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Voorbereiden PGO 
Vanaf week 14 zullen de HIS- en/of DVZA-leveranciers con-

tact opnemen met praktijken om alles klaar te maken voor 

de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).  Het zal hier-

bij gaan om de DVZA-verwerkersovereenkomst en de ZAL-

naam. We hebben geprobeerd contact te krijgen met leve-

ranciers om te horen wanneer dit precies zal gebeuren en 

wat er gecommuniceerd gaat worden, maar dit is voor ons 

nog niet duidelijk. Als de leveranciers contact opnemen ho-

ren wij dit graag zodat ook wij op de hoogte zijn van de in-

houd hiervan. Op dit moment is het advies vanuit ons om 

nog niet te tekenen gezien de nog onbekende inhoud, maar 

het staat u natuurlijk vrij dit wel te doen. Daarnaast zou de 

HIS-leverancier of het CIBG mogelijk nog contact op kunnen 

nemen om de UZI-registratie op orde maken indien dit nog 

niet het geval is.  

 

Meer informatie omtrent de technische aansluiting van het 

PGO kunt u ook teruglezen in nieuwsbrief 3.  

 

Digitale bijeenkomst 

We zijn bezig met het organiseren van een digitale bijeen-

komst omtrent de technische realisatie van de PGO. Om dit 

inhoudelijk zo relevant mogelijk te maken voor alle praktij-

ken willen we dit per HIS doen, met indien mogelijk ook een 

afgevaardigde van de HIS-leverancier en bijbehorende 

DVZA-leverancier aanwezig. We zouden graag samen met u 

over deze bijeenkomsten nadenken, dus neem vooral con-

tact met ons op als u hier aan wilt bijdragen. Verdere infor-

matie volgt later. 

 

Declaratieberichten 

Inmiddels hebben we alle praktijken die per 1 april mogen 

declareren een bericht gestuurd. Daarnaast hebben we ook 

de praktijken die nog  niet mogen declareren een bericht ge-

stuurd ter inventarisatie. Heeft uw praktijk geen bericht ont-

vangen, terwijl u dit wel had verwacht? Of heeft u andere 

vragen? Stuur ons dan  een bericht via open@rohamster-

dam.nl 

 

 

Website 
Momenteel zijn we onze website aan het vernieuwen. De in-

formatie hierop zal de komende tijd aangevuld worden, dus 

hou deze  in de gaten! 

 

CMIO Kennisbank 
Het CMIO Netwerk Eerste Lijn heeft op haar website een 

kleine kennisbank met links voor huisarts CMIO’s en anderen 

geïnteresseerd in de informatisering in de huisartsenzorg 

geplaatst. Hierop vindt u onder andere richtlijnen voor on-

line inzage van patiënten. 

 

Veel gestelde vragen 

‘’Is het verplicht om toegang tot een PGO aan te bieden als ik 

al een portaal heb?’’ 

Het is inderdaad verplicht om een PGO aansluiting te heb-

ben voor uw praktijk, ook als u al online inzage via een por-

taal aanbiedt. Hier was in eerste instantie helaas nog veel 

onduidelijkheid over. Zie ook onze communicatie hierover in 

nieuwsbrief 8. 

 

‘’Wat zijn de declaratievoorwaarden als ik alleen inzage via het 

PGO aanbied?’’ 

Er is een viertal voorwaarden waaraan voldaan moet wor-

den: 

a. Deelname aan een regionale coalitie; 

b. Deelname aan de door de regionale coalitie in het kader 

van OPEN georganiseerde scholing voor de basismodule 

‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn On-

line inzage in het H-EPD door patiënt’; 

c. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen ge-

zondheidsgegevens elektronisch kunnen worden inge-

zien; 

d. Het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de 

richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door pati-

ent’. 

Zodra de praktijk geplaatst is op de ZAL (toetsing van voor-

waarde d.) en daarmee dus vindbaar is voor een patiënt met 

een PGO én voldoet aan de overige 3 voorwaarden, kan de 

declaratie worden ingediend. 

https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/images/AHa_Nieuwsbrief_3_-_maart_2021_-_OPEN_declareren_PGO_en_projectleiderwissel.pdf
mailto:open@rohamsterdam.nl
mailto:open@rohamsterdam.nl
https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/open
http://www.cmionetwerk.nl/kennisbank/
https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/images/OPEN/AHa_Nieuwsbrief_8_-_Projectleiderwissel_declareren_en_PGO.pdf
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Meer veel gestelde vragen en de antwoorden hierop kunt u 

ook op onze site vinden. 

 

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.   

 

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 21 mei. 

Dit kan via open@rohamsterdam.nl. Het gaat hierbij om wijzigingen 

van adresgegevens, naam, HIS, AGB-code en associatie of dissociatie 

van de praktijk. 

https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/open/open-faq
mailto:open@rohamsterdam.nl
https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/open
https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/open
mailto:open@rohamsterdam.nl

