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CMR Signaal 

Koppeling verkeerd BSN leidt tot onjuist medicatieoverzicht  
 
 
Samenvatting incident 
Patiënt X is in behandeling bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Zij belt de apotheek: er staat 
medicatie in het dossier van mevrouw die niet aan haar is voorgeschreven en ook niet door haar wordt 
gebruikt. Het betreft zeven medicijnen die schijnbaar voor chronisch gebruik zijn geleverd (90 dagen). 
Bij nadere inspectie blijkt dat deze medicatie via het LSP is binnengekomen en afkomstig is van een 
apotheek buiten de regio. Sinds 02-2016 zijn er vier keer regels van leveringen binnengekomen via 
deze apotheek. Dit is niet eerder opgevallen omdat herhaalservice en de waarneemmedicatie geen 
interacties gaf met bestaande medicatie. 
 
Uit contact met de apotheker van de betreffende apotheek blijkt dat de betreffende medicatie is 
geleverd aan een eigen patiënt Y met hetzelfde geslacht, geboortedatum en meisjesnaam. Het 
Burgerservicenummer (BSN) van patiënt X is ten onrechte aan deze persoon Y gekoppeld 
(automatisch). Hierdoor is ook de verzekering van patiënt X aan patiënt Y toegekend. Er waren ook 
gegevens van patiënt X in het dossier van de andere mevrouw terechtgekomen. Toen hierover in de 
betreffende apotheek een vraag werd gesteld, zei ze: “Kan kloppen, ik kom bij verschillende 
apotheken”.  

 
Analyse 

• Bij opzoeken van het Burgerservicenummer (BSN) in de database van de Sectorale 
Berichtenvoorziening in de Zorg (SBV-Z) is één van de zoekopties een combinatie van 
geslacht, geboortedatum en geslachtsnaam.  

• In deze casus blijken deze gegevens onvoldoende identificerend. 

• Het toekennen van een onjuist BSN aan een patiënt kan leiden tot het bijschrijven van 
verkeerde informatie in de dossiers van beider patiënten waarbij dit BSN is vastgelegd. 

• Als het verzekeringsnummer toegekend wordt op basis van een onjuist BSN, vindt 
mogelijk ook declaratie bij de verkeerde zorgverzekeraar plaats. 

• Bij raadplegen LSP worden alle geneesmiddelen getoond. 
  
Oorzaak 
Geslacht, geslachtsnaam en geboortedatum zijn onvoldoende uniek voor identificatie van patiënt.  
 
Risico 
Bij koppeling van een onjuist BSN aan een patiënt wordt bij raadplegen van het LSP een overzicht van 
alle verstrekte geneesmiddelen aan dat BSN getoond, dus ook van die geneesmiddelen die als gevolg 
van de onjuiste koppeling zijn bijgeschreven. 
De kans op onjuiste koppeling van BSN op basis van geslacht, geslachtsnaam en geboortedatum is 
aanwezig bij een vaak in Nederland voorkomende naam. Ook het gegeven dat in andere culturen één 
standaard geboortedatum in een jaar wordt aangehouden, vergroot de kans op herhaling van een 
vergelijkbaar incident. 
 
Achtergrondinformatie 
 

• De richtlijn Patiëntendossier uit 2012 van de KNMP adviseert o.a. het BSN van de patiënt op 
te nemen in het dossier om er zeker van te zijn dat de zorg aan de juiste patiënt wordt 
geleverd en om gegevens met andere zorgverleners uit te wisselen. 

• Eén van de voorwaarden voor het gebruiken van het BSN is dat de zorginstelling de identiteit 
van de patiënt vaststelt. Dit betekent dat men dient vast te stellen dat het BSN bij 
desbetreffende persoonsgegevens behoort aan de hand van het identiteitsbewijs (ID) en het 
zorgverzekeringsbewijs, waarop ook het BSN vermeld staat. 

• Een randvoorwaarde voor het uitwisselen via het LSP of andere infrastructuren is dat de 
persoonsgegevens en BSN op de juiste wijze zijn geverifieerd. 
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• Heeft de patiënt geen zorgverzekeringsbewijs of ander identificatie bij zich, dan kan de 
apotheek met behulp van een UZI-pas het BSN nummer opzoeken in de database van de 
Sectorale Berichtenvoorziening in de Zorg (SBV-Z). 

• Als zoeksleutel kan gekozen worden voor geslacht, geslachtsnaam en geboortedatum of voor 
geslacht, geboortedatum, postcode en huisnummer. Volgens VZVZ zou hieraan ook het 
zoekcriterium voorletter(s) toegevoegd moeten kunnen worden. 

• Via Controle op Verzekeringsrecht (COV) van Vecozo krijgt de apotheek toegang tot de juiste 
inschrijvingsgegevens van de zorgverzekering.  

 
Vergelijkbare meldingen 
PvP heeft twee eerdere meldingen ontvangen van een verkeerde koppeling van het BSN aan een 
patiënt. Eén melding is destijds aan de Vereniging van zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 
(VZVZ) voorgelegd. De reden van de onjuiste koppeling kon destijds in beide meldingen niet worden 
vastgesteld. VZVZ en SBV-Z zijn ook geïnformeerd over deze melding. 
 
 
Aanbevelingen Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR (PvP): 
 
PvP adviseert apothekers en hun medewerkers om indien een patiënt nog niet is ingeschreven in de 
apotheek het zorgverzekeringsbewijs en ID te vragen voor identificatie van de patiënt. 
Is dit om wat voor reden dan ook niet mogelijk, dan kan gebruik gemaakt worden van de databank van 
SBV-Z. Het advies is dan gebruik te maken van de zoeksleutel geboortedatum, geslacht, voorletter(s) 
en postcode plus huisnummer. Bij tweelingen kan heel zelden ook deze zoeksleutel onvoldoende 
uniek zijn en blijft alertheid vereist. 
 

 


