
Update OPEN oktober 2020 
 
Het project OPEN verloopt volgens planning. 
 
E-learning 
72 huisartsen, 65 assistenten, 11 praktijkmanagers, 44 praktijkondersteuners en 1 verpleegkundige 
hebben module 2 van de e-learning reeds afgerond. Dank voor jullie inzet! We willen jullie er aan 
herinneren dat dit een van de verplichte onderdelen is om aanspraak te maken op de subsidie 
(minimaal 1 medewerker per aanwezige functie) en we adviseren dat zo veel mogelijk medewerkers 
de e-learning volgen. Daarom raden wij de resterende deelnemers aan om op korte termijn module 
2 afgerond te hebben en het accreditatiepunt te ontvangen. Mocht u de uitnodiging niet hebben 
ontvangen of niet meer kunnen vinden, laat dit dan weten via OPEN@rhogo.nl. 
 
Praktijken met patiëntenportaal 
Deze week starten we met de gefaseerde uitrol van online inzage bij de praktijken die een 
patiëntenportaal hebben. Voorafgaand aan de implementatietraining volgt de praktijk module 2 van 
de verplichte e-learning. De uitrol start met een online implementatietraining waarin we de 
praktijken informeren over het uitroltraject. We hebben aandacht voor: specifieke, bijzondere 
situaties m.b.t. online inzage, praktische zaken die de praktijk moet organiseren en de communicatie 
richting patiënten. Tenminste 1 verantwoordelijke per praktijk dient aanwezig te zijn bij de online 
implementatietraining, maar het is zeker nuttig als meerdere collega’s aanwezig zijn! Graag 
ontvangen we bericht wie aanwezig is op OPEN@rhogo.nl. 
Na de implementatietraining gaat de praktijk aan de slag met de besproken activiteiten. De uitrol 
sluiten we af met een online check-out bijeenkomst. We checken of iedereen aan de eisen heeft 
voldaan.     
 
Praktijken die PGO-route volgen 
Begin 2021, wanneer de PGO’s technisch aangesloten zijn op de HIS-systemen, begeleiden we de 
praktijken die de PGO-route volgen om aan alle OPEN-eisen te voldoen. Hierover volgt te zijner tijd 
meer informatie. 
 
Declaratie subsidie 
Zoals een aantal malen gemeld, is het mogelijk de praktijk subsidie van €2,83 per ingeschrevene te 
declareren wanneer aan alle eisen van het OPEN programma is voldaan. In ieder geval moet hiervoor 
de scholing zijn gevolgd en moet het mogelijk zijn voor patiënten om online inzage in hun dossier te 
krijgen. Daarnaast moeten patiënten hierover ingelicht zijn.  
 
Het is dus het handigst te wachten met declareren totdat het vanuit de regio wordt aangegeven, ook 
om mogelijke terugvorderingen van zorgverzekeraars te voorkomen.  
 
Voor de praktijken die een patiëntenportaal hebben en aan de hierboven genoemde uitrolsessies 
deelnemen, kan dit dus na afloop van de uitrolperiode. Voor de praktijken die de PGO-route volgen 
zal dit in principe pas begin 2021 gaan spelen. Het huidige tarief van €2,83 wordt volgend jaar 
geïndexeerd. Het nieuwe tarief per 1 januari 2021 is €2,92 per ingeschreven patiënt. Het 
projectteam zal duidelijk aangeven aan alle praktijken wanneer en hoe declaratie mogelijk is. U heeft 
dan nog tot 31 december 2022 voor de daadwerkelijke declaratie van het tarief.  
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