Vraagtekens bij samenwerking
Vektis en Zorgkaart Nederland
Op 26 juni 2019 maakte Vektis op haar website
bekend dat Zorgkaart Nederland en Vektis de
krachten gaan bundelen. Het blijkt te gaan om
de koppeling van een onderdeel van Vektis, het
AGB-register met de database van de Zorgkaart.
Die website beheert de Patiëntenfederatie
Nederland. De koppeling lijkt onschuldig in de
zin dat NAW-praktijkgegevens van individuele zorgverleners en
zorginstellingen met behulp van het AGB-register nauwkeuriger
en up-to-date zijn. Nergens staat echter iets over het
omgekeerde. Dat betreft het koppelen van de uiterst
subjectieve beoordelingsdata in de Zorgkaart-database aan
enige Vektis-gegevensbank(en). Die data van individuele
zorgverleners en zorginstellingen zouden dan als quasikwaliteitsgegevens automatisch gekoppeld kunnen worden (of al
zijn) aan andere zorgverlenersdata van Vektis. En bij die
organisatie hebben de zorgverzekeraars een enorme vinger in de
pap. Ze zijn de eigenaar van de pap-pot.

AGB-register
De AGB-code (Algemeen GegevensBeheer) is een uniek codenummer
in een register van Nederlandse zorgverleners of
zorgverleningsinstanties. De AGB-code is op grond van de Wet
marktordening gezondheidszorg sinds 1 januari 2016 verplicht
voor alle formele zorgverleners en dient voornamelijk voor
declaraties aan zorgaanbieders. Een AGB-code telt acht
cijfers, waarbij de eerste twee cijfers het type zorgaanbieder
aanduiden.

Zorgkaart Nederland
Op die website kunnen patiënten anoniem hun waardering geven
aan individuele zorgverleners en zorginstellingen in de vorm
van een rapport cijfer. De Patiëntenfederatie laat in haar
toelichting op de website woorden als “over het willen geven
van relatieve en objectieve informatie over kwaliteit” in de
mond. Niets is minder waar. Het gaat om subjectieve meldingen
die veelal niet van een zodanige hoeveelheid zijn dat het ook
maar
iets
kan
zeggen
over
de
beoordeelde
zorgverlener/zorginstelling. Bovendien heeft de website door
haar opzet inherent de mogelijkheid tot manipulatie van de
gegevens. Nogal commerciële zorginstellingen kunnen druk
uitoefenen op cliënten om in groten getale beoordelingen in te
vullen. Woorden als “kwaliteitsinformatie” zijn dan ook niet
op zijn plaats.

Vektis
Vektis is het informatie-instituut van de zorg. Bij alles wat
Vektis doet dient men te beseffen dat het een
organisatie/bedrijf is opgericht, beheerd en betaald door de
zorgverzekeraars(zie pagina 3 in deze link). De basis voor die
oprichting is in 1992 al gelegd. Vektis is ontstaan uit
informatieafdelingen
van
ziektekostenverzekeraars
en
ziekenfondsen nog voor het ingaan van de nieuwe
zorgverzekeringswet in 2006. De voornaamste bezigheid van
Vektis is het verzamelen van declaratiedata uit de zorg en het
maken van overzichten voor meerdere instanties in den lande.

Eén- of twee richtingsverkeer
Het bericht van Vektis in juni 2019 over de koppeling met
Zorgkaart Nederland suggereert dat het alleen een
éénrichtingsverkeer is richting Zorgkaart vanuit het AGBregister. Toch spreekt men constant van samenwerking en
koppeling. Het is dan ook maar de vraag of er uitsluitend

sprake is van één-richtingsverkeer van het AGB-register naar
de Zorgkaart. Nergens staat dat (een) database(s) van Vektis
“verrijkt” zou kunnen worden met de op zijn zachtst gezegd
nogal subjectieve data van de Zorgkaart Nederland.

Meer-dimensionaal beeld?
Door dit soort koppelingen is het voor de zorgverzekeraars
mogelijk een meer-dimensioneel beeld te krijgen van de
zorgverleners en zorginstellingen. Niet alleen declaratie-data
maar ook niet te controleren, subjectieve, data over de
zorgverleners kunnen richting zorgverzekeraars gaan. Het is
ook de vraag tot hoe ver de koppeling reikt in de Zorgkaartdatabase. De patiënt die meldt is niet bij naam op de website
herkenbaar. Zorgkaart bewaart wel naam, emailadres en IP-adres
van de melder. Het is de vraag of de koppeling tussen Vektis
en Zorgkaart ook die kant op gaat en hoe diep.

Waarom?
U vraagt zich misschien af waarom ik in dit kader hardop
vragen stel bij deze aankondiging van Vektis. Er vinden in de
zorg veel koppelingen van databases plaats, waarbij het vaak
niet duidelijk is wat de consequenties zijn. Ook dient men de
vraag te stellen of een koppeling wel nodig of gewenst is.
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