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Subject: Verenigingsbestuur en kernhoogleraren roepen leden op ROM vragenlijsten te gaan
hanteren: ROM is een zinvolle toevoeging aan de behandeling van patiënten

Beste leden,

In het Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) hebben 11 hoogleraren / wetenschappers hun
zorgen geuit over de benchmark die zorgverzekeraars willen uitvoeren met de begin- en
eindmetingen van ROM vragenlijsten.

Het verenigingsbestuur deelt deze zorgen en is sinds medio 2009, onder andere via de
stuurgroep ROM GGz en afvaardiging van drie psychiaters in de Wetenschappelijke Raad
van SBG, actief aan de slag om misvattingen rond ROM bij SBG en verzekeraars tegen te
gaan en inhoudelijke/ wetenschappelijke invloed van psychiaters te borgen.

Deze acties hebben recent bijgedragen aan een wijziging van de standpunten van SBG[1].
Evenals het verenigingsbestuur, stelt het SBG-bestuur dat ROM vooreerst de behandeling
moet dienen.

Het verenigingsbestuur heeft daarom in een overleg met een afvaardiging van de
kernhoogleraren en de drie hoogleraren psychiatrie in de Wetenschappelijke Raad van SBG
een aantal conclusies en ambities geformuleerd.

Deze conclusies en ambities zijn als volgt:

 ROM wordt omarmd als een zinvolle toevoeging aan de behandeling;
 ROM wordt op een geloofwaardige manier toegepast en psychiaters dienen zich hierin te

scholen;
 wij moeten als beroepsgroep er voor zorgen dat wij (en niet zorgverzekeraars) de agenda

gaan bepalen ten aanzien van zin en onzin van ROM gegevens en de vergelijkbaarheid
ervan;

 en wij moeten ROM een plek geven binnen regionale netwerken voor onderzoek en
patiëntenzorg.

Op deze wijze maken wij nuttig gebruik van de mogelijkheden van ROM, verbetert het de
zorg aan onze patiënten, onder meer doordat het zelfmanagement van patiënten wordt
versterkt en helpt het om de Nederlandse psychiatrie te positioneren in nationaal en
internationaal verband.

Maar het blijft zaak om verzekeraars en anderen consequent bij de les te houden ten
aanzien van de betekenis ROM en vergelijkbaarheid en zelf te werken aan het verbeteren
van het instrumentarium. Met deze strategie beogen we zelf het initiatief te nemen vanuit een
inhoudelijke motivatie, hetgeen een veel positiever beeld schetst van wie we zijn en wat we
willen bereiken.

Wij hebben deze conclusies en ambities mede geformuleerd in het licht van het aanstaand
Bestuurlijk Akkoord, waarin voor de psychiatrie een zichtbare positie is voorzien en waarbij
het opheffen van de tweedeling tussen somatiek en psychiatrie centraal staat. In dit akkoord
is een ambitieus maar haalbare agenda opgenomen voor afbouw van 1/3e van het aantal
bedden in de GGZ en derhalve verdere ambulantisering van de zorg. Ook is aandacht



besteed aan de positie van de patiënt en de psychiater in de geestelijke gezondheidszorg. Er
is een reëel budget beschikbaar met een groeikader voor de komende drie jaar.

Met deze afspraken wordt onze sector als een volwassen en krachtige sector gepercipieerd.
Daarvoor is het wel nodig dat wij inzage geven in de aard en omvang van de problematiek
die we behandelen en de effecten die we bereiken. ROM is daarin een belangrijk onderdeel.

Vandaar dat wij ook de ROM-paragraaf in dit Bestuurlijk Akkoord zullen ondertekenen. Deze
paragraaf luidt als volgt:

'Partijen benadrukken het belang van transparantie van prestaties. Zorgaanbieders
verplichten zich voor alle echelons (met uitzondering van de huisartsfunctie) om zicht te
geven op de doelmatigheid, effectiviteit, veiligheid en de patiëntervaring van de geleverde
zorg. Bij elke patiënt waar dat zinvol is en waar instrumenten voor zijn vastgesteld, worden
gedurende de behandeling ROM-vragenlijsten afgenomen. Dit heeft primair tot doel de
behandeling te ondersteunen en verbeteren, daarnaast de patiënt aanknopingspunten voor
zelfmanagement te bieden. De begin- en eindmetingen van ROM-vragenlijsten worden met
in achtneming van privacy regels, dataprotocol en methodologische aspecten door
zorgaanbieders ter beschikking gesteld aan de Stichting Benchmark GGZ voor het maken
van vergelijkingsinformatie voor zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders.
In de generalistische- en specialistische ggz zullen zorgaanbieders structureel
patiëntwaardering en - ervaring meten. De uitkomsten hiervan worden openbaar gemaakt
aan zorgverzekeraars, patiënten en patiëntenorganisaties (voor het maken van keuze
ondersteunende informatie voor patiënten). Daarnaast worden deze gebruikt voor structureel
verdiepend onderzoek en het maken van verbeterplannen. Naast de ROM-gegevens zullen
aanbieders van klinische zorg zich in het jaardocument verantwoorden met de prestatie
indicatoren voor patiëntveiligheid zoals die met de IGZ zijn overeengekomen.'

In het Bestuurlijk Akkoord is een specifieke paragraaf opgenomen over de academische- en
ziekenhuispsychiatrie. In 2012 wordt een onderzoekstraject gestart voor de academische- en
ziekenhuispsychiatrie om tot ontwikkeling / vaststelling van specifieke instrumenten te
komen. Het ROM instrumentarium wordt in dit traject geschikt gemaakt voor de specifieke
omgeving en patiënten van de PMU, PAAZ, PUK en overige academische- en
ziekenhuispsychiatrie. De coördinatie van deze groep zal plaatsvinden vanuit de NVvP. Wij
gaan er, gezien de bijdrage van de SBG partijen (GGZ Nederland, ZN en LPGGz) aan dit
akkoord, van uit dat SBG uitstel verleent aan PAAZ / PUK voor wat betreft benchmark
aanleveringen tot de werkgroep heeft verhelderd wat de mogelijkheden zijn.

In de ROM paragraaf van het Bestuurlijk Akkoord is op ons verzoek de passage opgenomen:
'[.]met in achtneming van privacy regels, dataprotocol en methodologische aspecten door
zorgaanbieders ter beschikking gesteld aan de Stichting Benchmark GGZ voor het maken
van vergelijkingsinformatie [.]'.

Om zinvol te kunnen vergelijken, achten wij de thans gekozen methode (van alle patiënten
worden begin- en eindmetingen verzameld en die data dienen voor 'transparantie',
zorginkoop en benchmark) methodologisch niet verantwoord. Dit vanwege drie knelpunten:

 representativiteit (het zal nooit lukken om alle patiënten in een ROM traject te krijgen);
 case-mix verschillen (geeft vertekening - sterke effecten) en;
 doelmatigheid.

Wij denken dat een vergelijking op basis van representatieve steekproeven, waarbij rekening
wordt gehouden met enerzijds de zorgzwaarte van de patiënt en anderzijds de
patiëntwaardering een beter alternatief is en methodologisch meer verantwoord is.



Wij zijn aan zet!

Een eerste stap in de richting tot deze methodologisch meer verantwoorde vergelijking willen
wij zetten middels een door de NVvP te organiseren invitational conference dit najaar, waar
wij de plannen voor toepassing van ROM in de praktijk - plus die voor validering van ROM
vanuit wetenschappelijk oogpunt - in samenhang zullen presenteren. Daarbij worden de
betrokken partijen (patiënten, overheid, zorgverzekeraars en instellingen) uitgenodigd en
kan een open discussie plaatsvinden over betekenis en verwachtingen van ROM. Het lijkt
doenlijk om in die context ook te kijken hoe partijen willen bijdragen aan financiering van het
nog noodzakelijke wetenschappelijk onderzoek.

Verenigingsbestuur en hoogleraren zijn gezamenlijk van mening dat we zelf het initiatief
moeten nemen vanuit een inhoudelijke motivatie, hetgeen een veel positiever beeld schetst
van wie we zijn en wat we willen bereiken.

Bovenstaande leidt er toe dat verenigingsbestuur en hoogleraren de leden nu oproepen om
ROM vragenlijsten te gaan / blijven hanteren: ROM is een zinvolle toevoeging aan de
behandeling van patiënten.

Met vriendelijke groet,

Namens het verenigingsbestuur, de kernhoogleraren (Prof.dr. Aartjan Beekman, Prof.dr.
Damiaan Denys, Prof.dr. Bert van Hemert, Prof.dr. Paul Hodiamont, Prof.dr. Witte
Hoogendijk, Prof.dr. Rene Kahn, Prof.dr. Jim van Os, Prof.dr. Robert Schoevers) en de
afgevaardigden in de Wetenschappelijke Raad van SBG (Prof.dr. Robert Vermeiren, Prof.dr.
Richard Oude Voshaar en Prof.dr. Niels Mulder).

Prof. dr Rutger Jan van der Gaag, voorzitter
Drs. Noortje Sax, interim directeur
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Voetnoot:

I zie hiervoor ook de nieuwsbrief van SBG d.d. 14 mei:
http://www.sbggz.nl/Home/Nieuws?id=ada130e6-d339-444e-b3c5-7e800a5b5ca9).


