OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Handboek

Inclusiecriteria

1.1 Een coalitie met huisartsenorganisaties
a.

Een regionale coalitie is een samenwerkingsverband van minimaal twee samenwerkende
huisartsenorganisaties.

b.

Een regionale coalitie bevat in ieder geval één van de hierna genoemde huisartsenorganisaties:
een zorggroep, een koepel van gezondheidscentra, een huisartsen-coöperatie, een LHV-kring
of een samenwerkingsverband van twee of meer van deze organisaties.

c.

Eén van deze hierboven genoemde organisaties neemt de rol van penvoerder op zich. Een
regionale coalitie kan niet meer dan één penvoerder aanwijzen. De penvoerder moet een
rechtspersoon zijn.

d.

De coalitie kan opdrachten verstrekken aan organisaties die zelf geen deel uitmaken van de
regionale coalitie, zoals een huisartsenpost, een ROS of een RSO, wanneer deze organisaties
een rol spelen bij de implementatie van de elektronische informatie-uitwisseling tussen patiënt
en professional en dus nodig zijn voor de uitvoering van het OPEN-programma.

1.2 Minimale omvang
e.

De bij de regionale coalitie aangesloten huisartsenpraktijken leveren huisartsenzorg aan
minimaal 100.000 patiënten. De coalitie toont dit aan met een opgave van het totale aantal
ingeschreven patiënten, waar van toepassing vermeerderd met het aantal
gemoedsbezwaarden1.

f.

Een coalitie kan van deze minimale omvang gemotiveerd afwijken bij één of meer van de
volgende kenmerken:

g.

i.

Geografische omstandigheden, bijvoorbeeld vestiging in dunbevolkte, afgelegen of
geïsoleerde delen van Nederland;

ii.

Voordelen en resultaten vanuit een bestaand samenwerkingsverband van geringere
omvang, die aannemelijk maken dat deze coalitie, ondanks de kleinere omvang, in
staat is het OPEN-programma efficiënt en effectief uit te voeren.

Van deze minimale omvang kan niet worden afgeweken wanneer de gewenste omvang van
minimaal 100.000 patiënten kan worden gerealiseerd door aan te sluiten bij een aangrenzende
regionale coalitie van voldoende grootte of door twee of meer kleinere regionale coalities te
combineren tot één coalitie van voldoende grootte. Het OPEN-programmabureau brengt
regionale coalities die voor een dergelijke samenvoeging in aanmerking komen met elkaar in
contact.

Gemoedsbezwaarden zijn patiënten die vanwege hun levensovertuiging niet verzekerd willen zijn voor
zorgkosten. Zij hebben zich bij Sociale Verzekeringsbank (SVB) laten registreren als gemoedsbezwaarde.
1
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1.3 Ervaring en beschikbare capaciteit
h.

De regionale coalitie heeft ervaring met het uitvoeren van projecten op het gebied van de
elektronische informatie-uitwisseling in de zorg in haar werkgebied en kan hiervan voorbeelden
geven.

i.

De regionale coalitie verplicht zich in de periode 2019-2022 voldoende mensen, middelen en
mogelijkheden ter beschikking te stellen om uitvoering te geven aan OPEN, garandeert de
continuïteit tijdens de uitvoering van de gekozen modules en het bieden van inzicht in de
bereikte resultaten. Dit zijn onder meer de volgende taken:
o

o
o
o
o
o

Penvoerder voor de subsidieaanvraag. De penvoerder zorgt voor de financiële en
inhoudelijke verantwoording van de subsidie tijdens én na afloop van de looptijd van
het programma, zoals omschreven in de subsidievoorwaarden.
Het opstellen van een Plan van Aanpak voor de implementatie van OPEN.
Aanleveren van data voor de nulmeting en de voortgangsmetingen.
Projectmanagement.
Organiseren van scholing met behulp van het door OPEN ontwikkelde materiaal.
Ondersteunen van de regionale communicatie, eveneens met de door OPEN
beschikbaar gestelde materialen.

1.4 Regionale samenwerkingsafspraken
j.

De regionale coalitie heeft draagvlak onder huisartsen en huisartsenorganisaties om als
opdrachtnemer voor OPEN te mogen optreden. De penvoerder toont dit draagvlak aan met:
o
o

k.

een samenwerkingsovereenkomst2 met de deelnemende organisaties in de regio,
waarin dit draagvlak omschreven staat.
een verklaring van deelname2 van de deelnemende huisartsenpraktijken. Een
huisartspraktijk kan slechts aan één regionale coalitie deelnemen.

De regionale coalitie dient bereid te zijn om huisartsen uit de regio die geen lid zijn van één van
de deelnemende organisaties zonder aanvullende voorwaarden te accepteren als deelnemer.

1.5 Voorkomen van dubbele financiering
De regionale coalitie mag, voor het uitvoeren van de activiteiten van OPEN, geen geld ontvangen
(of in het verleden hebben ontvangen) uit één van de ander regelingen voor ‘Versnelling van de
Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional’ (VIPP) voor dezelfde activiteiten als waarvoor
de OPEN-subsidie wordt aangevraagd. Indien één of meerdere deelnemers aan de regionale coalitie
subsidie uit een andere VIPP-regeling ontvangt, dient de penvoerder van de OPEN-subsidie aan te
geven voor welke andere activiteiten deze subsidie wordt gebruikt.

2 Een model voor

deze overeenkomsten is opgenomen in het startpakket dat regionale coalities ontvangen
wanneer zij zich aanmelden bij OPEN.

Inclusiecriteria © OPEN september 2019

3

1.6 Aangemeld én geaccepteerd als kandidaat-deelnemer bij OPEN
l.

De penvoerder heeft de regionale coalitie aangemeld als kandidaat-deelnemer bij OPEN
volgens de in hoofdstuk 2 beschreven aanmeldprocedure en heeft een nulmeting uitgevoerd.

m. Het OPEN-programmabureau heeft de aanmelding gecontroleerd aan de hand van de
hierboven genoemde inclusiecriteria en een uitspraak gedaan over een eventuele vrijstelling
van het minimale omvangscriterium, de nulmeting geverifieerd en de regionale coalitie als
kandidaat-deelnemer geaccepteerd met een schriftelijk bewijs van deelname. De penvoerder
stuurt de geverifieerde nulmeting en het bewijs van deelname als bijlage mee met de
subsidieaanvraag.
Regionale coalities die voldoen aan de inclusiecriteria uit dit hoofdstuk kunnen zich aanmelden bij
het OPEN-bureau.
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