
 

 

 

 

Nieuwsbrief voor huisartspraktijken - special OPEN  

 

 

 

Per 1 juli 2020 hebben patiënten het wettelijke recht op elektronische inzage in hun medisch 

dossier. Het programma OPEN helpt eerstelijns zorgverleners om aan iedere inwoner van 

Nederland die dat wil veilig en betrouwbaar, digitaal toegang te verlenen tot de eigen 

gezondheidsgegevens. 

  

Cohaesie, zorggroep Kiek en zorggroep Haringvliet hebben u via diverse kanalen geïnformeerd 

over de voortgang van het project, de voorwaarden en bijvoorbeeld declaraties. Nieuws 

hierover is te vinden op onze website. 

  

Heeft u vragen over OPEN, heeft u een idee of een opmerking? Neemt u contact op met 

Mariska Adegeest via m.adegeest@cohaesie.nl  
 

 

 

Declareren OPEN tarief 

 

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u het 

bedrag van € 2,83 per ingeschreven patiënt declareren. Dit 

kan onder de prestatiecode 11700 ‘tegemoetkoming kosten 

online patiënten inzage bij huisarts’.  

 Uw praktijk is aangesloten bij een regionale coalitie. 

 De e-learning ‘Implementeren online inzage conform 

de Richtlijn Online inzage in het H-EPD door de patiënt’ is gevolgd door minimaal één 

huisarts, één POH, één assistente en indien aanwezig de praktijkmanager. Hier heeft u 

per e-mail al een uitnodiging voor ontvangen. 

 Uw patiënten zijn geïnformeerd hoe de gezondheidsgegevens elektronisch kunnen 

worden ingezien. Minimaal 1 patiënt moet zijn ingelogd en het dossier hebben 

geraadpleegd. Op onze website kunt u informatiemateriaal vinden. 

 Uw huisartsinformatiesysteem (HIS) functioneert conform de richtlijn ‘Online inzage in 

het H-EPD door patiënt’. 

- CGM: voldoet aan de ICT basiseisen. Er is echter een probleem in het systeem. Dit is 

onder de aandacht bij OPEN. De praktijken die dit betreft, houden we op de hoogte. 

- MicroHis: gereed 

- Medicom: gereed 

- Omnihis: gereed 

- Promedico: gereed 
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Wat ziet de patiënt in het online dossier? 

 

Wat er zichtbaar wordt voor de patiënt, is vastgesteld door 

de NHG en de Nederlandse Patiëntenfederatie in de 

‘Richtlijn Online inzage in het H-EPD door de patiënt’. 

  

De patiënt heeft via de samenvatting inzage in de volgende 

onderdelen van het H-EPD:  

 actuele episodes (met en zonder attentiewaarde) 

 afgesloten episodes met attentiewaarde 

 behandeling 

 profylaxe en voorzorg 

 actuele medicatie 

 medicatie-overgevoeligheid 

 correspondentie10 

 resultaten bepalingen - over de laatste veertien maanden 

 E- en P-regels van het consult vastgelegd na invoering van online inzage 
 

 

Online inzage voor minderjarigen 

 

De OPEN ICT-basiseisen vereisen veilige online inzage voor iedereen in 

Nederland. Voor kinderen jonger dan 16 jaar is dat juridisch nog niet goed georganiseerd. 

Daarom geldt voor hen voorlopig een uitzondering.   

  

Uitzondering kinderen van 0 tot 16 jaar 

Voor kinderen tot 16 jaar is er op dit moment nog geen goede ondersteuning in de HIS'en. In 

de toekomst wordt de online inzage voor gemachtigden, ouders en wettelijk 

vertegenwoordigers geregeld via DigiD en een daaraan gekoppelde toegangsverleningsservice. 

Daarmee kunnen de ouderlijke machtigingen goed geregeld worden. Naar verwachting is dit 

systeem in de loop van 2021 beschikbaar.  

  

Wij adviseren huisartsen om voorlopig geen online inzage in de dossiers van kinderen onder 

de 16 aan te bieden. Huisartsen die er (in uitzonderlijke gevallen) toch voor kiezen, zijn er zélf 

verantwoordelijk voor dat dit rechtmatig gebeurt en blijft gebeuren.  

  

Ook vanuit een PGO is het op dit moment nog niet mogelijk gegevens op te vragen uit 

medische dossiers van kinderen jonger dan 16 jaar.  

  

De rechten van minderjarigen 

Kind jonger dan 12 jaar 

Ouders hebben recht op inzage in het dossier. 

  

 

 

 



 

Kind tussen de 12 en 16 jaar 

Kind heeft een eigen inzagerecht. Ouders hebben alleen recht op informatie als dit relevant is 

voor het geven van toestemming voor een behandeling van het kind. Voor inzage in het 

medisch dossier door de ouders, moet het kind toestemming te geven.  

  

Kind ouder dan 16 jaar 

Ouders hebben zonder toestemming van het kind geen recht op inzage in het medisch dossier 

  

Dit betekent dat een huisarts moet controleren en vastleggen dat:  

 een ouder of wettelijk vertegenwoordiger gerechtigd is tot de (online) inzage; 

 het kind tussen de 12 en 16 jaar toestemming geeft voor die inzage; 

 borgen dat, wanneer het kind 16 jaar is of de toestemming intrekt, de online inzage 

door de ouder gestopt wordt. 

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Patiëntenfederatie en KNMG in 

de Richtlijn omgaan met medische gegevens. 

   
 

 

 

Begrijpelijke taal in het medisch dossier 

 

Als patiënten inzage krijgen in hun medisch dossier, is het 

van belang dat u begrijpelijke taal gebruikt. Op onze website 

staan handige hulpmiddelen. Zo vindt u er een tabel met 

begrijpelijke P-regels, een NHG-tabel met patiëntvriendelijke 

ICPC-titels en een lijst met begrijpelijke alternatieven voor 

veelgebruikte termen in de zorg.   

 

 

 

Nascholingen 

 

Deze en komende maanden vinden diverse geaccrediteerde webinars plaats voor huisartsen, 

POH’ers en assistentes rondom het thema ‘digitalisering en lage gezondheidsvaardigheden’ en 

het thema ‘rechten en plichten online inzage’. Schrijf u nu in via onze website. 

  

Vanuit het programmabureau OPEN is een tweede een e-learningmodule ontwikkeld rondom 

de implementatie van online inzage in de praktijk. Deze wordt eind september aangeboden 

aan de praktijken. 

   
 

 

 

Toolkit materialen patiënt 

 

Er is een toolkit ontwikkeld met materialen die u kunt inzetten bij het 

informeren van patiënten. Het filmpje kunt u bijvoorbeeld op uw 

wachtkamerscherm plaatsen.    
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