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Praktijkwijzigingen doorgeven

PGO

Bij het doorlopen van de administratie komen we zo nu en
dan verouderde informatie tegen. We vragen daarom om
wijzigingen binnen uw praktijk aan ons door te geven via
open@rohamsterdam.nl zodat wij deze tijdig kunnen bijwerken en doorgeven aan OPEN. Het gaat hierbij om wijzigingen van adresgegevens, naam, HIS, AGB-code en associatie of dissociatie van de praktijk.

Vanaf 1 juli moet elke huisartspraktijk ook digitale inzage
aanbieden aan patiënten via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Nu het PGO meer vorm begint te krijgen,
willen we u alvast van informatie hierover voorzien. Helaas
is deze informatie nog niet volledig omdat verschillende zaken ook voor ons nog niet duidelijk zijn.

Declareren
Vanuit OPEN krijgen wij ca. 1x per kwartaal bericht welke
praktijken er mogen gaan declareren op basis van het aantal
inzagen in het online dossier (minimaal 1). Wij versturen
daarna een bericht met “groen licht” voor declaratie naar de
contactpersoon voor OPEN in uw praktijk (zoals opgegeven
in het deelnameformulier). Rond 19 maart verwachten wij
het eerstvolgende bericht van OPEN te krijgen.
Het is per kwartaal mogelijk om het tarief te declareren. Het
tarief per 1 januari 2021 is € 2,92 per ingeschreven patiënt,
het tarief in 2020 is 2,83. Declareren kan eenmalig, tot uiterlijk eind 2022. Zie voor meer informatie over het declareren
en het tarief de notitie van het LHV.
Ontvangt u geen bericht van ons?
Indien er in juli t/m februari nog geen inzage in het online
dossier heeft plaatsgevonden, patiënten het dossier hebben
ingezien, dan voldoet uw praktijk waarschijnlijk nog niet aan
de voorwaarden. Mocht dit incorrect zijn, laat het ons dan
weten.
De data over de periode maart, april en mei wordt medio
juni aangeleverd door het (landelijke) OPEN bureau. We zullen hier in juni en ieder opvolgend kwartaal een bericht over
versturen. Zorg er voor dat wijzigingen in de praktijk worden
doorgestuurd voor 20 mei.

Handout Webinars
Heeft u de webinars over OPEN gemist, of wilt u de informatie nog eens nalezen? In deze handout worden de tips en ervaringen gedeeld die zijn besproken in de webinars eind
2020 en begin 2021. Wegens een technisch mankement hebben we helaas geen opnames van de TetraHIS webinar.

Wat is een PGO?
Een PGO is een website of app waarmee patiënten hun gezondheidsinformatie van verschillende zorgaanbieders kunnen verzamelen, beheren en delen. Het is een hulpmiddel
voor mensen die actief met hun gezondheid bezig zijn waar
ze zelf gegevens, zoals zelfmetingen en vragenlijsten, kunnen bijhouden en waar informatie van zorgverleners wordt
geregistreerd. Er zijn inmiddels ruim 30 PGO’s met MedMij
label beschikbaar. Online kunt u een voorbeeld PGO van
MedMij bekijken. De patiënt kiest zelf een eigen PGO.
Wat moet u regelen voor een PGO?
Er moeten een aantal praktische zaken geregeld worden
voor het PGO gebruikt kan worden. De deadline hiervoor is
door OPEN vastgesteld op 1 juli 2021. Elke praktijk moet dan
voldoen aan 3 voorwaarden: (1) ingeschreven staan in het
UZI-register en beschikken over het juiste certificaat, (2) een
verwerkersovereenkomst afsluiten met een DVZAleverancier en (3) met de DVZA-leverancier overeen komen
over de zorgaanbiedersnaam. Zie hiervoor ook het stappenplan op de OPEN website.
Voorwaarde 1: het UZI-register
Vanwege de steeds hogere veiligheidseisen die de overheid
stelt aan de inlogmiddelen voor patiënten en zorgaanbieders moeten alle zorgaanbieders, dus ook huisartsen, kunnen aantonen dat zij burgerservicenummers (BSN) mogen
verwerken. Hiervoor moet uw praktijk in het UZI-register geregistreerd staan.
Om een veilige verbinding tot stand te brengen tussen het
HIS en een PGO is daarnaast in veel gevallen een server-certificaat nodig.
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Praktijken die zijn aangesloten op het LSP-netwerk staan geregistreerd in het UZI-register en hebben zo’n certificaat. Zij
voldoen dus aan de eerste voorwaarde. Huisartsenpraktijken die (nog) niet zijn aangesloten op het LSP-netwerk horen van hun HIS leverancier of zij zich nog moeten inschrijven in het UZI-register en of de aanschaf van een certificaat
nodig is. Meer hierover is te lezen op de site van OPEN.
Inschrijven in het UZI-register via de website van het CIBG is
gratis. Bij twijfel of de praktijk al staat ingeschreven in het
UZI-register kan contact worden opgenomen via info@uziregister.nl. Een certificaat € 450,- en is 3 jaar geldig. Bij gelijktijdige aansluiting op het LSP-netwerk worden deze kosten
vergoed. Meer hierover leest u in dit nieuwsbericht de LHV.
Voorwaarde 2: verwerkersovereenkomst DVZA-leverancier
Een Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) is nodig voor het
veilig kunnen uitwisselen van gegevens tussen een HIS en
een PGO of bijvoorbeeld een ander datasysteem. De DVZA
zorgt voor de ‘stekker’ aan de HIS-kant. Aan een DVZA worden eisen gesteld. Deze zijn opgenomen in het Medmij-afsprakenstelsel.

De DVZA-leverancier wordt door het HIS gekozen, in sommige gevallen is de HIS-leverancier zelf ook DVZAleverancier (zie onderstaande tabel).
HIS (leverancier)

DVZA (leverancier)

CGM Huisarts (CGM)

CGM

Zorgdossier (CGM)

CGM

HiX (Chipsoft)

LSP+ (VZVZ)

Medicom (PharmaPartners)

HINQ

MicroHIS (DXC)

DXC

Omnihis (Omnihis)

LSP+ (VZVZ)

Promedico-ASP (Promedico)

LSP+ (VZVZ)

Promedico-VDF (Promedico)

LSP+ (VZVZ)

Bricks Huisarts (Tetrahis)

Tetra

TransHis (Stichting FaMe-net)

LSP+ (VZVZ)

In het eerste kwartaal nemen de HIS en/of DVZAleveranciers contact op met hun klanten voor het afsluiten
van een verwerkersovereenkomst, waarvoor MedMij een
modelovereenkomst heeft opgesteld. Voor het onderhoud
en beheer van de HIS-DVZA koppeling worden jaarlijks kosten in rekening gebracht. De hoogte hiervan varieert per HIS
en is mede afhankelijk van andere producten of diensten die
een praktijk gebruikt, zoals een patiëntportaal of eConsult.
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Deze prijzen variëren momenteel per DVZA van enkele tientallen tot een paar honderd euro per praktijk per jaar. LSP+
daarentegen is gratis. LHV, InEen en OPEN hebben gevraagd
om een landelijke oplossing te bieden, zoals een vrije keuze
voor praktijken welke DVZA ze willen gebruiken of bijvoorbeeld één landelijke, uniforme ‘stekker’. Dit wordt nu besproken met het ministerie, MedMij en Zorgverzekeraars
Nederland (ZN). Zodra er meer bekend is, melden we dit.
Voorwaarde 3: inschrijven op de ZAL
Voor het realiseren van de PGO-aansluiting is het belangrijk
dat de praktijk door de Stichting MedMij op de zorgaanbiederlijst (ZAL) wordt opgenomen. Uw HIS- en/of DVZAleverancier doet een voorstel voor de zorgaanbiedernaam.
Via deze zorgaanbiedernaam én met behulp van andere
zoektermen kunnen patiënten met een PGO hun huisartspraktijk opzoeken en de beveiligde online toegang tot hun
medische gegevens in het HIS tot stand brengen.
De ZAL-naam die de leverancier voorstelt voldoet aan de eisen van het MedMij zorgaanbiedersnamenbeleid en heeft altijd deze indeling: naam.type.woonplaats@medmij. De
voorgestelde naam kan worden geaccepteerd of gemotiveerd worden gewijzigd, bijvoorbeeld bij onjuistheden of
wanneer de praktijk onder de voorgestelde naam niet door
uw patiënten wordt herkend.

Nieuwe projectleider OPEN
Recentelijk heeft Iris Smal het projectleiderschap overgedragen aan Sophie Ligtenstein, die hiervoor Iris al ondersteunde
bij haar taken. Sophie heeft Technische Geneeskunde en
Wiskunde gestudeerd en is werkzaam bij KINASE Consultancy. Sophie wordt nu ondersteund door Bob Nijendijk. Hij
heeft Technische Geneeskunde gestudeerd en komt ook van
KINASE. Om deze overdracht goed te laten verlopen wordt
er hard gewerkt om alle administratie up-to-date te krijgen,
waardoor het mogelijk iets langer kan duren voordat u reactie krijgt op uw vragen.

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 projectondersteuner, Bob Nijendijk, via


open@rohamsterdam.nl

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

