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Deze nieuwsbrief in het kort:
- De vervolgstappen van de Persoonlijke Gezondheids-

omgevingen (PGO’s).
Patiëntenfederatie Nederland en MedMij is dit najaar
gestart met een maandelijkse PGO webinar.
Op het E-learingplatform van OPEN is er een kennisclip
over digitale vaardigheden beschikbaar.

Teamwijzigingen
Deze maand zijn David Kok en Liza Lotte Mulder gestart met
het ondersteunen van de werkzaamheden binnen het OPEN
project. David heeft als organisatieadviseur gewerkt in het
AMC en daarna bij Schiphol. Liza Lotte is verpleegkundige en
heeft medische antropologie en sociologie gestudeerd. Zij
zijn beide werkzaam bij KINASE consultancy. Bob Nijendijk
zal zich voor andere projecten in de zorg gaan inzetten.

Vervolgstappen PGO’s
Er is een fantastische inspanning geleverd, want inmiddels
staan bijna alle praktijken op de zorgaanbiederslijst. Het
blijkt echter dat het ophalen van gegevens met een PGO
nog niet vlekkeloos verloopt. Op dit moment worden er
daarom door MedMij en de PGO leverancier nog testen uitgevoerd. Wij zullen u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen.

Vragen of suggesties?
Webinar PGO
In het kader van ontwikkelingen en informatievoorziening
over de PGO’s bieden Patiëntenfederatie Nederland en MedMij webinars aan. In deze maandelijkse Webinar ‘Mijn patient heeft een PGO met MedMij-label: wat nu?’ - PGO wordt
er o.a. aandacht besteedt aan de manier waarop je kan communiceren met de patiënt over het PGO. Daarnaast wordt er
inzicht gegeven in de werkwijze van MedMij. De eerst volgende webinar waarvoor u zich kan aanmelden vindt plaats
op 14 oktober.

Kennisclip digitale vaardigheden
Op het OPEN E-learningplatform staat de kennisclip: ‘Online
inzage: van digi-aardig naar digivaardig’. In deze kennisclip
test u uw eigen vaardigheden op het gebied van online inzage en kunt u uit verschillende toolboxen putten om deze
vaardigheden te ontwikkelen. De kennisclip is een korte vrijwillig te volgen e-learning.

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 het projectteam, David
Kok, Annelien Laeijendecker & Liza Lotte Mulder, 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 uiterlijk 22 november binnen
hebben. Als de AGB-code wijzigt vragen we u via de volgende link de
gegevens in te voeren: https://roha.formstack.com/forms/open0meting. Is de AGB-code hetzelfde, maar is er een wijziging van de naam
in het AGB-register, adresgegevens, contactgegevens of het HIS? Gebruik dan de link: https://roha.formstack.com/forms/gegevenswijziging_open_amsterdam.

