Wat te doen als je leerstoel
onder je voeten wegzakt
Je zult een leerstoel bij een gerenommeerde
universiteit bekleden met een leeropdracht die
als zand door je vingers glijdt. U vraagt zich
af waar ik het over heb? Het betreft de
leerstoel ROM en Benchmarken die de hoogleraar
Edwin de Beurs bekleedt. De afgelopen weken is
duidelijk geworden dat het benchmarken met
Routine Outcome Monitoring-data niet meer salonfähig is. De
Stichting Benchmark GGZ(SBG) die deze activiteit zelfs in de
naam had staan is ter ziele. Opvolger Akwa GGZ wil het
eigenlijk op termijn stiekem nog wel, maar heeft het woord op
haar website vervangen door “kwaliteitstransparantie”.
Saillant gegeven is dat de leerstoel Routine Outcome
Monitoring en Benchmarken bij de sectie klinische psychologie
van de Universiteit Leiden ingesteld is door sponsoring van
SBG. Overigens kreeg SBG haar geld volledig van
Zorgverzekeraars Nederland. Eigenlijk is het dus een door de
zorgverzekeraars gekochte leerstoel. Deze analyse laat zien
dat de leerstoel in 2020 definitief zal kunnen gaan omvallen.

Leerstoel
Het sponsoren van een leerstoel Routine Outcome Monitoring en
Benchmarking maakte onderdeel van een groter plan om het
promoten van deze activiteit meer vaart te geven. Zulks in de
wetenschap dat er al in 2012 krachtig tegengas gegeven werd
door de acht hoogleraren psychiatrie. Die verhieven hun stem
in een gezamenlijk essay in het Tijdschrift voor Psychiatrie.
Een leerstoel op een universiteit sponsoren is trouwens best
een prijzige bezigheid. SBG betaalde voor 0,4 FTE
hoogleraarschap. Op het internet zoekend blijkt dat de kosten
van 0,2 FTE leerstoel rond de 45.000 euro liggen. Hoewel er

geen apart document over de Universiteit Leiden bekend is,
levert vergelijking met andere universiteiten ook dat bedrag
op.

Vijf jaar
In de modelcontracten staat een termijn van vijf jaar als
minimum, waarbij bijv. in Tilburg het bedrag in het vijfde
jaar tot 49.000 euro gestegen is. De leerstoel Routine Outcome
Monitoring en Benchmarking kwam in 2015 tot stand. Het
contract zal dus in 2020 aflopen. Aannemelijk is dat vanwege
de continuïteit bij de universiteit SBG de kosten voor die
vijf jaar bij aanvang moest voldoen. Je praat over 5 jaar bij
2 x 45.000 euro(2 x 0,2FTE) per jaar dan over krap een half
miljoen euro. Tevens blijkt er een universitair docent bij die
leerstoel te behoren. Dat is Kim de Jong, klinisch psycholoog.
Waarschijnlijk gaat het dus om nog meer geld

Bij Akwa, exit bij Akwa
In 2013 kondigde SBG al aan een leerstoel te willen gaan
sponsoren. In 2015 realiseerde men dat en Edwin de Beurs,
klinisch psycholoog van huis uit, benoemde men als hoogleraar
op die post. Hij was al hoofd wetenschappelijk onderzoek bij
SBG. Na het beëindigen van de activiteiten van SBG werd de
Beurs ook per 1 januari 2019 hoofd wetenschappelijk onderzoek
bij de opvolger Akwa GGZ die toen van start ging. Dat blijkt
uit zijn c.v. op LinkedIn.
Daaruit blijkt ook dat die
bezigheid die hij “scientific director” noemt eind maart 2019
stopte. Ongetwijfeld heeft dat te maken met het vooruitzicht
dat het benchmarken bij Akwa GGZ vooralsnog geen prioriteit
had, dan wel er mogelijk nooit zou komen.

Uitwijk
Wat zie je nu gebeuren? Blijkens dezelfde LinkedIn pagina is
vanaf 1 april de Beurs opeens senior onderzoeker bij de grote
GGZ-instelling Arkin in Amsterdam. Zijn taak is daar:

doorontwikkeling ROM. Daar staat geen woord benchmark meer bij
maar is theoretisch gezien wel het doel van doorontwikkeling
van ROM. De keus voor Arkin is niet heel erg vreemd. Als
bestuursvoorzitter presideert daar Jeroen Muller, een fervent
voorstander van het op centraal niveau verzamelen van ROM
data. Die probeerde eind 2018 nog het Comité Stop Benchmark
met ROM bij Tweede Kamerleden op onterechte gronden zwart te
maken.

Einde leerstoel
Mijn inschatting is dat de leerstoel Routine Outcome
Monitoring en Benchmarking ergens in 2020 ophoudt te bestaan.
Ik kan me in goeden gemoede niet voorstellen dat Akwa GGZ haar
naam en financiën zal willen verbinden aan die leerstoel nu
het benchmarken met ROM eigenlijk min of meer dood is. Akwa
GGZ is trouwens na acht maanden nog niet toegekomen aan een
start van ROM-data verzamelen, omdat ze worstelt met de
toestemmingsverlening door de patiënt. Wat voor Akwa GGZ niet
meewerkt is dat vele kritische ogen op haar gericht staan
Na het omvallen van de leerstoel Routine Outcome Monitoring en
Benchmarking zal binnen de top van Arkin nog wel enige tijd
een ROM bolwerk bestaan. Tot ook daar het inzicht doorbreekt
dat centraal ROM-data verzamelen voor kwaliteitsdoeleinden
passé is.
Inmiddels zijn dan wel miljoenen aan zorggeld verloren gegaan
aan een utopie van beleidsmakers en zorgverzekeraars.
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