Het onzinnige zorg-top-10
fetisjisme
van
Zorgkaart
Nederland
Onlangs in begin december 2020 publiceerde
Zorgkaart Nederland vol trots een viertal
top-10 lijstjes in de zorg. Het betrof de
wijkverpleging, de verpleeghuizen, de
ziekenhuizen en klinieken, daar doelend op de
zogenaamde Zelfstandige Behandelcentra(ZBC).
Evenals het Algemeen Dagblad(AD) en Elseviers
Weekblad doet Zorgkaart Nederland aan het opstellen van
ranglijsten van ziekenhuizen en soms ook andere
zorginstellingen. Zorgkaart NL is overigens een product van de
Patiëntenfederatie Nederland(PN). Dit jaar komt Zorgkaart NL
met vier subgroepen met elk ene top 10. Dat zijn de
wijkverpleging, de verpleeghuizen, de ziekenhuizen en de
zelfstandige behandelcentra(ZBC’S). Alle makers van de
lijstjes stellen dat het maken ervan een stimulans is voor
zorginstellingen om hun kwaliteit en patiëntvriendelijkheid te
verbeteren. Het is in de praktijk meer een uithangbord van de
makers dan dat er sprake is van een stimulans voor
kwaliteitsverbetering.
De
drang
en
wil
naar
kwaliteitsverbetering dient intrinsiek aanwezig te zijn bij
zorgverleners en -aanbieders.

Hard oordeel
Al in 2006 schreef prof.dr. R.W.M. Giard een artikel over het
fenomeen van de ziekenhuisranglijsten een gedegen, zeer
kritisch artikel in het Nederlands Tijdschrift voor
Geneeskunde(NTvG). Hij is naast arts ook jurist met als
verbindend thema de methodologie. Het opvallende toen en nu in
de lijstjes is dat er weinig consistents te bespeuren is bij
vergelijking van de lijstjes van de verschillende opstellers.

Maar ook door de jaren heen blijken de lijstjes van opstellers
niet consistent te zijn. Het oordeel van Giard was hard. Hij
vergeleek de lijsten van Elseviers Weekblad met die van Roland
Berger Strategy Consultants en vond nauwelijks overeenstemming
tussen beide. Als hij ook het AD erbij nam kwam hij tot drie
combinatieparen. Met een kappa-coëfficient van hoogstens 0,14
concludeerde hij dat in alle gevallen sprake was van een
slechte overeenstemming van de oordelen. Hij sprak toen al de
zeer wijze woorden dat in acute situatie of vanwege
zorgpolissen(tegenwoordig de budget-polissen) voor de patiënt
de keuzemogelijkheden praktisch veelal beperkt zijn.

Zorgkaart Nederland
Het aardige is dat door de jaren heen bij Zorgkaart NL er ook
weinig tot geen consistentie te merken is in de top-10 die men
meldt. Soms zijn er het volgende jaar 0 tot 2 ziekenhuizen in
het lijstje nog te vinden. Kwaliteit kan niet zo vergankelijk
zijn dat de meeste ziekenhuizen opeens uit de top-10
verdwijnen. Ik heb de lijstjes van 2014, 2015 , 2016, 2018,
2019 en 2020 voor u gevonden. Dan kunt u zelf oordelen.
Daarbij komt dat Zorgkaart NL ook de categorieën in de loop
der jaren nogal eens verandert. De ene keer een top 20 met
ziekenhuizen en ZBC’s door elkaar, dan een top-10 en het
volgende jaar ziekenhuizen en ZBC’s afzonderlijk. Vervolgens
komen de verpleeghuizen erbij en nu ook de wijkverpleging.

Weinig keuze
Waar ten aanzien van ziekenhuizen nog enige voorkeur mogelijk
is, speelt dat bij wijkverpleging en verpleeghuizen zeer veel
minder. De wijkverpleging en de verpleeghuizen zijn veelal
lokaal of regionaal georiënteerd. Een hoger op de ranglijst
staand verpleeghuis buiten de plaats of regio kan voor familie
en de patiënt voor onoverkomelijke logistieke problemen
leiden. Daardoor is er veelal op dat vlak nauwelijks keuze.
Bij de verpleeghuizen speelde tot voor de corona-crisis een

enorme krapte vanwege het door de overheid opgelegde beleid
zoveel mogelijk mensen thuis te behandelen / verzorgen. Ten
aanzien van de wijkverpleging is behoudens in de grote steden
niet veel keuze mogelijk. Hiervoor dus een ranglijst opstellen
zegt weinig.

Manipuleerbaarheid
Prof. Dr. Giard wijst in voornoemd artikel ook op het oordeel
van meerdere auteurs over de manipuleerbaarheid van de
cijfers. Deze wijzen op de volgende disfunctionele
consequenties van het publiceren van gegevens over kwaliteit.
Dat zijn: de ontwikkeling van strategisch gedrag om de
getallen te flatteren; het zich vooral richten op
kortetermijndoelen; voorzichtigheid bij het doorvoeren van
innovaties; de ontwikkeling van een tunnelvisie: alleen
de gemeten onderwerpen veranderen, niet de nietbeoordeelde; het te veel nadruk leggen op de belangen van
individuele organisaties, niet van de totale medische zorg;
en het ‘creatief’ registreren van data of zelfs het vóórkomen
van fraude.

PR-doelen
Vooralsnog lijkt het erop dat het doel van het maken van
dergelijke lijstjes voornamelijk het genereren van public
relations-aandacht is. PR voor de makers van de lijsten en PR
voor de ziekenhuizen en andere zorgaanbieders die het
onderhavige jaar weer boven zijn komen drijven.
Voor Zorgkaart NL lijkt het erop dat ze met deze ranglijst ook
haar eigen bestaansrecht wil oppoetsen. Zorgkaart NL wordt met
veel geld van het ministerie van VWS en van de
zorgverzekeraars in stand gehouden. De input is manipuleerbaar
door zorgaanbieders en door patiënten. Op 7 januari 2019
schreef ik daar ook een artikel over. Een artikel in het NTVG
uit 2016 concludeerde al dat Zorgkaart NL in haar huidige vorm
niet voldoet als valide kwaliteitsinstrument voor de

beoordeling van de kwaliteit van zorg van een medisch
specialist.
Het maken van dit soort top-10 of top 100 lijsten is een
misplaatste vorm van kwaliteitsfetisjisme. Een zinvol algemeen
doel dient het geenszins.
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