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Bruins:	‘Er	had	één	
hoofdlijnenakkoord	moeten	
komen’	
Er	had	één	groot	hoofdlijnenakkoord	moeten	komen	voor	de	
medisch	specialistische	zorg	en	de	huisartsenzorg.	Dat	zegt	
minister	Bruins	van	Medische	Zorg	en	Sport.					

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport. Foto: Arenda Oomen 
‘Achteraf vind ik dat we dat hadden moeten proberen omdat we één keten 
van zorg willen maken’, zei minister Bruins tijdens het 
congres Zorgtransformatie dat vandaag heeft plaatsgevonden in Utrecht. 
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De hoofdlijnenakkoorden bevatten volgens hem niet alleen 
doelmatigheidsafspraken maar ook een ‘roadmap’ om tot veranderingen te 
komen. Hij heeft aangekondigd dat hij toe wil naar een wettelijke 
verplichting voor zorgaanbieders om patiëntgegevens digitaal uit te 
wisselen volgens bepaalde standaarden en afspraken over bijvoorbeeld 
beveiliging. ‘Ik heb geaarzeld bij die wettelijke verplichting maar het moet 
wel want het duurt allemaal te lang,’ aldus Bruins. 

Pgo’s	

Hij verwacht veel van het gebruik van pgo’s (persoonlijke 
gezondheidsomgevingen) die voldoen aan de MedMij-standaarden. In de 
pgo’s (een app of een platform) kunnen gebruikers hun medische gegevens 
bewaren en ze kunnen aangeven met welke zorgaanbieders de data 
mogen worden gedeeld. 

Dinsdag heeft Bruins de Kamer laten weten dat het gebruik van de pgo’s 
vooralsnog gratis is voor patiënten. Leveranciers krijgen 7,50 euro betaald 
per actieve gebruiker. Hiervoor is een tijdelijke financieringsregeling 
opgesteld die loopt van 1 oktober 2019 tot eind 2020. Het is de bedoeling 
om de regeling twee keer te verlengen. Na 2022 moet er een structurele 
financiering zijn. 

Keuzehulp	
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In het tweede kwartaal van dit jaar moeten de eerste MedMij-keurmerken 
worden uitgereikt. De verwachting is dat het gebruik van de pgo’s een hoge 
vlucht neemt als de digitale uitwisseling wettelijk verplicht is. Binnenkort 
komt een keuzehulp beschikbaar die mensen helpt bij het kiezen van een 
pgo. 

 


