
Update OPEN 16 juni 2020 

Het programma OPEN verloopt volgens planning. 

De eLearning is door een deel van jullie reeds gedaan. We willen jullie er aan herinneren dat 
dit een van de verplichte onderdelen is om aanspraak te maken op de subsidie en we 
adviseren dat zo veel mogelijk medewerkers de eLearning volgen. 

In juni volgt een voorstel voor de keuze voor een portaal of een PGO en sturen we meer 
informatie over de eerste stap van dossier inzage. 

We vinden het belangrijk om OPEN bij herhaling onder de aandacht te brengen en toe te 
lichten, zeker ook omdat de datum van 1 juli bij sommigen onnodig onrust geeft. 

Moet ik iets doen vóór 1 juli? 

Per 1 juli is alleen de Wet op elektronische inzage van kracht. 

Aanvankelijk zou per 1 juli de patiënt de mogelijkheid krijgen om online inzage te krijgen in 
het huisartsendossier. Deze inzage is op 2 manieren mogelijk: middels een portaal of 
middels een PGO. Technisch bleek het koppelen van de systemen en de verschillende HIS-
en toch meer voeten in de aarde te hebben. 1 juli werd daarom onhaalbaar en er is er dus 
uitstel tot 31 december 2020 om aan alle OPEN eisen te voldoen via een portaal (en zelf nog 
tot in 2021 wanneer het gaat om de inzage via een PGO). Vanuit de GHO-GO zullen we 
daarom de rest van het jaar jullie ondersteunen om de gehele online inzage uit te rollen en 
aan alle eisen te gaan voldoen.   

Kortom: per 1 juli 2020 is het dus niet verplicht om een portaal of PGO te hebben en 
alles al geregeld te hebben, je hoeft geen extra acties te ondernemen. 

Je voldoet aan de wet door het scherm van de computer om te draaien en de patiënt letterlijk 
elektronisch inzage te geven in het dossier. 

Moet ik een straks een keuze maken voor een portaal of PGO? 

De praktijkhouder maakt de keuze of hij een patiënten-portaal wenst of dat hij wacht tot de 
PGO route gereed is, om de online inzage mogelijk te maken. Het PGO (Persoonlijke 
Gezondheid Omgeving) wordt door de patiënt zelf gekozen en daarmee kan de patiënt zijn 
eigen zorggegevens beheren en inzien. De praktijk heeft de regie over het aanbieden van 
een portaal aan patiënten en heeft daarmee ook de beschikking over eHealth diensten zoals 
online afspraken maken, herhaal recepten en eConsulten. 

Zoals aangegeven hoeft een portaal of PGO nog niet voor 1 juli uitgerold te zijn, maar om 
met alles in 2020 klaar te zijn raden we aan om rond deze zomer een keuze te maken. 

In juni volgt daarom meer informatie om hierover een afgewogen keuze te maken. 

Welke implicaties heeft de inzage in het dossier voor de huidige wijze van registratie?  

Het doel van OPEN is het openstellen van het dossier voor de patiënt. Het is een 
verschuiving van dossiervoering voor jezelf, naar dossiervoering voor jezelf èn de patiënt. De 



E en P regel kan de patiënt straks lezen, naast de overige belangrijke onderdelen van het 
dossier: zie https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/huisarts/ en https://open-eerstelijn.nl/. 

Tegelijkertijd is dit niet geheel nieuw, de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst 
(WGBO) regelt sinds 1995 het algemene inzagerecht van patiënten. Patiënten hebben dus al 
25 jaar het recht op inzage in hun dossier. Met een Portaal of PGO is er straks de 
mogelijkheid voor de patiënt om laagdrempeliger in het dossier te kijken of een consult (en 
de gemaakte afspraken) na te lezen. 

Maak binnen de praktijk afspraken over wijze van formulering en begrijpelijke taal voor de 
patiënt. Je bent echter niet verplicht om aanpassingen in het dossier te maken of uw huidige 
wijze van dossiervoering te veranderen. Het is zeker niet verplicht om alle dossiers na te 
gaan of alles ‘juist’ is ingevoerd. Naar verwachting zal feedback van de patiënt van invloed 
zijn op de toekomstige wijze van registreren en formuleren. 

Meer informatie en goede voorbeelden mbt elektronische (en de latere online) inzage 
volgt in komende periode. 
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