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Agenda

• Pharmeon: Terugblik 2021
• OPEN Programma: implementatie dossier

• Uw Zorg online Webinars

• Nieuwe regionale apps

• PGO ontwikkeling

• Pharmeon: Vooruitblik 2022
• Afronding OPEN programma

• Roadmap Uw Zorg online

• Regio casus: Huisartsen Oostelijk Zuid-
Limburg (HOZL) door Esther van 
Engelshoven



Terugblik 2021: OPEN programma

Dossierinzage

Correspondentie

✓ Verwijsbrieven

✓ Inkomende specialisten brieven

Kwaliteitsverbeteringen

✓ 250.000 dossier raadplegingen p/maand eind 2020

✓ 600.000 p/maand eind 2021

✓ Veel errors/incidenten in HY1 2021

✓ ‘Dedicated’ kwaliteitsteam zorgt voor error reductie van ca. 30% in HY2 2021





Terugblik 2021: regiohulp bij adoptie

Uw Zorg online Zomertour

✓ Opfristraining icm elk HIS systeem

✓ Groot succes! Meer dan 600 
deelnemers getraind

✓ Opnames beschikbaar

Regio Webinars

✓ 12 regio’s getraind, meer dan 500 
deelnemers

✓ T/m mei nieuwe webinars gepland

✓ Zoeken naar ‘geavanceerde’ training

Regio dashboard

✓ 14 regio’s 

✓ Inzicht in gebruikersstatistieken per 
aangesloten praktijk



Nieuwe regionale apps



Terugblik 2021: PGO functie in Uw Zorg online

MedMij toegang via Uw Zorg online

✓ Via ‘verstopte’ functie

✓ Maandelijks 50 MedMij raadplegingen

✓ Nog veel kinderziektes in MedMij stelsel

Kwalificatie MedMij Standaarden

✓ Huisartsgegevens 2.0

✓ BGZ 3.0

✓ Basisgegevens GGZ 1.1

✓ PDF/A

✓ Medicatiegegevens

✓ Meetwaarden vitale functies



Vooruitblik 2022: Afronding OPEN programma

Zelfmetingen

✓ Stand alone release deze week

✓ Patiënten kunnen bloeddruk-, 
bloedsuiker-, gewicht-, en hartslag 
metingen bijhouden

✓ HIS koppelingen: pilots volgen snel

✓ Mogelijkheid zelfmeting op te sturen 
naar de praktijk

✓ Deadline vanuit OPEN: 1 juli 2022 live



Uw Zorg online 2022
Meer (tijd voor) zorg – minder gedoe

DigiD Consumentenhelpdesk

ZelfmetingenHulp bij adoptie Vragenlijsten

ServiceRegionale apps

Stabiliteit platformMedicatie-overzicht Triage

Samenwerking in de keten Consultvoorbereiding

Toegankelijkheid

Integratie website1 account

Zorg Adres Boek

Videobellen ………….

Zorgnetwerk van NL Minder gedoe Meer tijd

MedMij

We breiden het aantal zorgverleners en 
patiënten die zijn aangesloten uit en 
stimuleren digitale samenwerking. 
Samen vormen we het zorgnetwerk van 
Nederland. 

We investeren in de vereenvoudiging en 
de stabiliteit van onze oplossingen. We 
bieden maximale ondersteuning aan 
onze gebruikers en de praktijk.

Het beter benutten van de 
mogelijkheden van digitale zorg moet 
een positieve bijdrage leveren aan de 
tijd die u overhoudt voor patiënten. We 
zijn er voor de zorg. 



Roadmap Uw Zorg online 2022
Nieuwe diensten en verbeteringen

Zorgnetwerk 
van Nederland 
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2 nieuwe HIS-en + uitbreiding AIS

Ondersteuning 
gebruikers & 
gebruiksgemak

Online zorg 
diensten

DigID pilots 

Centraal Uw Zorg online account

Pilot 2de lijn Tandarts en Fysio koppelingen

….Uw Zorg online lokaal | wijk?

MedMij optimalisatie & standaarden MedMij integratie in Uw Zorg online

2 nieuwe HIS-en + uitbreiding AIS

Alle zorgverleners in 1 omgeving

Apotheek Uw Zorg online

DigiD uitrol | DigID machtigingen (?)

Verbeteren dossiermodule Verbeteren berichtenmodule Verbeteren afsprakenmodule ….Verbetering receptmodule?

Ondersteuning van patiënten in de patiënten helpdesk | verbeteren performance van platform en app

Zelfmetingen Vragenlijsten

Consultvoorbereiding DigiDok …. AI integratie | digitale anamnese?

Verbeteren herhaallogistiek Medicatie Combinatie Overzicht ….Multidisciplinaire services?

Track & Trace

Q
1

Q
2

Q
3

Q
4

…Paramedici ?



Huisartsen Oostelijk Zuid Limburg 
creëren meer tijd voor de patiënt! 

Regiotafel Pharmeon Event 

HuisartsenOZL

9 maart 2022



https://youtu.be/BKovBcV3HCE

https://youtu.be/BKovBcV3HCE




Samenwerking

Huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk Huisartsenpraktijk

Zorggroep HuisartsenOZL 
faciliteert snelle introductie van Mijn Huisarts Online
ontzorgt de huisartsenpraktijken met aanschaf en financiering
ondersteunt, waar mogelijk, met de implementatie
vertegenwoordigt de regio richting Pharmeon 
trekt samen op met ketenpartners zoals Zuyderland

Het momentum van OPEN en de COVID crisis benutten om voor de huisartsen in OZL regio versneld en 
grootschalig het nieuwe digitale werken te implementeren



Diverse doelgroepen

Pragmatisch aanpassen 
tijdens eerste COVID golf

Voldoen aan 
wettelijke verplichting

Proactief 
kansen 
najagen



E-consulten, afspraken 
inplannen

Zelftriage, thuisarts.nl,
Moet-ik-naar-de-dokter

Herhaalrecepten, 
dossierinzage

Pilot Zelfmetingen

Pilot 
MedicInfo

Groepssessies & 
consulten POH-GGZ

Visie Zorg op Afstand

Beeldbellen

Hybride werken

‘Vladic Ilic model’ ?

Druk over de dag 
verdelen (i.p.v. alles 

om 8:00 uur)

Automatiseren

Verhogen zelfregie
Zorg op Afstand



Keuze voor Pharmeon
Hogere patiënt tevredenheid

Betere ervaringen vanuit praktijken

Helpdesk & contactpersoon voor regio

Optie tot regionale app ‘Mijn Huisarts Online’

Toepasbaar op HISsen met 91% marktaandeel OZL

Oplossing voor de toekomst, vanwege

Voldoet ook aan OPEN modules 

Reeds beschikbare extra functionaliteiten (triage, kijksluiter)

Ontwikkelagenda, o.a. PGO, zelfmetingen

Gezamenlijk door-ontwikkelen met ketenpartners (Zuyderland) en leveranciers 



Groei in het aantal gebruikers
60 praktijken in de regio doen mee

Publieks-
campagne

Griepprik & 
Training

Nieuwe 
promotie 

materialen



Groei in het gebruik
60 praktijken in de regio doen mee

OPEN 
dossierinzage



Publiekscampagne

Regionaal dagblad De Limburger

Huis-aan-huis blaadjes

Sociale media: facebook



Publiekscampagne
Verhogen zelfregie patienten

Tijdsbesparing voor 
doktersassistenten



Spiegelinformatie praktijken
Samen leren en verbeteren in netwerkbijeenkomsten



Lessons learned / Tips

Wat doe je collectief (zorggroep / huisartsen)?

Wat doe je als individuele praktijk?

Hoe creëer je een vliegwiel in het van elkaar leren?

Zorg voor goede balans tussen voorwerk / faciliteren en eigen 
autonomie praktijk

Breng focus aan in hetgeen je wil bereiken (doelen stellen)

Maak voortgang inzichtelijk, waak voor n=1 sentiment

Wees bewust dat je pas met een bepaalde volume het effect 
nadrukkelijker gaat merken



Bedankt voor uw aandacht

Training
Werken met Uw Zorg online in MicroHIS


