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Geacht college.
Op 8 december 2016 stuurde u mij het conceptrapport'Bekostiging curatieve
geestelijke gezondheidszorg'. U vroeg mij om op dit conceptrapport te reageren en
daarbij specifiek aan te geven welke maatregelen zullen worden getroffen naar
aanleiding van uw conclusies en aanbevelingen. Graag stuur ik u hierbij mijn
reactie op uw conceptrapport.

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Uw rapport is het resultaat van een grondige analyse met betrokkenheid van
diverse deskundigen. In uw rapport geeft u een heldere beschrijving van het
zorgstelsel en een goed beeld van het functioneren van de zorginkoop in de
geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de rol van prestatiebekostiging daarbinnen.
U concludeert dat de invoering van prestatiebekostiging heeft gezorgd voor meer
transparantie in de geneeskundige ggz. Tegelijkertijd concludeert u dat de
onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders vooral gericht zijn
op beheersing van de uitgaven en nog niet gebaseerd zijn op een vergelijking van
de kwaliteit van zorgaanbieders. U schrijft ook dat er hoge verwachtingen zijn van
het nieuwe model van prestatiebekostiging dat door de NedeHandse Zorgautoriteit
(NZa) samen met de sector wordt ontwikkeld als onderdeel van de door de sector
opgestelde 'Agenda voor gepast gebruik en transparantie'. U signaleert daarbij dat
dit omvangrijke en complexe projecten zijn die afstemming met de werkvloer en
zorgvuldige besluitvorming vereisen. Met het oog op dit proces doet u mij diverse
aanbevelingen. Op hoofdlijnen onderschrijf ik uw conclusies en aanbevelingen en
zie ik deze als een ondersteuning van mijn beleid. Hieronder zal ik dit toelichten
en specifiek op uw afzondeHijke conclusies en aanbevelingen ingaan.
Conclusie 1: Meer transparantie en aandaciit voor l<waiiteit
Bij de sectorbrede overstap naar prestatiebekostiging in de ggz had ik destijds een
getrapte doelstelling voor ogen, te weten: (1) het geven van een impuls aan al
lopende ontwikkelingen op het gebied van transparantie, (2) het mede daardoor
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ontwikkelen van de juiste prikkels in het zorgstelsel^ en (3) de totstandkoming van
samenhangende, kwalitatief goede en doelmatige zorg rondom de patiënt als
gevolg van die prikkels (zie Kamerstukken 25 424, nrs. 160 en 175). Samengevat
is het doel van prestatiebekostiging dus dat de transparantie in het zorgstelsel
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wordt vergroot en dat er mede daardoor een dynamiek ontstaat die de
totstandkoming van kwalitatief goede en doelmatige zorg stimuleert.
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Ik onderschrijf uw conclusie dat de sectorbrede overstap naar prestatiebekostiging
heeft gezorgd voor meer transparantie in de geneeskundige ggz. Er is nu op
patiëntniveau veel meer informatie beschikbaar dan ten tijde van het oude
bekostigingsmodel. Het gaat daarbij niet alleen om informatie over de omvang van
de geleverde zorg, maar ook over het zorgproces (zoals over de mix van
behandelaren en de verhouding tussen directe en indirecte behandeltijd) en over
de zwaarte van de zorgvraag (met adequate aandacht voor de bescherming van
de privacy van de patiënt, zie Kamerstuk 25 424, nr. 291). Ook onderschrijf ik uw
constatering dat daarnaast de aandacht in de sector voor kwaliteit aanzienlijk is
toegenomen. Onder andere de door de sector opgestelde 'Agenda voor gepast
gebruik en transparantie' maakt dat zichtbaar (Kamerstuk 25 424, nr. 292). De
actiepunten uit die agenda grijpen zowel aan bij structuurfactoren, procesfactoren
als uitkomstfactoren van zorgkwaliteit.
Conciusie 2: Zorgini<oop voorai gericlit op uitgavenbeiieersing
Uw constatering dat de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor een groot deel gaan over financiële plafonds en nog niet gebaseerd
zijn op een vergelijking van de kwaliteit van zorgaanbieders, vind ik herkenbaar.
Dat laat onveHet dat er op beperkte schaal praktijkvoorbeelden uit de zorginkoop
zijn (deels ook genoemd in uw rapport) waarbij kwaliteitsvergelijking plaatsvindt.^
Uit deze en andere praktijkvoorbeelden blijkt dat binnen de zorginkoop ook nu al
nuttige gesprekken over zorgkwaliteit kunnen plaatsvinden op basis van structuuren procesfactoren van kwaliteit, ook als er daarbij nog geen of alleen beperkt
gebruik wordt gemaakt van informatie over behandeluitkomsten. Ik verwacht dat
met de uitvoering van de maatregelen uit de 'Agenda voor gepast gebruik en
transparantie' het gesprek over kwaliteit tussen zorgaanbieders en
zorgverzekeraars een grote impuls zal krijgen.
Conciusie 3: Hoge verwaciitingen van nieuwe bei<ostiging
De verwachtingen van de sector en mij ten aanzien van de nieuwe bekostiging
staan niet op zichzelf, maar hangen samen met het veel bredere maatregelenpakket uit de 'Agenda voor gepast gebruik en transparantie', die partijen hebben
opgesteld en waar de nieuwe bekostiging onderdeel van is.
Aanbevelingen voor het vervolgproces
1. Neem voldoende tijd om te komen tot een nieuwe
bekostigingsmodel
U beveelt mij aan om voldoende tijd te nemen om te komen tot een nieuwe
bekostiging en goede zorgstandaarden en kwaliteitsindicatoren. Ik onderschrijf het
belang van een realistische planning die ruimte biedt aan een zorgvuldige aanpak.
' Voor het bereiken van de juiste prikkels en dynamiek in het stelsel, was ook de afbouw van
de ex post compensaties voor verzekeraars noodzakelijk.
^ Zie bijvoorbeeld de Marktscan GGZ 2014 deel B (NZa). Zie voor een actueel voorbeeld:
https://www.skiDr.nl/actueel/id28849-samen-op-zoek-naar-de-beste-depressiezorq-.html
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Het is cruciaal dat hiervoor voldoende tijd wordt genomen en dat de nieuwe
bekostiging efficiënt, effectief en goed uitvoerbaar is. Een expliciete toets op
administratieve lasten en draagvlak is daarbij essentieel. Tegelijkertijd hecht ik er
aan dat bij de planning rekening wordt gehouden met het belang om goede
maatregelen zo snel als verantwoord mogelijk is in te voeren en daarbij het
perfecte niet de vijand te laten worden van het goede.
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De NZa bewaakt in oveHeg met de sector dat de planning realistisch is en blijft en
houdt mij hiervan via voortgangsrapportages op de hoogte. Afgelopen najaar heeft
de NZa laten weten dat, in verband met de vereiste zorgvuldigheid, invoenng van
de nieuwe bekostiging per 2019 niet realistisch is en dat de eerst mogelijke
ingangsdatum opschuift naar 2020. De Tweede Kamer heb ik hier op 14 december
2016 over geïnformeerd (Kamerstuk 25 4 2 4 , nr. 337). De NZa zal dit begin 2017
nader toelichten in haar eerstvolgende voortgangsrapportage.
Ik ben het eens met uw opvatting dat het belangrijk is dat mensen met ernstige
psychische aandoeningen een integrale behandeling krijgen, waarbij de psychische
aandoening wordt behandeld en er ook aandacht is voor een goede
woonomgeving, voldoende begeleiding aan huis en dagbesteding/betaald werk.
Een praktische benadering hiervan is mijns inziens van belang. Een nauwe
samenwerking tussen zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten is hiervoor
nodig. Er worden in 2016 en 2017 43 zorgstandaarden opgeleverd, waaronder de
geneneke module 'Ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA)'. In die module,
waar nu aan wordt gewerkt, bestaat aandacht voor de z o r g , taken en
verantwoordelijkheden binnen verschillende stelsels en
bekostigingssystemen.^ Deze integrale aanpak is ook te zien bij de aanpak vanb
personen met verward gedrag, waarbij de aandacht gericht is op het organiseren
van een sluitende aanpak, over domeinen heen.
2. Bepaal tijdig de verantwoordingsinformatie
bij de nieuwe
bekostiging
U doet deze aanbeveling om nieuwe problemen bij de controle van de
jaarrekeningen van instellingen te voorkomen. Ik onderschrijf deze aanbeveling.
Aan de NZa heb ik meegegeven, dat de nieuwe bekostiging moet bijdragen aan
het voorkomen van nieuwe jaarrekeningenproblematiek, of in elk geval niet mag
leiden tot/ bijdragen aan nieuwe jaarrekeningenproblematiek (zie bijlage bij
Kamerstuk 25 4 2 4 , nr. 292).
3. Houd rekening met beperkingen
van de meetbaarheid
en vergelijkbaarheid van de
behandeluitkomsten
Ik ben het met u eens dat bij het gebruik van ROM (Routine Outcome
Measurement) zorgvuldig te werk moet worden gegaan, met name in relatie tot de
bekostiging. Zowel als benchmarkinstrument (om van te leren) als in de relatie
tussen cliënt en zorgveHener zijn er diverse voorbeelden van zinvol gebruik van
ROM.'' Partijen in de ggz hebben in het model kwaliteitsstatuut opgenomen dat zij
de effectiviteit van de behandeling regelmatig meten. Het ROM-instrumentarium
en de bijbehorende uitkomstindicatoren zijn echter nog niet geschikt om de basis
^ Zie: http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/generieke-module-epa/
* Zie bijvoorbeeld de uitkomsten van het'Doorbraakproject ROM': https://doorbraakrom.trimbos.nl/ en http://www.aqznieuws.nl/home/doorbraak-romsuccesvolle-resültaten-clienten-en-behandelaars/
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te vormen van de nieuwe bekostiging. Daarvoor zal ROM dan ook niet worden
gebruikt. De kern van de nieuwe bekostiging is dat zo veel mogelijk een link zal
worden gelegd tussen de (zwaarte van de) zorgvraag van de cliënt en de
bijbehorende behandeling op basis van zorgstandaarden. Wel wil ik ervoor zorgen
dat er vanuit de nieuwe bekostiging geen belemmeringen zullen zijn om bij de
zorginkoop (geleidelijk) meer gebruik te gaan maken van uitkomstgegevens,
mede op basis van ROM, naarmate dat inhoudelijk verantwoord is. Daarom heb ik
de NZa laten weten dat ik eraan hecht dat het bekostigingsmodel (zo veel
mogelijk) zo wordt vormgegeven dat een koppeling met uitkomstmaten zoals ROM
mogelijk is.

directoraat-generaal
Curatieve Zorg
directie Curatieve Zorg
Team D
Kenmerk
1076843-159990-CZ

Tegelijkertijd moet er verder worden gewerkt aan de verbetenng van ROM. De
Wetenschappelijke Raad van Stichting Benchmark GGZ (de beheerder van het
ROM-instrumentarium) voert een onderzoeksagenda uit voor de verbetenng van
de vergelijkbaarheid van ROM-gegevens. Hierbij wordt aan diverse aspecten
aandacht besteed, waaronder ook aan de door u genoemde casemixcorrectie.
Dit alles laat onveHet dat betrokken partijen - overeenkomstig uw aanbeveling steeds zelf moeten (blijven) nagaan en benoemen waar de grenzen van het
zinvolle gebruik van ROM-gegevens liggen, wat de zeggingskracht is en wat de
tekortkomingen zijn van ROM-informatie. Omdat zowel zorgaanbieders,
zogverzekeraars als patiënten vertegenwoordigd zijn in Stichting Benchmark GGZ
(SBG), ligt bij SBG een belangrijke taak, die zij ook al heeft opgepakt. SBG heeft
in 2016 een evaluatieonderzoek^ laten uitvoeren, waaruit onder andere blijkt dat
een herijking nodig is van "de stip op de horizon" wat betreft kwaliteitsverbetering
in de GGZ, het gebruik van ROM en de rol van S B G daarbij. S B G werkt nu samen
met de bij SBG betrokken partijen aan de implementatie.
Uw opvatting dat beperkingen van ROM-gegevens het nsico met zich meebrengen
dat voor een substantieel deel van de uitgaven het bekostigingsmodel niet goed
aansluit op de behandelpraktijk, deel ik niet. Zoals toegelicht is het nieuwe
bekostigingsmodel niet gebaseerd op uitkomstmetingen, maar op de zorgvraag
van de patiënt. Verder wordt de aansluiting van de nieuwe bekostiging op de
behandelpraktijk bewaakt door de NZa en de betrokken organisaties uit de sector.
4. Laat Zorginstituut
kwaliteit nieuwe kwaliteitsindicatoren
beoordelen
Ik zie deze aanbeveling als ondersteuning van mijn beleid. Het uitgangspunt van
het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz is dat alle opgeleverde producten en
instrumenten worden opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Zorginstituut,
conform het daarvoor geldende Toetsingskader. Het beoordelen van de
kwaliteitsindicatoren is al een taak van het Zorginstituut en toetsing gebeurt zoals
staat beschreven in het Toetsingskader. Alleen als de kwaliteitsindicatoren voldoen
aan het Toetsingskader worden ze opgenomen in het Register.
5. Neem de tijd voor eventuele doorontwikkeling
naar
outcomebekostiging
Deze aanbeveling neem ik over. Voordat na 2020 nieuwe, majeure aanpassingen
in de bekostiging kunnen worden gedaan, zal eerst voldoende ervaring moeten
https://www.sbqaz.nl/Nieuws/Nieuws-detail?ContentItem=56600ab9-5a66-48f5-8a73Iallc7f30d3d
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worden opgedaan met de bekostiging die partijen per 2020 willen invoeren.
6. Moedig partijen aan te experimenteren met nieuwe contractvormen en
gebruik lessen die hieruit volgen bij verdere ontwikkeling bekostiging
Ik zie deze aanbeveling als een ondersteuning van mijn beleid. Op 6 februan 2015
heb ik het programma 'Kwaliteit loont' gepresenteerd met daann 21 maatregelen
om te komen tot kwalitatief betere zorg die betaalbaar blijft (Kamerstuk 31 765,
nr. 116). Een aantal actiepunten hieruit is gencht op het creëren van meer ruimte
voor innovatieve contracten. Over de voortgang hiervan heb ik de Tweede Kamer
op 3 november 2016 geïnformeerd in de Derde voortgangsrapportage Kwaliteit
loont (Kamerstuk 31 765, nr. 247). De NZa bekijkt bij de ontwikkeling van de
nieuwe bekostiging ook hoe het nieuwe model zo goed mogelijk ten dienste kan
staan van een contractering op basis van kwaliteit, kosten en doelmatigheid.
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