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Niet zonder BSN
de deur uit!
1

Registratie en veriﬁcatie
– BSN juist in EPD

Het BSN wordt in veel ziekenhuizen bij een inschrijfbalie of poli in het EPD geregistreerd. Het
BSN wordt pas doorgestuurd naar het PACS als de patiënt zich heeft gelegitimeerd en het
BSN op ‘geveriﬁeerd’ staat in het EPD. Hierdoor kan het langer duren voordat het BSN
bekend is in het PACS, waardoor niet op basis van BSN kan worden uitgewisseld.

Huidige situatie

Zonder geveriﬁeerd BSN is uitwisseling door achterliggende systemen als PACS, Lab,
medicatie e.d. niet mogelijk. Het is essentieel dat dit bij de registratie direct goed gebeurd.

Tips om dit proces te verbeteren

Uitdaging 1

Deel je kennis en ervaring met je collega’s via:
digitaleuitwisseling.nl/forums/vraag-antwoord-over-dvdexit.21/

Ga in gesprek met inschrijfbalie en poli’s die patiënten inschrijven. Bespreek:

Het belang dat de patiënt uniek kan worden geïdentiﬁceerd;

Het belang dat een BSN meekomt bij orders voor beeldvormend onderzoek (maar ook voor
lab, medicatie, ander aanvullend onderzoek en kwaliteitsregistraties);

Bespreek hoe het proces van BSN-veriﬁcatie geoptimaliseerd kan worden;

Uitdaging 2

Borg BSN veriﬁcatie binnen jouw instelling

De check op de aanwezigheid van een geveriﬁeerd BSN dient een standaard kwaliteitscontrolepunt zijn in het dagelijks werk. Controleer hoe binnen jouw EPD de veriﬁcatie van het
BSN nu geborgd is. Indien niet aanwezig, zorg dat je deze procedure op orde krijgt.

Voordelen

Hoe eerder in het proces een geveriﬁeerd BSN aanwezig is, hoe makkelijker en veiliger
gegevens kunnen worden uitgewisseld. Op die manier voldoe je als instelling aan de
wettelijke plicht voor de uitwisseling van gegevens.

Let op:

• Niet alle patiënten komen in het ziekenhuis voor een eerste afspraak, bijvoorbeeld omdat
ze een telefonische afspraak hebben. Zorg ervoor dat ook voor deze patiënten een
registratie- en validatieproces is ingericht.
• Sommige EPD’s hebben een onderscheid tussen validatie en veriﬁcatie. Belangrijk is dat
de betrokken medewerkers:
• het verschil en het belang ervan weten;
• het eﬀect weten op het doorsturen van gegevens tussen het EPD en het PACS;
• en het eﬀect op gegevensuitwisseling tussen zorgverleners.

Veriﬁëren:
‘onderzoeken of iets juist is’.

De begrippen veriﬁcatie en validatie

Valideren:
‘iets geldig verklaren’.

Afgerond?
Meld jouw status door een mail te sturen naar dvdexit@twiin.nl en maak kans op de
hoofdprijs!

