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Deze nieuwsbrief in het kort:
-

Een korte terugblik van het OPEN project in 2021
Onze nieuwe rubriek persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)
Werksessie laaggeletterdheid en digitale vaardigheid onder leiding van Pharos 15 februari
Digitale vaardigheid en de Openbare Bibliotheek
Amsterdam
Teamverandering projectteam

Terugblik op 2021
Allereerst willen we iedereen een gelukkig nieuwjaar toewensen! Dit is ook een mooi moment om terug te blikken op wat
er allemaal is bereikt in 2021. De PGO-aansluitingen zijn succesvol aangesloten en 244 van de 261 deelnemende praktijken in Amsterdam staan al op de zorgaanbiederslijst (ZAL).
Hierdoor zijn praktijken klaar om met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) gegevens uit te gaan wisselen!
Daarnaast biedt al 97% van de deelnemende praktijken online inzage aan. Ook zijn er meer patiënten gebruik gaan maken van online inzage middels het portaal, dit percentage is
namelijk gestegen van 5,4% eind 2020 naar 14% eind 2021. In
2022 gaan we met goede energie verder met het OPEN project in Amsterdam.

Rubriek Persoonlijke Gezondheidsomgeving
(PGO)
In 2021 willen we u standaard elke maand op de hoogte
brengen van de ontwikkelingen rondom de PGO’s. Allereerst
deze maand de feiten en fabels over de PGO's, opgesteld
door de LHV!
Daarnaast willen we u informeren over de Helpdesk Digitale
Zorg . Deze Helpdesk kan patiënten ondersteunen bij digitaal contact met de zorgverlener en het instellen van technische toepassingen voor gezondheidsmonitoring. Zij bieden
onder andere hulp aan bij het inloggen in het patiënten portaal. Een fijne plek om uw patiënten naar toe te verwijzen.
Tot slot zullen wij in deze rubriek ook informatie delen over
welke HIS-PGO combinaties goedwerkend zijn.

Uw mening en ervaring over de PGO’s en de werking daarvan zijn erg waardevol. Via open@rohamsterdam.nl kan u
dit met ons delen.

Werksessie laaggeletterdheid en digitale vaardigheid 15 februari
Op 23 november was de eerste werksessie in samenwerking
met Pharos en een taalambassadeur van Stichting ABC. Dit
was een succes! Kijk hier de PowerPoint presentatie terug of
kijk de webinar terug op YouTube!
Op 15 februari vindt er een vervolgsessie laaggeletterdheid
en digitale vaardigheid plaats van 17:00 tot 18:00. De werksessie zal worden geleid door Thea Duijnhoven van Pharos.
In deze sessie gaan we verder in op hoe u als praktijk kunt
aansluiten op laaggeletterden en minder digitale vaardigheden. Daarnaast zal Sofie Blaisse van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) vertellen over digitale vaardigheid
en wat de OBA daarin doet. U kunt zich opgeven via
open@rohamsterdam.nl.

Digitale vaardigheid en pilot van Openbare Bibliotheek Amsterdam
In april gaat de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA)
starten met een pilot waarbij zij de cursus Digivitaler aanbieden bij één bibliotheekvestiging in Amsterdam. Hier leren
mensen omgaan met de online zorgomgevingen. Praktijken
met patiënten die over (te) weinig digitale vaardigheden beschikken en dit moeilijk (of eng) vinden zijn van harte uitgenodigd voor de pilot. Om de cursus zo goed mogelijk voor te
breiden horen wij graag waar praktijken het meest tegen
aan lopen en waar de grootste behoeften liggen. Heeft uw
praktijk patiënten die hier behoefte aan hebben of wilt u
graag meedenken? Geef u dan op voor 15 februari via
open@rohamsterdam.nl.
Kijk ook hier voor een filmpje met uitleg over digitale zorg in
de bibliotheek.
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Teamverandering
In dit nieuwe jaar is er ook een nieuwe samenstelling van het
OPEN projectteam. Zowel Annelien Laeijendecker als Sophie
Ligtenstein zullen zich elders gaan inzetten. Liza Lotte Mulder en David Kok zullen het project voortzetten.

Vragen of suggesties?
Heeft u ervaringen die u wilt delen, vragen of suggesties
over OPEN? Weet ons te vinden! Neem contact op met de
Liza Lotte Mulder of David Kok 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. Als de
AGB-code wijzigt vragen we u via de volgende link de gegevens in te
voeren: https://roha.formstack.com/forms/open0meting. Is de AGBcode hetzelfde, maar is er een wijziging van de naam in het AGBregister, adresgegevens, contactgegevens of het HIS? Gebruik dan de
link: https://roha.formstack.com/forms/gegevenswijziging_open_amsterdam

