Eind 2019 heeft het bestuur van de RHZ de opdracht gegeven aan de BAC ICT om het
uitvoeringsproject OPEN van de Regionale Coalitie ZIO in samenwerking met de
LHV-Huisartsenkring Limburg op te starten.
Middels deze nieuwsbrief informeren wij u over het OPEN-programma en de planning van het
uitvoeringsproject OPEN van ZIO.
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Achtergrondinformatie OPEN-programma
Het OPEN-programma is een Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional
(VIPP) van het ministerie van VWS. OPEN helpt huisartsen en huisartsenorganisaties online inzage
voor patiënten mogelijk te maken, zodat patiënten digitaal en gestandaardiseerd kunnen beschikken
over de eigen gezondheidsgegevens. OPEN zorgt voor landelijke afstemming van de ICTaanpassingen in de huisartsinformatiesystemen (HIS’en) en biedt huisartsen, praktijkassistenten en
POH’s scholingsmogelijkheden en informatiemateriaal om patiënten voor te lichten.
ZIO heeft namens de RHZ een regionale coalitie gevormd met de LHV-Huisartsenkring Limburg. Als
penvoerder van de regionale coalitie heeft ZIO de subsidie aangevraagd. De looptijd van de subsidie
voor het OPEN-programma is in totaal 3 jaar.
Alle 53 praktijken in Maastricht en omgeving (Heuvelland) nemen deel aan deze regionale coalitie en
het OPEN-programma.
Meer informatie is te lezen op: https://open-eerstelijn.nl/

Gekozen modules regionale coalitie (ambitie) OPEN
Binnen het OPEN-programma zijn vijf modules benoemd met per module uit te voeren activiteiten.
Voor elke module is duidelijk tot welke resultaten de uitvoering van de module moet leiden. De vijf
modules zijn:
•

Module 1: verplichte basismodule, implementeren online inzage

•
•
•
•

Module 2: stimuleren dat patiënten online inzage gebruiken
Module 3: faciliteren multidisciplinaire informatie-uitwisseling
Module 4: gegevens van patiënt naar zorgverlener
Module 5: samenwerking met MedMij en PGO-leveranciers.

De BAC ICT en het bestuur van de RHZ hebben geadviseerd om module 1, 2 en module 3 te kiezen
voor de regio. Dit is besproken met de bestuursgroepsvoorzitters en is akkoord bevonden. De
subsidie is dus ook aangevraagd voor deze 3 modules. Module 1 en module 2 zal i.s.m. de andere
eerstelijns-zorgorganisaties HOZL, Meditta en Cohesie worden uitgevoerd.
Module 1 is de verplichte basismodule die gericht is op het invoeren van de online inzage
functionaliteit en de begeleiding daarvan voor huisartsen en patiënten door middel van voorlichting
en scholing. Het daadwerkelijk invoeren van de online inzagemogelijkheid voor patiënten is als
resultaatverplichting opgenomen in het OPEN-programma.
Bij module 2 gaat het om het stimuleren van het gebruik van de online inzagemogelijkheid bij zowel
de patiënt als de praktijk. Hierbij geldt een inspanningsverplichting om een gebruikerspercentage van
20% of meer te bereiken.
Module 3 is gericht op het aanbieden van online inzage voor patiënten in data uit meer dan een
bron. Hierbij gaat het om data vanuit meerdere zorgverleners (bijv. via het KIS), waarbij een gedeelde
set standaarden voor informatie-uitwisseling wordt afgesproken.

Welke actie benodigd vóór 1 juli 2020
Per 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht dat de zorgaanbieder een elektronisch/digitaal overdraagbaar
afschrift van het dossier van een patiënt moet kunnen overdragen aan die betreffende patiënt.
Het is op dit moment nog niet duidelijk of het voor alle praktijken voor 1 juli 2020 mogelijk is om de
online inzage te bieden. OPEN houdt dit in de gaten. De praktijk hoeft vóór 1 juli 2020 nog geen
gebruik te maken van een patiëntenportaal en/of een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). De
praktijk heeft na de technische realisatie hiervan nog tot 31-12-2020 de tijd om te voldoen aan de
online inzage voor patiënten.
De projectleider van ZIO, Bernard van der Ploeg, gaat een overzicht maken van de opties per HIS om
te voldoen aan deze online inzage. Indien u nog geen portaal gebruikt in de praktijk, wacht dan even
met deze keuze totdat dit goed is uitgezocht door ZIO. Hierover wordt u later geïnformeerd.
Om de patiënt toch te voorzien van de nodige informatie per 1 juli, kan dit voor de tussenliggende
periode via een PDF bestand. De overdracht van het betreffende elektronische/digitale afschrift kan
via elk device/apparaat, bijvoorbeeld een USB geheugenstick of laptop, uitgevoerd worden. Het
advies is om de patiënt zelf zorg te laten dragen voor het medium (USB stick o.i.d.). Het gebruik van
de mail wordt niet geadviseerd.
Elke zorgaanbieder wordt vanuit de eigen HIS-leverancier op de hoogte gebracht hoe zo’n digitaal
afschrift gemaakt kan worden. Dit kan via een handleiding, onderdeel van een scholing of via een
knoppentraining zijn.

Wanneer kan ik de € 2,83 declareren?
Wanneer een praktijk voldoet aan de eisen van het OPEN-programma, kan de praktijk een extra
vergoeding van €2,83 per patiënt declareren.
Na 1 juli 2020 hebben praktijken nog zes maanden de tijd om te voldoen aan de drie voorwaarden
van het OPEN-programma:
1. De technische realisatie van een patiëntenportaal.
2. Het volgen van scholing door praktijken.
3. De voorlichting van patiënten.
Praktijken moeten aan deze voorwaarden voldoen om de extra vergoeding per patiënt te kunnen
declareren bij de zorgverzekeraar. Het recht op de eenmalige declaratiemogelijkheid blijft bestaan
tot 31 december 2022. ZIO zal de praktijk op de hoogte stellen van het moment dat deze
vergoeding gedeclareerd kan worden.

Belangrijke actiepunten praktijken in 2020
De belangrijkste actiepunten voor het OPEN-programma:

1.
2.
3.
4.

Actie
Gereed maken online inzage
Volgen van de geaccrediteerde scholing
In gebruik nemen van voorlichtingsmateriaal
Communiceren over de online inzagemogelijkheden van patiënten

Deadline
01-12-2020
15-12-2020
31-12-2020
31-12-2020

Globale planning 2020-2022 OPEN regionale coalitie
De globale planning van de activiteiten van het project OPEN is in onderstaand schema weergegeven.
Planning

2020

2021

2022

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
Projectvoorbereiding/
subsidie aanvraag
OPEN Module 1
OPEN Module 2
OPEN Module 3
OPEN Afronding

Mijlpalen uitvoeringsproject OPEN in 2020
Mijlpaal 1 december 2020
Voor de zomerperiode zal o.a. met de BAC ICT gekeken worden naar de diverse online inzage
mogelijkheden. Hierover wordt u later geïnformeerd.

Mijlpaal 15 december 2020
Per deelnemende praktijk dient minimaal 1 huisarts, 1 praktijkondersteuner én 1 praktijkassistente
deel te nemen aan de geaccrediteerde scholing. De scholing wordt via E-learning aangeboden, er
wordt samen met de andere regio’s (HOZL, Meditta en Cohesie) nog gekeken of er een regionale
bijeenkomst wordt gepland. Registratie van deelnemers aan de scholing is verplicht.
Vanaf volgende week zullen wij u gaan uitnodigen voor de E-learning.
Wij registreren de praktijkmanagers primair als contactpersoon voor de praktijk. Voor praktijken die
geen praktijkmanager hebben, registreren we de praktijkhouder als contactpersoon. Mocht een
andere persoon als contactpersoon voor de praktijk aangemeld moeten worden, dan gelieve naam,
telefoonnummer en e-mailadres te mailen aan b.van.der.ploeg@zio.nl .

Mijlpaal 31 december 2020
De praktijken worden ondersteund met voorlichting en communicatiemateriaal voor zorgverleners
en patiënten. Hiervoor is bronmateriaal beschikbaar via het programmabureau van OPEN.
Wij zullen u tijdig voorzien van informatie materiaal voor de online inzage.

Tot slot
De uitvoering van het OPEN-programma kost tijd. ZIO zal daar zo veel mogelijk in ondersteunen.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dit graag. U
kunt hiervoor een e-mail sturen aan ondergetekende.
Bernard van der Ploeg
Projectleider OPEN, ZIO
b.van.der.ploeg@zio.nl

