
Forumdiscussie LSP met Guido van ’t Noordende en Herman Levelink 
Na het afblazen van het EPD in april 2011 kwam eind 2011 als een duvel uit het doosje de 
invoering van het LSP weer opzetten. Ondanks opname in contracten door verzekeraars is 
de huisarts hiertoe niet te verplichten, tenzij de beroepsgroep aansluiting op het LSP als 
richtlijn aanneemt. De LHV is nu aan zet. 
Herman Levelink (ex-huisarts gespecialiseerd in elektronische communicatie) en Guido van 
’t Noordende (UvA beveiligingsonderzoeker) zetten hun standpunt t.a.v. het LSP uiteen 
tijdens de vergadering. Herman Levelink wijst erop dat het LSP slechts een beperkt deel 
van de communicatie betreft en enkel inzage in het dossier biedt voor spoedzorg en 
medicatie. Absolute veiligheid bestaat niet. Een balans tussen toegankelijkheid en 
veiligheid is nodig. Veiligheid is een optelsom van: gedrag van gebruikers, techniek en 
controle. Controle is essentieel, zodat de gebruikers bewust zijn dat er gecontroleerd 
wordt. Een regionaal LSP is een schijnoplossing. De veiligheidsrisico’s liggen in de eigen 
regio (bekendheid), regiogrenzen zijn niet te bepalen en de controlefunctie is slecht 
uitvoerbaar.  
Guido van ’t Noordende heeft de specificaties van het LSP bekeken en onderzoek gedaan 
naar de media en de werkelijkheid van het LSP. De gedachte van het LSP is dat centraal 
gelijk staat aan beheersbaar en overzichtelijk. Het LSP trekt gegevens uit de systemen 
van huisarts, ziekenhuis en apotheek. De patiënt heeft geen zeggenschap in dit systeem. 
Grote vraag is waarom het noodzakelijk is om op landelijk niveau een systeem te maken 
voor iets wat je gewoon telefonisch kunt regelen. Patiënten zullen dit alleen willen bij 
actieve autorisatie door artsen. Alternatief voor het LSP is om een pasje mee te geven aan 
de patiënt. Slechts een klein percentage van de patiënten zal echt het LSP willen. Guido 
pleit voor een alternatief waarin de patiënt of de zorgverlener van de patiënt de controle 
houdt over ontsluiting van de gegevens. 
De stellingnames worden vervolgd met een discussieforum waarin de volgende 
discussiepunten aan de orde komen:  

• LSP is een oplossing voor een niet bestaand probleem 
• Risico op fouten doordat de data in het dossier niet kloppen 
• Alleen informatie noodzakelijk bij spoedeisende omstandigheden is nodig in het LSP 
• Geen huisarts vaart blind op het dossier, maar kijkt naar de patiënt 
• Zorg omtrent het aannemen van de aansluiting op het LSP als kwaliteitseis door de 

LHV gezien hun omarming van het EDP en hun strijd voor het behoud van de 
infrastructuur 

Herman Levelink stelt dat het LSP geen verplichting moet zijn: ‘het moet zichzelf 
verkopen’. Guido van ’t Noordende vindt het naïef van de LHV om te denken dat ze het 
proces in de hand hebben. De verplichting moet van tafel. 
De sprekers worden van harte bedankt voor hun deskundige en levendige inbreng. 

 


