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Mercatorlaan 1200 • 3528 BL Utrecht • info@open-eerstelijn.nl • www.open-eerstelijn.nl 

VERKLARING VAN DEELNAME AAN REGIONALE COALITIE ZORGNU/ 

KETENZORGNU 

 

Huisartsenpraktijk: 

Naam: ……………………………………………………………… (hierna te noemen de praktijk) 

Gevestigd te (plaats): ……………………………………………………………………………………………. 

Aan de (adres en postcode): …………………………………………………………………………………. 

Ingeschreven in het Handelsregister onder (dossiernummer): ……………………………… 

Met (aantal) ……. op naam ingeschreven patiënten op peildatum: ……………………….. 

Gebruik makend van het huisartseninformatiesysteem (HIS): ………………………………. 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam/ namen huisartsen): 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………… 

 

 

verklaart hierbij:  

 

1. voor de invoering van het Programma OPEN aan te zullen sluiten bij de Regionale Coalitie 

ZorgNU en KetenzorgNU; 

 

2. te goeder trouw samen te werken met deze regionale coalitie en met de praktijk deel te 

nemen aan de activiteiten in het kader van het Programma OPEN en de door de regio 

gekozen modules zoals: 

 

a. het in gebruik nemen van de opgeleverde ICT-functionaliteit in het HIS ten behoeve 

van de inzage in het H-EPD door patiënten; 

b. het deelnemen aan de OPEN-scholingsactiviteiten; 

c. het verspreiden van communicatiematerialen over de inzage in het H-EPD richting 

patiënten met als doel het gebruik van deze mogelijkheid te stimuleren; 

 

3. toestemming te verlenen dat de gegevens in deze verklaring van deelname door de 

regionale coalitie worden gebruikt ten behoeve van: 

 

a. de aanmelding bij het Programmabureau OPEN. Het Programmabureau OPEN geeft 

aan de zorgverzekeraar -ten behoeve van de controle op de declaratie- hiervan de 

volgende gegevens door (zie ook de toelichting): 

- de AGB-code van de praktijk 
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- bij welke regionale coalitie de praktijk is aangesloten 

- welk HIS de praktijk gebruikt 

b. de subsidieaanvraag door de regionale coalitie bij het ministerie van VWS; 

 

4. toestemming te verlenen dat de regionale coalitie beschikt over en gebruik maakt 

van geanonimiseerde logdata op praktijkniveau, al dan niet verstrekt door de 

betrokken ICT-leverancier(s), waaruit blijkt hoeveel patiënten per kwartaal gebruik 

maken van online inzage in het H-EPD en (indien van toepassing) andere online 

diensten zoals eConsult, eRecept, eAfspraak en het doorgeven van zelfmeetgegevens. 

Deze gegevens zullen -samengevoegd op regioniveau- ook door het 

Programmabureau OPEN worden gebruikt voor het monitoren van de voortgang van 

het Programma OPEN op landelijk niveau. 

 

 

Datum: ………………………………………………………………………………………………. 

Plaats: ……………………………………………………………………………………………….. 

Huisartsenpraktijk ………………………………………………………………………………   

 

Naam 1: ……………………………………………………………  Handtekening: …………………………… 

 

Naam 2: ……………………………………………………………  Handtekening: …………………………… 

 

Naam 3: ……………………………………………………………  Handtekening: ……………………………. 

 

Naam 4: ……………………………………………………………  Handtekening: ……………………………. 

 

 

 

Datum: 7 augustus 2019 

Plaats: Utrecht 

Penvoerder: KetenzorgNU, Atoomweg 50, 3542 AB  Utrecht  

 

 

E.N.A. Zuiderwijk, Directeur      Handtekening:  
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Toelichting:  

 

Praktijken die deelnemen aan het Programma OPEN komen in aanmerking voor een 

eenmalige vergoeding van € 2,83 per patiënt op basis van de in de NZa Beleidsregel 

Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorgverlening 2020 opgenomen prestatie “deelname 

programma OPEN”.  

 

De voorwaarden die in de NZa beleidsregel worden opgenomen zijn: 

 

a. Deelname aan een regionale coalitie; 

b. Deelname aan de door de regionale coalitie in het kader van OPEN georganiseerde 

scholing voor de basismodule ‘Implementeren online inzage conform de ‘Richtlijn 

Online inzage in het H-EPD door patiënt’; 

c. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens 

elektronisch kunnen worden ingezien; 

d. Het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn Online 

inzage in het H-EPD door patiënt’. 

 

Het ondertekenen van deze verklaring van deelname en het verlenen van de toestemming 

voor het gebruik van de gegevens zoals beschreven in deze verklaring door de regionale 

coalitie en het Programmabureau OPEN stellen u in staat om bij het indienen van de 

declaratie voor deze vergoeding bij uw zorgverzekeraar zonder extra administratieve lasten 

aan te tonen dat u aan de voorwaarden a. en d. zoals in de beleidsregel omschreven voldoet. 

Voor de controle op voorwaarde b. en c. geldt dat de verzekeraar, alleen als daar aanleiding 

toe is, kan overwegen om een materiële controle achteraf te doen. 


