
In All-to-All-testen 
zijn vele HIS-DVZA-PGO-
combinaties getest en 

is de MedMij-standaard 
Huisartsgegevens 
verder volwassen 

geworden

Bij 9 van de 10 
HIS’en zijn door 

OPEN georganiseerde 
praktijktesten 

(veldtest of GLG) 
afgerond

10%
Programmabureau

OPEN

64%
Huisartsenpraktijken Besteding door 

programmabureau in 2021:
€ 1.745.375

Financieel

In 2021 is 400.000 euro verschoven naar het budget van het programma-
bureau. Vanwege de Covid19-pandemie ontstond de noodzaak om meer 

activiteiten centraal en digitaal uit te voeren.

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

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

14%
Regionale
coalities

12%
ICT-aanpassingen

Verschuiving van 1% naar 
programmabureau OPEN

Praktijken

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

materialen voor de patiënten.  

Patiënten kunnen eigen 
medische gegevens 

raadplegen

Inzicht in gebruik online 
inzage op landelijk, regionaal 
en praktijkniveau

Online inzage in 
laboratoriumuitslagen

Huisartsinformatiesystemen 
voldoen aan hoge informatie-
veiligheidseisen (NEN 7510)

van de 
  mensen ouder 

          dan 16 jaar maakt 
gebruik van online inzage. 
Gemiddeld kijken zij drie 

tot vier keer per jaar in 
hun dossier

Gebruiksgemak voor patiënt

van de 
huisartsenpraktijken 

bij OPEN 
aangesloten

van alle patiënten 
(>16 jaar) wordt met 

OPEN bereikt

van de praktijken 
hee� de mogelijk-

heid tot online 
inzage

Animatie 
wachtkamer-

scherm
Infographics

Templates 
voor nieuws-
brieven etc.

Recepten-
blokken

Er is tot en met Q4 
2021 bijna 39 miljoen 
(82%) aan declaraties 

uitbetaald door de 
zorgverzekeraars

van de praktijken 
voldoet aan de voorwaarden 

voor declaratie. In deze 
praktijken wordt online 
inzage door patiënten 

gebruikt

       van de 
        praktijken 
is geregistreerd 
op de zorgaan-
biederlijst (ZAL) 

van MedMij

OPEN-
materialen voor 

stimuleren 
gebruik

 De OPEN-modules 
1. Online inzage
2. Stimuleren van gebruik
3. Informatie uit meerdere bronnen
4. Zelfmeetgegevens
5. Ervaring opdoen met PGO's

• 21 praktijkchecks met 
 taalambassadeurs. 
 Hiervan zijn 4 Youtube
 video's gemaakt
• 26 trainingen en 
 webinars georganiseerd
• Patiëntenvoorlichting en 
 een patiënten vragenlijst  
 van de samenwerkende  
 regio’s Unicum en HUS 
 zijn beide getest door 
 4 taalambassadeurs
• Gezamenlijke webinar 
 georganiseerd met 
 Digisterker, ZEL en OPEN 
 over samenwerking tussen  
 bibliotheek en zorggroepen
• Meer dan 40 bibliotheken 
 doen mee met Digivitaler 
 voor de bevordering van 
 digitale en gezondheids-
 vaardigheden
• Met ondersteuning van  
 Pharos zijn in 7 regio’s 
 samenwerking tussen 
 bibliotheken en zorg-
 groepen opgestart of 
 verder uitgebouwd

Alle 57 regio’s 
hebben subsidie 
aangevraagd en 

verkregen

Updates 
(nieuwsbrieven) 
verstuurd aan de 

projectleiders en andere 
belanghebbenden

kennisclips zijn 
ontwikkeld ter 

ondersteuning: 
laaggeletterdheid 

en digitale 
vaardigheden

Alle 57 regio's 
leveren per 

kwartaal voortgangs-
metingen aan

41 
artikelen

waarvan 27 
nieuwsberichten 

of ervarings-
verhalen op 
Viadesk en

14 berichten op 
open-eerstelijn.nl

Overgang van 
scholingswebsite 

80dB naar interactief 
platform voor 
kennisdeling 

Viadesk

Regio's voeren 
OPEN modules uit

OPEN organiseert maandelijks

• Klankbordgroepen
• Webinars
• Module-werkgroepen
• Inloopspreekuren

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. 

56%

Openratio 
gemiddeld

Viadesk80DB

21

2

97%

96%

100%

89%

94%

14%

ICT

Binnen de stroom ICT werken 
HIS-leveranciers, Stichting LEGIO en 

het programmabureau van OPEN 
samen om de HIS’en tijdig en volgens 

de juiste eisen op te leveren.   

Vier van de negen 
overeenkomsten 
voor ontwikkeling 

e-afspraak en 
zelfmetingen zijn 

getekend

OPEN Mij pilot en 
(positieve) evaluatie 
MedMij gegevens-

diensten PDF/A zijn 
afgerond

Ontwikkeling 
online inzage met 
alle HIS-leveran-
ciers kwalitatief 

afgerond

OPEN 
Monitor 

gee� inzicht in 
voortgang

Programmabureau

Het programmabureau levert een 
bijdrage aan ICT en ondersteunt de 

regionale coalities en praktijken. 

 Wetenschap: 
• 2 wetenschappelijke   
 infographics en een
 praktijkenquête 
 Nivel gepubliceerd 
• Succesvolle 
 WONCA-presentatie
• Tussenrapportage 
 wetenschap opgeleverd 
• Maatschappelijke 
 kosten-batenanalyse   
 (MKBA) 2021 uitgevoerd

12.753 website-
bezoeken door 

9.643 personen

Website is 
geüpdatet en de 

huisstijl is opgefrist

Herverdeling 
subsidie is 
toegekend

‘Team Ondersteuning 
& Verandering’ (TOV) 

is opgericht en houdt 
nauw contact met de 

regionale coalities

Alle HIS-leveranciers 
hebben de MedMij-

standaarden Huisarts-
gegevens en PDF/A 

in productie

Twee 
kennisclips 

toegevoegd aan 
scholingsaanbod 

OPEN

Veel aandacht voor 
de komst van PGO's

OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

OPEN
In 2021 brachten veel huisartsenpraktijken de koppeling 
met MedMij tot stand. Hierdoor zijn steeds meer inwoners 
van Nederland in staat om met een zelfgekozen persoonlijke 
gezondheidsomgeving (PGO) hun medische gegevens in 
het dossier van de huisarts te bekijken. Online inzage via 
patiëntportalen groeide door naar 1,7 miljoen gebruikers, 
die gemiddeld drie tot vier keer per jaar in hun dossier keken. 

Mantelovereen-
komst met alle 

HIS-leveranciers 
afgesloten

(in totaal 10 
overeenkom-
sten voor 8 

verschillende 
leveranciers)

Eerste MedMij 
kwali®caties 

voor e-afspraak en 
zelfmetingen 

behaald door HIS-
leveranciers


