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2019 was voor OPEN een jaar waarin we van de planfase naar
de uitvoeringsfase zijn gegaan. In deze infographic vindt u

de belangrijkste resultaten van afgelopen jaar. 

75 miljoen euro
(Begin 2019 t/m eind 2022)

Resultaten OPEN in 2019 

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

OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Het programmabureau levert een bijdrage 
aan ICT en ondersteunt de regionale 

coalities en praktijken.

Binnen de stroom ICT werken 
HIS-leveranciers, Stichting LEGIO en het 
programmabureau van OPEN samen om 

de HISsen tijdig en volgens de juiste 
eisen op te leveren.  

De regionale coalities zijn verantwoordelijk 
voor het OPEN-programma in hun eigen 

regio. Zij worden hierbij ondersteund door 
het programmabureau met o.a. 

communicatie- en scholingsmaterialen. 

De huisartsenpraktijken maken online 
inzage mogelijk voor hun patiënten. 

Het programmabureau ondersteunt hen 
met e-learning en voorlichtingsmaterialen 

voor de patiënten.  
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Besteding door 
programmabureau in 2019:

€ 1.555.221

Communicatie-
middelen over het
OPEN programma:

OPEN animatie 
(1.185x bekeken)

Nieuwsbrieven, 
artikelen en

LinkedIn-posts

Handboek 
toetsingsprocedure

voor leveranciers

OPEN ICT-
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Toolkit met 
voorlichtings-

materialen 
patiënten

Huisartsenpraktijken 
aangemeld 

bij OPEN

Huisartsen 
spreekt intentie uit 
om zich bij OPEN

aan te sluiten*

*Voorlopige resultaten enquête Nivel
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Toolkit voor
regionale coalities 

voor het informeren en 
enthousiasmeren van 
huisartsenpraktijken 
over online inzage.
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