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Je kunt declareren 
indien je voldoet aan tenminste twee voorwaarden, je bent 

ingeschreven bij de regionale coalitie en voldoet aan de 

technische voorwaarden voor dossierinzage, dat wil zeggen 

dat in de maand juli en augustus tenminste 1 patiënt het dos-

sier heeft geraadpleegd. Deze gegevens zijn ook bij de ver-

zekeraars bekend.  

 

We versturen vanuit de regionale projectgroep een bericht 

met “groen licht” voor declaratie naar de contactpersoon 

voor open in de praktijk (zoals opgegeven in het deelname-

formulier). Het bericht wordt uiterlijk 1 december verzon-

den.  

 

Het volgen van de e-learning module 1 is een derde 

voorwaarde voor declaratie. De certificaten kunnen worden 

opgevraagd door de verzekeraar.  

 

Declareren kan eenmalig, tot uiterlijk eind 2022. 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.  

 

 

Heb je geen bericht ontvangen? 

Indien er in juli en augustus nog geen patiënten het dossier 

hebben ingezien, dan voldoe je nog niet aan de voorwaar-

den en heb je geen bericht ontvangen.  

 

De data over de periode september, oktober, november, 

wordt medio december aangeleverd door het (landelijke) 

OPEN bureau. We zullen hier in januari en ieder opvolgend 

kwartaal een bericht over versturen.  

 

 
 
 
 

 
Ben je benieuwd.. 
hoe andere praktijken omgaan met dossierinzage in het 

portaal?  

In november, december en januari organiseren we online bij-

eenkomsten voor de huisartsen, POH’s, praktijkmanagers en 

doktersassistenten. Deze zullen per HIS worden georgani-

seerd in samenwerking met huisartsen en praktijkmanagers 

uit Amsterdam.  

 

We gaan met jullie in gesprek om praktische tips en ervarin-

gen te delen. We zullen in het webinar voorbeelden geven 

over hoe je in de praktijk met het team aan de slag kunt 

gaan met dossierinzage (en overige functies in het portaal) 

en hoe je patiënten hierover kunt informeren.  

 

We informeren  op een later moment over het programma 

en hoe je je kunt aanmelden. De webinars zijn op de vol-

gende data gepland: 

 

• 24 november; Promedico 

• 1 december; Omnihis 

• 8 december; Microhis  

• Tetrahis, Medicom en CGM volgen in het nieuwe 

jaar 

 

 

Vragen of suggesties? 
 
Heb je ervaringen die je wilt delen, vragen of suggesties 

over OPEN? Weet ons te vinden! 

Neem contact op met de projectleider, Iris Smal 

 

  06 - 333 68 313 

 open@rohamsterdam.nl  

 

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