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Nieuw platform e-learning
Sinds 10 mei zijn de scholingsmodules van OPEN beschikbaar
op een nieuw platform. U heeft als het goed is een mail ontvangen hierover van het landelijke OPEN bureau. Via dit
nieuwe platform kunt u ook vragen stellen of ervaringen delen. Daarnaast zullen wij in de toekomst verder invulling geven aan het platform en u hier van op de hoogte brengen in
de nieuwsbrief.

Deadline praktijkwijzigingen: 21 mei
Tot 21 mei kunnen wij wijzigingen doorgeven aan het landelijke OPEN bureau voor de nieuwe declaratieronde. Indien er
recente gegevenswijzigingen zijn voor uw praktijk die u nog
niet aan ons hebt doorgegeven verzoeken we u om ons de
nieuwe gegevens te mailen. Het gaat hierbij om wijzigingen
van adresgegevens, naam, HIS, AGB-code en associatie of
dissociatie van de praktijk.

PGO
Momenteel zijn we hard aan het werk om in kaart te brengen hoe ver alle praktijken zijn met de technische realisatie
voor de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). De PGO
is een verplicht onderdeel van OPEN. Hieronder vindt u
meer informatie over twee onderdelen waar nu veel ontwikkelingen in plaatsvinden: de Unieke Zorgverlener Identificatie (UZI) registratie en de gebruikersovereenkomsten met
de Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) leveranciers.

Deze overeenkomsten zijn of worden door het landelijke
OPEN bureau en de LHV ingezien en van feedback voorzien.
Hieronder ziet u per DVZA-leverancier de stand van zaken:
DVZA

HISsen

Status verwerkersovereenkomst

LSP+

OmniHIS

Advies voorgelegd en

(VZVZ)

Promedico

akkoord

HINQ

Medicom

Advies voorgelegd en

CGM

CGM Huisarts

Advies voorgelegd en

CGM Zorgdossier

akkoord

MicroHIS

Advies voorgelegd,

akkoord

DXC

reactie volgt
TetraHIS

Bricks Huisarts

Advies voorgelegd,
reactie volgt

De praktijken die een gebruikersovereenkomst hebben ontvangen van CGM en VZVZ (LSP+) hebben we reeds gemaild
dat ze de gebruikersovereenkomst kunnen tekenen. De
overeenkomst van HINQ is al naar ons gestuurd, hier zullen
wij spoedig meer over laten horen aan de betreffende praktijken.

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

UZI-registratie
Om te zorgen dat alle praktijken op tijd een UZI-registratie
(en servercertificaat) hebben, zijn we contact aan het opnemen via mail met alle praktijken waarbij dit nog niet het geval is, en om hier bij te helpen indien gewenst. Ook kan het
zijn dat uw HIS-leverancier of het CIBG contact opneemt
met uw praktijk als dit nog niet in orde is. Indien u hier vragen over heeft, kunt u ons uiteraard contacteren.



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.

Gebruikersovereenkomst DVZA-leveranciers
De DVZA-leveranciers zijn afgelopen weken bezig geweest
met het opstellen van gebruikersovereenkomsten voor
praktijken die gebruik maken van hun bijbehorende HIS.

Dit kan via open@rohamsterdam.nl. Het gaat hierbij om wijzigingen
van adresgegevens, naam, HIS, AGB-code en associatie of dissociatie
van de praktijk.

