Perfecte storm op Twitter
over
BIG-nummers
door
inschattingsfout VWS

Het afgelopen weekend brak op Twitter een hevige Tweet-storm
uit vanwege de nieuwe verplichtingen aan zorgaanbieders hun
BIG-nummer zeer breed openbaar kenbaar te maken. BIG staat
voor Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg.
Bepaalde
beroepsbeoefenaren in de zorg moeten zich registreren in het
BIG-register dat onder het ministerie van VWS valt, bijv.
artsen en fysiotherapeuten. Op 10 juli 2018 werd na
goedkeuring door de Eerste Kamer het wetsontwerp 34629 van
kracht. Hierin staan verbeteringen in de wet BIG en het
tuchtrecht. De gewraakte passage in de wet vindt u in artikel
4a.
Op vrijdag 22 februari verschenen de eerste berichten op
Twitter wat die veranderingen in de praktijk in gingen houden.
Met een publicatie op de website van het BIG-register
gedateerd 12 februari 2019 maakte het ministerie van VWS
bekend dat per 1 april aanstaande het BIG-nummer(11 cijfers)
op alle plaatsen waar een BIG-geregistreerde zich in het
openbaar kenbaar maakt dit ook gepubliceerd moet worden. Dat
heeft grote consequenties. Door de ingangsdatum dachten veel
zorgaanbieders aan een 1 april grap.

Reikwijdte
De nummers dienen met de wet in de hand op alle plaatsen

kenbaar gemaakt te worden waar de BIG-geregistreerden naam en
beroep vermelden, dus:
website(s) en andere digitale media; zoals Twitter
briefpapier en e-mail ondertekening;
facturen;
op bordjes in wachtkamers van praktijken en ziekenhuizen
waar de naam van de BIG- geregistreerde zorgverlener
wordt vermeld. Dus ook op naam bordjes op
bedrijfskleding.
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Inspectie

Gezondheidszorg en Jeugd zal controleren en bij overtredingen
een bestuurlijke boete kan opleggen.

Reden
In de Memorie van Antwoord bij het wetsontwerp is op pagina 7
de motivatie te lezen. De minister schrijft dat het soms
moeilijk is om zonder het BIG-nummer een beroepsbeoefenaar te
vinden. Daarbij noemt
hij gevallen waarin een
beroepsbeoefenaar in de praktijk zijn of haar getrouwde
achternaam voert, maar in het BIG-register met eigen
achternaam staat ingeschreven. Of aan gevallen waarin een
beroepsbeoefenaar zzp-er is en in meerdere plaatsen werkt,
maar in het BIG-register met zijn woonplaats staat
ingeschreven.

Non-probleem
In wezen is het een non-probleem omdat bij problemen een
simpele vraag aan een zorgverlener of instelling een BIGnummer zo te verkrijgen is. Bovendien kent het BIG-register
bij zoekproblemen een telefonische en email-hulplijn. Tijdens
de Twitter-storm met reacties op dit onderwerp passeerden ook
een aantal zeer werkbare suggesties de revue. Het gaat de
zorgaanbieders in genen dele om het geheim houden van het BIGnummer, maar om wat de ministeriele maatregel voor praktische,

logistieke en financiële consequenties heeft voor het veld.
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zorgverleners uitgaat is fout. Na de publicatie van de
maatregel op de website www.bigregister.nl stak 22 februari
2019 een gigantische storm uit op Twitter. Na twijfel over een
eventuele 1 april grap kwam de verontwaardiging om deze
evidente verhoging van de regeldruk in een tijd waarin met
acties als Het Roer Moet Om en Ontregelde Zorg er juist naar
minder regelgeving gezocht wordt. Veel BIG-geregistreerden
vervingen hun naam op Twitter door hun BIG-nummer. De
psychiater Aad Cense verwoordde het fraai. Hij zei dat dit
weer één van de vele dubieuze exercities van de overheid is
die meer problemen veroorzaken dan ze oplossen en sprak zijn
bezorgdheid uit over de denkwereld erachter.

Interventie subtop VWS
Wat vervolgens gebeurde was een interventie van twee
ambtenaren uit de subtop van VWS, de secretarisgeneraal Erik
Gerritsen en de Chief Information Officer Ron Rozendaal. Het
begon met een vraag van hen over waar de nuance in het debat
gebleven was. Zij begrepen echter snel de portée van het
protest. Via Erik Gerritsen schreef uiteindelijk dat VWS de
bedoeling had een betere vindbaarheid van BIG-geregistreerden
te bereiken. Hij toonde de bereidheid van VWS het gesprek te
voeren over een praktische uitvoeringspraktijk conform die
bedoeling zonder onnodige administratieve lasten. Die wil,
aldus Gerritsen, niemand, ook VWS niet. De Twitter-storm nam
daarop af. Longarts Sander de Hosson vatte dat op Twitter
samen: “Na uitgebreide discussies op dit medium is duidelijk:
de reikwijdte van het delen van het BIG-nummer is vele malen
groter en kostbaarder dan vooraf gedacht. VWS heeft beloofd om
met een werkbaar alternatief te komen. Lijkt mij prima! Kous
voor nu af.”

Reactie beroepsverenigingen
Zowel de Koninklijk Nederlandse Maatschappij ter bevordering
van de Geneeskunst als de Landelijke Huisartsen Vereniging
gaven een persbericht uit met het verzoek aan VWS om
vereenvoudiging van de regelgeving en een latere ingangsdatum.
Als VWS echter toch niet met vereenvoudigingen komt is die
latere ingangsdatum voor de zorgaanbieders niet acceptabel.
Bovendien moet men zich afvragen of de beroepsverenigingen
zelf de impact van de maatregel niet hadden moeten voorzien.
En of men de stem daarover tijdens de parlementaire
behandeling wel voldoende luid en duidelijk heeft laten
klinken.

Inschattingsfout VWS
Al met al kan gerust gesteld worden dat het ministerie van VWS
een forse inschattingsfout gemaakt heeft bij het opstellen van
het wetsontwerp en men zich niet gerealiseerd heeft wat één
en ander voor het werkveld zou gaan betekenen. Wat we hier nu
zien dat de uitvoerende macht(VWS) een wetsvoorstel bedenkt
dat door de legislatieve macht(Staten Generaal) aangenomen
wordt en daarna weer door diezelfde uitvoerende macht deels
teruggedraaid moet worden.
W.J. Jongejan, 26 februari 2019

