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Gefeliciteerd Pharmeon!



bron: www.youtube.com/watch?v=1RjMuB8Qkd8

Tom Dissevelt en Dik Raaijmakers (aka Kid Baltan) Philips NatLab 1958

https://www.youtube.com/watch?v=1RjMuB8Qkd8






OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Online inzage: ván huisartsen vóór patiënten



Wat zien we in de huisartspraktijk? 

Huisartsen willen persoonsgerichte zorg verlenen

Patiënten willen inzicht in de eigen gezondheidsgegevens

Elektronische inzage is verplicht per 1 juli 2020



OPEN gaat alle huisartsen van Nederland helpen 
met veilige en betrouwbare online inzage in het H-EPD, 

zodat alle patiënten die dit willen hier gebruik van kunnen maken

OPEN helpt!

persoonsgericht

samen beslissen

huisarts

openheid

patiënt

eigen regie



Bron: https://www.youtube.com/watch?v=ON2DYCj9h2E

https://www.youtube.com/watch?v=ON2DYCj9h2E


We hebben samen een flinke klus te klaren! 

Circa 5.000 
praktijken

Circa 56 regionale 
coalities

Circa 15 ICT-
leveranciers

Circa 12 
medewerkers



1 juli 2020: online inzage is realiteit

Begrijpelijke informatie voor 

patiënten (folder, website, 

nieuws, wachtkamerscherm)

Communicatie

Huisarts/POH/assistenten en 

manager. 

Scholing

Met OPEN hebben huisartsen 

geen omkijken naar 

aanpassingen HIS

ICT

€ 2,83 per patiënt voor de extra 

tijd en energie die OPEN kost.

Declareren bij  zorgverzekeraar 

Extra geld



Hoe dan? Zo dus!

OPEN ondersteunt de 
regionale coalities

De regio’s helpen de 
praktijken

1e helft 2020: 

95% van de huisartsen is aan de 
slag in een regionale coalitie



Modules bieden basis én maatwerk



1e resultaten

Meten & bijsturen op 3 
manieren

1. OPEN Monitor
2. MKBA (SROI)
(Gupta Strategists)

3. Wetenschap
(IQ Healthcare, Caphri, Nivel)



Start scholing in 
de regio’s

95% van de 
huisartspraktijken 
biedt online inzage

Financiering 
praktijken gaat 

van start

OPEN
gaat

DICHT

januari 2020 juli 2020 2021 2022 december 2022mei 2020

Mijlpalen OPEN

Alle regio’s hebben 
subsidie 

aangevraagd

40% patiënten 
raadpleegt H-EPD 

online

Stimuleren van gebruik



Vragen? Een goed idee?
bart.brandenburg@open-eerstelijn.nl 06 55 84 18 85

OPEN is een programma van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), het Nederlands Huisartsen

Genootschap (NHG) en InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg.

www.open-eerstelijn.nl


