Sleuren aan PGO’s door VWS
bij ontbrekend verdienmodel

Gisteren, 12 maart 2019, maakte de minister voor de Zorg,
Bruno Bruins, een tijdelijke financieringsregeling bekend voor
het gebruik van Persoonlijke Gezondheids Omgevingen (PGO’s).
Dat zijn app’s of websites die door patiënten gebruikt kunnen
worden om gezondheidsgegevens in te verzamelen, beheren en te
delen. Het ontwikkelen van de PGO’s is met impulsfinanciering
al door het ministerie van VWS gestimuleerd. Vier miljoen euro
is daar over een periode van drie jaar voor uitgetrokken. Naar
nu bekend is gemaakt gaat VWS ook het gebruik van de PGO’s
financieren met € 7,50 per deelnemende patiënt. Naar eigen
zeggen is de regeling tijdelijk. Die gaat van 1 oktober 2019
tot eind 2020 lopen en kan twee maal met een jaar verlengd
worden. Per eind 2022 zou er dan een structurele financiering
moeten komen. Het is de vraag wat VWS onder een structurele
financiering verstaat. De patiënt laten betalen is gezien het
te verwachten lage animo nooit een optie geweest. Mogelijk
worden het de zorgverzekeraars. Het maakt pijnlijk duidelijk
dat er voor de 72 verschillende PGO’s die nu in ontwikkeling
zijn geen verdienmodel bestaat.

Geen subsidie??
VWS noemt de gebruikersregeling geen subsidie, maar een
zogenoemde Open House regeling. Dat is: een vorm van
aanbesteding, waarbij er geen limiet zit op het aantal

leveranciers dat zich inschrijft of het aantal gebruikers dat
zich aanmeldt. Het is een soort inkoopmodel dat wel heel dicht
aanschurkt tegen het verstrekken van subsidie. Het lijkt in
dit geval ook meer een semantische kwestie. Praktisch
gesproken gaat gewoon overheidsgeld vloeien richting private
PGO-leveranciers die voor een aanzienlijk deel ook bestaan bij
de gratie van impulsfinanciering door hetzelfde ministerie.
Dat was ook een vorm van subsidie.

Voorwaarde
VWS gaat de leveranciers van PGO’s die voldoen aan MedMijstandaarden € 7,50 betalen voor elke gebruiker die tenminste
één keer actief gegevens heeft opgehaald of gedeeld via een
PGO. Het lijkt erop dat het bedrag éénmalig uitgekeerd wordt,
niet elk jaar dat de regeling loopt.
De genoemde voorwaarde is wel een heel beperkte. Aangezien
patiënten, zeker chronische, over het algemeen bij meerdere
zorgaanbieders zorgdata opgeslagen hebben staan zal men voor
een goed gevuld PGO meerdere keren data elektronisch moeten
ophalen. Ook mensen die na één keer afhaken en dus niet
bepaald actieve gebruikers van een PGO te noemen zijn, zullen
met deze regeling geïncludeerd worden.

Na 2022?
Wat er na 2022 gaat gebeuren laat zich raden. De enigen
waarvan gedacht kan worden dat die de regeling kunnen
voortzetten na 2022 zijn de zorgverzekeraars. Het is trouwens
tekenend dat die op dit moment niet het nut en de noodzaak
hebben gezien om de vulling van PGO’s nader te stimuleren. Het
ziet er naar uit dat zij de kat uit de boom aan het kijken
zijn. Zij zullen eerst willen weten welke vlucht het door de
patiënt opslaan van zorgdata in een PGO gaat nemen.

Zorgpremie
De voorspelbare oplossing die na de staatsbemoeienis
waarschijnlijk gaat spelen is dat de zorgverzekeraars de
premie gaan verhogen om vervolgens korting op de premie te
geven bij openen/aansluiten op een PGO door de verzekerde.
Daarbij is dan de gedachte dat een PGO in het basispakket van
de zorgverzekering opgenomen gaat worden.

Sleuren
Alle verwikkelingen rond de PGO’s laten zien dat hier sprake
is van een ministerie dat uit alle macht en met inzet van
behoorlijk wat publiek geld aan iets loopt te sleuren, wat
geen verdienmodel heeft. Het is uitermate de vraag of hiermee
de zorg zo veel beter gaat worden.
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