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Het einde van OPEN is in zicht! Lees hier de laatste informatie 
 
Deze nieuwsbrief in het kort: 

- Oproep: activeren eAfspraak en zelfmetingen  

- Nieuwe factsheet van MedMij over veiligheid PGO’s 

- Podcastreeks in aantocht 

- Stichting LEGIO start onderzoek naar oplossingen 

DVZA-problematiek 

- Delen anonieme gebruikersdata  

- Communicatiemiddelen beschikbaar 

- OPEN declaratie ook nog mogelijk in 2023 

OPEN eindigt op 31 december  
Het einde van het OPEN project is in zicht! Er wordt nog 

hard gewerkt door veel praktijken om eind december aan 

alle voorwaarden te voldoen. Het betekent ook dat we nog 

een laatste keer belangrijke informatie willen delen, dus lees 

deze nieuwsbrief goed door. 

 

Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) 

Nieuwe functionaliteiten mogelijk met PGO’s! 

Een belangrijke laatste stap voor het einde van het OPEN 

programma is zorgen dat uw HIS gebruik kan maken van e-

afspraken en zelfmetingen via PGO’s. Daarvoor is het in 

sommige gevallen nodig dat uw praktijk uw DVZA-

leverancier toestemming geeft om die gegevensdiensten te 

activeren. De bedoeling is dat u dat uiterlijk 31 december 

2022 doet.  

 

Met de ingebruikname van eAfspraak en zelfmetingen 

krijgen uw patiënten meer mogelijkheden met hun PGO. 

Daarmee loopt de huisartsenzorg opnieuw voorop in de 

uitwisseling van gegevens met patiënten. Het beschikbaar 

stellen van de nieuwe gegevensdiensten eAfspraak en 

zelfmetingen, hoort samen met online inzage in de 

huisartsgegevens en in documenten (zoals 

specialistenbrieven en radiologieverslagen) tot de afspraken 

die in het kader van OPEN zijn gemaakt. De OPEN-afspraken 

hebben tot doel dat alle patiënten die dat willen, in 

samenspraak met hun huisarts, van de verschillende 

mogelijkheden gebruik kunnen maken. In een aantal 

gevallen moeten praktijken voor het activeren van 

eAfspraak en zelfmetingen actie ondernemen. Dit is 

afhankelijk van uw DVZA-leverancier. Hieronder volgt een 

overzicht: 

• LSP+  

Voor het activeren van eAfspraak en zelfmetingen moet de 

praktijk toestemming geven via een digitaal formulier.  

Gebruikers van OmniHis en TransHis hebben in juli een 

toestemmingsformulier toegestuurd gekregen. Als u dat 

nog niet gedaan heeft, stuur dan het ingevulde formulier 

z.s.m. retour naar LSP+. 

Gebruikers van Promedico- en ChipSoft ontvangen nog een 

toestemmingsformulier van de leverancier, zodra deze 

leveranciers aan alle kwalificaties voldoen. Het is belangrijk 

dit na ontvangst zo snel mogelijk in te vullen en te 

retourneren. 

• Dedalus, CGM en Tetra  

Deze leveranciers zorgen zelf voor activering van eAfspraak 

en zelfmetingen en informeren hun klanten zodra de 

lopende praktijktesten zijn afgerond.  

• HINQ 

Eind oktober heeft HINQ de praktijken een e-mail gestuurd 

over eAfspraak en zelfmetingen en de kosten die aan het 

gebruik van deze nieuwe gegevensdiensten verbonden zijn. 

Na het tekenen van de (verwerkers-)overeenkomst vindt 

activatie in Medicom in samenspraak met PharmaPartners 

plaats. Deze en andere DVZA-kosten zullen worden afgedekt 

door de toekomstige tegemoetkomingsregeling. 

 

We adviseren om de verzoeken van uw HIS-leverancier 

voor de extra functionaliteiten op te volgen zodat uw HIS 

alle vier de gegevensdiensten ondersteunt. 

Meer informatie?  

• Neem bij vragen over het activeren van eAfspraak 

en zelfmetingen contact op met de DVZA-

leverancier.   

• Meer weten over zelfmetingen in de praktijk? Bekijk 

de OPEN kennisclip   

https://open-eerstelijn.nl/kennisclip-zelfmetingen/index.html#/
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• Welke metingen kunnen patiënten met een PGO 

opsturen m.b.v. de informatiestandaard 

Zelfmetingen en eAfspraak ? 

 

Veiligheid PGO’s 

Hoe veilig is het gebruik van een persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO) met MedMij-label? Van wie 

zijn de gegevens in de PGO van mijn patiënt? Mag een PGO-

leverancier data aan derden verkopen? 

Kritische vragen uit de praktijk hebben geresulteerd in een 

nieuwe factsheet voor zorgverleners van MedMij. Hierin 

geven ze antwoorden op veel gestelde vragen over PGO's 

en datagebruik, privacy en toestemming. Je downloadt de 

factsheet via deze link.  

 

Podcastreeks in aantocht 

Er zijn drie nieuwe afleveringen opgenomen voor de 

podcast OPENhartig, waarin ervaringen en tips worden 

gedeeld door praktijken die voorlopen in online inzage en 

het gebruik van het portaal.  Klik hier voor de spotify link en 

luister naar Augie Vissers, Onno Zeijlstra en Gerrit de Jager: 

podcast OPENhartig.  

 

Onderzoek DVZA-problematiek 

Het LHV onderhandelt met het ministerie van VWS over een 

vergoeding van de kosten voor de DVZA. Stichting LEGIO is 

nu gestart met onderzoek naar oplossingen. Als ze de feiten 

compleet hebben, kan er een passende 

compensatieregeling worden gemaakt. Het is nu wel 

onderdeel van de nieuwe beleidsregel, dus de toezegging is 

geborgd. Zie voor meer informatie de berichten van de LHV 

hier. Zodra er meer informatie beschikbaar is, zullen we dit 

z.s.m. met jullie delen. 

 

Vragen n.a.v. delen Anonieme cijfers OPEN 
Meerdere mensen hebben contact met ons opgenomen 
nadat wij anoniem de gebruikersdata van online inzage per 
praktijk hebben gemaild (19 en 21 oktober). De HISsen delen 
ieder kwartaal het aantal unieke gebruikers in de afgelopen 
12 maanden die inzage hebben gehad met het landelijk 
OPEN bureau. Op basis van het aantal gebruikers en het 

aantal ION 16+ patiënten dat bij ons is opgegeven wordt het 
percentage berekend. Als het aantal ingeschreven patiënten 
bij uw praktijk erg is veranderd, geef dat alstublieft aan ons 
door zodat de percentages kloppen: 
https://roha.formstack.com/forms/gegevenswijziging_open_amsterd

am. In januari zullen we deze gegevens weer delen.  

 
Communicatiemiddelen beschikbaar 
Graag wijzen we u nog eens op de plaatsen waar informatie 
en communicatiemiddelen beschikbaar zijn gemaakt. In de 
OPEN toolkit vindt u verschillende middelen die kunt 
gebruiken om uw patiënten voorlichting te geven over 
online inzage in uw huisartsenpraktijk. Om uw patiënten te 
informeren over PGO’s kunt u gebruik maken van de 
materialen in deze PGO communicatietoolkit en materialen 
bestellen via materiaal bestellen.  

 
Langer mogelijk om OPEN-prestatie te declareren 

Als uw praktijk uiterlijk eind 2022 voldoet aan alle 

voorwaarden vanuit het OPEN-programma en u heeft nog 

niet gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u ook in 

2023 (vanaf 1 februari) uw declaratie daarvoor nog indienen. 

Voldoet u nu al, maar heeft u nog niet gedeclareerd? Doe 

dat dan zo snel mogelijk. Zie voor meer informatie het 

bericht van de LHV via deze link. 

 

Hartelijk dank voor uw inzet! 
Namens het OPEN projectteam willen we jullie bedanken 

voor alle inzet afgelopen jaren om online inzage mogelijk te 

maken. Er is hard gewerkt en daar mogen jullie trots op zijn. 

We wensen iedereen fijne feestdagen en een goed en 

gezond 2023! 

 

Vragen of suggesties? 
Heeft u ervaringen die u wilt delen, vragen of suggesties 

over OPEN? Weet ons te vinden! Neem contact op met Ruby 

Egging (eerste contactpersoon) of David Kok via 

* open@rohamsterdam.nl  

Meer informatie is ook te vinden op de website van de 

alliantie.

 

https://open-eerstelijn.nl/faq/welke-metingen-kunnen-patienten-met-een-pgo-opsturen-m-b-v-de-informatiestandaard-zelfmetingen/
https://open-eerstelijn.nl/faq/welke-gegevens-zien-patienten-met-een-pgo-m-b-v-de-informatiestandaard-eafspraak/
https://medmij.nl/wp-content/uploads/2022/11/Factsheet-veilig-gebruik-van-pgos-met-MedMij-label_112022.pdf
https://open.spotify.com/show/2HaOM2nr3ZdsoKkWtxCKbb?si=98c67f4ac9f943b3&nd=1
https://stichtinglegio.nl/legio-start-onderzoek-oplossingen-dvza-problematiek/
https://stichtinglegio.nl/legio-start-onderzoek-oplossingen-dvza-problematiek/
https://www.lhv.nl/thema/patientengegevens-en-ict/online-inzage-in-het-patientendossier/
https://roha.formstack.com/forms/gegevenswijziging_open_amsterdam
https://roha.formstack.com/forms/gegevenswijziging_open_amsterdam
https://open-eerstelijn.nl/toolkit-patienten/
https://www.pgo.nl/voor-zorgverleners/communicatietoolkit/
https://bestellen.pgo.nl/Login.aspx
https://www.lhv.nl/nieuws/langer-mogelijk-om-open-prestatie-te-declareren/
mailto:open@rohamsterdam.nl
https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/open

