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Onderwerpen

1. Notulen en actiepunten overleg 09-09-2019
 Notulen is akkoord.


Geen ingekomen stukken/ mededelingen

2. Stand van zaken OPEN
-

Judith heeft op 11-11-2019 een bijeenkomst bijgewoond van OPEN.
o Om in aanmerking te komen voor de subsidie dient de zorggroep i.s.m. de kring
Limburg een subsidieaanvraag te doen.
o Huisartsen die willen deelnemen (en dus in aanmerking willen komen voor het
subsidiebedrag) dienen een verklaring van deelname te tekenen
o De regio dient een 0-meting te doen, waarvoor extra informatie vanuit de
huisartsenpraktijken wordt gevraagd.
o Judith heeft hiertoe een informatiebrief opgesteld voor de huisartsen: deze brief wordt
doorgenomen. Deze zal ook nog bij het bestuur worden besproken. Na akkoord zal
deze worden verstuurd naar de praktijken.
o De huisarts komt bij deelname in aanmerking 2,83 per i.o.n. (1-malige toekenning); de
huisarts zal wel aan een aantal voorwaarden moeten voldoen:
 Deelname aan een regionale coalitie
 Deelname aan de door de regionale coalitie in het kader van OPEN
georganiseerde scholing voor de basismodule ‘implementeren online inzage
conform de richtlijn online inzage in het H-EPD door de patiënt’
 Patiënten zijn geïnformeerd op welke wijze de eigen gezondheidsgegevens
elektronisch kunnen worden ingezien
 Het huisartsinformatiesysteem functioneert conform de richtlijn online inzage
in het H-EPD door patiënt.
o Vraag: wat is de status van de Hissen m.b.t. OPEN?
 OPEN eerstelijns is momenteel bezig met de contractering van de hissen. In het
contract worden de afspraken vastgelegd omtrent digitale inzage conform de
standaarden.
 Op dit moment zijn de hissen nog niet klaar, maar hebben allemaal de intentie
uitgesproken alles gereed te hebben voor de deadline
 De leveranciers krijgen financiering van OPEN om de nodige standaarden te
implementeren

o

Advies vanuit OPEN: indien praktijken een rekening krijgen van een leverancier voor
het gereed maken van het systeem voor openstellen van data: svp melden! (dit kan bij
Judith Hazelzet; zij geeft dit dan door aan OPEN).

3. Overige onderwerpen
-

Stand van zaken Helder:
o 6 pilotpraktijken gaan starten met gebruik van helder. Over een paar weken zullen de
eerste ervaringen bekend zijn.

-

Stand van zaken TIPP:
o De zorgnavigator is live. Aantal proefpraktijken zijn eerst gestart.
o Ervaringen uit de groep; het werkt prettig. Wachttijden en afstand is handig
o De kwaliteitskenmerken zijn wel nog beperkt; b.v. urologie; de kwaliteitskenmerken
zijn vaak gebaseerd op specialistische data.
 Deze ervaringen zijn al gedeeld in de gebruikersraad.
 De kwaliteitsinformatie wordt nog verder ontwikkeld

-

LSP/ Whitebox:
o Vraag vanuit HAP en bestuur is om whitebox te gaan evalueren.
o Momenteel gebruiken +/- 10 praktijken Whitebox.
o Er wordt gebrainstormd over vragen/ manier van uitvragen;
 Suggestie is om de vragenlijst mee te sturen met een sms na een dienst op de
hap (de link naar de vragenlijst kan hierin verwerkt worden)
 Vragen m.b.t. gebruik whitebox; hoe vaak geraadpleegd/ ervaringen/
opmerkingen/ suggesties.
 Judith zal een opzet maken, dit zal de volgende vergadering worden besproken.

-

Stand van zaken digitale diagnostiek:
o ZIO kant is klaar. MUMC+ is nog niet gereed. Mogelijk dat begin 2020 een pilot gaat
starten.
o Vraag is hoe het naar andere aanbieders toe gaat
 Judith heeft navraag gedaan na de vergadering: eerst wordt de digitale module
met MUMC afgerond, daarna verder kijken.

-

Stand van zaken AVG: GB
o Joep geeft aan dat Prescriptor geen gebruik maakt van een beveiligde site (zonder
slotje). Judith zal dit nagaan bij Digitalis.

4. Rondvraag
- Katrien geeft aan nog steeds ontevreden te zijn met de support van CGM.
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