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Groen licht 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. Na 

terugkoppeling door het landelijke OPEN bureau en de LHV 

geven we inmiddels voor alle gebruikersovereenkomsten 

groen licht om deze te tekenen.  

DVZA HISsen Status verwerkersovereen-

komst 

LSP+ 

(VZVZ) 

OmniHIS 

Promedico 

Advies voorgelegd en akkoord 

HINQ Medicom Advies voorgelegd en akkoord 

CGM CGM Huisarts 

CGM Zorgdossier 

Advies voorgelegd en akkoord 

Dedalus MicroHIS Advies voorgelegd en akkoord 

TetraHIS Bricks Huisarts Advies voorgelegd en akkoord 

 

Nieuwe declaratieronde juli 
Eind juni krijgen wij de meest recente gebruikersgegevens 

weer binnen van het landelijke OPEN-bureau, waarna we 

praktijken zullen gaan mailen die vanaf dat moment mogen 

declareren en praktijken die dit nog niet mogen. Soms wor-

den declaraties door de zorgverzekeraar geweigerd of 

wordt er gevraagd om een bevestigingsmail vanuit OPEN 

Amsterdam. Indien u deze niet meer kunt vinden of niet 

heeft gehad, terwijl dit wel zou moeten, of er is een andere 

reden dat de declaratie afgewezen is, horen wij het uiter-

aard graag. We zullen dan alsnog de mail sturen of u helpen 

om uit te zoeken waar het aan ligt. 

 

Pharmeon knoppentrainingen 
Pharmeon organiseert vlak voor de zomervakanties nog een 

serie gratis online trainingen voor praktijken die met Uw 

Zorg online werken. Er zijn nu trainingsdata ingepland voor 

Promedico ASP, CGM Huisarts, OmniHis en MicoHIS gebrui-

kers. Voor Promedico VDF en CGM WebHIS Zorgdossier ge-

bruikers kunnen op aanvraag trainingen worden georgani-

seerd.  Mocht u de training voor Promedico VDF of CGM 

WebHIS Zorgdossier willen volgen, dan kunt u dit eveneens 

via de website van Pharmeon kenbaar maken. Zie hier het 

hele programma voor meer informatie: 

https://pharmeon.nl/training-efficient-werken-met-uw-zorg-

online-in-uw-his/  

 

Activeren DVZA-koppeling in Medicom  

Het is voor een Medicom-praktijk die de DVZA-koppeling 

heeft aangevraagd mogelijk om deze koppeling handmatig 

te activeren in het zorgverlenersportaal. Hoe u dit doet 

vindt u in deze mailing. Op 24 juni vindt er een Webinar van-

uit PharmaPartners plaats waar u vragen kunt stellen over 

het handmatig koppelen, waarvoor u zich hier kunt inschrij-

ven.  

 

PGO.nl 
Op maandag 21 juni gaat de nieuwe website www.PGO.nl de 

lucht in, welke is opgezet door de Patiëntenfederatie. Een 

plek met alle informatie over PGO’s voor publiek en zorgver-

leners. PGO.nl is de plek waar zorgverleners patiënten met 

vragen naar toe kunnen verwijzen en waar zij zelf ook meer 

kunnen leren over PGO’s. 

 

Veel gestelde vraag 
‘’In de mail over declareren staat dat er eenmalig gedeclareerd 

mag worden, per kwartaal. Is het nou eenmalig, of per kwar-

taal?’’ 

 

Dit stuk tekst uit de mailing is nogal verwarrend. Deze komt 

zo vanuit de LHV en hebben wij zodoende overgenomen. 

Het deel ‘per kwartaal’ komt van het feit dat wij elk kwartaal 

een update krijgen over de inzage door patiënten en wij dus 

per kwartaal praktijken op de hoogte brengen als zij vanaf 

dat moment mogen declareren. Elke praktijk mag echter 

eenmalig declareren. 

 

  

https://pharmeon.nl/training-efficient-werken-met-uw-zorg-online-in-uw-his/
https://pharmeon.nl/training-efficient-werken-met-uw-zorg-online-in-uw-his/
https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/images/Mailing_DVZA-koppeling.pdf
https://www.pharmapartners.nl/evenement/vragensessie-dvza-koppeling-in-mijngezondheid-net/
https://www.pharmapartners.nl/evenement/vragensessie-dvza-koppeling-in-mijngezondheid-net/
http://www.pgo.nl/
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Nieuw projectlid OPEN Amsterdam 
Sinds deze week is Annelien Laeijendecker gestart met het 

ondersteunen van de werkzaamheden binnen het OPEN 

project. Annelien heeft Geneeskunde en Rechten gestu-

deerd en is werkzaam bij KINASE Consultancy.  

 

 
 
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 projectondersteuners, 

Annelien Laeijendecker & 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. 
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