GP at Hand voldoet niet aan
eisen
van
Primary
Care
Network voor financiering
Enkele malen(A, B, C en D)

eerder berichtte

ik over een controversiële wijze van
huisartspraktijkvoering in het Verenigd
Koninkrijk. Het gaat om GP At Hand. Dat is een
kleine groep huisartsen die met gebruik van de
app Babylon, huisartsgeneeskunde aanbiedt met
triagering met een chatbot(Babylon) en snelle
video-consulten. Het grote probleem met dit initiatief is dat
men evident doet aan cherry-picking waarbij men geen lastige,
complexe patiënten wil aannemen. De praktijken kennen daardoor
een groot aantal relatief gezonde mensen tussen de 20 en 40
jaar. Het is een mobiele populatie die dikwijls niet vlak bij
de praktijken woont. Deze wijze van praktijkvoering sluit
totaal niet aan bij het streven van de National Health
Service(NHS) om praktijken te laten samenwerken in zogenaamde
Primary Care Networks(PCN). Voor die PCN’s is geld
uitgetrokken om die te laten functioneren. Het gaat om 1,8
miljard Pond in totaal met gemiddeld 180.000 Pond per PCN.
Aan de vorming van PCN’s zijn voorwaarden verbonden. In
GPOnline op 2 mei 2019 is te lezen dat binnen de
huisartsenwereld grote zorgen bestaan over het disruptieve
effect op de financiering van huisartsenzorg als GP At Hand de
status van een Primary Care Netwerk zou krijgen. Zonder aan de
regels voor die organisatievorm te voldoen.

GP At Hand/Babylon
Van die zijde is te lezen dat men met de 50.000 ingeschrevenen
in Londen en Birmingham zegt zich goed te positioneren als
een PCN. Men zou op schema liggen om het registratieproces om

een PCN te worden, met als deadline 15 mei 2019. GP At Hand
zou ook andere praktijken uitgenodigd hebben zich bij hen te
voegen.

GPC/BMA
Het General Practioners Committee(GPC) van de British Medical
Association(BMA) laat bij monde van haar voorzitter Richard
Vautrey weten dat men niet begrijpt hoe GP At hand überhaupt
zou kunnen voldoen aan de eisen die aan PCN’s gesteld worden
door de NHS. Hij zei dat het idee dat een digitale
zorgprovider, met grote aantallen patiënten woonachtig ver van
waar ze geregistreerd staan, een PCN zouden kunnen vormen,
volkomen in tegenspraak
promoten is.

is met wat de NHS elders aan het

De kern van de PCN-gedachte is namelijk dat het om netwerken
van praktijken gaat waar de mensen bij in de buurt wonen. Bij
GP At Hand wringt dat al in London, maar temeer omdat men ook
in Birmingham werkt.

Bezwaar uit andere hoek
Vanuit de Londonwide Local Medical Comittee laat de leiding
weten dat de plannen van GP At Hand om een PCN te vormen het
hele zorgsysteem uit elkaar kunnen rukken met als consequentie
dat alle lopende dienstverlening van de NHS in Londen
gedestabiliseerd wordt. Dat komt omdat de financiering van
huisartsen, de gemeenschap en de ziekenhuizen in de richting
beweegt van conglomeraten van mensen die in duidelijk
gedefinieerde geografische gebieden wonen.

Voorwaarden
Waar men aan moet voldoen is vastgelegd in de Network Contract
Directed Enhanced Service( Network DES). Dat zijn voorwaarden
die uit onderhandeld zijn tussen enerzijds het General
Practioners Committee(GPC) van de British Medical

Association(BMA) en anderzijds NHS England.
Betrokkenen hebben daarin voor de huisartspraktijken
vastgelegd dat de te vormen netwerken moeten bestaan binnen
aangrenzende gebieden. Vanuit de Londonwide LMC Vraagt men
dan ook aan de NHS om alle praktijken en te vormen netwerken
te beoordelen volgens dezelfde regels. Regels waaraan GP At
Hand niet voldoet.

Ontregeling financiën
Het probleem dat GP AT Hand heeft gegenereerd bestaat hieruit
dat een relatief gezonde populatie wegtrekt naar hun praktijk
met de daarbij horende financiële middelen afkomstig van de
NHS. De overige praktijken blijven zitten met een bewerkelijke
populatie waarvoor de bekostiging afgenomen is.
Ook in Nederland vindt financiering plaats op basis van een
gemiddelde mix van patiënten waarbij voor achterstandsgebieden
een extra toeslag geldt. Bij het vormen van cherry-pickende
praktijken voor zeer mobiele jonge mensen zou ook hier het
systeem ernstig van slag raken.
Het is dan ook zinnig de ontwikkelingen in het Verenigd
koninkrijk te blijven volgen.
Wordt ongetwijfeld vervolgd.
W.J. Jongejan, 7 mei 2019

