
 

 

Amsterdamse Huisartsen alliantie 
Nieuwsbrief OPEN, 23 juni 2020 

Amsterdamse Huisartsen gaan OPEN 
Vanaf 1 juli kan de patiënt via het portaal van de huisarts het 

dossier inzien. De dossier inzage is volgens de NHG-richtlijn  

online inzage patiënt in het H-EPD. Het onderdeel correspon-

dentie is op dit moment nog niet opgenomen in dossier in-

zage voor de patiënt.  De deadline hiervoor is 31-12-2020.  

 

De HIS leverancier informeert je over wijzigingen op boven-

staande H-EPD richtlijn.  Ook zullen de HIS- of portaal leve-

ranciers informeren over hoe het precies werkt en hoe het 

online dossier eruit ziet voor de patiënt.  

 

Omnihis, Microhis, Promedico, CGM- Pharmeon 

Huisartsen die werken met het portaal van Pharmeon (Uw 

Zorg Online) hoeven in principe niets te doen om online in-

zage via het portaal mogelijk te maken. Vanaf 1 juli zal 

Pharmeon gefaseerd de praktijkportalen en de app voorzien 

van de online inzage. De huisartsenpraktijk krijgt per mail 

bericht van Pharmeon, minimaal een week voordat 

Pharmeon de functionaliteit activeert. Op het moment dat je 

bericht van Pharmeon ontvangt, kan het HIS de koppeling 

maken. Van je HIS-leverancier heb je van tevoren bericht ge-

kregen met eventuele instructies voor zover van toepassing.  

 

Het is ook mogelijk om de livegang na 31 augustus op een 

geplande datum te laten plaatsvinden. De huisartsenpraktijk 

mailt deze keuze voor 1 juli naar helpdesk@pharmeon.nl 

met in de cc open@rohamsterdam.nl.  

 

Voor nieuwe portaalaansluitingen geldt een doorlooptijd 

van ca. 1-2 maanden na akkoord op de kosten en wordt con-

tact opgenomen door Pharmeon om een telefonische star-

tershulp te plannen.  

 

Tetrahis- Bricks patiënt 

Tetrahis heeft sinds 12 mei nieuwe functionaliteiten aan in-

zage in het dossier toegevoegd. Als je niets doet, zullen de 

nieuwe functies per 1-7-20 worden toegevoegd. Voor vragen 

kun je bij Tetrahis terecht. Wil je tips en ervaringen delen 

met andere Tetrahis gebruikers in Amsterdam? In de app 

Siilo kun je David Koetsier een berichtje sturen. 

 

Pharmapartners - Mijngezondheidsnet 

Pharmapartners heeft de praktijken reeds geïnformeerd 

over de nieuwe functies in dossierinzage en zullen uiterlijk 

per 1-7-2020 worden toegevoegd. Voor vragen kun je bij 

Pharmapartners terecht.  

 

OPEN E-learning  
Om het OPEN tarief te kunnen declareren is het volgen van 

de e-learning verplicht. Heb je nog niks ontvangen? Mail dan 

naar open@rohamsterdam.nl.  

 

Het informeren van de patiënt over dossierinzage 
Als je de patiënten in de praktijk wilt informeren over dos-

sierinzage kun je gebruik maken van de volgende materia-

len: 

• Patiëntenbrief of mailing.  

• Stukje voor op de website 

• Patiëntenfolder 

• Animatie voor op het wachtkamerscherm 

 

Bekijk deze site voor alle materialen.  

 

Oproep 
Ben je al OPEN of ga je OPEN? Wij komen graag in contact 

om deze ervaringen te kunnen delen binnen de regio. Of 

heb je vragen of suggesties over OPEN? Neem dan contact 

op met de projectleider Iris Smal. 

 

  06 - 333 68 313 

 open@rohamsterdam.nl  

 

 

Meer informatie is ook te vinden op onze website.  
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