Nauwelijks een zuchtje wind
en de eerste PGO-boom valt om

Nog voor de persoonlijke gezondheidsomgevingen(PGO’s) goed en
wel actief zijn is de eerste al omgevallen. Op het online
magazine Skipr is op 12 juli 2018 te lezen dat de zorg-ICTaanbieder Patiënt1 door de Rechtbank Midden-Nederland op 10
juli j.l. failliet verklaard is. Dit bedrijf was naar eigen
zeggen de grootste aanbieder van Persoonlijke Gezondheids
Dossiers(PGD’s). Helaas is niet duidelijk hoe groot dat is.
In 2020 zouden de Nederlandse burgers in staat moeten zijn hun
eigen medische data op te slaan en te beheren in deze PGO’s.
PGO is een gewoon een synoniem voor PGD, maar ten kantore van
VWS vond men de term PGD te beladen, gezien het echec van het
Landelijk Elektronisch Patiënten Dossier(L-EPD). Het
ministerie van VWS stimuleert met een flink aantal
subsidieregelingen de randvoorwaarden voor de PGO’s. Onder
andere door het helpen ontwikkelen van de zogenaamde MedMijprotocollen, een stelsel van afspraken op ICT- gebied,
waardoor het mogelijk zou worden de zorgdata in PGO’s te
stoppen.

Verdienmodel
Het probleem met de PGO’s men heel graag wil dat die er komen,
dat er uitgebreid gesleuteld is aan de randvoorwaarden
waaronder ze moeten werken, maar dat er eigenlijk geen zicht
is op een verdienmodel. Dat zou er moeten zijn om de
investeringen terug te verdienen. Binnen het ministerie van

VWS, bij de Patiëntenfederatie Nederland hoopt men dat de
markt zijn werk zal gaan doen. Het is echter maar de vraag of
er wel een markt is voor de PGO’s.

Markt creëren
Alle pogingen van de overheid rond de PGO’s zijn erop gericht
om een momentum te genereren waardoor een marktmechanisme op
gang komt. Met aanjaag- of impulssubsidies denkt men het maken
van maken en onderhouden van de PGO’s op gang te brengen. De
vraag is echter of er wel iets effectiefs op gang wordt
gebracht. Tijdens een technische briefing van leden van de
vaste Tweede Kamer-commissie voor VWS op 22 mei 2018 zei
Marcel Heldoorn van de Patiëntenfederatie Nederland,
ondersteund door de Chief Information Officer(CIO) Ron
Roozendaal van VWS dat hij hoopte en verwachtte dat de
zorgverzekeraars het maken en onderhouden van de PGO’s op zich
gaan nemen. Op 30 juni 2018 deed minister Bruno Bruins in een
verzameloverleg van diezelfde TK-commissie het nog een keer
over door uitgebreid te verkondigen dat de zorgverzekeraars
zeker wel het voortouw zouden nemen. Dat was op basis van zijn
inschatting dat de “gezondheids- awareness” bij de burgers zou
toenemen door de PGO’s. Het probleem voor Bruno Bruins en
consorten
is dat de zorgverzekeraars zich daarover totaal
niet uitgelaten hebben.

Geen interventie
De zorgverzekeraars hebben ook geen interventie gepleegd in de
PGO-wereld toen het met Patiënt1 misging. Daarbij doel ik op
pogingen deze PGO-aanbieder in de lucht t ehouden. Het lijkt
er dus op dat zij de kat uit de boom kijken en zich nog
nergens aan willen committeren.

Alleen grote spelers
In het online magazine SmartHealth vraagt redacteur/eigenaar
Jan Jacobs zich ook hardop af of er wel een verdienmodel is
voor kleine PGO-makers. Het illustreert in zijn ogen nog maar

eens hoe lastig het is een effectieve subsidieregeling te
ontwerpen voor een markt waarvan je niet weet hoe die eruit
gaat zien. Het toeval wil dat het ministerie van VWS op de dag
dat het faillissement van Patiënt1 in de media verschijnt naar
buiten komt met een subsidieregeling impulsfinanciering PGOleveranciers 2018-2020. Daarin zit vier miljoen euro waarbij
voor elke potentiele PGO-maker 160.000 euro beschikbaar is.
Daarmee kan je net twee programmeurs een jaar aan het werk
zetten. Echte stimulering van kleine spelers zal er niet mee
van de grond komen. Het zal er dan op neer komen dat alleen de
echt grote spelers in de zorgICT- markt mee gaan doen in het
eindspel met de PGO’s. Daarmee doel ik dan op bedrijven als
Philips, Amazon, Apple, Microsoft etc.

Animo?
Waar iedereen zich ten kantore van VWS, MedMij, Nictiz en VZVZ
zich nog wel eens grandioos kan vergalopperen is het
uiteindelijke animo voor de PGO’s bij de burger. Een signaal
dat het met de interesse wel eens fors kan tegen zitten kunnen
we nu al zien is wat we nu zien bij de belangstelling van de
burger voor het patiëntenportaal en meer specifiek nog het
elektronisch consult via dat portaal. Via het portaal kunnen
afspraken gemaakt worden, medicijnen besteld, laboratorium
uitslagen ingekeken worden. Eigenlijk zijn het al een soort
PGO’s. Uit cijfers van Nictiz in de eHealth-monitors blijkt
dat belangstelling er wel is, maar niet in die mate als men
ingecalculeerd had. Uiteraard is daar weer een
stimuleringsprogramma op gezet dat toevalligerwijze ook net in
de afgelopen week van start ging. Het zijn gouden tijden voor
de mannen en vrouwen in de PR-branche in de zorg, maar het is
mar de vraag of dat stimulering van de vraag ook echt
beklijft.

Slecht voorteken
Het is een slecht voorteken dat aan de vooravond van het van
start gaan van PGO’s de eerst al omvalt zonder een duidelijk

zuchtje wind. Het is ook maar zeer de vraag of met allerlei
subsidie- en stimuleringsprogramma’s iets ontstaat wat er niet
was en waarvan de omvang bijzonder ongewis is.
Vermoedelijk zal het ooit wel weer uitdraaien op een
parlementaire enquête met de vraag hoe iedereen zo suf kon
zijn om iets te gaan stimuleren waar een zeer beperkte vraag
naar is.
W.J. Jongejan, 14 juli 2018.

