
Stappenplan introductie en gebruik in de logopedie

Hierbij ontvangt u een stappenplan voor de introductie van het BSN-z.

Op 1 juni 2008 is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z) in werking getreden. Het Burgerservicenummer (BSN) is een uniek en persoonsgebonden nummer.  
De Wbsn-z regelt het gebruik van het BSN in de zorgsector.
Begin mei 2008 heeft u een informatiepakket ontvangen van het ministerie van VWS. Dit informatiepakket bevat een brief met informatie over de gevolgen van de Wbsn-z en een aantal 
voorbeelden van informatiemateriaal zoals wachtkamerposters en folders om uw patiënten te informeren. Wie het informatiepakket niet heeft ontvangen kan dit nabestellen via 
informatie@pakketten@minvws.nl ondervermelding van naam praktijk en adresgegevens.
De NVLF heeft voor u een stappenplan opgesteld om u te ondersteunen bij de introductie van het BSN en het gebruik van het BSN. Het stappenplan bestaat uit drie delen. Het eerste deel 
beschrijft de voorbereidings- en invoeringsfase. Deel twee en deel drie beschrijven de gebruikersfase. In het tweede gedeelte wordt beschreven hoe de identiteit van de patiënt wordt 
vastgesteld. In het derde gedeelte wordt het gebruik van het BSN beschreven.

De verplichtingen gebruik BSN-z in het kort:

Vaststellen identiteit patiënt (stappenplan 2)1. 
Vastleggen identificatie in patiëntenadministratie. Leg documentsoort en documentnummer van het identiteitsdocument vast (stappenplan2).2. 
Verkrijgen en/of verifiëren BSN-z patiënt (stappenplan 3).3. 
Vastleggen BSN patiëntenadministratie (stappenplan 3).4. 
Bij gegevensuitwisseling tussen zorgverzekeraars en zorgverleners het BSN-z vermelden. Denk hierbij aan de declaraties, maar ook aan de verslaglegging aan  5. 
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Belangrijke informatie en relevante websites en telefoonnummers

Relevante websites:

Invoering BSN in de zorg www.infoBSNzorg.nl

NVLF www.nvlf.nl

Relevante telefoonnummers (inclusief bereikbaarheid):

Telefoonnummer Openingstijden Emailadres

Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk 
EPD

0900-2324342 werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via contactformulier op www.infoBSNzorg.
nl

NVLF 0348-457070 werkdagen van 09.00 - 17.00 uur info@nvlf.nl

Wettelijke identiteitsdocumenten en voorbeelden, beschrijvingen en echtheidskenmerken:

Paspoort en identiteitskaart http://195.193.168.141/echtheidskenmerken/kenmerken_2006/2006/nl/reisdocumenten.htm

Rijbewijs: http://www.rijbewijs.nl/nl/echtheidskenmerken_2006.pdf

Vreemdelingendocumenten: http://www.ind.nl/nl/Images/NED_DOC_0701_tcm5-24274.pdf


