
 
 

 
 
Uitnodiging eerste e-learning OPEN 
 
Beste huisarts/praktijkhouder, 
 
In het kader van het project OPEN waarbij de online inzage wordt geregeld is de eerste e-learning 
module inmiddels beschikbaar. Om de registratie van deze module in goede banen te leiden willen wij 
u vragen voor de praktijk een contactpersoon te benoemen. Deze medewerker zal de uitnodiging 
voor het volgen van de e-learning ontvangen en kan voor uw praktijk deelnemers aan de e-learning 
toevoegen. 
 
U kunt de contactpersoon via deze link doorgeven tot uiterlijk 5 mei. Indien wij geen reactie 
vernemen zullen wij u -huisarts/praktijkhouder- als contactpersoon aanmelden met het e-mailadres dat 
bij ons bekend is. 
 
Module 1 behandelt de basis van online inzage 
Wat houdt online inzage in en wat is het nut voor huisartsen, praktijkmedewerkers én patiënten?  
De wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage worden toegelicht. Ook maakt u 
kennis met de praktische toepassingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor uw praktijkvoering? 
Huisartsen en praktijkmedewerkers die online inzage al toepassen, delen ervaringsverhalen, tips en 
valkuilen.  
 
Hoewel een deel van de informatie uit deze verplichte e-learning wellicht al bij u bekend is, geeft dit 
toch een goed beeld van de basis van online inzage. Deelname neemt ongeveer 1,5 uur van uw tijd in 
beslag en u ontvangt 1 accreditatiepunt. Er is voor een aantal groepen accreditatie aangevraagd (*).  
U kunt de training desgewenst in delen doen. Als u de e-learning tussentijds stopt, kunt u later 
opnieuw inloggen en verder gaan waar u gebleven was. Het programma bewaart de gegevens die u 
tot dan toe heeft ingevuld. Na deelname ontvangt u bij goed gevolg een certificaat. Het is belangrijk 
dat u dit certificaat direct download en bewaart. Voor huisartsen wordt de accreditatie in GAIA vanzelf 
verwerkt en is het certificaat alleen voor uw eigen administratie; de overige beroepsgroepen dienen 
hun certificaat zelf te uploaden in het registratiesysteem ten behoeve van hun accreditatie 
(bijvoorbeeld KABIZ etc.). 
 
Voor de volgende medewerkers geldt een verplichte deelname 
Om te voldoen aan de OPEN-voorwaarden dient per praktijk minimaal één huisarts en- indien 
werkzaam in de praktijk- één praktijkondersteuner, één praktijkmanager en één 
praktijkassistente, de e-learning succesvol te doorlopen. De overige medewerkers van de praktijk 
mogen de e-learning uiteraard ook volgen, maar dit is niet verplicht.  
 
Hoe nu verder? 
Na het aanmelden van de contactpersoon voor uw praktijk (indien u dit zelf bent hoeft u dus niks te 
doen) ontvangt deze per e-mail een uitnodiging via OPEN, waarmee een account kan worden 
aangemaakt en deelnemers kunnen worden toegevoegd. Deze medewerkers krijgen automatisch een 
uitnodiging via  een uniek e-mailadres. Het is dus belangrijk dat bij het aanmelden van de personen 
die binnen uw praktijk de e-learning gaan volgen, zowel de naam, functie als een uniek e-mailadres 
opgegeven wordt. 
In de bijgevoegde handleiding staat beschreven hoe dit in z’n werk gaat. 
 
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de regiocoalitie via open@hknhuisartsen.nl  

*Huisartsen (KNMG), Praktijkassistenten (KABIZ), Praktijkmanagers huisartsenzorg (KABIZ), Praktijkondersteuners (NVvPO), 

Specialisten ouderengeneeskunde (KNMG) 

Regiocoalitie 
 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=IuLEIovjJkuW1hr7rDfwrnZGsGcjk6ZOrgg-Jcxai1BUMUZIME1HTUxEWlAwSTBVUVRNVVI2V1dRSy4u
mailto:open@hknhuisartsen.nl

