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Deze nieuwsbrief in het kort: 
- Een update over PGO en de geplande 

ervaringstesten 

- Informatie over vergoeding van DVZA aansluiting 

- Update TVO 

- Informatie over een training over het gebruik van 

de E- en P-regel 

 

Rubriek Persoonlijke Gezondheidsomgeving 

(PGO) 

De wereld rondom PGO´s is continu in beweging. Er is nu 

met voldoende tests vastgesteld dat er diverse combinaties 

van HIS-DVZA-PGO-ketens gereed zijn voor zinvol gebruik in 

de huisartsenpraktijk. De komende maanden zullen in het 

teken staan van gebruikerservaring opdoen met PGO’s.  

 

PGO testen  

Door middel van testen zullen de eerste 

gebruikerservaringen van patiënten met PGO’s in de 

huisartsenpraktijk worden opgehaald. We willen 

onderzoeken wat er gebeurt als een patiënt gegevens uit 

het eigen dossier in een PGO opvraagt en hoe de gegevens 

zichtbaar zijn. Daarnaast onderzoeken we in hoeverre de 

patiënt tevreden is over het gebruik van de PGO in die 

situatie. De eerste positieve ervaringen zijn gedeeld, maar er 

is nog genoeg werk aan de winkel. In afstemming met 

andere regio´s zullen wij gaan testen met OmniHis, 

Promedico, MicroHis en TetraHis met verschillende PGO’s. 

Hiervoor zoeken we nog praktijken die interesse hebben om 

hieraan mee te doen. Als u interesse heeft laat u dat 

alstublieft weten via open@rohamsterdam.nl.  

 

Oefen met de nieuwe voorbeeld-PGO 

Een PGO uitproberen zonder een account aan te maken? Dat 

kan op voorbeeldpgo.nl. Het laat mensen ervaren wat je in 

een PGO kan doen. In de Voorbeeld-PGO oefen je met niet-

bestaande gegevens van een niet-bestaande persoon. Je 

leert hoe je kunt inloggen, oefent met het ophalen van 

medische gegevens en het zelf toevoegen van medicijnen. 

Ideaal voor nieuwsgierige zorgverleners en patiënten.   

https://voorbeeldpgo.nl/  

Deel uw mening 

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.  

 

Kosten DVZA-aansluiting 
Of uw HIS-leverancier nu zelf een DVZA bouwt of een 

overeenkomst sluit met een DVZA-leverancier, in beide 

situaties zijn er structurele kosten die in rekening worden 

gebracht bij huisartsen. Er wordt in samenspraak met de 

LHV, VWS, MedMij en Zorgverzekeraars Nederland gewerkt 

aan een structurele regeling waardoor alle praktijken zullen 

worden gecompenseerd voor de kosten die ze hebben 

gemaakt voor de DVZA koppeling.  

 

Bij de DVZA LSP+ is er nog een extra aandachtspunt. Deze 

DVZA gebruikt de faciliteiten van de LSP-infrastructuur, 

daarom is aansluiting op de LSP-infrastructuur een vereiste. 

Als uw HIS-leverancier uw praktijk voor de LSP+ 

functionaliteit aanmeldt, kunt u in aanmerking komen voor 

een kostenvergoeding. 

Vergoedingen | AORTA-LSP 

 

Tevredenheidsonderzoek regio Amsterdam 

Het tevredenheidsonderzoek dat we hebben uitgezet onder 
patiënten om ervaringen met het online dossier op te halen 
is op 21 april gestopt. De resultaten zullen in de volgende 
nieuwsbrief worden gedeeld.  

 

Leren schrijven van eenvoudige E- en P-regels 
Patiënten hebben sinds 1 juli 2020 digitaal toegang tot hun 
medische dossier. Zo zien patiënten nu alles wat geschreven 
wordt onder de E- & P-regels. Hoe zorg je ervoor dat deze 
regels goed leesbaar zijn voor de patiënt zodat je zo weinig 
mogelijk vragen krijgt over wat hetgeen wat je opschrijft? 
Hoe zorg je ervoor dat de informatie goed overkomt? 
 
Leer hierover tijdens de workshop: ‘Leren schrijven van 
eenvoudige E- en P-regels’ op dinsdag 5 juli a.s. van 19:00 – 
21:00 uur. Tijdens de workshop leer je o.a. oefenen met het 
geven van eenvoudige uitleg en het gebruik van de 
terugvraagmethode, krijg je advies rondom eenvoudige 
dossiervoering en ga je aan de slag met jouw eigen E- en P-
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regels. De workshop is opgezet in samenwerking met een 
taalambassadeur van stichting ABC en Pharos en wordt 
gegeven door een huisarts. 
 
Voor deze online training sessie is accreditatie aangevraagd. 
U kunt zich gratis aanmelden via open@rohamsterdam.nl. 

 
Laaggeletterdheid en digivaardigheid 

De Openbare Bibliotheek Amsterdam (Oba) begon 24 mei 
de eerste cursus Digivitaler. Het gehele aanbod rondom hulp 
bij digitale vaardigheden door de hele stad kunt u hier 
vinden: https://www.oba.nl/leren/leef-en-
leerpunt/computer.html.  
 
Naast de bibliotheek zijn er nog twee belangrijke partners 
voor doorverwijzingen in Amsterdam. Wellicht al bij jullie 
bekend, maar voor de zekerheid: 
https://www.stichtingsina.nl/projecten/digimaat/ 
https://cybersoek.nl/locaties/  
  

Teamverandering  

Per 1 mei is er een nieuwe samenstelling van het OPEN 

projectteam. Liza Lotte Mulder zal zich elders gaan inzetten. 

Ruby Egging neemt de projectleidersrol over.   

 

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

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

Egging (eerste contactpersoon) 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 AGB-

code hetzelfde, maar is er een wijziging van de naam in het AGB-

register, adresgegevens, contactgegevens of het HIS? Gebruik dan de 

link: 

https://roha.formstack.com/forms/gegevenswijziging_open_amsterd

am 
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