VBHC-evangelie gepredikt op
een door zorgverzekeraars
gekochte leerstoel

NRC-Handelsblad plaatste op 5 september 2018 een bijdrage van
prof. dr. Edwin de Beurs in haar Opinie-katern. De kop van
het stuk was: “Succes bij depressie is wel meetbaar”. Hij is
hoogleraar Routine Outcome Monitoring(ROM) en benchmarken, aan
de Universiteit Leiden. Hij schreef het artikel vanwege de
ophef die ontstaan is doordat zorgverzekeraar Menzis een vorm
van prestatiebekostiging wil invoeren bij de behandeling van
depressie en angststoornissen.
De Stichting Benchmark
GGZ(SBG) betaalt de 0,4 fte leerstoel, die de Beurs sinds eind
2015 in Leiden bezet, zo meldt NRC. Weinigen realiseren zich
dat SBG volledig gefinancierd wordt door de zorgverzekeraars,
verenigd in Zorgverzekeraars Nederland. Het gaat met deze
leerstoel om het onderzoeken en propageren van een thans
duidelijk omstreden methodiek van “kwaliteitsbeoordeling”, die
ROM-data gebruikt voor benchmarking en zorginkoop. Sinds het
in de mode raken van de Value Based Health Care(VBHC), een
managementfilosofie gebaseerd op het gedachtengoed van de
Amerikaan Michael Porter maken, is deze filosofie ook bij SBG
en haar leerstoel in Leiden duidelijk in beeld. Deze VBHC
leunt volledig op het met data uit de zorg meten van
resultaten om daarmee bereikte “waarde” te kwantificeren.

Ontstaan leerstoel
Volgens informatie op de website van SBG is in 2015 besloten
om een parttime leerstoel aan de universiteit Leiden te
sponsoren. Met als één van de hoofddoelen onderzoek naar het
effect van benutting van ROM en Benchmarkgegevens
(procesonderzoek). Bij het aangaan van die verplichting door
SBG of beter gezegd de zorgverzekeraars ging men er vanuit dat
verzamelen en verwerken van ROM-data een onomstreden zaak was.
In het structuurrapport bij de leerstoel staat: “Gezien de
vlucht die ROM nu maakt in de GGZ zal er al op korte termijn
behoefte ontstaan aan psychologen die kennis hebben van ROMmethodiek, meetinstrumenten en geaggregeerde therapie-uitkomst
gegevens (benchmarken).”.

Niet onomstreden
Hoewel acht hoogleraren psychiatrie al in 2012 al op niet mis
te verstane wijze kenbaar maakten dat benchmarken op basis van
ROM-data in Nederland, zoals voorgesteld door SBG en
zorgverzekeraars, noch wetenschappelijke noch medisch-ethische
toetsing kan doorstaan, nam SBG het verzamelen en verwerken
van ROM-data SBG krachtig te hand genomen. In 2017 kreeg de
tegenstand tegen het gebruik van ROM-data voor benchmarking en
zorginkoop een forse boost toen de Algemene Rekenkamer het
gebruik van ROM-data voor de financiering van de GGZ in het
huidige, maar ook beoogde nieuwe stelsel ongeschikt achtte als
basis.

Hele keten in bezit
Met de leerstoel in Leiden hebben de zorgverzekeraars de hele
keten om ROM als vermeend instrument om kwaliteit in de GGZ te
meten in handen. In de contracten van de zorgverzekeraars met
zorgaanbieders is het aanleveren van deze data verplicht en
kunnen deze financieel gekort worden bij onvoldoende
aanlevering. Dat de zorgverzekeraars vanwege de ROM-discussie
en hangende een uitspraak van de Autoriteit Persoonsgegevens
over de vraag of de aangeleverde ROM-data als bijzondere

persoonsgegevens beschouwd dienen te worden uit coulance de
zojuist genoemde contractuele dwang niet uitoefenen (Zie
alinea Haarkloverij in de link), doet niets af aan de inhoud
van de contracten.
Daarnaast stuurt Zorgverzekeraars Nederland met de volledige
financiering van SBG de verwerking van de ROM-data en met de
leerstoel krijgt de wetenschappelijke raad van SBG nog een
extra kleurtje. Tenslotte propageren SBG en hoogleraar de
Beurs VBHC, waarbij men met de ROM-data kwaliteit van zorg wil
meten, kwantificeren en aldus de gecreëerde waarde in kaart
brengen. Overigens is Edwin de Beurs geen onbekende bij SBG
omdat hij voor het betrekken van de SBG-leerstoel al jaren
deel uitmaakte van de wetenschappelijke raad van SBG en na het
betrekken van de leerstoel in Leiden nog steeds..

VBHC en hechte connecties
Waarde-gedreven zorg zoals men de VBHC thans noemt, houdt een
flink aantal zorgaanbieders in de somatische zorg en de GGZ
bezig. Het ene na het andere artikel of symposium er over ziet
het licht. Zorgbestuurders van diverse grote GGZ-instellingen
voeren daar uitgebreid het woord. Zorgverzekeraars en
werkgevers in de GGZ in de GGZ hebben wel zeker iets
gemeenschappelijks. We moeten namelijk niet uit het oog
verliezen dat SBG in 2011 door omzetting van een stichting(
opgericht in 2010) in een B.V. ontstaan is (zie feiten 1 en 2
in deze link) waarbij de twee deelnemende partijen de
brancheorganisatie van werkgevers in de GGZ, GGZ Nederland,
en
de
brancheorganisatie
van
zorgverzekeraars(Zorgverzekeraars Nederland) waren.

de

Drijfzand
Het lijkt er nog steeds op dat diverse partijen in en rond de
GGZ blijven doorbouwen aan een bouwwerk met gebruik van ROMdata, terwijl gaandeweg het steeds duidelijker wordt dat het
fundament op drijfzand berust.

W.J. Jongejan, 21 september 2018
Wilt u meer artikelen lezen over de ROM-problematiek? Klik dan
in de rechter kolom bij categorie op ROM of gebruik ROM als
zoekterm in het zoekvenster rechtsboven.

