GP at Hand in Londen gaat
steeds meer wringen binnen de
NHS
In de afgelopen twee jaar schreef ik meerdere
keren over het GP at Hand initiatief met
gebruik van de app Babylon in Londen en
Birmingham. Dat was in 2017, 2018 en 2019.
Nieuwe berichtgeving uit het Verenigd
Koninkrijk laat zien dat de GP at Handpraktijken conform NHS-regelgeving gedwongen
kunnen gaan worden nevenvestigingen te gaan openen. Het aantal
patiënten in de vijf GP at Hand praktijken is nu rond de
60.000. Uit alle 32 zorggroepen van de NHS in Londen heeft men
nu rond de 1000 patiënten overgenomen. Op basis van NHSregelgeving zou GP at Hand in al die gebieden nevenvestigingen
moeten gaan openen. Die zullen volgens kenners nimmer een
sluitende financiering hebben.

Aanbod
GP at Hand adverteert zich als een NHS-praktijk waarbij het
24/7 mogelijk is op elke gewenst moment van de dag of nacht
een video-afspraak te maken met een huisarts. Men zegt binnen
twee uur een consult te kunnen regelen. GP at Hand maakt
gebruik van de triage-app Babylon, waarvan men zelf zegt dat
die zeer nauwkeurig zou werken

Cherry picking
Ook al ontkent GP at Hand heftig dat er sprake is van een
forse selectie in het patiëntenbestand, is het niet te
ontkennen dat het zo wel is. In de eerste plaats is dat te
zien aan de leeftijdsopbouw van de praktijk. 75%, sommigen

zeggen zelfs 83 procent, van hun populatie i tussen de 20 en
34 jaar oud. Slechts 18 % is tussen de 35 en 64 jaar. In de
tweede plaats neemt men geen patiënten over met complexe
problematiek, zwangerschap en verslaving. Ik berichtte
daarover al eerder. Overigens
is het zo dat 28 % van de
mensen die zich ooit inschreven bij GP at Hand zich al weer
uitgeschreven hebben. Dat afgezet tegen een gemiddelde van 15
% voor “normale” huisartspraktijken.

Aantallen
De huisartsenzorg in Londen is opgedeeld in 32 zogenaamde
Clinical Commissioning Groups(CCG’s). De leiding van GP at
Hand heeft tijdens een onderzoek kenbaar gemaakt dat het
inmiddels meer dan 1000 patiënten heeft in 18 Londense CCG’s.
Vanuit 13 CCG’s heeft men meer dan 2000 patiënten overgenomen.
Binnenkort zullen uit elk van de CCG’s meer dan 1000 patiënten
overgestapt zijn.

Wringen
Volgens bestaande regelgeving moet huisartspraktijken die uit
een CCG een substantieel aantal patiënten opgenomen hebben in
hun praktijk in die regio een aparte fysieke vestiging moeten
realiseren. De drempelwaarde ligt rond de 1000 a 2000
patiënten. aangezien kleine nevenvestigingen nooit financieel
haalbaar zullen zijn. Dat heeft de leiding van GP at Hand
inmiddels ook naar buiten gebracht. Men zegt binnen de NHS te
opereren maar dit soort regels komen dan weer niet echt uit.

Problematische regeringssteun
GP at Hand ondervindt op hoog niveau steun. De minister voor
volksgezondheid en sociale zaken
Hand fanatiek. Hij meldde zelfs
hebben. Hij steunt het initiatief
digitale, disruptieve oplossing is

Matt Hancock steunt GP at
zich daar ingeschreven te
omdat het in zijn ogen een
voor de NHS-problemen.

Niet disruptief, maar destructief
Steeds meer blijkt dat GP at Hand een destructieve werking
heeft op bestaande zorgsystemen. De zorgregio waar GP at Hand
actief is kent door het selectieve functioneren inmiddels een
miljoenen tekort. Dat omdat juist de mensen die de laagste
zorgkosten met zich meebrengen vertrokken. Door steun van
hogerhand dijt echter GP at Hand steeds verder uit zonder
verantwoording af te hoeven leggen voor
de tekorten die
elders ontstaan.

Gevaarlijk
Wat er met GP at Hand in het Verenigd Koninkrijk gebeurt,
dient ook een waarschuwing voor ons in Nederland te zijn. Ook
hier zien we dat de overheid, het ministerie van VWS om meer
specifiek te zijn, enorm stuurt op het gebruik van digitale
oplossingen in de zorg. Daarbij dendert men soms als een
bulldozer door de kamer zonder direct de consequenties te
overzien. We kennen hier ook mensen die net al Matt Hancock,
in zijn woorden, een technisch ecosysteem willen optuigen met
innovatieve bedrijven.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee.
W.J. Jongejan, 25 september 2019
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