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Wie ziet wat via het Landelijk Schakelpunt? 

Een veelgestelde vraag van zowel zorgverleners als patiënten is: wie kan nu welke medische 

gegevens zien via het Landelijk Schakelpunt? Een terechte vraag, want dit is niet voor iedere 

zorgverlener hetzelfde.  

Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken in de verschillende soorten medische gegevens 

die via het Landelijk Schakelpunt worden uitgewisseld: 

• Een samenvatting van het huisartsdossier, ook wel de professionele samenvatting (PS) 

genoemd. Hierin staat informatie over de laatste bezoeken, voorgeschreven medicijnen en 

informatie over intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). 

• Het medicatieoverzicht van de apotheek. Hierin staat informatie over medicijnen en 

informatie over intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). 

Ten tweede kan niet iedere zorgverlener gegevens opvragen. Om gegevens te kunnen opvragen via 

het Landelijk Schakelpunt heb je een UZI-pas nodig. Dit is een UZI-zorgverlenerpas of een UZI-

medewerkerpas op naam. Met deze laatste kun je alleen met het Landelijk Schakelpunt werken als je 

gemandateerd bent door iemand met een UZI-zorgverlenerpas. De apotheker mandateert 

bijvoorbeeld de apothekersassistente. 

Maar wie ziet nu wat? 

Bedenk je dat je alleen die gegevens kunt inzien van de zorgverleners 

waar de patiënt toestemming aan heeft gegeven. Stel een patiënt 

heeft twee apotheken. Hij geeft slechts aan één apotheek 

toestemming. Dan zijn alleen de gegevens van die apotheek in te zien 

via het Landelijk Schakelpunt. Je mag er dan niet vanuit gaan dat je 

een volledig medicatieoverzicht hebt. Daarnaast kan een patiënt ook 

elders medicatie kopen, bijvoorbeeld bij een drogist. Zorg er dus 

altijd voor dat je het medicatieoverzicht bij de patiënt controleert. 

Wat ziet een apotheker of assistente? 

De apotheker kan alleen medicatiegegevens van de patiënt inzien via 

het Landelijk Schakelpunt. Deze gegevens wordt via het LSP 

opgevraagd bij andere apotheken. Een patiënt kan naast zijn vaste 

apotheek bijvoorbeeld ook medicatie halen bij een andere apotheek 

en de dienst- of poli-apotheek. De patiënt moet dus aan iedere 

apotheek apart toestemming geven.  

Wat ziet de waarnemend huisarts op de huisartsenpost? 

De waarnemend huisarts op de huisartsenpost kan alle gegevens inzien die via het Landelijk 

Schakelpunt beschikbaar zijn. Dus zowel de professionele samenvatting als het medicatieoverzicht. 

 

 



 

Wat ziet een medisch specialist? 

Medisch specialisten in bijvoorbeeld het ziekenhuis, maar ook artsen in andere zorginstellingen 

kunnen net als de apotheker alleen het medicatieoverzicht inzien via het Landelijk Schakelpunt. Zij 

hebben dan ook geen inzage in de professionele samenvatting van de huisarts, maar ontvangen wel 

ICA-gegevens van de huisarts. 

 

Wat ziet een patiënt? 

De patiënt kan via www.volgjezorg.nl zijn inzage-overzicht opvragen. In dit overzicht kan hij zien wie 

zijn gegevens beschikbaar heeft gesteld. Dit zijn de zorgverleners aan wie hij toestemming heeft 

gegeven. Ook kan hij zien wie zijn gegevens heeft ingezien en wanneer dit is gebeurd. 

De patiënt kan ook zijn toestemming regelen via www.volgjezorg.nl. 

http://www.volgjezorg.nl/
http://www.volgjezorg.nl/

