Ontbrekend verdienmodel PGO’s
gaat leiden tot subsidie en
opname in ZV-pakket

Op dit medium schreef ik de laatste 10 maanden al enige malen
over de Persoonlijke GezondheidsOmgevingen(PGO’s).(A, B, C,
D). Dat zijn de apps of programma’s, die bedoeld zijn om de
burger er zijn/haar medische data in op laten slaan te slaan.
Data die elektronisch verkregen zijn uit elektronische
dossiers van zorgaanbieders, zoals huisartsen, apotheken en
ziekenhuizen. Het ministerie van VWS heeft kosten nog moeite
gespaard om de PGO’s tot stand te doen komen. Met subsidies,
speerpuntfinanciering en ook het opzetten van een heel
afsprakenstelsel(MedMij-protocollen) zette het ministerie van
VWS, soms in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, in
op het maken van deze nieuwe elektronische zorgdata-kluisjes
voor de burger. Door subsidieregelingen zijn er nu ruim 60
verschillende PGO’s in de maak. Er bestaat ondanks al die
inspanningen geen enkel zicht op een effectief verdienmodel
voor de makers en beheerders van de PGO’s. Men wil de burger
niet rechtstreeks zelf laten betalen. Het ziet er, bevestigd
door een kwartiermaker van het project OPEN, naar uit dat de
kosten van een PGO’s als die door een burger gekozen en
geactiveerd is gedragen gaan worden door het ministerie van
VWS, in de vorm van eerst subsidie en later opname in het
basispakket van de zorgverzekering. Want subsidies hebben de
onhebbelijkheid vroeg of laat op te houden.

MedMij en OPEN
VWS financiert samen met Zorgverzekeraars Nederland de
stichting MedMij die het afsprakenstelsel/protocollen maakt om
zorgdata in een PGO te kunnen krijgen. Het acroniem OPEN staat
voor Ontsluiten Patiëntengegevens Eerstelijnszorg Nederland.
Het is een programma dat opgezet is door de Landelijke
Huisartsen Vereniging(LHV), het Nederland Huisartsen
Genootschap(NHG) en InEen, de vereniging van organisaties van
eerstelijnszorg. Men noemt het nogal ronkend een
sectorprogramma voor huisartsen en ketenzorgpartners. Het moet
uitvoering geven aan het gestelde in de Wet Cliëntenrechten
bij elektronische verwerking van gegevens(33509) die in 2017
aangenomen is. Daarin staat dat patiënten zelf over hun
zorgdata moetenkunnen beschikken.

HIS demo-dag
Elk
jaar
organiseert
NedHIS,
de
koepel
van
gebruikersverenigingen van huisartsinformatiesystemen(HIS-sen)
een dag waarop op specifieke onderdelen deze met elkaar
vergeleken
worden.
Ook
komen
elektroniche
datauitwisselsystemen ter sprake. Arina Burghouts van de
Patiëntenfederatie Nederland was aanwezig om over de MedMijprotocollen te vertellen. Voor OPEN was de voormalig huisarts
en thans adviseur Bart Brandenburg aanwezig. Hij is
“kwartiermaker” voor OPEN. Hun presentatie vindt u onder deze
link.

Zorgverzekeraars betalen?
Tijdens technisch overleg met de vaste Tweede Kamercommissie
voor VWS op 22 mei 2018 en tijdens een verzameloverleg kwam te
sprake wat u het verdienmodel voor de PGO’s was. Toen
verkondigden de vertegenwoordiger van de Patiëntenfederatie
Nederland, de Chief Information Officer van VWS en minister
Bruno Bruins nog dat het “waarschijnlijk” de zorgverzekeraars
waren die zouden gaan betalen.

Subsidie / in ZV-pakket
In de discussie over de presentatie van Bart Brandenburg
bracht ik het ontbrekende verdienmodel onder de PGO’s te
sprake. Bart Brandenburg van OPEN zag de burger ook niet
rechtstreeks als betaler voor een PGO. Wel gaf hij aan dat er
subsidie voor ging komen en dat er plannen waren om het
eventueel op te nemen in het basisverzekeringspakket.
Opgenomen in het verzekeringspakket zal de burger dan toch wel
meebetalen. Bovendien kan het door verdringing zorgen dat
andere zaken uit het basisverzekeringspakket kunnen
verdwijnen.

Beroepsgeheim veilig?
Zeer opmerkelijk in de presentaties van Arina Brughouts en
Bart Brandenburg was dat zowel MedMij als OPEN stellen dat het
beroepsgeheim er veilig bij is. Die opmerkingen zorgden voor
enig rumoer onder de ruim 70 aanwezigen. Het is namelijk zo
dat als zorgdata met behulp van MedMij-protocollen en
gefaciliteerd door het OPEN-programma in PGO’s beland zijn er
juist GEEN bescherming meer is van de patiënt door de arts
door middel van het medisch beroepsgeheim. De patiënt kan bij
het aanvragen van voorzieningen simpel door overheden onder
druk worden gezet om toch zorgdata te leveren. Ook bedrijven
kunnen door subtiele vormen van reclame de burger overhalen de
zorgdata met hen te delen voor een beperkt financieel of
materieel gewin.

LHV
Het is jammer dat de LHV als partner binnen het OPEN-programma
dit soort gevaren niet signaleert en benoemt. Uiteindelijk
ontstaat op termijn een groot probleem als zorgdata gedeeld
blijken te zijn en de patiënt bij hoog en laag beweert dat
hij/zij niet degene is geweest die de data beschikbaar stelde.
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