
 

 

Amsterdamse Huisartsen alliantie 
Nieuwsbrief OPEN, 23 juli 2021 

Deze nieuwsbrief in het kort: 
- De deadline voor de technische aansluiting voor de Per-

soonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) is verplaatst 

naar 31 augustus 2021 
- Als projectteam hebben we veel praktijken gebeld over 

de status van de PGO-aansluiting. Wij zijn beschikbaar 

voor uw vragen hierover. 
- Flyer en artikel over wat de PGO voor uzelf en uw pati-

enten betekent. 
- Links naar opnames knoppentrainingen van Pharmeon 
- LHV berichtgeving over mogelijke financiering voor de 

DVZA-aansluiting. 
 
Deadline OPEN verplaatst 
De oorspronkelijke deadline binnen het OPEN project voor 

de technische aansluiting voor de PGO stond op 1 juli. Nadat 

vanuit veel regio’s, waaronder Amsterdam, het ministerie 

van VWS is aangeschreven dat deze deadline niet haalbaar 

geacht werd, is deze verschoven naar 31 augustus 2021. Een 

belangrijke factor hierin was de relatief lange doorlooptijd 

tussen het tekenen van de gebruikersovereenkomst met de 

Dienstverlener Zorgaanbieder (DVZA) leverancier en het ge-

plaatst worden op de Zorgaanbiederslijst (ZAL), gemiddeld 

namelijk zo’n zes weken. In nieuwsbrief 3 kunt u nog een 

keer teruglezen aan welke eisen u moet voldoen.  

 

Gebruikersovereenkomsten DVZA-leveranciers 
Afgelopen weken hebben wij een groot deel van de praktij-

ken in de regio gebeld die nog niet op de ZAL stonden door-

dat de gebruikersovereenkomst nog niet getekend was of 

nog niet door de DVZA-leverancier verwerkt was. Mogelijk 

hebben we uw praktijk nog niet bereikt, maar moet er nog 

wel het e.e.a. gebeuren voor de deadline van 31 augustus. 

Controleer dus goed of u alles klaar heeft. Mocht u hier over 

twijfelen kunt u contact met ons opnemen. 

 

PGO informatie: flyer OPEN en artikel SynthesHis 
Het landelijk OPEN bureau heeft een flyer opgesteld met 

daarin informatie over hoe u naar uw patiënten kunt com-

municeren over de PGO: Uw praktijk is klaar voor PGO's. En 

nu?  

Daarnaast is er in de editie van juni een artikel geschreven in 

SynthesHis, waarin allerlei vragen omtrent de PGO worden 

beantwoord: Wat betekent het gebruik van PGO's voor de 

huisarts?  

 

Pharmeon knoppentrainingen  
Vorige nieuwsbrief deelden we mee dat Pharmeon een aan-

tal webinars organiseerde met knoppentrainingen voor ver-

schillende HISsen. Deze zijn, samen met OmniHIS en Micro-

HIS webinars die door de ROHA zijn opgenomen, op onze 

handige informatie pagina te vinden.   

 

LHV bericht omtrent DVZA-overeenkomst 
We willen u graag nog wijzen op dit bericht van de LHV, 

waarin zij aangeven te verwachten dat er aanvullende finan-

ciering komt voor praktijken voor de DVZA-aansluiting. Dit is 

helaas nog niet definitief op dit moment, maar zodra er 

meer bekend is zullen wij u hierover informeren. 
 
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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