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 Medische gegevens van ‘vaste passanten’ ook opvraagbaar 

 
Inleiding 
Vanaf medio april 2020 worden van meer burgers de medische dossiers die zijn vastgelegd in de huisartspraktijken 
aangemeld op het Landelijk Schakelpunt op basis van een Noodwet van de Minister van VWS. Deze aanmelding geldt 
niet voor dossiers van mensen die eerder hebben aangegeven bezwaar te maken tegen uitwisseling van medische 
gegevens of dossiers die sowieso niet aan de eisen voor aanmelding voldoen (bv geen BSN). Nee = Nee.  
Bij de dossiers die wél worden aangemeld worden ook de dossiers meegenomen van mensen die als ‘vaste’ passant 
zijn ingeschreven in de huisartsenpraktijk (en bovendien tijdens het afgelopen half jaar minstens eenmaal contact 
hebben gehad). Dit was eerder niet altijd mogelijk.  
 
Onderstaand schema geeft de gegevensuitwisseling weer die mogelijk wordt door de maatregelen van de Minister van 
VWS toegespitst op de VG-sector. (uitwisseling van medische gegevens wordt het onderwerp van een volgend 
signalement) 
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Aandachtspunt 
Bij de operationalisatie van de Covid-maatregelen in de praktijk is aandacht geweest voor mensen die niet 
ingeschreven staan bij een huisarts, maar wel (gedeeltelijk) zorg van een huisarts ontvangen. Het gaat hierbij om 
mensen die bijvoorbeeld geïndiceerd zijn voor de Wet Langdurige Zorg en waarbij de generalistische zorg mede valt 
onder verantwoordelijkheid van een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten. 
Bovendien zullen soms ook de gegevens van andere kwetsbaren beschikbaar kunnen komen, zoals van 
arbeidsmigranten of dak- en thuislozen die als ‘vaste’ passant aan de standaard aanmeldcriteria voldoen. Misschien 
een druppel op de gloeiende plaat, maar juist deze patiënten worden makkelijker ziek (1,5 meter afstand is een 
probleem) en hebben over het algemeen meerdere gezondheidsproblemen, dus meer kans op complicaties en 
ziekenhuisopname. 
 
Om rekening mee te houden 
Over het algemeen zijn instellingen voor verstandelijk gehandicapten nog niet aangesloten op het LSP. 
Huisartspraktijken daarentegen wel. Huisartsen die (gedeeltelijk) voor de zorg van mensen met een verstandelijke 
beperking verantwoordelijk zijn beheren deze dossiers onder de noemer van ‘vaste’ passant. Deze dossiers worden in 
het kader van genoemde maatregelen wél aangemeld op het LSP, zodat de medische gegevens ook opvraagbaar zijn 
ten tijde van de corona-crisis. Op deze manier is geprobeerd het hiaat gedeeltelijk te dichten, in de wetenschap dat 
de beschikbaarheid van medische gegevens nog niet perfect is.  
 
Mocht een of meerdere huisartspraktijken waar de VG-instelling mee samenwerkt niet zijn aangesloten, dan zal dat 
versneld geschieden, tenzij de desbetreffende huisarts expliciet weigert. Op dat moment is het zaak om de 
samenwerking in het kader van medisch generalistische zorg tegen het licht te houden. 
 
Meer informatie 
Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jacqueline Neijenhuis, projectleider Pilot 
Waarneemgegevens bij VZVZ en VGN, 0641462968 


