Zorgkaart Nederland kost per
jaar minstens 1,7 miljoen
euro.
Meer
dan
8
ton
zorgpremie-geld
In het kader van de marktwerking in de zorg
moeten we wat te kiezen hebben. Om het kiezen
te vergemakkelijken is de Zorgkaart Nederland
door de Patiëntenfederatie Nederland(PN) in
2009 opgericht. Een website waarop patiënten
waarderingen aan individuele zorginstellingen
en zorgaanbieders kunnen geven in de vorm van
een cijfer en wat tekst. In de exploitatie van Zorgkaart
Nederland gaat jaarlijks veel geld zitten. Over 2017 is dat
bedrag 1.771.987 euro. Van dat bedrag is minimaal 769.00 euro
afkomstig van de zorgverzekeraars. Het is premiegeld dat de
zorgverzekeraars elk jaar uit de premie’s bijdragen via de
SKPC-gelden.
Die
afkorting
staat
voor
Stichting
Kwaliteitsgelden Patiënten Consumenten. Het is echter een
potje dat door de gezamenlijke zorgverzekeraars betaald wordt
vanuit de zorgpremie. Over 2018 zullen de kosten van Zorgkaart
Nederland alleen maar hoger liggen.

Jaarverslag
Het lezen van financiële overzichten geeft weleens onverwachte
dingen te zien. De exploitatiekosten van de Zorgkaart
Nederland, die gezien het dynamische karakter op voorhand niet
laag zijn, staan niet in de financiële overzichten van de PN
vermeld. Toch kan gereconstrueerd worden wat het bedrag
ongeveer moet zijn. In het jaarverslag over 2017 staat vermeld
dat de Zorgkaart 948.987 euro aan inkomsten genereert.
Daarnaast moest er nog 769.000 euro bij, afkomstig uit de SKPC

gelden. Dit staat in de toelichting. Bij elkaar dus 1.717.987
euro. Wat uit de SKPC-gelden in 2018 nodig was vermeld het
jaarverslag 2018 niet. Wel dat de Zorgkaart vorig jaar
1.057.173 euro aan inkomsten opleverde.

Omzet bevat ook premiegeld
Het geld dat de PN vermeldt aan omzet van de zorgkaart
specificeert ze nader op pagina 9 van het financieel
jaarverslag 2017. De omzet van ZorgkaartNederland bestaat
hoofdzakelijk uit de verkoop van profielpakketten
(abonnementen) aan zorginstellingen en ziekenhuizen,
alsmede inkomsten uit samenwerkingsovereenkomsten met
zorgverzekeraars en zorgkantoren. Die samenwerkingspartners
zijn o.a.: zorgverzekeraars CZ, Menzis, zorgkantoren, Salland
zorgverzekering en VGZ. Dus ook de omzet bevat voor een deel
premiegeld.

Wel/niet kwaliteitsdoeleinden
Het is dus een vergelijkingssite waar zorggebruikers een
zorginstelling of arts kunnen beoordelen. Dit resulteert in
een rapportcijfer dat een indicatie zou zijn van de kwaliteit
van de geleverde zorg — iets dat in de praktijk overigens
nogal tegenvalt.(citaat FollowThe Money 15 augustus 2016). De
NOS maakte op 25 april 2016 melding van een publicatie in het
Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde in 2016. De conclusie
was dat Zorgkaart Nederland in haar huidige vorm niet voldoet
als valide kwaliteitsinstrument voor de beoordeling van de
kwaliteit van zorg van een medisch specialist. Daarop liet de
PN weten in een reactie op de NOS dat ze de website niet
opgezet hadden als kwaliteitsinstrument. De beoordelingen
zouden niets zeggen over hoe artsen zijn. Alleen over hoe goed
die patiënten hun artsen vinden.

Q&A
Toch heeft de PN op de Q&A-pagina van de Zorgkaart-website het
over het willen geven van relatieve en objectieve informatie
over kwaliteit. Ze gaat daarbij volkomen voorbij aan het
subjectieve karakter van de hele opzet van de website.
Zorgkaart Nederland zou volgens haar deel kunnen uitmaken van
een kwaliteitssysteem voor de zorg. Niet als dé vervanger van
de CQ(Consumer Quality Index), of als enige methode, maar wel
als onderdeel van kwaliteitsmeting. Men neemt dus zelf WEL het
woord kwaliteit in de mond als het om het doel van de website
gaat.

Helaas
Op diezelfde Q&A pagina vermeldt men dat met 9 beoordelingen
per zorgaanbieder en 30 per zorginstelling er volgens het
Talma-instituut van de Vrije Universiteit pas een betrouwbaar
beeld zou kunnen ontstaan. Even zoeken op de eigen vakgenoten
te Woerden of in Utrecht leert mij dat bij het overgrote deel
het aantal van 9 niet gehaald wordt. Hoezo dus kwaliteit?

Veel premiegeld voor uitlaatklep
Het lijkt mij dat de Zorgkaart Nederland niet bepaald een
kwaliteitsinstrument is. Eerder is het een zeer dure
uitlaatklep om genoegen/ongenoegen jegens individuele
zorgaanbieders en zorginstellingen te ventileren. De uitgaven
die zorgverzekeraars in dat kader doen uit een potje, bedoeld
voor kwaliteit, komen elk jaar terug en kunnen niet ingezet
worden voor daadwerkelijke zorg.
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