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Sluit het portaal van minderjarigen voorlopig af. 
 
Online inzage voor minderjarigen 
Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzage-

recht. Ouders hebben slechts recht op informatie, voor zo-

ver die informatie relevant is voor het geven van toestem-

ming voor een behandeling van het kind. Voor inzage in het 

medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming 

te geven1.  

 

Voor deze processen is op dit moment nog geen goede on-

dersteuning in het HIS. Het ministerie van BZK verwacht dit 

pas in 2021 opgelost te hebben.  In de tussentijd is het advies 

van het vanuit het landelijke OPEN programma voorlopig 

geen online inzage in de dossiers van kinderen onder de 

16 aan te bieden. Huisartsen die er (in uitzonderlijke geval-

len) toch voor kiezen, zijn er zélf verantwoordelijk voor dat 

dit rechtmatig gebeurt en blijft gebeuren.  

 

Tijdelijke oplossing  
Het is, behalve in MGN van Medicom, niet mogelijk om enkel 

online inzage te blokkeren in het portaal voor de minderja-

rige en toch nog gebruik te maken van online afspraken ma-

ken, e-consult en herhaalmedicatie.  

 

We adviseren de toegang tot het portaal voor minderjarigen 

tijdelijk op te heffen en opnieuw aan te laten melden bij het 

eerstvolgende fysieke bezoek in de praktijk.  Op deze ma-

nier kan de minderjarige het account zelf beheren en toe-

stemming geven voor gebruik van het portaal en inzage-

recht door de ouder.  

 

Advies voor 11- 16 jarigen 

Sluit het portaal af en vraag de minderjarige naar de praktijk 

te komen om zelf toestemming te geven voor de toegang 

tot het portaal. 

Door ook de accounts te sluiten van de 11 jarigen, hoef je het 

komende jaar niet iedere maand een nieuwe ‘opschoning’ 

uit te voeren.   

Zie ook de uitleg in de Patiëntenbrief die je kunt gebruiken. 

 
1 Lees hier het uitgebreide bericht van OPEN.   

 

Advies voor 16-17 jarigen (account aangemaakt voor 16e) 

Sluit het portaal af en vraag de 16-17 jarigen zelf online op-

nieuw te registreren met een eigen emailadres en wacht-

woord.  

Zie ook de uitleg in de Patiëntenbrief die je kunt gebruiken. 

 

Advies voor 18-20 jarigen en 16 en 17 jarigen (die al wel 16 

waren bij aanmaken account) 

Informeer de patiënt over dossierinzage in het portaal en 

maak attent op mogelijk gebruik door ouders.  

Zie ook de uitleg in de Patiëntenbrief die je kunt gebruiken. 

 

Toekomstige ontwikkelingen  
In de toekomst wordt online inzage voor gemachtigden, ou-

ders en wettelijke vertegenwoordigers geregeld via DigiD en 

een daaraan gekoppelde toegangsverleningsservice (TVS). 

Dit valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarmee 

kunnen de ouderlijke machtigingen goed geregeld worden. 

Naar verwachting zal dit systeem op z’n vroegst in de loop 

van 2021 beschikbaar komen.  

 

We hebben tevens het signaal afgegeven bij het landelijk 

OPEN bureau en verwachten ook van hen advies te krijgen 

hoe te handelen. 

 

Vragen of suggesties? 
 
Heb je ervaringen die je wilt delen, vragen of suggesties 

over OPEN? Weet ons te vinden! 

Neem contact op met de projectleider, Iris Smal 

 

  06 - 333 68 313 

 open@rohamsterdam.nl  

 

Meer informatie is ook te vinden op de website van AHa.   
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