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Project OPEN 
In deze nieuwsbrief aandacht voor het project OPEN, het 

eerste grootstedelijke AHa project. OPEN heeft als doel om 

huisartsen te helpen bij het veilig online delen van  

medische gegevens met hun patiënt.  

 
Online inzage voor de patiënt 
Inzage in de eigen ‘papieren’ gegevens is al een bestaand 

recht van de patiënt. Vanaf 1 juli 2020 heeft de patiënt ook 

het recht op elektronische inzage, het gaat om de richtlijn 

online inzage patiënt in het H-EPD. 

 

Voldoen aan online inzage 

Om te voldoen aan online inzage volgens het OPEN-

programma heb je als huisarts twee mogelijkheden: Je kunt 

de gegevens online beschikbaar te stellen in een portaal of 

een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). 

 

Portalen 

Met een portaal kun je ook de huisartsenpraktijk digitalise-

ren en gebruik maken van online afspraken maken, online 

herhaalrecepten en online consulten in de praktijk.  

 

Persoonlijke gezondheidsomgevingen 

De patiënt kiest zelf een PGO. Er zijn circa twintig PGO’s met 

een MedMij-label. Met deze PGO’s kun je de patiënten on-

line inzage verlenen zoals omschreven in de Richtlijn online 

inzage patiënt in het H-EPD.  Dit kan naar verwachting, per 1 

januari 2021.  

 

Wat moet ik nu regelen? 
Wil je een portaal aanschaffen?  

Als je een Microhis, Omnihis, Pomedico, CGM-huisarts of 

Zorgdossier gebruiker bent kun je dit regelen via Pharmeon. 

 

Medicom gebruikers kunnen mijngezondheidsnet afnemen 

van Pharmapartners. Mail voor meer informatie of om je aan 

te melden.  

 

Tetrahis gebruikers die gebruik willen maken van het Bricks 

patiënt portaal kunnen een Eitje sturen in het HIS. 

 
Als je reeds een portaal hebt van Pharmeon, MGN, of Bricks 
patiënt in bovengenoemde combinatie met de HIS’en, 
wordt online inzage (naar de H-EPD richtlijn)  toegevoegd 
aan de functies per 1 juli 2020.   

 
Werkwijze   
Om OPEN te realiseren zullen we vanuit AHa: 

• een e-learning beschikbaar stellen  

• bijeenkomsten of webinars organiseren 

• patiënten informatie beschikbaar stellen  

• helpen bij de voorbereiding op online inzage en  

dossiervoering 

 

E- Learning OPEN 

Voor eind april zal de contactpersoon zoals aangegeven in 

de aanmelding voor OPEN, bericht ontvangen over de e-lear-

ning. De contactpersoon kan vervolgens de e-learning ver-

sturen binnen de praktijk. Om het OPEN tarief te kunnen de-

clareren is het verplicht dat in ieder geval één huisarts, één 

doktersassistent, één praktijkmanager en één POH de scho-

ling volgen.   

 

Hoe kan ik het OPEN tarief declareren? 

Huisartsenpraktijken kunnen op z’n vroegst per 1 juli 2020 de 

eenmalige vergoeding declareren.  De praktijk is verplicht 

een e-learning te volgen en de patiënten in de praktijk te in-

formeren over online inzage en te stimuleren in het gebruik 

hiervan.  

 
Informatie en kennis delen 
Het project OPEN valt onder de AHa stuurgroep ICT,  

programmamanagers zijn Lonneke Reuser en Kees Kanters.   

 

Heb je vragen of suggesties over OPEN of wil je ervaringen 

delen? 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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