners welke gegevens kunnen aanmelden en opvragen bij het Landelijk 

Schakelpunt; 

• het Landelijk Schakelpunt uitleggen aan patiënten; 

• de meestgestelde vragen over het Landelijk Schakelpunt beantwoorden; 

• op een correcte wijze toestemming vragen aan patiënten en vastleggen. 

De basistraining Landelijk Schakelpunt is klassikaal of als eLearning te volgen. Voor 

apothekersassistenten via CME-online en voor apothekers via AccreDidact.  

Het is ook mogelijk deze training incompany te organiseren.  

Deelnemers ontvangen 2 accreditatiepunten. 

Meer informatie over de basistraining leest u op de website van VZVZ. Of u kunt 

contact opnemen met Marieke van der Pols, coördinator Trainingen via 

pols@vzvz.nl. Bij haar kunt u ook terecht met al uw vragen over het verkrijgen 

en verwerken van toestemmingen. 

 

 

 

 

Materialen 

Om medische gegevens uit te wisselen via het Landelijk Schakelpunt, 

vraagt u patiënten om toestemming. U bent verplicht hen hierover te 

informeren met de VZVZ-folder. Deze folder en ander materiaal (posters, 

toonbankdisplays en speciale toestemmingskaartjes om mee te geven in 

medicijnzakjes) stelt VZVZ gratis beschikbaar. Bestel ze via de webshop. 

Naast eerdergenoemde materialen kunt u via de website ook losse 

toestemmingsformulieren en samenvattingen van de VZVZ-folder in 

andere talen downloaden. Neem eens een kijkje in het assortiment.  
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