LSP
in
huidige
vorm
ontoereikend om te voorzien
in behoefte 2e lijn

Dat het LSP in de huidige vorm ontoereikend is om te voorzien
in de behoefte van de tweede lijn is een zeer opmerkelijke
uitspraak. Hij is gedaan door medewerkers van de Vereniging
van Zorgaanbieders Voor Zorgcommunicatie(VZVZ). VZVZ is
verantwoordelijk voor het Landelijk SchakelPunt(LSP). Die
uitspraak deden ze op 13 december 2018 tijdens de jaarlijkse
bijeenkomst van VZVZ met op het LSP aangesloten ziekenhuizen.
Het gebeurt onder het motto “LSP gebruik & beheer voor
Ziekenhuizen”. De uitspraak stond op een sheet in de
presentatie van drie medewerkers over de over nieuwe
ontwikkelingen bij VZVZ in de tweede lijn. Voor de
rechtgeaarde criticus van het LSP is de ontoereikendheid van
het LSP om ziekenhuizen te bedienen een open deur. Het LSP is
in de huidige vorm een verouderd systeem met een sterk
verouderde centralistische opzet. Het is niet opgezet volgens
“privacy by design”. Het is zoals dat in de IT-wereld heet:
een legacy-systeem. Opgezet in 2006 is er telkens wel aan
gesleuteld en is de gebruikte software steeds aangepast, maar
met blijft zitten met een erfenis uit het verleden. De
infrastructuur om het LSP te laten werken is de Aortaarchitectuuur. Het concept daarvan dateert van 2002. Voor ITbegrippen zijn het gedateerde ontwerpen.

Beperkt verkeer van en naar ziekenhuizen
Het berichtenverkeer naar de ziekenhuizen is beperkt tot de
Interacties, Contra-indicaties en Allergieën(ICA-data) en de
medicatieoverzichten van huisarts en apotheek. Dat werkt zo
traag en is zo foutgevoelig dat het niet real-time kan
gebeuren maar met prefetching moet gebeuren. Dat betekent dat
de ziekenhuisapotheker daags voor het polibezoek van patiënten
bij een specialist deze data via het LSP tevoren opvraagt. Zo
zijn ze tijdens het spreekuur te tonen. Vanuit het ziekenhuis
is alleen maar een vooraankondiging van een recept richting
apotheek te verzenden en dat is geen rechtsgeldig elektronisch
recept. Een digitaal recept kan niet omdat vooralsnog geen
digitale handtekening in het receptbericht dat via het LSP
loopt te zetten.

Niet Dé digitale zorginfrastructuur
Lange tijd is gedacht en gehoopt dat de Aorta-architectuur met
LSP als centrale computer met daarin een verwijsindex “de
nationale zorginfrastructuur” zou zijn. Lange tijd heeft het
ministerie van VWS ons dat ook doen geloven. Zoals hierboven
betoogd is gebleken dat dat een doodlopende weg is geworden.
Het biedt maar een beperkt soelaas binnen het hele zorgveld.
In 2017 komen vanuit Nictiz en ook anderszins discussies op
gang waarbij het begrip “dé nationale digitale
zorginfrastructuur”
wijder gedefinieerd wordt.

Nieuwe gedachten
In 2017 zie je dan de definitie verschijnen :
“Een zorginfrastructuur is een verzameling technische en
organisatorische
voorzieningen en afspraken die de veilige en betrouwbare
uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, patiënten en
derden betrokken bij de zorg mogelijk maakt.”

“Een zorginfrastructuur:
is “open” en beschikbaar voor meerdere soorten
zorgverleners, patiënten en zorgtoepassingen;
is niet gebonden aan één organisatie;
maakt het transport van data mogelijk, maar stelt geen
voorwaarden aan de inhoud van de gegevensuitwisseling.”
Met het ontstaan van allerlei andere regionale netwerken,
zoals die voor de uitwisseling van documenten en
radiologiebeelden tussen ziekenhuizen(XDS-netwerken) zie je
een concept tot stand komen van een zorginfrastructuur waarbij
vele bestaande netwerken en aan elkaar gekoppeld zouden moeten
worden in. Daarbij worden de centrale computers van die
regionale systemen knooppunten(hubs) in een netwerk. In zo’n
concept is het LSP zo’n schakelhub, net zoals een XDSregiohub. XDS staat overigens voor Cross Platform Document
Sharing.

InterZorgNet
In wezen is het concept wat vanaf 2017 ontwikkeld wordt een
getrouwe kopie van wat er met het internet plaatsvindt.
Nodes(knooppunten)
waarover
eerst
alleen
eigen
berichtenverkeer plaats vond worden dan plekken waarlangs
later ook andersoortige berichten kunnen passeren.
Vooropgesteld dat er de nodige standaardisatie heeft
plaatsgevonden op het gebied van de opbouw en de inhoud van de
berichten.
Door
herdefiniëring
van
het
begrip
zorginfrastructuur kom je dan tot een soort InterZorgNet.

Failliet
Aan het eind van dit artikel wil ik weer even terugkeren naar
de betekenis van het LSP voor het dataverkeer van en naar de
tweede lijn. Gebleken is dat zulk berichtenverkeer toch
weerbarstiger is dan menigeen bij VZVZ ooit gedacht heeft. Dat
VZVZ bij monde van haar medewerkers ooit zelf zou zeggen dat

het LSP in de huidige vorm niet toereikend is om in de
behoefte van de tweedelijnszorg te voorzien had ik niet
verwacht. Verbouw, ombouw, herziening van het LSP gaat echter
klauwen met geld kosten. Het is de vraag of de
zorgverzekeraars die tot nu toe jaarlijks bijna 50 miljoen
euro in het LSP en VZVZ stoppen dat willen blijven betalen. We
gaan het zien.
W.J. Jongejan, 11 januari 2019

