
 

Wat is het doel van VIPP OPEN? 

“Ons doel is dat huisarts en patiënt beter in staat 

zijn om samen te beslissen”, geeft Bart aan. ”Inzicht 

in je gegevens, je uitslagen en afspraken via een 

portaal of een PGO zijn hier middelen voor.” 

Patiënten van 16 jaar en ouder kunnen vanaf 1 juli 

2021 hun medisch dossier online inzien bij alle 

huisartsen die zijn aangesloten bij OPEN (97% van 

alle huisartspraktijken). Een groot deel van deze 

huisartsen biedt deze mogelijkheid nu al via een 

portaal. Vanaf juli kunnen patiënten hun gegevens 

ook via een PGO bekijken.  

Verschillende modules 

OPEN werkt samen met 57 regionale coalities. Deze 

coalities helpen de huisartsen in de eigen regio om 

online inzage mogelijk te maken. Verder is het 

programma opgebouwd uit 5 modules. De 

basismodule is verplicht en zorgt ervoor dat 

gegevens beschikbaar komen en voldoen aan het 

MedMij afsprakenstelsel. Alle 57 regionale coalities 

hebben ook gekozen voor module 2: stimuleren van 

het gebruik. De ambitie is dat eind 2022 minimaal 

40% van alle Nederlanders gebruikmaakt van online 

inzage. Tot nu toe hebben 750.000 patiënten (5%) 

dit gedaan. Bart vertelt: “Het gebruik verschilt 

enorm per regio. Zo zijn er al enkele regio’s waar 

het gebruik al rond de 20% zit.”  

 

Om huisartsen te ondersteunen bij het 

enthousiasmeren van hun patiënten heeft OPEN 

samen met Pharos diverse materialen ontwikkeld. Zo 

is er een wachtkamerschermanimatie, diverse 

infographics, een patiëntenreis en invulschema.  Alle 

middelen gaan over online inzage en zoomen niet 

specifiek in op het gebruik van een PGO.  

 

Daarnaast zijn er nog 3 keuzemodules. In deze 

modules zit bijvoorbeeld de samenwerking met 

andere VIPP-programma’s, zoals ziekenhuis of 

apotheek. En het mogelijk maken van 

zelfmeetgegevens toevoegen aan het HIS, het 

Huisarts Informatie Systeem. “Module 5 is voor de 

PGO-alliantie interessant,” volgens Bart. “Hierin gaan 

we ervaring opdoen met PGO’s met gebruikers, 

zorgverleners en leveranciers.”  

Waar staat het programma nu? 

Als alle patiënten boven de 16 inzage hebben in hun 

eigen medische gegevens bij de huisarts, is het tijd 

om de mogelijkheden via een portaal en PGO verder 

uit te breiden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag van de maand:                                

Wat gaat VIPP OPEN opleveren? 
 

Deze vraag hebben we voorgelegd aan Bart Brandenburg, samen met Martina Bartelink is hij 

programmamanager van de VIPP-regeling OPEN. OPEN is het vierjarig versnellingsprogramma van InEen, 

LHV en NHG om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënt.  

 



 

 

Vraag van de maand: Wat gaat VIPP OPEN opleveren? 

Zoals gezegd, het doel is dat vanaf 1 juli 2021 

patiënten met een PGO bij elke huisarts  

terechtkunnen. Wat gaat er het komende half jaar 

gebeuren om dit mogelijk te maken? Bart: “Tot eind 

februari zitten we in de ontwikkel- en testfase. In 3 

regio’s zijn ervaringen in een pilot opgedaan met 

een aantal HIS- en PGO-leveranciers. Daarnaast 

doen alle HIS-leveranciers nu veldtesten, een kleine  

livegang. Het zwaartepunt van de uiteindelijke 

implementatie ligt rond april-mei.” 

Welke informatie krijgt de patiënt te zien? 

Met OPEN heeft de patiënt toegang tot de 

belangrijkste informatie voor actuele zorg. Het gaat 

hierbij om onder andere de volgende informatie: een 

uitslag van een onderzoek, zoals bloedonderzoek, 

het advies van de huisarts, de brieven van 

bijvoorbeeld het ziekenhuis, een lijst met medicijnen 

en allergieën en een overzicht van de ziekten en 

klachten die iemand heeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voortgang VIPP OPEN 
In de monitor op de website van 

OPEN is de voortgang van het 

programma te volgen:  

www.open-eerstelijn.nl/voortgang 

 

http://www.open-eerstelijn.nl/voortgang

