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Medische 'smartcards' in Frankrijk 
S ~ ~4 P E C 0 M M E B 0 N J 0 U R ? 

~ lJ LEVEN (nog steeds) in wat 
bigniew Brzezinski het techno- 
isch tijdperk heeft gedoopt. 

Daarbij volgen de ontdekkingen op het 
terrein van de informatietechnologie elkaar 
zo snel op dat de potentiele gebruiker ze 
nauwelijks kan bijhouden. Niet zelden 
moet hij dan ook achteraf bedenken bij 
welke nieuwe oplossing hij nog een inte- 
ressant probleem kan vinden. 
Tot de laatste nouveautes behoort zonder 
twijfel ook de zogeheten 'smartcard'. De 
eerste auteur die in dit tijdschrift de aan- 
dacht op dit verschijnsel vestigde, was de 
sociaal- geneeskundige Stoffels. ~ 
Zoals Ankone onlangs in deze kolommen 
schreef, 2 begint het idee van 'smartcards' 
inmiddels meet en meer te leven. Dat kan 
althans worden afgeleid uit het toenemend 
aantal experimenten dat, mede op instiga- 
tie van de directie Informatiebeleid van 
WVC, in Nederland wordt uitgevoerd. 
Het land van de 'smartcard' is echter nog 
steeds Frankrijk. Daar werd de kaart uitge- 
vonden, daar ook worden er al veel langer 
proeven mee genomen. Op verzoek van 
het Telematica Research Centrum van de 
Universiteit Twente namen wij deel aan de 
studiereis "smartcard' in Frankrijk; toepas- 
singen in de gezondheidszorg en andere 
sectoren'.3 

W a t  is een  'smartcard '?  
Een 'smartcard' is een plastic kaartje met 
een microchip. In combinatie met een 
kaartlezer is het een medium waarmee 
overdracht van - al dan niet persoonsge- 
bonden - informatie kan plaatsvinden. De 
microchip 'op' de 'smartcard' bevat een 
geheugen voor de opslag en weergave 
van informatie, dat wordt gecontroleerd 
door een microprocessor. De combinatie 
van geheugen en microprocessor in een 
chip maakt de 'smartcard' 'smart'. De 
gewone 'memory card', met enkel een 
geheugenchip of een magneetstrip, kan 
informatie opstaan en weergeven; de 
"s kan dit ook, maar controteert 
bovendien zelf het lezen van en het schdj- 
yen op de kaart. 
De bankpas die tot nu toe in Nederland 
wordt gebruikt is een magneetkaart, een 
typische 'memory card'. In de magneet- 
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strip is alleen informatie opgeslagen over 
de bank waar de kaarthouder met zijn of 
haar pas terecht kan. Meestal gaat dit om 
het bankrekeningnummer van de kaart- 
houder. Nadat iemand de pas heeft laten 
lezen in 'de muur' van zijn of haar bank, 
wordt de informatieoverdracht geregeld 
door een centrale computer. Het checken 
van de pincode en het verbruik van het 
krediet per dag gebeurt in het geval van de 
'memory card' of magneetkaart centraal 
(door de centrale computer van de bank). 
In het geval van de 'smartcard' wordt dit 
decentraal afgehandeld door de micropro- 
cessor op de kaart. 4 Een belangrijk plus- 
punt van de 'smartcard' is dus de vermin- 
derde afhankelijkheid van centrale com- 
puters; de 'smartcard' is immers zelf een 
microcomputer, zij het zonder toetsenbord 
en beeldscherm. 
Het idee van de 'smartcard' werd in 1974 
door de Fransman Roland Moreno ge[an- 
ceerd. Aanvankelijk was er weinig belang- 
ste[[ing voor zijn vondst. De eerste toepas- 
sing op grote schaal volgde in het land van 
de Concorde in 1983. De Franse P-l-l-in- 
troduceerde toen de 'telecarte' voor het 
gebruik in - tachtig procent van - de tele- 
fooncellen. Hoofddoet was het tegengaan 
van vemielingen in telefooncellen in ver- 
band met het stelen van muntgeld. De 
'telecarte' is 'wegwerp', wordt vooraf be- 
taald en geeft recht op een aantal 'tikken'. s 
Later verscheen ook een 'credit card'- 

versie: de 'carte pastel'. De telefoonkaart 
werd een daverend succes: de schade 
aan publieke tetefoons door vandaiisme 
ham drastisch af. Ook de gebruikers ble- 
ken tevreden met de nieuwe wijze van be- 
talen. 
Vooral door het succes van de 't~lecarte' 
nam de toepassing van de 'smartcard' in 
Frankrijk op allerlei terreinen een grote 
vlucht. De 'intelligente kaart' wordt steeds 
meet toegepast. 
De belangrijkste toepassingsfuncties zijn: 

elektronisch betalen met behulp van 
'prepaid' of 'postpaid' kredietkaarten 
(banktransacties, geldautomaten, 'pay- 
tv', 'road-pricing', telefoonkaarten); 
fysieke toegangscontrole, bijvoorbeeld 
ter beveiliging van kerncentrales, zie- 
kenhuizen, etc.; 
controle op de computernetwerken en 
databestanden; 
beveiligen van persoonsgebonden infor- 
matie met behulp van 'portable pocket 
file' (schoolrapport, zorg- of gezond- 
heidsdocument). 

Gebru ik  in gezondheidszorg  
Kan het gebruik van de 'smartcard' ook in 
de gezondheidszorg voordeel opleveren? 
Zeker waar het op zichzelf staande, gefso- 
leerd ondersteunende processen betreft, 
lijkt dit op voorhand mogetijk. Zo kan men 
zich voorstellen, dat de toegang tot (afde- 
lingen van) ziekenhuizen wordt beveiligd, 
dat de uitgifte van bedrijfskleding via 
'smartcards' wordt gereguleerd en dat de 
betalingen in het personeelsrestaurant 
met een en dezelfde kaart worden gedaan. 
Proeven die op deze terreinen ook in Ne- 
derland al plaatsvinden wijzen op succes. 
Goeddeels kan bij deze toepassingen wor- 
den volstaan met de veel minder intelli- 
gente magneetkaarten. De vraag doet zich 
dan ook voor of met de 'smartcards' ook 
ingewikkelder en grootschaliger proble- 
men in de gezondheidszorg kunnen wor- 
den opgelost. Zo is daar de vaak gebrek- 
kige afstemming tussen verschillende on- 
derdelen van instellingen en tussen orga- 
nisaties als geheel. Door specialisatie en 
een steeds verder gaande arbeidsverde- 
ling is de gezondheidszorg een zeer 
ingewikkeld, sterk gedifferentieerd stel- ~1 
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sel geworden. Daarbij stelt de organisato- 
rische differentiatie steeds hogere eisen 
aan de co6rdinatie. AIs die in gebreke blijft, 
is het niet zelden te wijten aan een gebrek- 
kige communicatie die op haar beurt weer 
samenhangt met een tekort ann informa- 
tie. Wellicht zou gebruik van de kaart hier 
soelaas kunnen bieden. 
Aangezien Frankrijk net als ons land een 
sterk gedifferentieerd systeem van voor- 
zieningen kent, leek het de moeite waard 
nate gaan of de al eerder gefntroduceerde 
'smartcard' in dat land reeds zichtbare bij- 
dragen heeft geleverd nan informatie-, 
communicatie- en co6rdinatieproblemen. 

De Fransman en zijn 
gezondheidszorg 

In grote lijnen wijkt het Franse stelsel van 
gezondheidszorgvoorzieningen niet sterk 
afvan het Nederlandse. Bij een nadere 
beschouwing zijn er echter tal van ver- 
schillen. 
Een opmerkelijk punt is bijvoorbeeld dat 
de Fransen zich met klachten lang niet 
altijd tot de huisarts wenden. Velen begin- 
nen met het raadplegen van een apothe- 
ker, anderen gaan rechtstreeks naar een 
specialist. Het idee dat de huisarts de cen- 
trale figuur zou moeten zijn in een wirwar 
van voorzieningen leeft in Frankrijk niet. 
Ook het poortwachterprincipe kent men 
niet. Wellicht is dat de reden dat de Franse 
gezondheidszorg (iets) duurder is dan de 
Nederlandse: in 1989 waren de uitgaven 
voor gezondheidszorg in Frankrijk 530 
miljard francs, dat is 9.500 francs per per- 
soon.  
Volgens opgave van het CBS werd in Ne- 
derland in dat jaar 2.644 gulden per hoofd 
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in een chip maakt de 
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van de bevolking uitgegeven# In totaal 
bedroegen de kosten in Frankrijk circa 9% 
van het bruto nationaal produkt, in Neder- 
land was dat 8,3 %. In Frankrijk verwacht 
men dat rond het jaar 2000 iedere Frans- 
man twintig procent van zijn of haar vrij 
besteedbare francs ann gezondheidszorg 
besteedt. De jaarlijkse groei is 9%. Men 
heeft daar minder dan in Nederland het 
idee dat de kosten van de gezondheids- 
zorg beheersbaar zijn. 
Het algemene idee bij de Franse overheid 
is dat de kosten voor een belangrijk deel 
het gevolg zijn van de enorme administra- 
tieve rompslomp. In 1990 bedroeg het 

aantal declaratieformulieren 800 miljoen. 
Dit aantal groeit ieder jaar met 100 miljoen. 
Het totale berichtenverkeer omvat 5,5 mil- 
jard stuks per jaar. Deze explosieve hoe- 
veelheid 'red tape' is inherent ann het 
Franse betalingssysteem, ledere Frans- 
man die gebruik maakt van de gezond- 
heidszorg betaalt in eerste instantie zelf de 
rekening (voor nile eerstelijns- en een 
groot deel van de tweedelijnsvoorzienin- 
gen). Dan volgt er een correspondentie 
met meerdere instanties over de vergoe- 
ding van de gemaakte kosten. In het kader 
van de sociale zekerheid heeft iedere 
Fransman recht op een gedeeltelijke ver- 
goeding door de overheid. Voor de ove- 
rige kosten kunnen de Fransen zich ver- 
zekeren bij particuliere verzekeraars 
('mutuelles'). 

Lopende projecten 
De Fransen hebben inmiddels niet minder 
dan dertig 'smartcard'-systemen op meer 
of minder experimentele wijze in hun ge- 
zondheidszorg ge'tntroduceerd. De 'smart- 
card' kent als draagbaar persoonsgebon- 
den geheugen in de Franse gezondheids- 
zorg grofweg drie toepassingen: 
- een betaalpas voor verzekerden, die 

verzekeringsgegevens bevat; 
- een zorgpas voorpati#nten, die medi- 

sche informatie bevat; 
- eenpas voorzorgaanbieders, die de 

toegangscontrole tot medische informa- 
tiesystemen regelt. 

De combinatie van zorg- en betaalpas 
komt ook voor. 
Ann de drie passen liggen vier doelstellin- 
gen ten grondslagF 
- het verhogen van de effici@ntie van de 

administratieve contacten tussen verze- 
keraars en de verzekerden/pati@nten; 

- het verbeteren van de diensten ann 
verzekerden door particuliere verzeke- 
raars, door in plants van restitutie van 
kosten ann de verzekerde de zorgaan- 
bieder direct te betalen; 
het verhogen van de kwaliteit van ge- 
zondheidszorg, door betere informatie- 
uitwisseling; 
het garanderen van selectieve toegang 
tot medische informatie over pati@nten, 
door de invoering van de pas voor zorg- 
aanbieders. 

Van de Iopende projecten met 'smartcards' 
bespreken wij nu per doelstelling minimaal 
@@n belangrijk project. 

Administratieve r 
De Franse overheid wil een deei van de 
kosten voor gezondheidszorg terugdrin- 
gen door de vele papieren transacties te 
vervangen door elektronische transacties. 
Dat kan, omdat de daarvoor noodzakelijke 
infrastructuur voor een groot deel reeds 
aanwezig is in de vorm van het zogeheten 

Minitel. In feite bestaat dit Franse zusje 
van het in Nederland geflopte Viditel uit 
een elektronisch telefoonboek, dat in veel 
Franse huishoudens aanwezig is. Minitel 
is een bescheiden computer, die in zijn 
basisvorm alleen geschikt is om via een 
modem telefoonnummers van landgeno- 
ten in een centrale 'database' te zoeken. 
De distributie van Minitel wordt zwaar ge- 
subsidieerd door de Franse overheid en is 
bedoeld om papieren telefoonboeken te 
vervangen. Duidelijk zal echter zijn dat 
Minitel kan worden gebruikt voor talloze 
andere toepassingen en elektronische 
transacties, bijvoorbeeld voor teleban- 
kieren. In de naaste toekomst wil men met 
een combinatie van Minitel en 'smartcard' 
de administratieve kosten van de gezond- 
heidszorg te lijf gaan. 
Het grootste 'smartcard'-project in Frank- 
rijk is Sesam: er zijn op termijn circa 30 
miljoen (inclusief medeverzekerden 45 
miljoen) mensen bij betrokken. Dit project 
werd opgezet door de sociale zekerheid. 
Op termijn wil men de huidige 'papieren' 
sociale-verzekeringskaart (waarvan er 
jaarlijks 45 miljoen worden uitgegeven) 
vervangen door een 'carte vitale". Deze 
'intelligente' zorgpas voor het Franse ge- 
zin bevat persoonlijke identificatiegege- 
vens en gegevens over specifieke decla- 
ratierechten. Einddoel is, nile papieren 
transacties te vervangen door elektroni- 
sche gegevensstromen. 
Voorlopig is dit doel nog niet bereikt. De 
eerste fase van praktijkproeven is hog 
maar net afgesloten. Recent is fase twee 
gestart; hierbij werd de 'carte vitale' op 
grote schaal gelanceerd in @@n Franse 
stad: Boulogne sur Mer; inmiddels zijn 
daar 150.000 kaarten en 1.400 kaartlezers 
verspreid. In fase twee geschiedt de con- 
trole van de transacties nog met papieren 
formulieren. 
De eerste ervaringen wijzen uit dat de ac- 
ceptatie door apothekers en pati@nten 
goed is, maar dat artsen minder positief 
reageren. Dit zal enerzijds samenhangen 
met de lage automatiseringsgraad onder 
artsen in Frankrijk (15%) en anderzijds 
wellicht met het feit dat het financi@le voor- 
deel voor artsen gering is; hun incasso- 
risico en papierwerk was al betrekkelijk 
gering. Volgens sommige zegslieden zou- 
den veel artsen bovendien moeite hebben 
met het mogelijk prijsgeven van medische 
geheimen ann concurrerende beroepsge- 
noten. Tenslotte zal het feit dat nog niet 
duidelijk is wie de randapparatuur moet 
betalen een rol spelen. 
Aangezien nog maar weinig artsen zijn 
geautomatiseerd, gnat het om een grote 
hoeveelheid geld. De oplossing wordt nu 
gezocht in de distributie van draagbare 
'smartcard-terminals', die ann het 
Minitel-systeem kunnen worden 
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'gehangen'. Echter, de bewaarders van de 
schatkist willen de zorgaanbieders voor de 
'terminals' laten betalen. Dat heeft recent 
tot conflicten geleid. Uiteindelijk zal de 
Franse overheid, net als bij de Concorde 
en Minitel, zelf wel diep in de buidel moe- 
ten tasten. 

Financi#le diensten 
Frankrijk telt circa 3.000 particuliere ver- 
zekeraars - 'mutuelles' - waarbij de Frans- 
man zich aanvullend tegen ziektekosten 
kan verzekeren, alsmede tegen het zoge- 
heten eigen risico aan de voet. Een relatief 
grote particuliere zorgverzekeraar in 
Digne (Provence), de 'Mutuelle Chirurgi- 
cale et M6dicale desAIpes'- heeft in 1987 
een 'smartcard'-project opgezet, 'Mutu- 
sante, dat een stap verder gaat dan het 
project met de 'carte vitale'. Het doel dat 
de verzekeraar hiermee beoogt, is het pa- 
pieren berichtenverkeer tussen zijn 37.500 
verzekerden en de sociale zekerheid en 
de eigen organisatie te vervangen door 
elektronisch berichtenverkeer; voor de 
infrastructuur gebruikt men Minitel in com- 
binatie met een kaartlezer. Het gevolg zal 
zijn dat de patient met beide betalende 
instellingen niet meer hoeft corresponde- 
ren over restitutie van de gemaakte kos- 
ten: het gaat automatisch. Voor medicijnen 
en laboratoriumonderzoek beoogt de ver- 
zekeraar door middel van de kaart zelfs 
een soort zorg 'in natura' te leveren: als de 
patient recht heeft op vergoeding, hoeft hij 
of zij niet meer voor te schieten. Deze laat- 
ste toepassing is uniek in de Franse ge- 
zondheidszorg. 
De 'Mutusant6'-kaart bevat persoonlijke 
identificatie van hoofd- en medeverze- 
kerden en gegevens over rechten voor 
vergoeding door de sociale zekerheid en 
de eigen organisatie. 
Het project bevindt zich nog in het stadium 
van testen in een beperkte populatie. AIs 
dit lukt, wordt de 'Mutusante'-kaart op gro- 
te schaal verspreid. Hierna is het plan de 
Mutusante uit te breiden met onder andere 
SOS-gegevens en gegevens over de ge- 
zondheid van de kaarthouder. Van al deze 
uitbreidingen verwachtte men vooral posi- 
tieve effecten in de sfeer van de relatie tus- 
sen verzekerde en verzekeraar: klanten- 
binding is voor de 'mutuelles' een belang- 
rijk thema. 

Informatie-uitwisseling 
De projecten hadden als doel het secun- 
daire proces in de Franse gezondheids- 
zorg te stroomlijnen. Zeker zo belangrijk 
zijn projecten die als doel hebben het per- 
fectioneren van het primaire proces: de 
directe zorg aan patienten. Naast de admi- 
nistratieve functie van de 'carte vitale' en 
'Mutusante', bevat Santal - een kaart die in 
acht ziekenhuizen en prive-klinieken in de 

regio Saint-Nazaire wordt gebruikt - medi- 
sche gegevens en bloedgroepgegevens 
van de patient. De kaart is op basis van 
vrijwilligheid uitgereikt aan 25.000 patien- 
ten, 175 specialisten en 25 huisartsen. 
'Santal' bevat een selectie van medische 
gegevens over de patient. De kaart bevat 
gegevens die mogelijk van belang zijn 
voor contra-indicaties, zoals data over 
operaties en ziekenhuisopnamen in het 
verleden, ontvangen medische adviezen 
en belangrijke uitslagen van medisch on- 
derzoek. Volgens onze gegevens wordt 
het medicijngebruik buiten het ziekenhuis 
niet 'in' de kaart geregistreerd: apothekers 
zijn niet bij het project betrokken. 'Santal' is 
een instrument voor het verbeteren van 

Welbeschouwd is de 
'smartcard' het draagbare 
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informatie-uitwisseling tussen artsen over 
patienten in de ziekenhuisomgeving. 
Hoofddoel van het medische deel van de 
kaart is het voorkomen van vermijdbare 
contra-indicaties door een betere informa- 
tie-uitwisseling. 
Artsen die deelnemen aan het 'Santal'- 
project kunnen de inhoud van de kaart 
lezen - na wederzijdse autorisatie - en ge- 
gevens aan de kaart toevoegen of muta- 
ties aanbrengen. Minitel fungeert als infra- 
structuur voor het project. 
Hippocarte is een 'smartcard' met verge- 
lijkbare toepassingsmogelijkheden als 
'Santal'. In de regio Caen worden 6.000 
'Hippocartes' getest. De vooruitzichten 
van deze projecten zijn zonder twijfel veel- 
belovend. Van daadwerkelijke effecten viel 
ten tijde van het bezoek echter nog weinig 
te zeggen. 
Carte Dialybre is een 'smartcard' voor een 
specifieke groep patienten, namelijk voor 
hen die afhankelijk zijn van nierdialyse. 
Frankrijk telt ongeveer 19.000 dialysepa- 
tienten. In 1988 is een 'pilot'-project gestart 
met de 'Carte Dialybre'. De kaart bevat 
medisch- biologische patientgebonden 
gegevens en technische data over de spe- 
cifieke dialysebehandeling van de patient. 
Doel van de kaart is de geografische mobi- 
liteit van patienten te vergroten, zodat zij 
met behulp van de kaart (op termijn) in alle 
Franse dialysecentra de juiste zorg kun- 
nen krijgen. In 1990 waren er vijfhonderd 
kaarten in gebruik in drie centra (Parijs, 
Colmar en Bayonne), die via een telema- 
ticanetwerk met elkaar verbonden zijn. De 
eerste ervaringen zijn veelbelovend -iets 
wat overigens ook geldt voor een gelijk- 
soortig project in ons land. 8 

In 1986 werd Transvie gelanceerd, een 
kaart voor bloeddonoren. Het toepassings- 
gebied is Brest en omstreken, waar 5.000 
donoren over de 'smartcard' beschikken 
(1990). 'Transvie' bevat - persoonlijke en 
biologische- identificatiegegevens en data 
over ziekenhuisopnamen, bloeddonaties in 
het verleden, aanwezige anti-stoffen, vac- 
cinaties. Een vergelijkbaar project Ioopt 
sinds kort bij de Bloedbank Groningen- 
Drenthe te Groningen. 

Pas voor zorgaanbieders 
In totaal zijn dertig kaartsystemen in de 
Franse gezondheidszorg gefntroduceerd. 
Bij de meeste van deze systemen heeft de 
zorgaanbieder - naast de pas van de pa- 
tient - een eigen pas nodig om toegang te 
krijgen tot het kaartsysteem: zonder de 
zorgpas kan hij niet lezen of schrijven. Met 
behulp van de Carte du professionnel de 
sant# wil de Franse overheid de kaart voor 
de zorgaanbieder standaardiseren. Op 
termijn kunnen de zorgaanbieders met 
deze ene kaart toegang krijgen tot alle 
bestaande kaartsystemen en andere 
medische informatiesystemen. 
Met deze centrale registratie van zorgaan- 
bieders en de uitgifte van 'sleutels' hoopt 
de Franse overheid voor patient en zorg- 
aanbieder privacy te garanderen, een 
oogje in het zeil te houden, overzicht te 
houden en een landelijk netwerk voor me- 
dische informatie te ontwikkelen. 

Conclusies 
Frankrijk is in de tweede helft van de jaren 
tachtig gestart met diverse proefprojecten 
op het gebied van 'smartcards' in de ge- 
zondheidszorg. Dit experimentele stadium 
is zeker nog niet verlaten. Volgens de 
Mission Carte Communications Sante van 
het ministerie in Parijs zal de Franse ge- 
zondheidszorg dit jaar een half miljoen 
'smartcards' tellen.6 
Op het ministerie wordt verwacht dat de 
trage groei van de eerste jaren nu snel zal 
omslaan in een explosieve groei. Naar ons 
idee zouden deze optimistische schattin- 
gen in werkelijkheid wel eens kunnen te- 
genvallen. Ondanks het klaarblijkelijk en- 
thousiasme van de Fransen zijn er nog 
vele problemen op te Iossen. Zo zullen 
voor een grootschalige invoering van 
'smartcards' zeer grote bedragen op tafel 
moeten komen. De 'smartcard' zelf is be- 
trekkelijk goedkoop, maar de randappara- 
tuur en de infrastructuur vragen, ondanks 
de aanwezigheid van Minitel, om zware 
investeringen. Wie betaalt de kaartlezer? 
Hebben patienten, artsen, apothekers, 
ziekenhuizen en zorgverzekeraars vol- 
doende baat bij de nieuwe technologie, 
zodat zij zelf willen investeren? Of moeten 
actoren buiten de gezondheidszorg de 
infrastructuur leveren? Uit de heftigheid ~1 
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