
 

 

Amsterdamse Huisartsen alliantie 
Nieuwsbrief OPEN, 19 augustus 2021 

Deze nieuwsbrief in het kort: 
- De deadline voor de technische aansluiting voor de Per-

soonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) staat op 31 au-

gustus 2021 
- LHV berichtgeving over mogelijke financiering voor de 

DVZA-aansluiting. 
- In het kader van laaggeletterdheid en gezondheidsvaar-

digen kunnen een aantal praktijken een praktijkcheck 

door Pharos laten doen. Hiervoor willen we graag in-

ventariseren hoeveel interesse er is. 
- De AHa OPEN webpagina is vernieuwd. 
 
Deadline OPEN komt eraan 
De deadline voor de technische aansluiting voor de PGO 

staat op 31 augustus 2021. Dit betekent dat het zaak is om zo 

spoedig mogelijk de laatste zaken te regelen voor uw prak-

tijk als dit nog niet gebeurd is. Houd er rekening mee dat er 

ook nog verwerkingstijd van de leveranciers overheen gaat 

en het dus niet nog op de 31e geregeld kan worden. In 

nieuwsbrief 3 kunt u nog een keer teruglezen aan welke ei-

sen u moet voldoen. Voor vragen kunt u het projectteam 

mailen of bellen, zie hiervoor de contactgegevens in het ka-

der links op de OPEN AHa website. 

 

LHV bericht omtrent DVZA-overeenkomst 
We willen u graag nogmaals wijzen op dit bericht van de 

LHV, waarin zij aangeven te verwachten dat er aanvullende 

financiering komt voor praktijken voor de Dienstverlener in 

het zorgaanbiedersdomein (DVZA)-aansluiting. De kosten 

van een DVZA-aansluiting zullen worden vergoed tot en met 

2022 voor de huidige DVZA’s. Dat geldt ook voor de aansluit-

kosten voor LSP+, zelfs als alleen de DVZA van het LSP 

wordt afgenomen. 
 

Inventarisatie praktijkcheck laaggeletterdheid & 
gezondheidsvaardigheden i.s.m. Pharos 
Om ook laaggeletterde patiënten en patiënten met be-

perkte gezondheidsvaardigheden het meeste uit de online 

inzage te laten halen zijn we vanuit het OPEN projectteam 

een aantal activiteiten op aan het zetten, in samenwerking 

met Pharos. We hebben hierbij voor een paar praktijken de 

mogelijkheid om een praktijkcheck te laten uitvoeren door 

Pharos met een taalambassadeur. Hiervan zouden we er in 

ieder geval één willen laten filmen om te kunnen delen bin-

nen de regio en van alle checks willen we graag de ervarin-

gen delen met de regio in webinars. We vragen geïnteres-

seerde praktijken te mailen naar open@rohamsterdam.nl 

met het onderwerp ‘Praktijkcheck’ om een inventarisatie te 

maken. 

 

AHa OPEN website 
Onze website is inmiddels grotendeels vernieuwd. De ko-

mende tijd voegen we hier nog meer updates aan toe. Ook 

zullen we hier een verzameling maken van allerlei handige 

links. Houd de site dus in de gaten! 

 
Vragen of suggesties? 
Heeft u ervaringen die u wilt delen, vragen of suggesties 

over OPEN? Weet ons te vinden! Neem contact op met de 

projectleider, Sophie Ligtenstein, of projectondersteuners, 

Annelien Laeijendecker & Bob Nijendijk, via 

 

 open@rohamsterdam.nl  

 

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

 

Praktijkwijzigingen doorgeven 

Bij wijzigingen van praktijkgegevens worden we graag op de hoogte 

gesteld, zodat we deze tijdig kunnen doorgeven aan OPEN. Voor de 

volgende ronde moeten wij wijzigingen binnen hebben voor 23 au-

gustus. Als de AGB-code wijzigt vragen we u via de volgende link de 

gegevens in te voeren: https://roha.formstack.com/forms/open0me-

ting. Is de AGB-code hetzelfde, maar is er een wijziging van de naam 

in het AGB-register, adresgegevens, contactgegevens of het HIS? Ge-

bruik dan de link: https://roha.formstack.com/forms/gegevenswijzi-

ging_open_amsterdam.  
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