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OPEN heeft in 2020 samen met de regionale coalities, 
HIS-leveranciers en huisartsenpraktijken de eerste belangrijke 
stap gezet op het gebied van online inzage. Vanaf juli 2020 
kunnen patiënten hun medische dossier online bekijken 
via een portaal. Maar dit is niet de enige mijlpaal die het 
programma heeft bereikt. In deze infographic vindt u de 
belangrijkste resultaten van afgelopen jaar. 

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

2020: eerste online 
inzage mogelijk 

OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Het programmabureau levert een 
bijdrage aan ICT en ondersteunt de 

regionale coalities en praktijken.  
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Besteding door 
programmabureau in 2020:

€ 2.160.618

Subsidie

172.847 website 
bezoekers, ruim 28% 

in juni en juli 

Online inzage 
mogelijk via een 
patiëntenportaal 

Twee 
e-learnings 

toegevoegd aan 
scholingsaanbod 

OPEN

Regionale coalities

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. 

ICT

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. 

Oprichting
klankbord-
groep en

 werkgroepen

Evaluatie
uitgevoerd

Portalen getest 
door Pharos

Mantelovereen-
komst met 10 

HIS-leveranciers 
akkoord

Overeenkomst 
Ontwikkelvraag 2 

vastgesteld

Functionaliteiten die 
diensten mogelijk maken

Overeenkomst 
Ontwikkelvraag 3 

vastgesteld

Functionaliteit 
die zorgt 

dat patiënt 
meetgegevens 
kan delen met 

de huisarts

7 Webinars 
georganiseerd

• Advies aan 14 regio’s 
• 25 workshops 
• 5 patiëntenportalen getest
 door 20 taalambassadeurs 
• 3 praktijkchecks 

Patiënten kunnen eigen 
medische gegevens 

raadplegen

± 700 praktijken 
hebben vergoeding 

gedeclareerd

Inzicht in gebruik online 
inzage op landelijk, regionaal 
en praktijkniveau

Animatie 
wachtkamer-

scherm

van alle patiënten 
wordt met 

OPEN bereikt

96%

huisartsenpraktijken 
bij OPEN 

aangesloten

97%

Praktijken

De huisartsenpraktijken maken online 
inzage mogelijk voor hun patiënten. 
Het programmabureau ondersteunt 
hen met e-learning en voorlichtings-

materialen voor de patiënten.  

OPEN-
materialen voor 

stimuleren 
gebruik

Online inzage in 
laboratoriumuitslagen

Infographics

Templates 
voor nieuws-
brieven etc.

HISsen voldoen aan hoge 
informatieveiligheidseisen 
(NEN 7510)

 van de 
 patiënten 
(750.000 mensen) 

hebben dossier 
bekeken

5%

Gebruiksgemak voor patiënt 

Recepten-
blokken

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


