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Zoals u weet zijn we binnen de regio bezig met het OPEN-project voor de huisartsen in regio Gooi en 
Omstreken. In februari communiceerden we dat de basis e-learning als eerste op het programma stond 
in maart. Vanwege COVID-19 hadden we deze (en andere) activiteiten even on-hold gezet. Maar we 
begrijpen dat er nu weer ruimte is om aandacht aan OPEN te besteden en vandaar dat de 
contactpersoon van uw praktijk bericht over de e-learning ontvangt. Het programma OPEN is 
onderverdeeld in vijf afzonderlijke modules waarvan scholing er een is. De eerste e-learning (van de 
twee) is nu voor huisartsenpraktijken beschikbaar. De contactpersoon van uw praktijk ontvangt 
binnenkort een e-mail vanuit het OPEN e-learning platform. Hiermee kan de contactpersoon de e-
learning delen met de collega’s in de praktijk. 
 
Zoals eerder aangegeven hoeven we per 1 juli 2020 nog niet aan alle OPEN voorwaarden te voldoen. 
Er is een overgangsperiode waarin we de verschillende activiteiten gedurende 2020 kunnen uitvoeren. 
We beginnen dus met de e-learning en zullen bewaken dat we op elk moment voldoen aan de wet en 
de subsidie eisen. 
Om te voldoen aan de voorwaarden voor de OPEN-subsidie dienen per praktijk minimaal één huisarts 
en (indien van toepassing) één praktijkondersteuner, één praktijkmanager en één praktijkassistent de 
e-learning te volgen. Voor het afronden van de e-learning wordt een accreditatiepunt toegekend. 
Daarnaast is afronden een eis voor het verkrijgen van de OPEN-subsidie van €2,83 per ingeschreven 
patiënt.  
 
Vragensessie 
Het kan zijn dat u of uw collega’s na afronding van de e-learning vragen hebt over de e-learning, de 
impact van online inzage of de activiteiten in het OPEN-project. Daarom hebben we een aantal 
online vragensessies gepland waarin we al deze vragen, punten en input kunnen doornemen en 
beantwoorden.  
 
De online Zoom sessies vinden plaats op: 

 Dinsdag 12 mei 2020 11.00-11.30 uur,  

 Donderdag 14 mei 2020 12.00-12.30 uur 

 Maandag 18 mei 2020 15.00-15.30 uur 
 
Wij sturen u een uitnodiging voor de Zoom meeting en u kunt zelf bepalen of en aan welke sessie u 
of uw collega deelneemt.  
 


