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Programma OPEN
• Programma OPEN toegelicht – wat moet, wat kan
• Stand van zaken in onze regio
• Activiteiten in de regio
• Ontwikkelingen op ICT vlak
• Vragen en discussie

• Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland
• Het is een VIPP regeling voor de eerstelijnszorg
• Initiatiefnemers zijn VWS en de koepels LHV, NHG en InEen
• Opgezet om te ondersteunen bij het realiseren van online inzage
(vastgelegd in de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking
van gegevens)

OPEN……

OPEN

waar denk je aan?

“ OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor
patiënten “

1. Zorgt voor landelijke aanpassingen in de HISsen; HIS leveranciers
ontvangen subsidie voor aanpassingen via gebruikersvereniging LEGIO
2. Biedt de medewerkers in de huisartsenpraktijk ondersteuning bij
realiseren van online inzage, zoals scholingsmogelijkheden en
informatiemateriaal om patiënten voor te lichten; deze ondersteuning
wordt uitgevoerd door regionale coalities die daarvoor subsidie kunnen
aanvragen
3. Huisartsen ontvangen eenmalig een vergoeding voor
(tijds)investering

OPEN

• https://youtu.be/ON2DYCj9h2E
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Stappenplan

OPEN – wat kan
• Regionale coalitie kan aan 2 aanvullende modules deel gaan nemen
• Regionale coalitie gaat daarbij een inspanningsverplichting aan om de
gekozen modules ook te realiseren
•
•
•
•

Module 2 Stimuleren van gebruik van online inzage
Module 3 Faciliteren multidisciplinaire informatie-uitwisseling
Module 4 Gegevens van patiënt naar zorgverlener
Module 5 Samenwerking met MedMij en PGO leveranciers

Looptijd: tot december 2022

Regionale coalitie

Wat kan de patiënt straks inzien?

• Het landelijk programmabureau coördineert de uitvoering van OPEN
• De uitrol van het programma gebeurt regionaal; regionale coalities
dragen zorg voor de uitvoering van de activiteiten

• Actuele episodes (met en zonder attentiewaarde)
• Afgesloten episodes met attentiewaarde
• Behandeling
• Profylaxe en voorzorg
• Actuele medicatie
• Medicatie-overgevoeligheid
• Correspondentie
• Resultaten bepalingen – over de laatste veertien maanden
• E- en P- regels van het consult na invoering van online inzage

• Zo kan er tegemoet gekomen worden aan regionale wensen en
behoeften van een regio

OPEN – wat moet

Stand van zaken in onze regio

• Online inzage door patiënten conform de ‘Richtlijn Online inzage in
het H-EPD door patiënt’ en OPEN-basiseisen, inclusief ontsluiting van
gegevens naar PGO’s conform MedMij-afsprakenstelsel en informatiestandaarden, is uiterlijk 1 juli 2020 bij >95% van de
huisartsenpraktijken in de regio mogelijk.
• Huisartsen, andere zorgverleners en patiënten zijn aantoonbaar (met
deskundigheidsbevordering en communicatiemateriaal) ondersteund
bij het invoeren van online inzage.
• De regionale coalitie levert, vanaf de startdatum tot het einde van de
looptijd van het OPEN-programma, per kwartaal data aan conform de
eisen van het OPEN-programmabureau.

• Regionale coalitie Medrie – LHV Kring Zwolle/Flevo/Vechtdal
• 95% heeft de deelnemersovereenkomst ondertekend
• Binnenkort adviesgesprek over uit te rollen modules
• Activiteitenplan wordt gemaakt
• We zetten in op ondersteuning passend bij de situatie en wensen van
de praktijk!
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Wat wordt er gevraagd van de praktijk (1)?

ICT ontwikkelingen online inzage

• Deelname aan een regionale OPEN-coalitie;
• Deelname aan de scholing (basismodule) die de regionale coalitie zal
aanbieden over het implementeren van online inzage;
• Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen
gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien (vanuit
OPEN worden hier materialen voor verstrekt);
• Het HIS functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online inzage in
het H-EPD door patiënt’ (vanuit OPEN wordt gezorgd dat de HISleveranciers de benodigde aanpassingen hiervoor doen).

Wat wordt er gevraagd van de praktijk (2)?

ICT ontwikkelingen online inzage

• Tijdsinvestering
• Wellicht veranderingen in werkprocessen
• Veranderingen in contact patiënt - zorgverlener

• OPEN heeft 3 ontwikkelvragen voorgelegd aan de HIS leveranciers:
• - ontsluiten van medische gegevens aan de patiënt
• - koppeling met andere online diensten, zoals e-afspraak en
herhaalrecept
• - invoeren van zelfmeetgegevens

Scholing

ICT mogelijkheden in de ha praktijk
• Online inzage via patiënten portaal (MGn, Uw Zorg online, CGM Life
eServices)
• Online inzage via PGO  voorlopig technisch nog niet haalbaar
(december 2020)
• Gegevens mogen ontsloten worden via een portaal of PGO; eigen
keuze voor de patiënt, je kunt wel advies geven
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ICT in onze regio’s

ICT ontwikkelingen: toename
gegevensuitwisseling met zorgpartijen

Eerste gegevens nulmeting:
• HISsen: Medicom, Omnihis, Promedico VDF en ASP, Mira en Microhis
• Digitale uitwisselingssystemen: VIP Live, Vital Health, Portavita, Ksyos,
Prescriptor, Zorgdomein, Zorgmail, Welch Alleyn, OZO verbindzorg
• eHealth diensten: e-recept, e-afspraken en e-consulten bij bijna alle
praktijken. Integratie in HIS is zeer wenselijk.
• Patiëntportalen: MGn, Uw Zorg online.
• Ongeveer 60 praktijken zonder portaal

Regionale digitale toekomstvisie – hoe past
OPEN hierin?

In gesprek

• Online inzage moet, de vraag is wanneer en hoe ga je dit doen?
• Wat gaat online inzage bieden, zowel voor patiënten als
zorgverleners?
• Welke urgentie wordt gevoeld?
• In hoeverre zijn huisartsen bereid te investeren in online inzage en
het aanbieden van online diensten?
• Wat zijn voor huisartsen de belangrijkste randvoorwaarden bij het
realiseren van online inzage?

• “eHealth is een onmisbaar onderdeel van de zorg !”

ICT ontwikkelingen: eHealth

Hoe positioneren we OPEN in de regio?

• “eHealth draagt bij aan afname van de werkdruk in de
huisartsenpraktijk”

4

4-12-2019

Samen aan zet om online inzage te
realiseren en te stimuleren
EINDE
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