
 

 

 

“Huisarts, Laat je niet gek maken door OPEN” 

30 augustus 2019 

Frank van Summeren: “Duidelijkheid & eenvoud, daar sta ik voor!” 

ROER: Restyle - Opleiden - EHealth - Regie

 

 

Aanleiding: 
Een huisarts belt….: “Mijn HIS leverancier vertelt me dat wij een portaal moeten kopen/ 
gebruiken om te kunnen voldoen aan OPEN”. Het antwoord: “Het is een goede overweging, 
maar niet nodig voor OPEN”. 
Hopelijk hebben HIS-leveranciers en huisartsenpraktijken dit scherp.  
Ik voel me door dit soort vragen geroepen om goede voorlichting te geven. 
 

OPEN :  
OPEN is een meerjarig programma tot en met eind 2022.  
Module 1 (deadline 1-7-2020) staat voor het realiseren van online inzage voor patiënten.  
 

Waarom hoef je geen HIS portaal te kopen (MGN, Pharmeon of anders)? 
Een HIS moet per 1-7-2020 verplicht  ‘een stopcontact’  
hebben waarop een patiënt een stekker kan inpluggen om 
online inzage te krijgen. Dit is wat er technisch dient te 
gebeuren om online inzage te realiseren. Dit wordt op 
landelijk niveau geregeld. Een HIS-leverancier krijgt hier 
subsidie voor. Je hoeft dus geen nieuwe of lange 
contracten af te sluiten voor MGN of Pharmeon. 
 
 

  



 

 

 

 

 
 
 

Ik heb al een HIS portaal, wat nu?  
Een HIS portaal (Pharmeon of MGN) biedt functionaliteiten zoals online afspraken maken, 
digitale consulten, online herhaalmedicatie en (in de toekomst) dossierinzage.  
Prima keuze, maar…….doe dit niet omdat het inzake OPEN zou moeten. Een patiënt krijgt 
vanaf 1-7-2020 online inzage via een PGO of portaal.  
 

Ik heb geen HIS portaal, wat nu?  
Niks, je hoeft geen HIS portaal aan te schaffen voor OPEN.  
 
Wat betekent OPEN dan WEL voor jou? 
Een manier van werken: mensen komen beter geïnformeerd naar het spreekuur, kunnen 
vooraf uitslagen inzien en zullen andere vragen hebben. OPEN bereidt je hierop voor door je te 
ondersteunen met scholing en slimme logistiek. Het gaat erom dat je deze ontwikkeling in je 
voordeel laat werken, bijvoorbeeld door zelfzorg te bevorderen, méér online consulten te doen 
en via informed consent tot betere adviezen te komen. 
 

“Beste huisarts, Laat je niet gek maken”! 
 


