Ketenzorg via het
slak kruipt voort

LSP:

de

Al vaker schreef ik op dit medium over de
pogingen om de functionaliteit van het
landelijk SchakelPunt(LSP), dat tot nu toe een
half miljard euro kostte, op te krikken.
Recent berichtte ik over het TWIN-project ,
maar ik wil weer eens terugkomen op een LSPproject dat voortkruipt met het tempo van een
slak: de ketenzorgberichtgeving via het LSP. De pogingen om
dat te gaan realiseren dateren van eind 2013. We leven nu in
maart 2019 en er is nu mondjesmaat sprake van een uitrol in
twee regio’s. In 2019 moeten nog vier regio’s gaan volgen. En
dat terwijl het OZIS-systeem, waarvoor het LSP als vervanging
zou gaan werken, per 2020 uit de lucht zou gaan. Het
gebruiksrecht voor de ketenzorg-standaard van dat systeem zal
op 1 januari van dat jaar door de Stichting OZIS beëindigd
worden. De afgelopen jaren werd pijnlijk duidelijk dat het
realiseren van ketenzorg-communicatie via het LSP een zeer
weerbarstige materie is. Het is dan ook te zien aan het tempo
waarin alles plaatsvindt: een slakkengang.

Ontwikkelingstempo
Eind 2013 ondertekenden een aantal partijen uit de
eerstelijnszorg bij VZVZ een tweetal documenten: het Convenant
Ketenzorg en het Programmaplan Ketenzorg.
De stukken zijn
nooit door VZVZ gepubliceerd, maar bereikten mij doordat ze
ergens van de wagen vielen. Daarin stond een uiterst ambitieus
schema om per 2015 ketenzorg-communicatie via het LSP geregeld
te hebben. Het bleek ook niet binnen die tijd te kunnen. In
de loop der tijd bleek dat het standaardisatie-instituut voor
de zorg-ICT, Nictiz, uitgebreid ingezet moest worden voor
onder andere het ontwikkelen van zorgbouwstenen. Dat is nodig

om het ketenzorgbericht modulair vorm te geven.

LHV
Zeer opvallend was ook dat bij alle ondertekenaars van het
convenant de Landelijke Huisartsen Vereniging(LHV) ontbrak. Ik
schreef
er
in
januari
2014
op
de
website
www.huisartsvandaag.nl een artikel over. Een reden daarvoor
is
nooit
gegeven,
maar
laat
zich
raden.
Als
ketenzorgcommunicatie namelijk uitsluitend via het LSP zou
plaatsvinden zou er de facto dwang ontstaan voor huisartsen om
aan te sluiten op het LSP. Ook toen medio 2018 het bericht
verscheen dat de OZIS-ketenzorg standaard per 2020 beëindigd
zou worden liet de LHV niets van zich horen.

Pilots
In 2017 en 2018 hebben pilotprojecten na eerdere Proofs of
Concept(POC’s) plaatsgevonden bij de
Zorggroep Ketenzorg
West-Friesland( met zes huisartspraktijken) en Zorggroep
Friesland(met 12 huisartspraktijken). In die testen deden
slechts vier van de acht huisarts-informatie-systemen(HIS-sen)
mee en slechts twee van de bij praktijkverpleegkundigen in
gebruik zijnde keten-informatie-systemen(KIS-sen). Naar eigen
zeggen van VZVZ zijn de pilotprojecten succesvol verlopen.

Opschalen
Het probleem met het opschalen naar een landelijk niveau is
dat de haalbaarheid vaak omgekeerd
evenredig is met de
schaalgrootte. Daarbij zal ongetwijfeld een rol gaan spelen
dat niet alle HIS-sen en KIS-sen waarmee ketenzorg bedreven
wordt, deelnamen aan de pilots. Eigenlijk heeft alleen het HIS
Promedico ASP via het internet (op 13 februari 2019) laten
weten dat het helemaal gereed is voor de implementatie voor
het ketenzorgbericht via het LSP. Onduidelijk is hoever andere
systemen zijn.

Opnieuw toestemming patiënt
Een bijkomend probleem is ook dat in de rechtszaak van de
Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen tegen VZVZ door de
Rechtbank Midden Nederland op 23 juli 2014 in rechtsoverweging
5.18 bepaald is dat de opt-in-toestemmingen voor het LSP die
verkregen zijn alleen gelden voor de toen aanwezige
functionaliteit. Dat was de waarneem- /huisartsenpostinzage
van huisartsendata en de medicatieoverzichten. VZVZ bevestigde
dat ook voor de rechtbank
Elke uitbreiding van de
functionaliteit zal ook volgens VZVZ opnieuw toestemming van
de burger vereisen, dus bij de ketenzorg.

Beperkte omvang
Omdat tot heden maar ongeveer een derde van de Nederlanders
een opt-in-toestemming gaf voor het delen van huisartsgegevens
zal uitwisselen van ketenzorgberichten via het LSP slechts een
beperkte omvang kennen. Mogelijk dat onder degenen die
toestemming gaven een flink aantal chronische patiënten zit
die onder de ketenzorg vallen.
Al met al maakt het bovenstaande duidelijk dat het laatste
woord over de landelijke uitrol van ketenzorgcommunicatie via
het LSP het laatste woord nog niet gezegd is. Het is ook de
vraag of het qua omvang ooit iets voor gaat stellen.
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