
OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Mariëtte Willems, huisarts en CMIO 

Digitalisering in de huisartsenzorg
Hoe dan?



Disclosure
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Mijn drijfveer: De beste zorg voor iedereen 
toegankelijk krijgen door betere digitalisering.



CMIO Netwerk Eerste Lijn

• Groeiend netwerk van nu  51 CMIO’s

• Huisartsen met meer kennis van IT

• Werkzaam bij (regionale) 

huisartsenorganisaties

• Streven naar meer kennis over IT bij 

huisartsen(organisaties)

• Kennis delen en opbouwen

• Gevraagd en ongevraagd adviseren

Meer info: cmionetwerk.nl



1 juli 2022:  10.000 huisartsen en praktijkmedewerkers op het Malieveld



Kernwaarden huisartsenzorg



En de druk op de zorg neemt alleen maar toe!





Hoe, dan?



Door digitalisering

o Samenwerken

o Pro-actief ipv reactief

o Patiënten in hun kracht



Samenwerken in het netwerk

o Eén integraal medisch dossier

o Niet overdoen wat een collega al heeft 
gedaan

o Duidelijke regie

o Kennis delen: Move Knowlegde, no 
patiënts

Betekent:

o Ontzuiling IT

o andere registratie (structureren, 
standaardiseren, eenheid van taal)

o Transactie denken



Pro-actief ipv reactief

Continue stroom van gegevens: 
Informatieoverload

→

o Raadplegen ipv ontvangen

o Slimme signalering

o Dashboards

o Populatiemanagement



Patiënt in zijn of haar kracht

“Let Patients Help”

o Medische gegevens

o Kennis/Informatie

o Communicatie

o Zelfmanagementprogramma’s

Uit handen durven geven

Dave deBronkart: Meet e-Patient Dave | TED Talk

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=video&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjGhv7O3Kf6AhWYHuwKHUrABXAQtwJ6BAgIEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fdave_debronkart_meet_e_patient_dave&usg=AOvVaw17RdKyo5ZQ0p5KhUZU1kFX


Deelbare/herbruikbare gegevens

Voor al deze doelen zijn 
herbruikbare gegevens essentieel

Standaardiseren en structureren

o Eenheid van taal (SNOMED, 
LOINC)

o Eenheid van structuur 
(Zorginformatiebouwstenen)

o Patiënt samenvatting



Europa:  EHDS

EHDS (European Health Data Space

een wetsvoorstel van de Europese Commissie

o het geeft burgers meer controle en zeggenschap over hun eigen 
gezondheidsgegevens, 

o het reguleert de markt voor EPD-systemen zodat met elkaar kunnen 
communiceren en 

o het vergroot de beschikbaarheid van gegevens voor wetenschappelijk onderzoek, 
innovatie en beleid.



EHDS

o data delen met andere zorgverleners op basis van toestemming

o een federatief stelsel met een netwerk van nationale contactpunten voor eHealth

o Ieder lidstaat één nationaal contactpunt

o Uitwisseling gegevens gebaseerd op de professionele samenvatting

o Juridische grondslag voor hergebruik van zorggegevens onder strikte 
voorwaarden (wetenschappelijk onderzoek, innovatie, beleid)



WEGIZ

De Wegiz bepaalt niet wat of dat er uitgewisseld moet worden, maar dat áls er 
uitgewisseld wordt, hoe dat gedaan wordt. 

De vier geprioriteerde gegevensuitwisselingen:

o Digitaal voorschrijven en ter hand stellen (medicatieoverdracht)

o Basisgegevensset Zorg (BgZ)

o Verpleegkundige overdracht (eOverdracht)

o Beeldbeschikbaarheid



IZA

o Elektronische gegevensuitwisseling is de standaard in de zorg.

o In 2025 zijn kerngegevens* (EU patient summary als basis) uiterlijk binnen 24 uur na registratie 
beschikbaar voor elke zorgverlener met een behandelrelatie

o Inwoners van Nederland hebben in 2025 digitaal toegang tot en de beschikking 
over hun eigen zorggegevens.

o In 2025 heeft elke inwoner digitaal toegang tot eigen gegevens (PGO)

o Om de zorg toegankelijk, kwalitatief en betaalbaar te houden is transformatie 
nodig naar hybride zorg.

o In 2026 zijn er aantoonbare resultaten van transformatie naar hybride zorg, 70% van geschikte 
processen zijn dan hybride/digitaal en gebruikt door 50% v/d patiënten die dat kunnen

o Data worden digitaal, eenduidig en gestandaardiseerd geregistreerd in het 
zorgproces en beschikbaar gesteld voor diverse secundaire doelen.

* Naast de EU patiënt samenvatting ook medicatiegegevens, labuitslagen, verslagenbeelden en 
zorgplannen



OPEN gaat alle huisartsen van Nederland helpen 
met veilige en betrouwbare online inzage in het H-EPD, 

zodat alle patiënten die dit willen hier gebruik van kunnen maken

OPEN: richt zich op patiënt in hun kracht zetten 

persoonsgericht

samen beslissen

huisarts

openheid

patiënt

eigen regie



OPEN is lid van de VIPP-familie*

Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional 



OPEN: landelijke regie, regionale ondersteuning

Circa 5.000 
praktijken

57 regionale 
coalities

Circa 10 ICT-
leveranciers

1 programma-
bureau



data-gedreven centrale regie

1. De OPEN data 
monitor 

2. Toegankelijke
wetenschap met 
drie partners  

3. Maatschappelijke
kosten-baten-
analyse (MKBA) 



Portaal en PGO

Portaal

Inzage bij één zorgaanbieder

Informatie is verspreid over verschillende 

portalen

Informatie is niet te combineren

Zorgaanbieder is eigenaar

PGO

Informatie van meerdere zorgaanbieders, 

op één plek

Persoon kan zelf een PGO kiezen

Persoon kan informatie delen

Persoon is eigenaar



ICT- ontwikkelingen

Portaal en PGO
o Online inzage in het medisch 

dossier

o Afspraken inzien

o Zelfmetingen sturen

Voorlopig alleen portaal:

o Online afspraak maken

o Herhaalrecepten

o E-consult



Medische gegevens ingezien kan bij bijna 100% van de praktijken en is bij 95% 
van de praktijken gebruikt

Praktijken in OPEN 4678

Inzage via portaal 4144 88,6 %

Inzage via PGO 3631 77,6 %

Portaal of PGO 4457 95,3 %

Portaal of PGO of ZAL*4621 98,7 %

(incl. mutatiehistorie)** 4643 99,2%

* Inclusief praktijken die wél op de zorgaanbiederlijst (ZAL) 
staan, maar waar zich nog geen PGO-gebruikers hebben 
gemeld.
** Inclusief praktijken die ooit op de ZAL gestaan hebben 
maar daar t.g.v. administratieve mutaties tijdelijk van 
verdwenen zijn.



Huisartsenzorg: inzage in medische gegevens in portaal in de afgelopen 2 jaar

o 18% van de bevolking >=16jr

o Bij 89% van de 

huisartspraktijken (N=4244)

o Stijgt elk kwartaal met 

250.000

Aantal patiënten dat in de voorgaande 12 
maanden minimaal 1x via het portaal zijn eigen 
medische gegevens inzag.



Huisartsenzorg: inzage in medische gegevens via PGO’s sinds eind 2021

o Bij 78% (!) van de 

huisartspraktijken (N= 3631)

o 96% van de praktijken biedt 

online inzage via PGO

Aantal patiënten dat in de voorgaande 12 
maanden minimaal 1x via een PGO zijn eigen 
medische gegevens inzag.



Effect van online inzage op dossiervoering zichtbaar

Praktijken zijn van plan:

Wat zien we gebeuren?

o‘Lekentaal’, medicatie en actualiteit in Nivel-enquête

oActieonderzoek IQ healthcare: aandacht voor 
taalgebruik onderdeel van verbeterplannen

oVeel belangstelling voor ondersteuning Pharos en 
Digisterker bij regionale coalities



Nivel praktijkenquête: niet alle ervaringen zijn positief

Bron: Keuper, J., Batenburg, R., Verheij, R. Ervaringen van huisartsenpraktijken met online 
inzage: resultaten van een tweede meting, najaar 2021. Utrecht: Nivel, 2022.

Toename administratieve handelingen en e-consulten, soms verminderd
werkplezier. Mogelijk óók effect van Covid19-pandemie? 



Patiënten verwachten (óók) andere dingen

Bron: https://open-eerstelijn.nl/over-open/wetenschap/

https://open-eerstelijn.nl/over-open/wetenschap/


Inzage in het medisch dossier rendeert



Toenemende zelfmanagement



Door digitalisering

o Samenwerken

o Pro-actief ipv reactief

o Patiënten in hun kracht



OPEN helpt huisartsen bij online inzage voor patiënten

Nog ideeën of vragen?

Mariëtte Willems, mariettewillems@open-

eerstelijn.nl


