
OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Hoe neem ik deel aan de OPEN-scholing? 

Voor alle huisartsenpraktijken die deelnemen aan het OPEN-programma.

Per huisartspraktijk volgt minimaal een huisarts en indien werkzaam
in de praktijk: een praktijkmanager, een praktijkassistent en een 
praktijkondersteuner de scholing.

De andere praktijkmedewerkers zijn van harte welkom om mee te doen!

Voor wie is de scholing?

Wat leer ik in module 1?

U start met module 1. Deze duurt 45-60 min en 
bevat ook een aantal toetsvragen. De volgende 
onderwerpen komen aan bod:
 
1.  Wat houdt online inzage in?
2.  Achtergronden:
 - Wet- en regelgeving;
 - Maatschappelijke achtergrond en 
  het patiëntgeheim;
 - Wat is MedMij?
3.  Wat heb ik aan online inzage?
 Ervaringsverhalen van huisartsen en 
 praktijkmedewerkers over de meerwaarde   
 van online inzage.
4.  Wat hebben mijn patiënten eraan? 
5.  Hoe ziet online inzage eruit?
 - Patiëntenportalen
 - Persoonlijke gezondheidsomgevingen   
  (PGO's)
6.  Wat verandert er in mijn HIS?
7.  Wat betekent online inzage voor de 
 dagelijkse praktijkvoering?

Hoe gaat het verder?

Module 1 van de e-learning is een goede 
voorbereiding op de bijeenkomst in uw regio 
waar u zich met collega’s verder kunt verdiepen 
in het invoeren van online inzage. 

In het voorjaar van 2020 is de e-learning van 
module 2 gereed. Deze gaat over het stimuleren 
van zinvol gebruik van online inzage in de 
behandelrelatie.

Voor de  e-learning  is accreditatie
voor huisartsen aangevraagd

In de scholing 
maken we veel 
gebruik van video’s 
en a�eeldingen.

Als deelnemer aan OPEN 
ontvangt u van uw regionale 
projectleider een e-mail met 

de uitnodiging voor het 
e-learningsplatform. Daar staat 

module 1 voor u klaar.

Waar krijg ik toegang?

Patiënten kunnen vanaf 1 juli 2020 online hun medische gegevens inkijken. Het OPEN-programma 
helpt huisartsen deze ontwikkeling mogelijk te maken. Huisartsen en praktijkmedewerkers die 
deelnemen aan OPEN, kunnen zich vanaf januari 2020 op de online inzage voorbereiden door 
scholing te volgen. Het volgen van deze scholing is één van de voorwaarden om de vergoeding 

voor deelname aan het OPEN-programma bij de zorgverzekeraars te kunnen declareren.



Module 1 online
Eind januari 2020 is module 1 via
het e-learningsplatform te volgen.  
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Module 2 online
In het voorjaar van 2020 
start scholingsmodule 2. 

Deze module is via hetzelfde 
platform als module 1 te volgen. 

Regiobijeenkomst
Ter afsluiting van module 1 en introductie van module 2
vindt er een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de 

regionale coalitie. Een goed moment om met uw collega’s 
ervaringen uit te wisselen.

Tijdlijn scholing OPEN

OPEN is een programma van InEen, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG).


