Congres over kwaliteit in GGZ
en de enorme roze olifant in
de kamer
Zaterdag 6 juli 2019 vond in Utrecht het door
de VVAA gefaciliteerde en uitstekend
georganiseerde congres: “Frisse kijk op
kwaliteit in de GGZ” plaats. Initiatiefnemers
waren prof. dr. Jim van Os en dr. Alan
Ralston, beiden psychiater, samen met mr. Ab
van
Eldijk,
voorzitter
KDVP,
en
ervaringsdeskundigen Inge van de Kerkhof en Judica Berkelaar.
De aanleiding voor het organiseren van deze grootschalige
bijeenkomst was de onvrede met de huidige manier van
verantwoorden. Op grond van niet-wetenschappelijk-bewezen
methodieken en definities wordt er gekeken naar, en afgerekend
op, geleverde zorg. In de geestelijke gezondheidszorg(GGZ)
gaat het dan onder andere om het grootschalig, centraal
verzamelen van score-lijsten die oorspronkelijk bedoeld zijn
om de interactie patiënt-zorgverlener op dat decentrale niveau
te evalueren. Ik heb het hier over de Routine Outcome
Monitoring(ROM)-vragenlijsten. De hele dag werd gesproken over
kwaliteit en kwaliteitsbeoordeling in de GGZ en hoe je die
idealiter zou moeten vormgeven. Verrassend was dat het woord
“ROM” slechts een enkele maal viel. En kwam het ter sprake dan
meed men dit onderwerp razendsnel. Het was de grote roze
olifant in de kamer.

Zeer bemoedigend
Uit de mond van meerdere sprekers, zoals prof. Jan Kremer,
voorzitter van de Kwaliteitsraad van het Zorg Instituut
Nederland en lid van de Raad voor de Volksgezondheid en de
Samenleving(RVS) waren zeer kritische geluiden te horen over

de huidige grootschalige dataverzamelingen om “kwaliteit” te
meten. Kremer citeerde volop uit het in mei 2019 verschenen
rapport van de RVS genaamd: “Blijk van vertrouwen – Anders
verantwoorden voor goede zorg”. Hier in staat dat
verantwoording van kwaliteit voornamelijk van buiten naar
binnen opgelegd is. Daarbij komt dan dat wat men centraal
verzamelt een weinig zeggende abstractie is van de
werkelijkheid en de context mist waarin de data verzameld
zijn. De RVS constateert dan ook dar er meer negatieve dan
positieve effecten zijn. Daardoor leidt deze wijze van
verantwoording op dit moment niet tot een betere zorg en
ondersteuning. En veroorzaakt een grote registratielast in het
veld.

Exit Value Based Healthcare
Sterk gerelateerd aan de massale en centrale verzameling van
zorgdata is de filosofie van de Value Based Healtcare(VBHC),
de waarde gedreven zorg. Jan Kremer liet weten dat zijns
inzien VHBC de reductionistische insteek van VBHC niet de weg
is, als het gaat om ‘anders verantwoorden’.

Ab Klink
Ook uit de mond van Ab Klink, voormalig minister van VWS, nu
lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar VGZ , was een
soortgelijk geluid op te tekenen. Klink gaf Jan Kremer groot
gelijk. Hij stelde dat de uitkomstindicatoren waar het
ministerie van VWS en het ZorgInstituut Nederland nu op
inzetten de verkeerde weg is. Hij zei letterlijk: “De overheid
maakt hier een fout”.

Akwa GGZ
In het ronde tafel gesprek in de loop van de middag was ook
prof. Dr. Ralph Kupka aan het woord. Die bracht daarbij
kortdurend het verzamelen van ROM-data en de positie van AKWA
GGZ daarin ter sprake. Zeer expliciet had hij het erover dat

SBGGZ, de rechtsvoorganger van AKWA GGZ, als “bad guy” gezien
werd’. Dat, vanwege de ROM-verzameling met als doel
benchmarking en zorginkoop. Daartegenover stelde hij AKWA GGZ
als de “good guy” die naast de zorgverlener is gaan staan om
samen met de zorgverlener de therapie te evalueren. Hij deed
het ter plekke symbolisch voor.

Vraag
In de gelegenheid te interrumperen vroeg ik Kupka hoe het dan
kan dat AKWA GGZ heeft verkondigd in eerste instantie
vooralsnog kwaliteit te willen beoordelen met ROM-data, maar
in tweede instantie ook benchmarking en zorginkoop ermee wil
bedrijven. De zaal reageerde op mijn woorden met instemmend
applaus. Kupka gaf er geen direct antwoord op, waarop
dagvoorzitter Marlou van Hintum de eventjes zichtbare enorme
roze olifant in de kamer vakkundig weer opborg.

Toch benchmarking en zorginkoop als doel
Nog steeds is op de website van Akwa GGZ de rubriek
“Doeleinden van doorontwikkeling ROM” te vinden. Daarin staan
de de passages over benchmarking en zorginkoop na
“doorontwikkeling van de “ROM”-systematiek. AKWA GGZ belijdt
dus nog steeds dat de ROM-data gebruikt kunnen gaan worden
voor benchmarking en zorginkoop. Net zoals SBGGZ deed.

Stealth-mode of stop ROM
Het is natuurlijk de vraag of hier sprake is van het niet meer
aan de oppervlakte zichtbaar zijn van toch wel aanwezige
intenties om ROM-data centraal te blijven verzamelen. Het kan
even goed zo zijn dat we inmiddels een keerpunt bereikt
hebben. De teneur van het congres was, met de duidelijke
statements van mensen als Jan Kremer en Ab Klink er bij, dat
de centrale verzameling van ROM-data in de GGZ om kwaliteit te
meten zijn beste tijd gehad heeft. Het signaal van het
verwijderen van de oude intenties van benchmarking en

zorginkoop op de website van Akwa lijkt ook veelbelovend. Het
ziet er naar uit dat diverse instanties ruimte en tijd nodig
hebben om zich strategisch terug te trekken uit het ROMgebeuren.
W.J. Jongejan, 8 juli 2019
8 juli 2019, 13.30u: kop en inhoud voorlaatste alinea
aangepast. Benchmarking en zorginkoop staan nog steeds vermeld
als doel van handelen bij AKWA GGZ.

