
Wat zijn de e�ecten van OPEN* op de samenleving en de huisartsenpraktijk? 
Een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) gee een inschatting van de 
positieve en negatieve e�ecten van OPEN op de welvaart van Nederland. In deze 

infographic vindt u een samenvatting van de resultaten van de MKBA 2020. 
Benieuwd naar de resultaten van de MKBA 2019? Download de infographic hier.  
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Huisartsen die online inzage combineren met andere online diensten, zoals de eAfspraak en het eConsult, 
ontvangen de meeste baten. De inspanningen die de huisartsenpraktijk moet leveren, zijn groter 

dan de baten voor de huisartsenpraktijk. Uit de SROI blijkt dat patiënten en de Nederlandse samenleving
in zijn totaliteit pro�teren van de online activiteiten van de huisartsen. 
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Gupta Strategists hee� in opdracht van OPEN de maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd.  

*Huisartsen, eerstelijnsorganisaties, HIS-leveranciers en andere betrokkenen spannen zich de komende jaren in om 
online inzage voor patiënten veilig mogelijk te maken. Om huisartsen hierbij te helpen is het programma OPEN opgericht.

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