
23 juni 2020

Kick-off



Welkom

Uw host van vandaag: Stijn de Ruijter



Spelregels

❖Vragen stellen via de chatfunctie

❖Vragen die niet aan bod komen worden later schriftelijk beantwoord

❖In de workshop geldt: camera aan en geluid uit. Vragen via de chat.



Doel van deze kick off

Begrijpen 
waarom online 
inzage belangrijk 
is voor patiënten 
en praktijk-
medewerkers 

Weten wat er 
in de praktijk 
komt kijken bij 
online inzage 

Praktische 
handvatten 
krijgen om de 
praktijk op 
online inzage 
voor te 
bereiden 



Programma

17.30 Welkom

17.35 Waarom doen we OPEN?

17.50 Ervaringen uit de praktijk van Henk Schers

18.10 Workshops 

18.40 Omdenken Clinic: Berthold Gunster

19.20 De toekomst ligt OPEN

19.30 Einde



Waarom doen we OPEN?

• Vanaf 1 juli 2020 heeft iedere burger recht op (online) inzage
in het eigen dossier. 

• OPEN gaat helpen bij:

1. Online inzage realiseren
2. Gebruik online inzage bevorderen
3. Ervaring opdoen met het PGO



Voordelen online inzage

Er is onder patiënten een toenemende behoefte …
• ... aan inzicht in eigen gezondheidsgegevens
• … om samen met hun behandelaar te beslissen over passende zorg

Door online inzage in de eigen medische gegevens …
• … ervaren patiënten meer grip op hun gezondheidstoestand

Digitale zorg kan bijdragen aan …
• … het  toekomstbestendig maken van de huisartsenzorg



1 https://www.ntvg.nl/artikelen/gezamenlijke-besluitvorming-de-praktijk/

2 Patients' memory for medical information, J R Soc Med. 2003 May; 96(5): 219–222, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539473/

40 tot 
80%

van de informatie wordt 
direct na het consult vergeten

±50%
van wat wel wordt onthouden 
wordt onjuist onthouden 2

70%
van de patiënten wil graag 
meebeslissen over passende zorg 1

Wat cijfers

https://www.ntvg.nl/artikelen/gezamenlijke-besluitvorming-de-praktijk/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539473/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC539473/


Poll

Wat vind u eigenlijk van OPEN?



Wat biedt RegiozorgNU?

• Scholing

• Patientinformatie: toolkit patienten

• Praktijkinformatie: toolkit praktijken
nieuwsbrief special

• Best practices via regionale (online) bijeenkomsten

• Afstemming met de HISsen en portalen

• Ondersteuning door praktijkconsulenten



Keuze voor portaal of PGO

Portaal

• Inzage bij één zorgaanbieder

• Informatie wordt aangeboden door de 
zorgaanbieder

• Patiënt heeft geen keuzevrijheid

• Geen mogelijkheid informatie te delen met derden

mijn huisarts

mijn apotheek

mijn ziekenhuis



Keuze voor portaal of PGO

PGO

• Inzage bij meerdere zorgaanbieders

• Informatie wordt verzameld en beheerd door 
patiënt

• Patiënt kan zelf eigen PGO kiezen

• Wel mogelijkheid informatie te delen met derden

mijn PGO



Portaalgebruik in de regio

Portalen

MGN Pharmeon geen



Ervaringen Online Inzage



Workshops

Workshop Spreker Moderator link

1A Pharmeon: MijnZorgOnline
met Promedico en MIRA/CGM

David Samoocha Jouke Hanje

1B Pharmeon: MijnZorgOnline
met Microhis en Omnihis

Andre Blom Bart Wolfs

2 Pharmapartners: MGN met Medicom Naomi Cools Ria van Egmond

3 PGO (voor praktijken die geen portaal 
hebben)

Marian Verkerk Monique Bakker



Clinic Omdenken



Tijdlijn OPEN

sept nov dec jan-jul
2021

Juli/aug
2020

• Pharmeon zet 
online inzage 
open

• Oefenen met
online inzage

• Aanpassen 
werkproces

• Regionale 
bijeenkomst
module 2

• PGO klaar 
voor online 
inzage

• Patienten 
informeren

okt

• Start e-
learning
module 2 

• Oefenen 
met PGO

• HISsen klaar 
voor online 
inzage

• Gefaseerde 
livegang

• PDF uit HIS 
op verzoek

• Patienten 
informeren



De toekomst ligt OPEN

• Maak gebruik van de praktijkconsulenten!

• Overleg met Pharmeon als je online inzage eerder dan 1 sept. OPEN wilt zetten

• Presentaties en link naar kick off onbeperkt beschikbaar

• Omdenken Clinic nog 1 week beschikbaar





Reservedia’s



OPEN – Waar moet u aan voldoen

Klassikale 
training

1. Deelname aan een regionale coalitie;

2. 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’;

3. Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen 
gezondheidsgegevens elektronisch kunnen worden ingezien;

4. Het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de richtlijn ‘Richtlijn 
Online inzage in het H-EPD door patiënt’.

VOORWAARDEN


