
                                                                                                                                 

 

 
Notulen  
 

Datum 
overleg 

13-01-2020 

Aanwezig Patrick Smeets, Henriëtte Swijgman, Thom Geven, Caro van Uden, Bert Zonneveld, Judith 
Hazelzet  

Afwezig Katrien Verstraete, Jos Ridderbeks, Joep Lautenschutz, Davy Dierx, Gaspard Knops, Marc 
Munnik 

 
 
Besproken onderwerpen 18-11-2019 

Onderwerpen 

1. Notulen en actiepunten overleg 18-11-2019 

 Notulen zijn akkoord.  
 

 Geen ingekomen stukken/ mededelingen  
 

 
2. Stand van zaken OPEN 

 
- Alle Hissen hebben een contract getekend met OPEN. Dit houdt in dat alle Hissen zich 

conformeren naar de ‘regels’ die OPEN oplegt. Vooralsnog denken de Hissen alles gereed te 
hebben voor juli 2020.  

- Stand van zaken: 
o Alle huisartsen (op 2 praktijken na) hebben de deelname verklaring getekend en 0-

meting uitgevoerd 
o 2 overige praktijken volgen nog  
o LHV heeft informatie stuk gepubliceerd; deze is ook terug te vinden in de nieuwsbrief 

van ZIO  
- Modules OPEN 

o Judith geeft aan dat wij in januari de subsidie aanvraag gaan indienen. Wij moeten 
vooraf aangeven welke modules aangevraagd worden (dit kan niet meer aangepast 
worden).  

o Met alle zorggroepen in Limburg is afgesproken dat module 1 en 2 gezamenlijk wordt 
aangepakt; dit is de basis.  

o Er kan voor maximaal 3 modules subsidie aangevraagd worden. We hebben dus nog de 
keuze uit module 3, 4 of 5.  

o Judith licht de modules kort toe: zie bijlage 1 voor een overzicht van de 
instroomcriteria, activiteiten en resultaten.  

o Advies vanuit ZIO is om module 5 aan te vragen; dit omdat de PGO’s hoe dan ook op de 
markt gaan komen en patiënten hier naar gaan vragen. Module 5 geeft de mogelijkheid 
om praktijkervaring op te doen met PGO’s en in gezamenlijkheid oplossen van 
praktische problemen.  

o De BAC ICT vindt module 3 ook een optie; deze vindt men interessant, omdat de 
patiënt dan ook inzage krijgt van andere disciplines.  

o De BAC twijfelt nog aan het PGO. 
o Er volgt een stemronde: allen stemmen voor module 3 als extra module.    
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3. Evaluatie Whitebox 
 

- Judith heeft vragen opgesteld en neemt deze door met de BAC leden. 
- Patrick geeft aan dat het goed is om telkens onderscheid te maken in whitebox in de praktijk en 

op de HAP. Judith past dit aan.  
- Jos heeft nog aangegeven (via de mail) dat evaluatie wellicht nu te vroeg is. Er is recent nog 

e.e.a. aangepast op de HAP. De Whitebox kan nu pas 2/3 maanden goed gebruikt worden.  
- BAC leden zijn het hiermee eens. 
- Judith zal de vragen nog voorleggen aan de BAC HAP. Daarna wordt gekeken naar het moment 

van evaluatie.  

4. Overige onderwerpen 
 

- Stand van zaken Helder: 
o 5 van de 6 praktijken zijn aangesloten op Helder en kunnen in de applicatie 
o De hoeveelheid patiënten die vanuit de VVT ontsloten zijn in Helder valt nog erg tegen: 

dit heeft te maken met de toestemmingsverklaring van de patiënt.  
o Het plan is om vanaf Maart alle praktijken aan te sluiten. Er moet bekeken worden of 

dit haalbaar is.  
 

- Stand van zaken TIPP: 
o Aantal verwijzingen blijft groeien 
o Koppeling micro his is af en wordt nu getest; in januari krijgen de microhis praktijken 

uitleg  
o De zorgnavigator wordt momenteel door een paar praktijken uitgetest  

 
 

- Stand van zaken digitale diagnostiek: 
o De planning is om in januari een systeemtest uit te voeren; er wordt bekeken of 

technisch alles goed werkt.  
o Als alles goed loopt dan volgt een pilot  

 
 
- Stand van zaken AVG:  

o Patrick geeft aan dat er vaak verkeerde info bij hem terecht komt (patiënten info die 
voor Jeroen Smeets is bedoeld). Dit wordt telkens doorgegeven aan het MUMC+.  

 
5. Rondvraag  
- Geen bijzonderheden  

 
 

 
Actiepunten  vergadering 13-1-2019 

Nr onderwerp Actiepunt Wie Eind 
datum 

1 LSP/Whitebox Evaluatie van Whitebox  
Evaluatie vragen opstellen  

ZIO Q1-2 
2020 

4 OPEN OPEN aanvraag indienen  ZIO Jan 2020  

 


