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Dossierinzage in het portaal is live in de regio 
Vanaf 1 juli kan de patiënt via het portaal van de huisarts het 

dossier inzien. Zowel Brickspatient (Tetra) als MGN (Medi-

com) hebben dossierinzage toegevoegd aan de functies.  

 

Pharmeon  (Omnihis, Microhis, Promedico) heeft de uitrol 

voor dossierinzage op 31 augustus afgerond. De praktijk 

heeft hier bericht over ontvangen.  

 

Voor CGM praktijken met Pharmeon is het nog niet mogelijk 

om online inzage te kunnen bieden in het dossier. Bericht 

hierover volgt vanuit CGM.  

 

Dossierinzage in de  
Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) 
Vanaf 1 januari kan de patiënt via de PGO’s met een Medmij 

label het dossier inzien. Een PGO kiest de patiënt zelf uit en 

in het PGO kan de patiënt informatie van meerdere zorgaan-

bieders verzamelen. De komende maanden informeren we 

je hierover en wat je moet regelen. Lees hier meer over het 

PGO.  

 

Als je nog geen portaal hebt, maar wel wilt voldoen aan 

elektronische inzage, dan kun je een PDF export maken van 

het dossier en deze aan de patiënt meegeven op een USB-

stick. Vraag aan de patiënt een nieuwe USB stick in de origi-

nele verzegelde verpakking. 

 

Online inzage voor minderjarigen 
De OPEN ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage voor 

iedereen in Nederland. Voor kinderen jonger dan 16 

jaar is dat nog niet goed mogelijk. Daarom geldt voor 

hen voorlopig een uitzondering.   

 

Een kind tussen de 12 en 16 jaar heeft een eigen inzage-

recht. Ouders hebben slechts recht op informatie, voor zo-

ver die informatie relevant is voor het geven van toestem-

ming voor een behandeling van het kind. Voor inzage in het 

medisch dossier door de ouders dient het kind toestemming 

te geven1.  

 
1 Lees hier het uitgebreide bericht van OPEN.   

 

Voor deze processen is op dit moment nog geen goede on-

dersteuning in de HISsen. Het ministerie van BZK verwacht 

dit pas in 2021 opgelost te hebben.  

 

We zijn, in samenwerking met andere regio’s , aan het uit-

zoeken hoe dit in de praktijk te regelen. In de tussentijd is 

het advies van het vanuit het landelijke OPEN programma 

voorlopig geen online inzage in de dossiers van kinderen 

onder de 16 aan te bieden. Huisartsen die er (in uitzonder-

lijke gevallen) toch voor kiezen, zijn er zélf verantwoordelijk 

voor dat dit rechtmatig gebeurt en blijft gebeuren. Heb je 

nog vragen of suggesties laat ons dit dan weten via 

open@rohamsterdam.nl 

 

Nieuwe e-learning OPEN 
Ben je op zoek naar praktische voorbeelden om met online 

inzage aan de slag te gaan binnen de praktijk? In de 2e mo-

dule van de online scholing krijg je de antwoorden op veel 

gestelde vragen, tips en voorbeelden van collega-huisartsen 

en -praktijkmedewerkers. Ook vind je in de e-learning voor-

beelden van inzage in het dossier in de portalen. De scholing 

is interessant voor huisartsen, doktersassistenten, POH’s en 

praktijkmanagers.  

 

Uiterlijk 14 september wordt een mail verstuurd met daarin 

een link om de praktijkmedewerkers en huisartsen van de  

praktijk toegang te geven tot de e-learning. Deze mail is af-

komstig van projectopen@lpx.nl. Deze mail krijg je eenma-

lig, dus houdt de mail in de gaten! 

 

Module 1 nog niet verspreid en gevolgd? 
Bekijk of je mail hebt ontvangen van projectopen@lpx.nl en 

volg de stappen om deelnemers toe te voegen en zelf de on-

line scholingsmodules te volgen. Of log in op: https://dash-

board.open-eerstelijn.nl. Heb je nog niks ontvangen? Mail 

dan naar open@rohamsterdam.nl. 
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Informeer de patiënt over inzage in het dossier 
Als je de patiënten in de praktijk wilt informeren over dos-

sierinzage kun je gebruik maken van de volgende materia-

len: 

• Patiëntenbrief of mailing.  

• Stukje voor op de website 

• Patiëntenfolder 

• Animatie voor op het wachtkamerscherm 

• Een Poster voor in de wachtkamer of spreekkamer 

 

Bekijk deze site voor alle beschikbare materialen, in diverse 

talen. Mis je iets? Neem dan contact op! 

 

Start PGO pilot OPENmij Amsterdam 
In samenwerking met MedMij PROVES, DXC Microhis, 

Pharmeon & Drimphy is een eerste gecontroleerde live gang 

gepland in oktober 2020. Hier doen 5 huisartsen en 50 pati-

enten uit de regio aan mee. Het doel is om op kleine schaal 

een technische te of het dossier goed overkomt in het PGO 

en ervaringen op te doen met het PGO.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Declaratie  
Het LHV adviseert, als je voldoet aan de voorwaarden, op 

zijn vroegst op 1 oktober te declareren voor het OPEN tarief. 

Als je geen portaal hebt, maar via een PGO inzage gaat rege-

len kan dit naar verwachting vanaf het voorjaar 2021. 

 

Vragen en antwoorden 
 
Wat kan ik doen om bij online inzage de privacy van derden 

te beschermen? 

 

Wat kan ik doen als ik verwacht dat online inzage schadelijk 

is voor een kwetsbare patiënt? 

 

Mijn patiënt eist een wijziging van het dossier, wat kan ik 

doen? 

 

Ben je op zoek naar meer voorbeelden en vragen? De 2e mo-

dule van de e-learning bevat ook antwoord op een aantal si-

tuaties die zich de praktijk voor kunnen doen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2020/02/Template-praktijkwebsite.docx
https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2020/02/Template-praktijkwebsite.docx
https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2019/12/OPEN-Infographic-Patie%CC%88nten-600x1800px-zonder-logo.png
https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2020/03/open-animatie-ondertiteling.mp4
https://open-eerstelijn.nl/wp-content/uploads/2020/07/OPEN-Infographic-Patie%CC%88nten-2-A3-NED.pdf
https://open-eerstelijn.nl/toolkit-patienten/
file:///C:/Users/IrisSmal/Downloads/LHV%20factsheet%20declareren%20OPEN%20(2).pdf
https://open-eerstelijn.nl/faq/wat-kan-ik-doen-om-bij-online-inzage-de-privacy-van-derden-te-beschermen/
https://open-eerstelijn.nl/faq/wat-kan-ik-doen-als-ik-verwacht-dat-online-inzage-schadelijk-is-voor-een-kwetsbare-patient/
https://open-eerstelijn.nl/faq/mijn-patient-eist-een-wijziging-van-het-dossier-wat-kan-ik-doen/
mailto:open@rohamsterdam.nl
https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/open
https://www.amsterdamsehuisartsen.nl/wat/open

