Dwang richting LSP toch weer
in contracten huisartsenzorg
2016

Het
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op

en
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maken

van

het

Landelijk

SchakelPunt(LSP) door zorgaanbieders mag niet afgedwongen
worden door zorgverzekeraars. Dat is het gevolg van de motie,
die door de Tweede Kamerleden Attje Kuiken en Linda Voortman
op 22 december 2011 ingediend en daarna aangenomen werd. Dat
de zorgverzekeraars zich daar niet aan hielden, bleek al vrij
snel bij de contracten voor huisartsenzorg in 2012. Toen werd
een inspanningsverplichting opgenomen in de modelcontacten
voor 2013. Onder dreiging van een kort geding slikten de
zorgverzekeraars de passage weer in. Nadien heeft zich dat
nogmaals herhaald. Ook nu zijn er weer bij diverse
zorgverzekeraars knellende bepalingen opgenomen in de
contracten voor 2016 en later.
Hierbij een uitgebreid
overzicht en commentaar.

CZ
In het de Overeenkomst Vrijgevestigd Huisarts 2016-2018 staat
de passage over het elektronische berichtenverkeer in artikel
7. De tekst luidt:
Artikel 7. Informatie
….

3. Aansluiting op de zorginfrastructuur van het Landelijk
Schakelpunt (LSP) De zorgverzekeraar stimuleert en
ondersteunt de realisatie van de benodigde
infrastructuur voor elektronische uitwisseling van
(medische) informatie van patiënten via de Vereniging
van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De
zorgaanbieder spant zich in om deze informatie via de
elektronische weg met andere zorgverleners uit te
wisselen. De zorgaanbieder kan zich aansluiten op het
LSP. Het VZVZ heeft een stappenplan en een toolkit
ontwikkeld om de aansluiting te realiseren. Het VZVZ
keert vergoedingen uit aan de huisarts bij aansluiting
op en gebruik van het LSP. De zorgaanbieder heeft als
taak om zijn patiënten toestemming te vragen om zijn
medische gegevens beschikbaar te stellen via het LSP.
Deze zogenoemde ‘opt-in regeling’. komt voort uit
wetgeving ter bescherming van de privacy van de patiënt.
Via de VZVZ is ook hiervoor een toolkit voor de
zorgaanbieder ontwikkeld.
Het is duidelijk dat CZ duidelijk een inspanningsverplichting
oplegt aan de zorgaanbieder via het contract om aan te sluiten
op het LSP en vragen van opt-in-toestemmingen voor gebruik van
het LSP bij contract oplegt.

De Friesland
In
de
Overeenkomst
Huisartsenzorg
2016-2017
van
zorgverzekeraar De Friesland, nderdeel van het Achmea-concern
staat in artikel 16 het volgende:
Artikel 16 Gegevensuitwisseling/rapportage
1. De zorgaanbieder werkt mee aan het opzetten en in stand
houden alsmede het gebruik van een elektronisch
patiëntendossier. Hierbij wordt de landelijke
ontwikkeling gevolgd.

2. De zorgverzekeraar stimuleert en ondersteunt de
realisatie van de benodigde infrastructuur voor een
elektronische uitwisseling van (medische) informatie van
patiënten. De zorgaanbieder spant zich in om deze
informatie via elektronische weg met andere
zorgaanbieders uit te wisselen. De zorgaanbieder kan
zich rechtstreeks dan wel via een regionale
communicatiedienst aansluiten bij de landelijke
communicatiedienst. Bij de elektronische uitwisseling
van gegevens houdt de zorgaanbieder zich aan de voor
zijn beroepsgroep vastgestelde standaarden (te
raadplegen via Nictiz) en neemt hij de regels die gelden
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van
patiënten in acht. De zorgaanbieder is zich er van
bewust dat in de toekomst de rechtstreekse dan wel
indirecte
aansluiting
op
de
landelijke
communicatiedienst niet meer vrijblijvend is.
……..
Heel duidelijk wordt hier middels het contract gepusht
richting het LSP. Het “niet meer vrijblijvend” zijn van een
rechtstreekse dan wel indirecte aansluiting wordt zelfs in de
mond genomen.

DSW
Het contract dat huisartsen afsluiten met de zorgverzekeraar
DSW is niet rechtstreeks op het internet te vinden. Het kan
via
Vecozo,
als
men
in
het
bezit
is
van
een
toegangscertificaat, ingezien en getekend worden. Een uitleg
van die werkwijze op de DSW-website aan de hand van een
voorbeeld doet vermoeden dat er geen passage over deelname aan
en stimulering van het gebruik van het LSP in staat.

Menzis
In de Basisovereenkomst Huisartsenzorg 2015-2016 van Menzis

staat in artikel 5 een opmerkelijke passage:
Artikel 5
……….
3. Het bepaalde in artikel 10 lid 3 van de algemene
inkoopvoorwaarden zorg 2015 betreffende het Landelijk
SchakelPunt is niet van toepassing.
Als we nu gaan kijken wat er in die Algemene Inkoopvoorwaarden
Zorg 2015 staat dan zien we het volgende:
Artikel 10 Privacy
1. Partijen voeren hun werkzaamheden, waaronder mede het
verwerken van gegevens in het kader van de
overeenkomst, uit met inachtneming van de bij of
krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens gestelde
voorschriften.
2. Partijen treffen passende organisatorische en technische
maatregelen voor het veilig kunnen uitwisselen van
persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie.
3. De zorgaanbieder spant zich in om voor wat betreft de
gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders onderling zo
spoedig mogelijk gebruik te maken van het Landelijk
Schakelpunt.
Het blijkt dus dat Menzis voor 2016 van geen dwang meer wil
weten, terwijl dat in 2015 nog leefde.

VGZ
In de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2016-2017
Individueel Deel Zorgovereenkomst staat in artikel 4
onomwonden wat VGZ de huisartsen bij contract wil opleggen
over het LSP.
Aansluiting op de
SchakelPunt (LSP)

zorginfrastructuur

van

het

Landelijk

Artikel 4. De huisarts werkt volgens de door de beroepsgroep
gedragen standaarden inzake informatieoverdracht en
communicatie en wisselt op gestandaardiseerde en beveiligde
wijze gegevens uit.
VGZ stimuleert en ondersteunt de realisatie van de benodigde
infrastructuur voor elektronische uitwisseling van (medische)
informatie van patiënten via de Vereniging van Zorgaanbieders
voor Zorgcommunicatie (VZVZ). De huisarts spant zich in om
deze informatie via elektronische weg met andere
zorgaanbieders uit te wisselen.
De huisarts spant zich in om zijn patiënten in te lichten over
het beschikbaar stellen van gegevens via bijvoorbeeld het LSP.
Deze zogenoemde ‘opt-in regeling’ komt voort uit wetgeving ter
bescherming van de privacy van de patiënt. De Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV) is één van de oprichters van de
VZVZ. Zij hebben
doelstelling.

zich

gecommitteerd

aan

de

landelijke

Hiermee is zonneklaar wat VGZ met het contract beoogt ten
aanzien van het LSP

Zilveren Kruis
Deze zorgverzekeraar houdt het heel algemeen in de
Overeenkomst Huisartsen 2016-2017 en noemt geen LSP.
Artikel 2 Kwaliteitseisen
……..
7. De zorgverzekeraar stimuleert en ondersteunt de
realisatie van de benodigde infrastructuur
voor
elektronische uitwisseling van (medische) informatie van
patiënten. De contractant spant zich in om deze
informatie via elektronische weg met andere
zorgaanbieders uit te wisselen.

Zorg en Zekerheid
In het contract van deze zorgverzekeraar vond ik geen passage
over het LSP
Nog steeds dwang
Uit het bovenstaande moge blijken dat het gros van de
zorgverzekeraars willens en wetens ondanks een Tweede
Kamermotie en de opmerking van de minister van VWS dat er geen
dwang mag worden toegepast toch in de contracten voor het
komende jaar dit toepassen. De zorgverzekeraars hebben van
2013 t/m 2015 25 miljoen euro per jaar in het LSP gestoken en
zullen waar voor hun geld willen zien. Het toepassen van de
dwang middels contractering is één van de twee convergerende
activiteiten: het afdwingen van aansluiting op het LSP en het
steeds meer stimuleren van het vragen van opt-intoestemmingen. Wat men doet is illegaal, maar het gebeurt
toch.
De minister van VWS probeert zich hier uit te draaien door te
stellen dat het weliswaar niet mag maar dat zij geen invloed
op de zorgverzekeraars heeft om het tegen te gaan, omdat
voornoemde contracten iets zijn tussen de zorgverzekeraars en
zorgaanbieders zijn.
Van de Landelijke Huisartsen Vereniging zal gezien haar
opstelling in het verleden en de organisatorische
betrokkenheid bij de Vereniging van Zorgaanbieders Voor
Zorgcommunicatie(VZVZ), die het LSP beheert, geen tegenactie
verwacht kunnen worden. Het lijkt voor de hand liggend dat de
Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen weer de kat de bel aan
zal binden. Zij deed het al twee keer eerder.
W.J. Jongejan

