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Recent, op 21 november 2018, schreef ik een artikel over een
verloren gewaande webpagina van de werkgeversorganisatie in de
geestelijke gezondheidszorg GGZ Nederland. Die ging over de
gekunstelde constructie om met “veronderstelde toestemming”
het verzamelen en verwerken van ROM-data. Met de
WayBackMachine was die toch terug te vinden. Ook over de
patiëntenorganisatie in de GGZ MIND bleek het mogelijk
“verdwenen” kritiek terug te vonden. In 2017 schreef Paul
Custers van het journalistencollectief Alibe een serie uiterst
kritische artikelen op de website www.alibe.nl . Dat gebeurde
onder de kop Mind You. 28 afleveringen zijn door hem
geschreven. Helaas is deze website van het internet verdwenen,
tenminste op het eerste gezicht. Met de WayBackMachine blijkt
het toch mogelijk om de afleveringen 20 tot en met 28 van Mind
You weer het daglicht te doen zien. Op 12 november 2018
schreef ik een artikel over de peperdure website Kiezen in de
GGZ. De kosten voor het maken bedroegen één miljoen euro. Het
aardige is dat met de teruggehaalde Mind You artikelen ook de
specificatie van die kosten terug te halen is. Het gebruik van
de WayBackMachine laat trouwens eens te meer duidelijk zien
dat op het internet iets nooit echt weg is.

Kosten “Kiezen in de GGZ”
De indeling van de subsidie voor deze website van Mind is bij
de subsidie verstrekker Zorginstituut Nederland niet te
vinden. In Mind You 24 van 7 april 2017 is te zien dat het in
het voorjaar van 2017 al duidelijk was dat de website van MIND
“Kiezen in de GGZ” in totaal 998.502 euro ging kosten. Het
bedrag was
onderverdeeld in 142.368 euro interne
personeelskosten; 241.189 euro externe personeelskosten;
274.676 euro personeelskosten derden; 52.485 euro materiële
kosten (incl. kosten voor communicatie); 287.784 euro overige
kosten. Twee derde van het bedrag ging dus op aan
personeelskosten. In Mind You 27 van 14 april de van laat Paul
Custers weten dat het Zorginstituut Nederland(ZiN), die de
subsidie verstrekte, geen enkel idee heeft hoe het geld
besteed wordt.(alinea : Overigens….ontstaan.)

Wel ROM/geen ROM
In de opzet van de website “Kiezen in de GGZ” in 2016 had MIND
voor ogen dat men naast NAW-gegevens en gegevens over
patiëntervaringen ook informatie over uitkomstgegevens
gepresenteerd zouden worden. De bedoeling was daar de ROM-data
die MIND van de Stichting Benchmark GGZ(SBG) stelselmatig
ontvangt daarvoor te gebruiken. Vanwege de reuring die in 2017
over de ROM-data ontstond heeft men daarna besloten die data
vooralsnog maar buiten de website te houden.(Zie Mind You 27
alinea: Overigens….ontstaan.). Het zal SBG zeer zwaar gevallen
zijn dat de door haar verzamelde en be- / verwerkte ROM-data
niet door Mind gebruikt gingen worden. Er bestaat namelijk een
innige samenwerking tussen Mind en SBG. Mind zit namelijk ook
in het bestuur ervan.

Auteur
Het antwoord op de vraag waarom de website uit de lucht is,
kan betrekkelijk simpel beantwoord worden. De auteur, Paul
Custers, journalist en media-adviseur, is eind vorig jaar men
pensioen gegaan en had geen behoefte de website waarop hij de

stukken plaatste te continueren. In een telefoongesprek met
hem vertelde ik dat ik zijn zielenroerselen aan de
vergetelheid zou gaan ontrukken en ze in dit artikel weer zou
doen herleven. Grappig is dat de in zijn artikelen te berde
gebrachte mede-journalist Saul Koster een fictief persoon is,
een soort alter ego. Saul als tegenhanger van Paul, een stille
verwijzing naar de apostel Paulus.

Pareltjes
De Mind You afleveringen 20 tot en met 28 zijn stuk
pareltjes. Ze bevatten informatie over het reilen
van een patiëntenorganisatie in de GGZ, Mind, waar
geld in omgaat en die machtspolitiek niet schuwt.
dan ook van harte ter lezing aanbevelen.
W.J. Jongejan, 27 november 2017
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