
Update OPEN maart ‘22 

Het laatste jaar van het OPEN-programma staat vooral in het teken van opschaling van 
portaalgebruik in de praktijken en ervaring opdoen met PGO’s op regioniveau. 

Hieronder een update in meer detail over status en activiteiten. 
 

Persoonlijk GezondheidsOmgevingen (PGO’s): landelijke ontwikkelingen en regio test 
Nu alle huisartsen op de ZorgAanbiedersLijst vindbaar zijn komen steeds meer PGO’s beschikbaar, 
welke op kleine schaal in het land getest worden. De hieruit volgende verbeteringen maken 
grootschaliger patiëntgebruik in de nabije toekomst mogelijk.  

Voorlopig zijn er geen grootschalige acties nodig van praktijken. Het OPEN-team volgt de landelijke 
ontwikkelingen op de voet en houdt jullie op de hoogte waar relevant. Patiënten die vragen stellen 
over PGO’s kunt u het beste doorverwijzen naar https://www.pgo.nl/. 
  
Wel gaan wij in het voorjaar, op regioniveau en samen met het Dijklander ziekenhuis, meer ervaring 
opdoen met relevante PGO’s. Daarmee kunnen we zorgverleners en patiënten meer concrete 
informatie en adviezen te geven over toepasbare PGO’s voor de regio. We zoeken nog een extra 
praktijk die wil bijdragen aan deze ‘regio test’ activiteit. Laat het ons weten als u hierin interesse 
heeft.  
  
Opschaling van portaalgebruik: regio status en support 
De focus voor de meeste praktijken is dus vooral op het opschalen van het patiëntenportaal, tot de 
ambitie van 20% gebruik van online inzage. In de eerste maanden van 2022 is de regio licht gegroeid 
naar 9,3%, waarbij landelijk 14,3% is. Dus we hebben nog een klein jaar voor de laatste stap.  
 
Een aantal praktijken in onze regio heeft die 20% al bereikt. Hun voorbeelden en tips delen we weer 
in de regio. In april verwachten we de nieuwe kwartaalrapportage van alle praktijken en delen deze 
individuele cijfers dan. Hiermee kan de praktijk de status/groei van het online gebruik ook zelf volgen. 
De cijfers uit de kwartaalrapportage geven het online inzage weer van het aantal gebruikers dat hun 
medisch dossier in het patiëntenportaal hebben opgehaald.  
 
Vanuit Zorgkoepel ondersteunen we de praktijken aankomende periode met online trainingen. De 
online training zijn terug te vinden op onze website. Op onze website zijn ook de veel gestelde vragen 
per HIS, communicatiemateriaal en tips terug te vinden. Maak hier gebruik van!   

Ook willen wij de praktijken graag individuele hulp aanbieden, als daar de behoefte aan is, om de 
doelstelling te behalen. We horen graag waar we kunnen helpen en ondersteunen jullie daar graag 
bij.  

Vragen? 
Neem contact op met Nieska Wijk, projectondersteuner Zorgkoepel via n.wijk@zorgkoepelwf.nl 
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