Faillissement tweede PGO in
2018 laat vendor-lock-in zien

Op 19 november 2018 ging het bedrijf Myownfile B.V. failliet.
Het is een bedrijf dat naast de communicatie van medische
informatie
tussen
zorgaanbieders
ook
inzage
van
ziekenhuisgegevens door de patiënt mogelijk maakte met een
toepassing genaamd Meddex. Daarnaast had men ook een
Persoonlijke GezondheidsOmgeving(PGO) in de portefeuille. Dat
is een ICT-toepassing waarbij de patiënt medische informatie
van meerdere zorgaanbieders kan opslaan. Het is al het tweede
bedrijf dat PGO’s maakt dat in 2018 failliet ging. Op 10 juli
2018 ging de PGO-maker Patient1 al failliet. Het faillissement
van Myownfile had tot gevolg dat het ziekenhuisportaal
Medischegegevens.nl waarmee patiënten hun zorgdata kunnen
inzien acuut in gevaar kwam. Met de curator is afgesproken dat
de portalen die o.a. bij het Bronovo- en het Haaglandenziekenhuis in Den Haag in gebruik zijn nog vier weken in de
lucht zouden blijven. Men werkt aan een doorstart van het
bedrijf, maar dat is nog niet zeker. De failliete PGO-maker
Patient1 bleek recent overigens overgenomen te zijn door PGOmaker IVIDO. Het faillissement van Myownfiles B.V. laat ook
pijnlijk zien hoe een ziekenhuis, voor de dienstverlening aan
patiënten, vastgebakken zit aan een leverancier van ICTdiensten. Bij het failliet gaan van een portaal-leverancier
kan die dienst plots uit de lucht gaan. Het zelfde probleem
speelt ook bij de PGO’s.

Vendor-lock-in
Het faillissement van Myownfile B.V. veroorzaakte meteen
onrust. Bij het uit de lucht gaan van de genoemde
ziekenhuisportalen en tientallen andere zorgaanbieders, zoals
apotheken zou opeens geen toegang van patiënten tot hun
zorgdata in die instellingen bestaan. Met het in de lucht
houden gedurende vier weken heeft men voor zowel de
zorgaanbieders als voor een eventuele overnamekandidaat tijd
gekocht. Het legt echter wel genadeloos bloot dat er niet
zomaar overgeschakeld kan worden naar een andere leverancier.
Men zit met huid en haar vast aan de leverancier: een
zogeheten vendor-lock-in. Het mag dan wel zo zijn dat de data
van de zorgaanbieders op de eigen database van die
zorgaanbieder staan, maar de dienstverlening krijgt wel een
enorme knauw. Het is zeer lastig en tijdrovend hetzelfde
binnen korte tijd, enkele weken, te bereiken bij een andere
leverancier.

Ook bij PGO
De in 2018 omgevallen PGO’s waren nog niet grootschalig in de
lucht, maar een vendor-lock-in gaat bij het breed uitrollen
van de PGO’s in 2020 ook spelen. Als de patiënt een PGO heeft
waarin hij/zij de eigen zorgdata opslaat en beheert dan
ontstaat er bij een faillissement van de leverancier een zeer
groot probleem voor de patiënt. Het is gezien de moderne
technologie maar helemaal de vraag of de data in het eigen PGO
fysiek op de eigen PC of smartphone staan. Ik vermoed dat de
meeste, zo niet alle PGO’s met cloud-opslag werken waarbij het
PGO de toegang regelt. De structuur van de opslag en de wijze
van ontsluiting zal voor alle PGO’s anders zijn. Anders had
men wel met één toegekund. Ik vermoed dan ook dat bij een
faillissement van een PGO-leverancier het een geval van jammer
wordt als de patiënt dan bij zijn data wil komen.

Opnieuw PGO-inhoud opbouwen
Het zou zo maar kunnen zijn dat door het niet meer terughalen

van de opgeslagen data de patiënt genoodzaakt zal zijn een
nieuw PGO van het begin af aan weer te moeten vullen met data
die bij alle zorgaanbieders zijn opgeslagen. Het is niet te
verwachten dat
ten behoeve van een aantal patiënten de
failliete PGO door andere leveranciers, zorgverzekeraars of
overheid in de lucht gehouden zal worden.

Complicatie
Een complicerend punt is ook dat in de ogen van allerlei
beleidsmakers en beslissers rond de PGO’s de gedachte leeft om
de patiënt bij voorkeur niet zelf te laten betalen voor het
PGO. Ervaringen in het buitenland hebben namelijk al laten
zien dat het animo daar laag is. Ook Nictiz stelt in de
eHealthmonitor 2018 ook dat het niet storm zal lopen rond de
PGO’s in 2020. De patiënt zelf laten betalen wordt dan ook als
de slechtst denkbare optie gezien. Door het niet zelf betalen
zal de patiënt zelf geen effectieve vuist kunnen maken voor
zover die al wat voor zou stellen.

Huid en haar
Concluderend kan ik met een gerust hart stellen dat er op de
genoemde plekken sprake is van een enorme afhankelijkheid van
het gezond zijn van de ICT-leverancier van portaal- en PGOdiensten. De klant zit er met huid en haar aan vast. Op zich
heeft het failliet gaan op die manier ook nog positieve
kanten. Je kan namelijk nu al zien waar het straks zal gaan
schuren.
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