
Hey Doc! Zullen we duppen?

Bart Brandenburg – te gast bij Pharmeon – 23 januari 2019

Over OPEN en wat jij daarvan gaat merken



Ondernemer, onderzoeker, hobbyboer & gezondheidspositivist



• Avrio Advies
Eigenaar, ondernemer, voormalig huisarts

• OPEN – Ontsluiten Patiëntgegevens Eerstelijnszorg Nederland
Programmamanager

• MiGuide
Deelnemer in een eHealth start up

• Coöperatie Zelfzorg Ondersteund
Lid werkgroep tooling

• Samen Beter
Projectleider Digitaal Buurtplein Achtse Barrier Eindhoven

• Universiteit Twente
Begeleider van onderzoekers Center for eHealth research

• Snoertseplak
Vrijwilliger

Disclaimer: mijn belangen zijn intens verstrengeld!



Ondertussen, in Den Haag



OPEN is een initiatief van LHV, NHG en InEen

Online Patiënteninzage Eerstelijnszorg Nederland
Hét sectorprogramma voor huisartsen en ketenzorgpartners



OPEN gaat goede eerstelijnszorg nóg toegankelijker maken

Inzicht in je eigen medische gegevens geeft je meer grip op je gezondheid.

Zodat je met een chronische ziekte tóch gewoon je werk kan blijven doen. 
Of beter snapt wat je zélf kunt doen én wanneer je hulp nodig hebt.

Huisartsen én hun patiënten vinden dit belangrijk.

Ons doel

OPEN gaat alle huisartsen van Nederland helpen om 
online inzage in het H-EPD veilig en betrouwbaar mogelijk te maken, 

zodat alle patiënten die dit willen hier gebruik van kunnen maken.



1. Volg de praktijk

4. Regionale coalities

5. Veilig en wettig

7. Kosten & baten€

6. Ontwikkelruimte

ICT-leverancier

3. Regie bij patiënt

2. Snel doen wat kan8. Meten & bijsturen

Instromen op 
het niveau 

dat het beste 
past

Hoe? De 8 uitgangspunten van OPEN



OPEN kiest voor regionale aanpak en praktische ondersteuning

Regionale aanpak, dat betekent:
• Maatwerk met voldoende schaalgrootte: minimaal 100.000 inwoners
• Regionale coalities: huisartsen kiezen zelf de andere 

eerstelijnsdeelnemers
• Modulaire aanpak: naast basismodules keuzemodules per regio

Praktische ondersteuning, dat wil zeggen:
• Basiseisen ICT, overeenkomsten met leveranciers en gebruikers
• 0-meting per regio: waar staan we, waar willen we naar toe?
• Hulp bij bepalen van de impact en plannen van de implementatie
• Deskundigheidsbevordering
• Communicatiemateriaal voor patiënten en professionals



OPEN bouwt, samen met MedMij, aan een duurzaam informatiestelsel voor de zorg

MedMij zorgt ervoor dat jij, als je dat wilt, kan beschikken 
over jouw gezondheidsgegevens in één persoonlijke 

gezondheidsomgeving (PGO). Daardoor kan je de gegevens 
van je huisarts – samen met informatie uit andere bronnen 

waar jouw gegevens beschikbaar zijn – verzamelen, 
gebruiken en delen op een manier die bij jóu past.

MedMij en OPEN maken 
afspraken en werken samen 

in alle lagen van het 
informatiestelsel 

voor de zorg. 

Daarmee maken we de 
digitale basis van de zorg 
weer een stukje steviger.



1. OPEN programmabureau
2. ICT
3. Regionale coalities
4. Praktijken



1. OPEN programmabureau
Gestart per 1 januari 2019
• Organiseren & ontzorgen
• Meten en bijsturen

9%



2. ICT
• Basiseisen
• Vraagbundeling
• Overeenkomsten

7 februari 2019
leveranciers-
bijeenkomst

12%



3. Regionale coalities
• Maatwerk & schaalgrootte
• Projectleider
• Modules
februari 2019 - webinars

15%



4. Praktijken
• Gesprek in de spreekkamer
• Eigen regie
• Werkplezier!

64%



Wat is het doel van OPEN?Vragen over OPEN? Goede ideeën?

bart.brandenburg@open-eerstelijn.nl
06 55 84 18 85

info@open-eerstelijn.nl
www.open-eerstelijn.nl


