Amsterdamse Huisartsen alliantie
Nieuws, 26 mei 2020

Klaar voor OPEN?
Inzage in de eigen ‘papieren’ gegevens is al een bestaand
recht van de patiënt. Vanaf 1 juli 2020 heeft de patiënt ook
het recht op elektronische inzage, het gaat om de richtlijn
online inzage patiënt in het H-EPD.

Wat moet ik gaan regelen?
Om te voldoen aan online inzage volgens het OPENprogramma regel je de volgende zaken:
1. Maak een keuze om online inzage te bieden via het
portaal (en) of het PGO.
2. Zorg ervoor dat medewerkers binnen de praktijk de
e-learning ontvangen en volg de e-learning
3. Indien je klaar bent voor online inzage, zorg ervoor
dat je de patiënt informeert

OPEN E-learning
Steeds meer praktijken hebben de online scholing over
OPEN gevolgd! De e-learning duurt ongeveer 1,5 a 2 uur. Je
kunt de e-learning tussentijds opslaan en op een later moment verder gaan. De e-learning geeft algemene informatie
over wat OPEN inhoudt en er worden een aantal praktijkervaringen gedeeld.
De link voor de e-learning is naar alle praktijken verzonden,
dit is verzonden naar de contactpersoon en het emailadres
dat vorig jaar is opgegeven voor OPEN. De praktijk kan vervolgens de medewerkers uitnodigen.
Het verspreiden van de e-learning binnen de praktijken
Heb je nog geen bericht ontvangen? Controleer dan ook de
spam. Of mail naar open@rohamsterdam.nl en geef aan op
welk e-mailadres je de e-learning wilt ontvangen, zodat we
dit kunnen controleren en aanpassen. Ook kun je aangeven
wie de contactpersoon voor het project is.
Als je al eerder hebt ingelogd in het systeem kun je inloggen
op: https://dashboard.open-eerstelijn.nl/.
Je kunt helaas niet in het dashboard zien hoeveel medewerkers de e-learning hebben afgerond. Wel kun je nogmaals

een herinnerings mail versturen als er nog niet is ingelogd in
de e-learning.
De e-learning volgen
Als je nog geen email hebt ontvangen kun je binnen de praktijk vragen of deze verzonden is en je spam mail controleren.
Als je al bent begonnen en je wilt verder gaan kan dit via:
https://scholing.open-eerstelijn.nl/open/login.
Bewijs van deelname scholing
Deelnemers die de e-learning succesvol hebben doorlopen,
ontvangen per mail het certificaat. Het document is ook te
downloaden in de persoonlijke omgeving van de deelnemer.
Bewaar het certificaat, zodat alle certificaten bij een eventuele materiële controle kunnen worden overhandigd.

Het informeren van de patiënt over dossierinzage
Als je de patiënten in de praktijk wilt informeren over dossierinzage kun je gebruik maken van de volgende materialen:
• Patiëntenbrief of mailing.
• Stukje voor op de website
• Patiëntenfolder
• Animatie voor op het wachtkamerscherm
Bekijk deze site voor alle materialen, in diverse talen.
Weet ons te vinden!
Het project OPEN valt onder de AHa stuurgroep ICT, programmamanagers zijn Lonneke Reuser en Kees Kanters.
Heb je vragen of suggesties over OPEN of wil je ervaringen
delen? Neem dan contact op met de projectleider Iris Smal




06 - 333 68 313
open@rohamsterdam.nl

Meer informatie is ook te vinden op onze website.

