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Voorwoord
Voor u ligt het eindproduct van de werkgroep ROM generalistische basis GGZ (GBGGZ) en vrijgevestigden
gespecialiseerde GGZ (GGGZ).
Het eindproduct betreft het implementatieplan voor de introductie van ROM in de GBGGZ en de aansluiting
van vrijgevestigde aanbieders (in de GBGGZ en GGGZ) op de ROM benchmark van SBG dat de werkgroep op
verzoek van partijen uit het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 (BA) heeft opgesteld. Het opstellen
van het implementatieplan is de eerste fase om deze doelstellingen uit het BA en het
Onderhandelaarsresultaat GGZ 2014-2017 te realiseren.
Het implementatieplan schetst de context waarbinnen de doelstellingen gerealiseerd dienen te worden en
gaat in op verschillende aspecten die hierbij een rol spelen. Het implementatieplan biedt concrete voorstellen
en geeft een overzicht van de verschillende stappen die in de volgende fases gezet moeten worden om de
doelstellingen te kunnen realiseren.
Omwille van de voortgang en de haalbaarheid van het implementatieplan is het aan te bevelen om zo snel als
mogelijk over te gaan op de volgende fase: de voorbereiding op de implementatie (fase 2, november –
december 2013). Deze fase staat in het teken van verdere uitwerking en concretisering van de voorstellen en
de technische aansluiting op SBG. De start van de derde fase, de daadwerkelijke implementatiefase, wordt
voorzien in 2014.
Wij gaan er vanuit dat wij met de oplevering van het implementatieplan aan onze opdracht hebben voldaan en
zien uw reactie met belangstelling tegemoet.

Namens de werkgroep,
Lex van den Ham
Voorzitter

Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat de managementsamenvatting. In hoofdstuk 2 is de aanleiding, de opzet en de opdracht van de
werkgroep geschetst. In hoofdstuk 3 wordt allereerst ingegaan op ROM, benchmarken en verantwoorden en het
onderscheid tussen deze begrippen. Ook wordt ingegaan op Stichting Benchmark GGZ (SBG) en het bestaande
instrumentarium. Hoofdstuk 4 is een inhoudelijk hoofdstuk dat gericht is op de toepasbaarheid van het bestaane
SBG-instrumentarium op de GBGGZ.
Hoofdstuk 5 beschrijft de technische oplossing die wordt voorgesteld om alle vrijgevestigde aanbieders (GBGGZ en
GGGZ) data aan te kunnen laten leveren bij SBG. Deze technische oplossing is ook geschikt voor kleine praktijken.
Hoofdstuk 6 bevat voorstellen voor het invoeringsscenario en de wijze waarop verzekeraars inzage krijgen in data
van vrijgevestigden.
In hoofdstuk 7 gaat in op de financiele aspecten die gepaard gaan met de uitvoering van het implementatieplan
vanuit de verschillende partijen bezien. Het voorstel voor vertegenwoordiging van vrijgevestigde beroepen binnen
SBG is opgenomen in hoofdstuk 8. Een voorstel voor de communicatie is opgenomen in hoofdstuk 9. Tot slot is in de
aparte excelbijlage de planning opgenomen.
De bijlagen A tot en met D bevatten toelichtingen op en achtergrondinformatie over diverse onderwerpen.
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1

Managementsamenvatting

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 (BA) en het Onderhandelaarsresultaat GGZ 2014-2017
hebben partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om bij te dragen aan een gevarieerd aanbod
van kwalitatief goede en doelmatige zorg voor patiënten met psychische aandoeningen. Door een gezamenlijke
inhoudelijke agenda kan de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar blijven. Om dit te
kunnen bereiken is o.a. een fundamentele verandering van de organisatie van de Geestelijke Gezondheidszorg
(GGZ) voorgesteld door de introductie van de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ).
Essentieel onderdeel van de afspraken uit het BA is dat één taal voor kwaliteit wordt ontwikkeld en uitkomsten
van zorg (prijs en kwaliteit) onderling vergelijkbaar zijn. ROM is daar onderdeel van. Concreet betekent dit dat
alle zorgaanbieders in de GGZ ROM-metingen gaan uitvoeren en deze gegevens aanleveren aan Stichting
Benchmark GGZ (SBG). Voor alle aanbieders in de GBGGZ en vrijgevestigde zorgaanbieders in de GGGZ dient dit
nog gerealiseerd te worden. In opdracht van partijen uit het BA is hiervoor door de werkgroep ROM GBGGZ en
vrijgevestigden GGGZ het nu voorliggende implementatieplan opgesteld.
De opdracht van de werkgroep is op te delen in twee hoofdonderwerpen: de invoering van ROM in de GBGGZ
en de technische aansluiting van vrijgevestigden (zowel GBGGZ als GGGZ) op de ROM benchmark van SBG.
In hoofdstuk 3 wordt allereerst ingegaan op ROM, benchmarken en verantwoorden. Deze begrippen
overlappen elkaar deels, maar kennen een duidelijk onderscheid. Ook wordt ingegaan op de rol van SBG en het
huidige instrumentarium van SBG dat is gericht op de DBC GGZ systematiek.
De werkgroep heeft beoordeelt in hoeverre het bestaande instrumentarium van SBG toepasbaar is voor de
GBGGZ (hoofdstuk 4). De werkgroep is tot het oordeel gekomen dat het instrumentarium grotendeels één op
één toepasbaar is. Wat betreft het meetinstrumentarium ziet de werkgroep mogelijkheden om het (op termijn)
te vereenvoudigen. Wat betreft de MDS moeten nog enkele hiaten in beeld worden gebracht. Dit wordt verder
uitgewerkt in fase 2, de voorbereiding op de implementatie.
Het tweede hoofdonderwerp betreft de technische oplossing die wordt voorgesteld om alle vrijgevestigde
aanbieders (GBGGZ en GGGZ) data aan te kunnen laten leveren bij SBG (hoofdstuk 5). Deze technische
oplossing is ook geschikt voor kleine praktijken. Gestreefd is naar een simpele, eenvoudige en goedkope
manier van gegevensaanlevering. De oplossing kenmerkt zich door tussenkomst van een derde partij tussen de
4.000-5.000 vrijgevestigden en SBG. De derde partij verzamelt de DIS- en ROM-gegevens van individuele
aanbieders en levert deze in een aanlevering (als het ware een heel grote instelling) door aan SBG. De voorkeur
van de werkgroep gaat uit naar uitvoering van deze functie door het DIS, mede vanwege de verplichte datae
aanlevering van productiegegevens aan deze partij. Voor de huidige 2 lijns zorg (DBC’s) is dit al een
verplichting. Voor de GBGGZ is dit vanaf de invoeringsdatum van 1 januari 2014 een verplichting.
Hoofdstuk 6 bevat het voorstel voor het invoeringsscenario, de tijdslijn en de wijze waarop gebruikers inzage
krijgen in data. Het invoeringsscenario gaat uit van 3 fases. Voorbehoud voor de uitvoering van deze fasering is
tijdige bestuurlijke besluitvorming over het implementatieplan (afronding fase 1). Fase 2 (november-december
2013) betreft de voorbereiding op de implementatie. In deze fase worden openstaande vraagstukken
uitgewerkt en de communicatie gestart. De daadwerkelijke implementatie start in 2014. Het invoeringsscenario
gaat ervan uit dat alle aanbieders in de GBGGZ en de vrijgevestigde aanbieders in de GGGZ vanaf 1 januari 2014
starten met ROM. De technische aansluiting op SBG wordt in Q1 2014 ontwikkeld en in Q2 getest door een
pilotgroep. Na het oplossen van eventuele kinderziektes kan in de loop van 2014 de uitrol over alle
vrijgevestigden plaatsvinden. ROM-data wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014 aangeleverd.
In de tijdslijn is rekening gehouden met de wens om een goede balans te vinden tussen zorgvuldigheid
waarmee de taal voor kwaliteit wordt ontwikkeld en de snelheid waarmee de uitkomsten van effectiviteit van
zorg op termijn wordt gekoppeld aan de inkoop. In de tijdslijn is voorzien in een lerend model, waarbij jaarlijks
wordt terug gekeken op de resultaten onder leiding van SBG. De focus ligt daarbij eerst op de mate waarin
gegevens worden aangeleverd: de responspercentages. Deze gegevens worden voor vrijgevestigden inzichtelijk
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op individueel aanbieder niveau. Acties in 2014 en 2015 zijn vooral gericht op het leren van elkaar en respons
verhogende acties. In 2016 wordt voor het eerst teruggekeken op effectiviteitsscores (voor vrijgevestigden op
groepsniveau).
In hoofdstuk 7 is een eerste overzicht gegeven van de kostenposten die gepaard gaan met de uitvoering van
het implementatieplan vanuit de verschillende partijen bezien. Om diverse redenen is een helder overzicht van
de kosten nog niet te geven. Deze dienen in de volgende fase verder te worden uitgewerkt alvorens door het
DO en BO een besluit kan worden genomen over deze kosten. De werkgroep heeft als eerste stap wel een
oordeel gegeven over de relevantie van aangedragen kostenposten voor het project en heeft een voorlopig
advies gegeven over de financier(ingsbron) van deze kosten. De werkgroep adviseert om de tabel uit hoofdstuk
7 voor de verdere uitwerking en besluitvorming als richtinggevend te beschouwen.
Hoofdstuk 8 gaat in op de bestuurlijke vertegenwoordiging van vrijgevestigden in het bestuur van SBG. Deze
bestuurlijke vertegenwoordiging is door 3PO (LVE, NVVP en NIP) randvoorwaardelijk gesteld voor de
aanlevering van gegevens aan SBG. De werkgroep heeft hierover in een eerder stadium een advies uitgebracht
aan het DO. Het advies is om het bestuur van SBG uit te breiden met 2 zetels (1 voor vrijgevestigden en 1 voor
verzekeraars) naar in totaal 10 zetels. Het DO heeft hier positief over geadviseerd. Daarbij is aangegeven dat
het (voor SBG) en verzekeraars een vereiste is dat het volledig plan van aanpak met concrete afspraken
wanneer en hoe de data van de vrijgevestigden bij SBG worden aangeleverd en beschikbaar komen voor
gebruikers gereed moet zijn voordat een besluit kan worden genomen over de bestuurszetel voor de
vrijgevestigden. Het bestuur van SBG neemt (in december 2013) een zelfstandig besluit over de zetelverdeling.
Communicatie, met name richting de vrijgevestigde professionals, is van groot belang voor het creëren van
draagvlak om te gaan ROMmen en daarmee voor het doen slagen van het implementatieplan. Een voorstel
voor de communicatie is opgenomen in hoofdstuk 9.
De aparte excelbijlage bevat een gedetailleerdere planning die behoort bij de inhoud en uitwerking van dit
implementatieplan.
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2

Inleiding

2.1

Achtergrond

In het Bestuurlijk Akkoord Toekomst GGZ 2013-2014 (BA) dat in het voorjaar van 2012 is gesloten, hebben
partijen gezamenlijk de verantwoordelijkheid genomen om bij te dragen aan een gevarieerd aanbod van
kwalitatief goede en doelmatige zorg voor patiënten met psychische aandoeningen. Door een gezamenlijke
inhoudelijke agenda kan de zorg in de toekomst kwalitatief hoogwaardig én betaalbaar blijven.
Om dit te kunnen bereiken is o.a. een fundamentele verandering van de organisatie van de Geestelijke
Gezondheidszorg (GGZ) voorgesteld. De huisarts krijgt betere ondersteuning voor mensen met psychische
problematiek en er wordt ingezet op een sterke en kwalitatief goede ‘Generalistische Basis GGZ’ (GBGGZ).
Binnen deze GBGGZ kunnen mensen die nu nog onnodig gebruik maken van gespecialiseerde GGZ (GGGZ)
straks dichter bij huis en minder zwaar behandeld worden (www.minvws.nl). De ingangsdatum voor deze
veranderingen is 1 januari 2014. Met name de introductie van de GBGGZ is veelomvattend en is van grote
impact op de zorgverleners die daarin werkzaam gaan zijn.
Essentieel onderdeel van de afspraken uit het BA is dat één taal voor kwaliteit wordt ontwikkeld en uitkomsten
van zorg (prijs en kwaliteit) onderling vergelijkbaar zijn. ROM is daar onderdeel van. In het
Onderhandelaarsresultaat GGZ 2014-2017 (zomer 2013) erkennen alle betrokken partijen daarnaast de
noodzaak om een versnelling en intensivering van inzicht in de geleverde zorg te realiseren. Concreet betekent
dit dat alle zorgaanbieders in de GGZ ROM-metingen gaan uitvoeren en deze gegevens aanleveren aan
Stichting Benchmark GGZ (SBG). Voor alle aanbieders in de GBGGZ en alle vrijgevestigde zorgaanbieders in de
GGGZ dient dit nog gerealiseerd te worden. In opdracht van partijen uit het BA is hiervoor door de werkgroep
ROM GBGGZ en vrijgevestigden GGGZ het nu voorliggende implementatieplan opgesteld.
In dit hoofdstuk is de opdracht van de werkgroep en de afbakening van de opdracht beschreven.

2.2

De werkgroep

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van het NIP, LVE, NVvP, LVG, NVVP, GGZ Nederland, ZN, V&VN,
NVO en SBG. VWS en LPGGZ nemen deel als agendalid. Voor de uitwerking van specifieke punten uit het
implementatieplan zijn workshops georganiseerd en heeft de werkgroep zich laten adviseren door inhoudelijke
experts (zie bijlage A voor een overzicht van de werkgroepleden, deelnemers aan de workshop ‘Inzage in data’
en de Expertgroep ROM GBGGZ).
Lex van den Ham (Capgemini Consulting) heeft de rol van onafhankelijk voorzitter op zich genomen. Capgemini
Consulting vervult tevens de rol van procesondersteuner.
De werkgroep heeft haar werkzaamheden uitgevoerd in de periode eind juni tot en met begin november 2013
en is in totaal vijf keer bijeen gekomen.

2.3

De opdracht van de werkgroep

De opdracht aan de werkgroep is om tot een implementatieplan te komen voor de aansluiting van aanbieders
in de GBGGZ en vrijgevestigde aanbieders in de GGGZ op de ROM benchmark van SBG.
Het opstellen van het implementatieplan is de eerste fase van het traject om de aansluiting te realiseren. Na
vaststelling van het implementatieplan volgen de Voorbereiding op de implementatie (fase 2, novemberdecember 2013) en de Implementatie (fase 3, vanaf 2014).
Het implementatieplan bevat voorstellen en adviezen over de wijze van inrichting op een aantal verschillende
gebieden:
-

Inhoudelijke onderwerpen (o.a. meetinstrumenten voor GBGGZ)
De wijze waarop de aansluiting organisatorisch en technisch kan worden vormgegeven
Responsdoelstellingen vrijgevestigde aanbieders voor 2014 – 2017
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-

Beschikbaarheid gegevens van vrijgevestigden voor gebruikers via BRaM
Financiële consequenties (voor zowel zorgaanbieders als SBG)
Het advies voor bestuurlijke vertegenwoording binnen SBG van vrijgevestigde aanbieders
De communicatie rondom de implementatie
De planning van het invoeringsscenario

Het implementatieplan wordt ter besluitvorming in een schriftelijke ronde voorgelegd aan het DO / BO van het
Bestuurlijk Akkoord. Hangende de besluitvorming kan direct worden overgaan op de volgende fase, de
voorbereiding op de implementatie (november – december 2013).
Beroepsorganisaties hebben aangegeven zich, in het verlengde van dit implementatieplan, in te willen spannen
om geïntegreerde koppeling van productiedata en ROM-data ten behoeve van informatievoorziening richting
de achterban mogelijk te maken. Dit maakt geen onderdeel uit van de opdracht van de werkgroep, maar kan
uiteraard parallel lopen aan de activiteiten die voortvloeien uit dit implementatieplan.

2.4

Uitgangspunten van de werkgroep

De werkgroep heeft bij de uitvoering van de opdracht de volgende uitgangspunten gehanteerd:
Op basis van de afspraken uit het BA zoals die zijn afgesproken in het voorjaar van 2012, is er overeenstemming
over dat:
vrijgevestigden ROM metingen gaan verrichten;
vrijgevestigden conform de SBG standaarden (MDS) aan gaan leveren (de MDS van SBG is leidend);
Vrijgevestigde aanbieders in de tweedelijns zorg gaan aanleveren;
De GBGGZ respijt heeft met aanleveren tot 1 januari 2014.
Voor de technische aansluiting is uitgegaan van de volgende punten:
MDS van SBG is leidend;
De aansluiting is een eenvoudige oplossing (arbeidsextensief voor zorgaanbieders);
Waar mogelijk worden datastromen gecombineerd;
Er moeten goede kwaliteitscontroles kunnen worden uitgevoerd zo dicht mogelijk bij de bron;
Lage kosten.

2.5

Afbakening opdracht

De opdracht is op te delen in twee hoofdonderwerpen: de invoering van ROM in de GBGGZ en de technische
aansluiting van vrijgevestigden (zowel GBGGZ als GGGZ) op de ROM benchmark van SBG.
2.5.1

Invoering van ROM in de GBGGZ

Het inhoudelijke deel van het implementatieplan richt zich op de implementatie van ROM binnen de GBGGZ.1
De bestaande MDS van SBG het uitgangspunt voor toepassing in de GBGGZ.
Randvoorwaarden om ROM-gegevens aan te kunnen leveren aan SBG zijn helderheid over hoe er in de GBGGZ
geregistreerd moet worden en de beschikbaarheid van software om de registratie vast te leggen. Deze
onderdelen vallen buiten het bestek van dit implementatieplan.
2.5.2

Technische aansluiting vrijgevestigden

Voor vrijgevestigde aanbieders (zowel in de GBGGZ als de GGGZ) is de technische aansluiting op SBG nog niet
gerealiseerd. Voor deze groep aanbieders is een ander type oplossing noodzakelijk dan de wijze waarop

1 Voor de huidige 2e lijn is de invoering van ROM een aantal jaar geleden al in gang gezet. Deze systematiek blijft van

toepassing op de GGGZ. Het SBG-instrumentarium is hiervoor gereed en instellingen leveren ROM-gegevens aan SBG.
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instellingen nu voor de GGGZ gegevens aanleveren aan SBG2. De omvang en wijze van praktijkvoering van een
vrijgevestigde is immers niet vergelijkbaar met een instelling. Gezocht is naar een technische oplossing die
eenvoudig, goedkoop en tevens geschikt is voor kleinere zorgaanbieders/praktijken.

De scope van de opdracht in schematische vorm is als volgt weer te geven:
Vrijgevestigde beroepsbeoefenaren /praktijken

Huisartsen zorg
+ ondersteuning
GGZ

Generalistische
Basis GGZ

HA + POH

Gespecialiseerde
GGZ

GBGGZ
4 prestaties

GGGZ
DBC’s

Figuur 1: De scope van de opdracht.

2.6

Omvang doelgroep vrijgevestigde aanbieders

Voor de technische aansluiting van alle vrijgevestigde aanbieders (zowel GBGGZ als GGGZ) op de ROM
benchmark van SBG, is het relevant om een beeld te hebben van de omvang van deze doelgroep. Belangrijk
daarbij is de uitspraak over welke professionals hoofdbehandelaar kunnen zijn in de GGZ.
2.6.1

Hoofdbehandelaars in de GGZ

Voor zowel de GBGGZ als GGGZ (al dan niet in vrije vestiging) is omschreven welke beroepen op kunnen treden
3
als hoofdbehandelaar. Deze zijn BIG-geregistreerd en hebben een GGZ-specifieke opleiding gevolgd :
Psychiater
Klinisch psycholoog
Klinisch neuropsycholoog
Psychotherapeut
Specialist ouderengeneeskunde
Verslavingsarts in profielregister KNMG
Klinisch geriater
Verpleegkundig specialist GGZ
GZ-psycholoog
Daarnaast mogen in de GBGGZ de volgende beroepen hoofdbehandelaar zijn (niet BIG-geregistreerd):
Orthopedagoog generalist geregistreerd in het register van de NVO
Kinder- & Jeugdpsycholoog geregistreerd in het register van het NIP
Positie Kind en Jeugd
De werkgroep onderschrijft unaniem het belang van een goede zorg voor de doelgroep Kind en Jeugd
(kinderen, jongeren en zorg in opvoedingssituaties). In het BA is weinig aandacht voor deze doelgroep en dat
wordt als een gemis gezien. Juist door (preventieve) maatregelen op jonge leeftijd zijn zwaardere zorg en
hogere kosten op langere termijn te voorkomen of te verminderen. Evident is dat specifieke expertise op het

2 Instellingen kunnen via de bestaande infrastructuur naast de gegevens over de GGGZ ook gegevens over de GBGGZ

aanleveren aan SBG.
3 Brieven met kenmerk 129353-106301-CZ en 134895-107364-CZ

11

gebied van kinderen en jongeren (en van de context waarin zij opgroeien) noodzakelijk is voor een doelmatige
aanpak. Onzeker is of en hoe deze zorg zich verhoudt tot de stelselherziening Jeugdzorg, zoals die straks
gestalte krijgt. Vanwege deze onzekerheid is het voor zelfstandig gevestigde (ortho)pedagogen noodzakelijk om
aan te haken bij de te ontwikkelen ROM-systematiek in de GBGGZ. Maar ook als zij deels onderdeel zouden
worden van het nieuwe stelsel Jeugdzorg, is de verwachting dat het ook daar wenselijk is dat zij zich via een
eenduidige systematiek verantwoorden over de duur en effectiviteit van behandelingen.
2.6.2

Omvang doelgroep (vrijgevestigden)

De totale groep vrijgevestigden is omvangrijk. De subgroep van psychiaters, klinisch psychologen,
psychotherapeuten, eerstelijnspsychologen en verpleegkundigen levert een groeiend deel van de zorg in de
4
GGZ (van 4,9% in 2009 naar 7,9% in 2011; bron: Vektis ). Harde gegevens over de aantallen zijn echter niet
beschikbaar, maar in de Marktscan GGZ van de NZa (februari 2013) wordt het volgende overzicht gegeven:
Aantallen aanbieders (NZA, Marktscan GGZ, februari 2013)
Eerste lijns psychologische zorgverleners

Eerstelijns overige zorgverleners (psychiaters,
orthopedagogen etc)
Tweedelijns psychologisch zorgverleners
Vrijgevestigde psychiaters (medisch specialist)

Jaar 2010

N=
4.541

180
1.929
522

Dit komt in grove lijnen overeen met de opgave van de beroepsverenigingen LVE, NVVP, het NIP en de NVvP
van hun ledenaantal.

LVE
N=850

NVVP
N=2.000 (vn
2e lijn)

NIP (leden
(deels) eigen
bedrijf)
N=3.850

NVvP
N=400
ZGP +
dienstverband)

Figuur 2: Ledenaantallen beroepsverenigingen

Omdat sprake is van overlap kunnen de ledenaantallen niet opgeteld worden om de totale omvang van deze
groep te bepalen.
Van overige typen zorgaanbieders, anders dan instellingen5, die GBGGZ gaan leveren ontbreken cijfers. De
technische oplossing die wordt ontworpen is ook geschikt voor kleine praktijken.
Op basis van de huidig beschikbare cijfers wordt uitgegaan op de technische aansluiting van zo’n 4.000 – 5.000
vrijgevestigden.

4 http://www.vektis.nl/index.php/nieuws/cijfers-en-feiten/363-verschuiving-binnen-de-ggz-van-gebudgetteerde-

aanbieders-naar-niet-gebudgetteerde-aanbieders
5 Instellingen die naast GGGZ ook GBGGZ gaan leveren, kunnen via de bestaande infrastructuur gegevens over de GBGGZ

aanleveren aan SBG.
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2.7

Impact van het implementatieplan verschilt per doelgroep

De twee hoofdonderwerpen uit dit implementatieplan zijn de invoering van ROM in de GBGGZ en de
technische aansluiting van vrijgevestigden (zowel GBGGZ als GGGZ) op de ROM benchmark van SBG. Dit
implementatieplan is gericht op alle activiteiten die nodig zijn om beide doelstellingen te bereiken. Dit heeft als
consequentie dat niet alle onderdelen voor elke doelgroep relevant zijn.
Hoe het nieuwe speelveld er vanaf 1 januari 2014 precies uit gaat zien is nog niet bekend, dit zal zich nog
moeten uitkristalliseren. De impact van de wijzigingen op de verschillende doelgroepen is dan ook niet
eenduidig te geven. Wel is duidelijk dat de impact van het wijzigende speelveld in combinatie met de
technische aansluiting verschilt per doelgroep.
Vrijgevestigde aanbieders GBGGZ
Vrijgevestigde aanbieders die GBGGZ leveren hebben per 1 januari 2014 te maken met meerdere wijzigingen,
namelijk de invoering van de GBGGZ met de registratie-eisen van dien, de invoering van ROM volgens de MDS
van SBG en de technische aansluiting voor de aanlevering van ROM-gegevens aan SBG.
Vrijgevestigde aanbieders (GGGZ)
Vrijgevestigde aanbieders die (alleen) GGGZ leveren hebben te maken met de technische aansluiting (de
bekostigingssystematiek in de GGGZ blijft gebaseerd op DBC’s) en eventueel de introductie van ROM. De MDS
van SBG voor de GGGZ is al gereed.
Instellingen
Voor instellingen die naast GGGZ ook GBGGZ gaan leveren, zal de impact minder groot zijn. Vanuit de GGGZ is
aanlevering van gegevens aan DIS en aan SBG al aan de orde. De technische infrastructuur en het
instrumentarium zijn hiervoor gereed. Omdat de bestaande MDS van SBG voor toepassing in de GBGGZ het
uitgangspunt is en reeds afspraken zijn gemaakt over de wijze van data-aanlevering aan SBG, gaat het voor
instellingen alleen om de inhoudelijke toepassing en het (technisch) inregelen van ROM in de GBGGZ.
Overige aanbieders
De verwachting is dat ook georganiseerde aanbieders in de eerste lijn, danwel zorggroepen en
gezondheidscentra (integraal) zorgaanbod zullen doen in (deels) GBGGZ. De impact van de wijzigingen zijn
vergelijkbaar met de impact voor vrijgevestigde aanbieders in de GBGGZ.

Vanaf hoofdstuk 4 is per hoofdstuk/paragraaf aangegeven voor welke doelgroep(en) het stuk relevant is. Wat
betreft het type aanbieder is daarbij alleen onderscheid gemaakt tussen vrijgevestigden en instellingen. De
reden hiervoor is dat er nog geen goede definities voorhanden zijn voor organisatievormen die daar tussen
liggen (praktijken / georganiseerde aanbieders in de eerste lijn / zorggroepen). Afhankelijk van de nog op te
stellen definities (van vrijgevestigden, praktijen en instellingen) kan in een volgende fase voor deze
‘tussengroep’ worden bepaald wat de impact is van het implementatieplan en welke afspraken voor die
categorie aanbieders worden gemaakt (bijvoorbeeld over de responspercentages, zie hoofdstuk 6).
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3

ROM, benchmarken en verantwoorden

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan het verschil tussen ROM, benchmarken en verantwoorden. Deze
begrippen worden nog wel eens door elkaar gehaald, maar het betreffen wezenlijk andere dingen. ROM is
bedoeld om de kwaliteit van de behandeling van de individuele cliënt te verbeteren. Benchmarken is gericht
om de uitkomsten van behandeling van groepen patiënten te meten. Het doel van verantwoorden is te laten
zien wat de prestaties zijn aan een externe partij. Deze definities zijn in paragraaf 3.1 verder toegelicht.
Paragraaf 3.2 geeft weer wat de relatie is tussen deze begrippen. In paragraaf 3.3 wordt de positie van SBG
e
toegelicht, evenals het huidige SBG-instrumentarium dat is gericht op de 2 lijnszorg (DBC GGZ).

3.1

Definities

3.1.1

ROM gedefinieerd

ROM is het verloop van de behandeling bij individuele cliënten volgen met behulp van evidence based
meetinstrumenten. Op gezette tijden wordt een meting uitgevoerd bij de cliënt, bijvoorbeeld iedere sessie,
telkens na een aantal sessies of op vaste momenten in de tijd, zoals iedere drie maanden. De meetresultaten
worden teruggekoppeld naar de behandelaar en de cliënt, de resultaten worden besproken en de behandeling
wordt zo nodig aangepast.
Van ROM is aangetoond dat het vooral kan bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg doordat bijtijds duidelijk
wordt dat een behandeling niet “aanslaat” (Lambert, 2007; Carlier et al., 2012). Verder kan ROM tot meer
efficiënt behandelen leiden, omdat regelmatig evaluatie momenten in de behandeling worden ingebouwd (de
Beurs et al., 2011). Zo worden behandelaar en cliënt er met enige regelmaat toe aangezet zich af te vragen of
er nog voortgang is in de behandeling en voortzetting zinvol is.
3.1.2

Benchmarken gedefinieerd

Benchmarken is vergelijken van uitkomsten bij groepen patiënten aan de hand van geaggregeerde (ROM)data.
Een groep patiënten kan een diagnostische zuivere groep zijn (alle cliënten met een diagnose depressie), een
circuit binnen de GGZ betreffen (kinderen en adolescenten), de caseload van een behandelaar (alle afgesloten
behandelingen in een bepaalde periode), etcetera. De uitkomst van de behandeling is gedefinieerd als de
vooruitgang die is geboekt in termen van klachten reductie, verbetering van functioneren, toename in kwaliteit
van leven of vooruitgang op een specifiek voor een zorgdomein bepaald meetdomein, zoals middelengebruik
bij verslaving. De benchmark is een norm die tussen partijen is afgesproken en waaraan de resultaten die bij
een subgroep zijn behaald worden afgemeten.
Benchmarken kan tot kwaliteitsverbetering leiden omdat transparant wordt hoe een instelling, afdeling of
individuele behandelaar presteert ten opzichte van de benchmark (het landelijk gemiddelde behandeleffect) en
zo duidelijk wordt waarvan te leren valt en waar verbetering mogelijk is (Position paper SBG, 2012). “Meten is
weten” en als je het weet kan je wat met die kennis doen: verbeteren.
3.1.3

Verantwoorden gedefinieerd

Het doel van verantwoorden is te laten zien wat je prestaties zijn aan een externe partij, zoals de financier van
de zorg. Het gaat dan om informatie op globaal niveau, zoals de gemiddelde uitkomst die is behaald met het
behandelen op een zorgdomein in de gehele instelling (in vergelijking met een normwaarde, bijvoorbeeld het
landelijk gemiddelde).

3.2

Relatie ROM – Benchmarken - Verantwoorden

Het onderscheid tussen ROM en benchmarken heeft vooral te maken met de aard van gegevens die verzameld
worden en hoe deze geanalyseerd worden. ROM is observationeel, N = 1 onderzoek en gaat over gegevens van
een individuele patiënt en zijn behandeling. Benchmarken is een vinger aan de pols van de organisatie en gaat
over vergelijkend onderzoek bij groepen patiënten (alle patiënten van Nederland, van een instelling, van een
locatie of de caseload van een behandelaar).
De ROM- en benchmark-initiatieven hebben elk een eigen focus, maar vertonen ook een duidelijke overlap en
hebben doeleinden gemeen (figuur 3). Hierin is te zien (van links naar rechts) dat de belangrijkste doelstelling
van ROM ondersteuning van het primaire proces is (behandelen en begeleiden). Daarnaast kunnen
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bevindingen bij individuele cliënten gebruikt worden voor onderzoek en kunnen we er van leren. ROMgegevens worden verzameld ter ondersteuning van het primaire proces bij de individuele cliënten en kunnen
gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek (observationele gegevens, “wat werkt bij wie onder welke
omstandigheden”).
Verantwoorden kan met benchmarkgegevens, maar benchmarken omvat meer dan alleen verantwoorden.
Geaggregeerde ROM-gegevens, verzameld en beheerd en teruggeleverd als spiegelinformatie voor
Benchmarken zijn bij uitstek geschikt om van te leren en onderzoek mee te doen. De benchmark biedt zicht op
de kwaliteit van de geleverde zorg van (onderdelen van) en kan gebruikt worden bij het kwaliteitsbeleid.

Figuur 3: De doelstellingen van ROM en Benchmarken.

ROM en benchmarken kunnen samen leiden tot leren en onderzoeken en kunnen elkaar versterken. Enerzijds
zou het zonder ROM een hele toer worden om gegevens te verzamelen over het behaalde resultaat of de
kwaliteit van geboden zorg in de GGZ. Anderzijds kan de verplichting tot verantwoorden de implementatie van
ROM stimuleren.
ROM en benchmarken kunnen elkaar echter ook tegenwerken. Wanneer er alleen maar geROMd wordt met
idiosyncratische (of stoornisspecifieke) meetinstrumenten en er geen uniformiteit is in de momenten waarop
de uitkomsten van de behandeling worden vastgesteld, dan kunnen gegevens niet geaggregeerd worden om ze
op groepsniveau te analyseren. Daarentegen, indien er alleen ROM-gegevens worden verzameld ter
verantwoording “haal je de geest uit ROM” en zal de betrokkenheid van de behandelaar verloren gaan.
Met een goede afstemming tussen ROM en benchmarken kunnen echter twee vliegen in een klap geslagen
worden en kunnen beide belangen (klinisch betekenisvolle gegevens ten behoeve van de behandeling en
aggregeerbare of vergelijkbare gegevens voor de benchmark) gelijktijdig gediend worden.

3.2.1

Nadere duiding scope implementatieplan

De werkgroep heeft uitgebreid stilgestaan bij het onderscheid tussen ROM en benchmarken. In de
belevingswereld van professionals wordt ROM nu gezien als synoniem voor benchmarken, maar zoals
hierboven is betoogd, is er een belangrijk onderscheid.
Voor de professional zal de intrinsieke motivatie om te gaan ROMmen gelegen zijn in het willen verbeteren van
de zorg aan de individuele cliënt: ROM als onderdeel van de behandeling. Daarnaast moet gerealiseerd worden
dat het ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal voor kwaliteit via de benchmark van SBG
randvoorwaarden kent zoals in dit hoofdstuk beschreven is.
Met een goede afstemming tussen ROM en benchmarken kunnen beide belangen gelijktijdig gediend worden.
De werkgroep onderstreept het belang van de introductie van ROM als onderdeel van de behandeling. De kern
van het implementatieplan is gericht op ROM die tevens geschikt is om te kunnen benchmarken. De MDS van
SBG is daarbij het uitgangspunt. Op basis van die gegevens kunnen afspraken worden gemaakt tussen
zorgaanbieder en zorgverzekeraar over verantwoording. Dit neemt niet weg dat ROM breder dan dat
geïmplementeerd kan worden.
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3.3

Stichting Benchmark GGZ (SBG)

3.3.1

De organisatie

SBG is opgericht met als doel om behandeleffecten van veelkomende stoornissen inzichtelijk te maken. Door
het inzichtelijk maken van de behandeleffecten kunnen zorgaanbieders onderzoeken welke verschillen er zijn
in effectiviteit van behandeling tussen locaties, afdelingen of therapeuten. Daarnaast maakt SBG ook de
uitkomsten in de GGZ transparant voor de financiers van de zorg, de verzekeraars. SBG levert aan hen nu
informatie op het niveau van instellingen en, indien door beide partijen gewenst, in meer detail (locatie,
afdeling, etc).
De rol van SBG is om de benchmark zo te ontwikkelen dat hij maximale zeggingskracht heeft. Vervolgens
kunnen andere partijen, zoals zorgaanbieders en zorgverzekeraars, deze benchmark gebruiken om afspraken te
maken over verantwoording.
3.3.2

Het huidige SBG-instrumentarium

Om haar taken uit te kunnen voeren heeft SBG6 een instrumentarium ontwikkeld dat gericht is op de zorg die
binnen de DBC GGZ-systematiek wordt uitgevoerd. Instellingen leveren nu al volgens deze standaarden aan.
Het bestaande instrumentarium is ook van toepassing op vrijgevestigde aanbieders die volgens de DBC GGZsystematiek zorg leveren.7
Het SBG-instrumentarium is te onderscheiden in zorgdomeinen, meetdomeinen, meetinstrumenten, afspraken
over meetmomenten en de MDS.
3.3.2.1

Zorgdomeinen

Zorgdomeinen worden binnen SBG gehanteerd om de uitkomst van de behandeling op de juiste waarde te
kunnen schatten. Hiervoor is in ieder geval de behandeldoelstelling (verbetering/herstel of stabilisatie) van
belang. Ook is de primaire uitkomst van belang (afname van symptomatologie, verbetering van functioneren,
afname van middelengebruik, afname van het risico op terugval in crimineel gedrag, etc.).
Bij de definitie van zorgdomeinen is een indeling gezocht die zoveel mogelijk overeenstemt met de traditionele
indeling in de GGZ in circuits. Zorgdomeinen zijn over het algemeen niet diagnose specifiek. De onderscheiden
zorgdomeinen zijn:
Volwassenen kort
Volwassenen EPA
Kinderen en Jeugd
Verslaving cure
Verslaving care
Dyslexie
Gerontopsychiatrie
Psychogeriatrie
Forensische psychiatrie
3.3.2.2

Meetdomeinen

Binnen de zorgdomeinen worden vier of meer meetdomeinen onderscheiden:
Klachten & symptomen;
Functioneren;
Kwaliteit van leven;
Patiëntervaring (CQ-i); en

6 Wetenschappelijke Raad, Expertraden
7 Het bestaande instrumentarium is het uitgangspunt voor GBGGZ. In het volgende hoofdstuk is een analyse opgenomen in

hoeverre dit toepasbaar is.
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-

Doelgroepspecifiek (gebruik, recidiverisico, spel- of leesvaardigheid, etc.).

Voor een aantal zorgdomeinen zijn primaire meetdomeinen aangewezen. Het primaire meetdomein moet in
ieder geval aangeleverd worden, de andere meetdomeinen zijn facultatief 8.
3.3.2.3

Meetinstrumenten

Door de expertraden van SBG is een groot aantal meetinstrumenten geschikt verklaard om te gebruiken voor
benchmarken. Het schema in bijlage B biedt een overzicht van de huidige stand van zaken, uitgesplitst per
zorgdomein en meetdomein.
3.3.2.4

Meetmomenten GBGGZ

De wijze waarop wordt geROMd in Nederland is zeer uiteenlopend. Sommige behandelaren ROMmen alle
zittingen, anderen iedere drie maanden of bij begin en eind van een (geprotocolleerde) behandeling. Om
uniformiteit in meetmomenten voor begin en eind van de behandeling na te streven gaat SBG uit van de DBCsystematiek. Dat impliceert dat een behandeling die langer duurt dan een jaar opgedeeld wordt in een initiële
DBC voor het eerste jaar en één of meer vervolg DBC’s. Rondom ieder DBC dient te worden gemeten waarbij
geldt dat de nameting van een voorafgaand DBC gebruikt kan worden als voormeting voor de vervolg DBC. Bij
SBG worden dus geen patiënten aangeleverd, maar behandelingen of DBC’s.
Zorgaanbieders voeren ROM metingen gedurende de behandeling uit op klinisch relevante momenten. Er
ontstaat zo een reeks opeenvolgende metingen. SBG stelt de uitkomst van een behandeling vast door de scores
van uitkomstmetingen aan het eind van het DBC-traject te vergelijken met de scores aan het begin van het
DBC-traject. Er moeten dus minimaal twee metingen zijn, één rond de datum van de eerste behandelsessie
(met een marge van plus of min drie maanden) en één rond de laatste behandelsessie van het DBC-traject
(maximale duur 365 dagen) eveneens met een marge van plus of min drie maanden. De aanleververeisten bij
het zorgdomein EPA zijn afwijkend en worden in deze context niet beschreven (SBG dataprotocol Bijlage A
Minimale Dataset 20130701). Uitgebreide beschrijving van de koppelregels zijn terug te vinden op de site van
SBG in het reeds genoemde Dataprotocol en het Handboek (Sbggz - Documenten).
BRaM biedt naast rapportage over het behandeleffect dat is bereikt in initiële en vervolg DBC’s ook de
mogelijkheid om een weergave op te vragen van het behandeleffect over het gehele zorgtraject. Hiertoe
worden DBC-trajecten die achtereenvolgens bij dezelfde persoon zijn uitgevoerd aan elkaar gekoppeld en
wordt de delta T-score bepaald door het verschil tussen de voormeting van de initiële DBC en de nameting van
de DBC waarmee de behandeling wordt afgesloten.
3.3.2.5

Minimale Dataset SBG

Om tot onderling vergelijkbare gegevens te komen is een set van variabelen afgesproken die aangeleverd
moeten worden bij SBG. Deze set wordt de Minimale DataSet (MDS) genoemd. In de MDS is per variabele
vastgelegd hoe deze gemeten moet worden, welke waarden aangeleverd kunnen worden en welke structuur
het databestand moet hebben. De dataset bevat voor- en nametingen, een aantal kenmerken van het DBC en
kenmerken van de patiënt (diagnostische gegevens en achtergrondkenmerken, zoals sekse, leeftijd,
opleidingsniveau, etc.). De laatste gegevens maken subgroepselectie in BRaM mogelijk en kunnen op termijn
gebruikt worden voor casemix correctie.

8 De uitkomst van de behandeling wordt geoperationaliseerd als het verschil tussen

voor- en nametingsscore
(op basis van de genormaliseerde T-score; de Beurs, 2010) of Delta T. Uitzondering hierop is de verslavingszorg
waar de uitkomst is gedefinieerd als de afname in gebruik van middelen.
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4

ROM in de GBGGZ

Relevant voor: alle aanbieders in de GBGGZ
Dit hoofdstuk is specifiek gericht op ROM in de GBGGZ die geschikt is om te benchmarken. Het bestaande SBGinstrumentarium van SBG is hierbij het uitgangspunt (zie hoofdstuk 3). Allereerst is een korte toelichting
gegeven op de wijze waarop de GBGGZ is ingericht (paragraaf 4.1). Vervolgens wordt ingegaan op de
toepasbaarheid van het bestaande SBG-instrumentarium op de GBGGZ (vanaf paragraaf 4.2). De werkgroep
heeft zich daarbij laten adviseren door de Expertgroep ROM GBGGZ.

4.1

GBGGZ

4.1.1

Inrichting GBGGZ

Per 1 januari 2014 wordt de GBGGZ geïntroduceerd. Hiermee wordt een versterking van de zorg vóór de
gespecialiseerde zorg bewerkstelligt, waardoor substitutie van zorg uit de gespecialiseerde GGZ kan
plaatsvinden. De GBGGZ komt in plaats van de huidige situatie waarbij vanuit het basispakket maximaal vijf
consulten bij een eerstelijns psycholoog worden vergoed. In de praktijk bestaat een behandeltraject gemiddeld
uit zeven consulten. Patiënten met zwaardere psychische problematiek kunnen vanaf 1-1-2014 binnen de
GBGGZ behandeld worden, zonder meteen te worden doorverwezen naar gespecialiseerde zorg. Dit betekent
dat de gespecialiseerde zorg zich op meer complexe patiënten kan gaan richten. Ook patiënten met stabiele
chronische problemen kunnen binnen de GBGGZ worden behandeld. (www.minvws.nl)
4.1.2

Prestaties in de GBGGZ

In de GBGGZ wordt per 2014 de huidige eerstelijns psychologische zorg en de lichte vormen van tweedelijns
geestelijke gezondheidszorg ondergebracht. Toegang tot de GBGGZ is alleen mogelijk na verwijzing en
vermoeden van een DSM stoornis. De NZa heeft vier integrale prestaties vastgesteld die zijn gebaseerd op de
zorgvraagzwaarte van de patiënt9.
Elk van de prestaties in de GBGGZ is gebaseerd op een afzonderlijk patiëntprofiel. Een patiëntprofiel is
gebaseerd op vijf objectieve criteria: de DSM stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit en beloop
van klachten. De prestatie zegt daarmee iets over de ernst van de stoornis en de mate van score op alle vijf de
criteria. De volgende prestaties zijn voor de GBGGZ van toepassing10:
-

Basis GGZ Kort (BK) – 294 minuten
Basis GGZ Middel (BM) – 495 minuten
Basis GGZ Intensief (BI) – 750 minuten
Basis GGZ Chronisch(BC) – 753 minuten

Per prestatie is aangegeven de hoeveelheid patiëntgebonden directe en indirecte tijd waarmee in de
berekening van tarieven rekening is gehouden. Deze tijdsverdeling is gegeven als indicatie; de zorgaanbieder is
vrij om binnen het zorgproces te innoveren, mits de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft.
Een behandeltraject begint met intake en diagnostiek waarna de patiënt op basis van zijn individuele
zorgvraagzwaarte ingedeeld wordt in een van de vier integrale prestaties. Gaande de behandeling kan
gewijzigd worden van prestatie. Het behandeltraject wordt afgesloten als de behandeling van de patiënt
eindigt. Dat is het geval als er sprake is van een afgeronde behandeling, wanneer het patiëntprofiel van de
patiënt niet voldoet aan een patiëntprofiel binnen de GBGGZ (geen DSM-stoornis), een patiëntprofiel te zwaar
is voor een patiëntprofiel in de GBGGZ, no show door de patiënt, overlijden van de patiënt of na 365 dagen.
Een prestatie kan maximaal 365 dagen open staan. Na 365 dagen wordt de prestatie afgesloten.

9

NZa circulaire d.d. 30 september 2013 met kenmerk CI/13/36c

10 www.nza.nl beleidsregel BR/CU-5101, regeling NR/CU-537
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Naast de vier integrale prestaties zijn drie andere type prestaties vastgesteld, te weten de transitieprestatie, de
OVP niet-basispakketzorg consult en de OVP niet basispakketzorg verblijf. De OVP’s zijn geëxcludeerd van
ROM-metingen. De transitieprestatie kan van toepassing zijn op meerdere situaties. Vanwege de
onduidelijkheid die hierdoor zou kunnen ontstaan is afgesproken om in 2014 de transitieprestatie van ROMmetingen te excluderen. Ook is afgesproken om in 2015 te heroverwegen om voor deze prestatie ROM te
introduceren.
4.1.3

Minimale Dataset GBGGZ (tbv DIS)

De regeling NR/CU-537 beschrijft de gegevens per gedeclareerde prestatie: de minimale dataset:
− Zorgaanbieder: AGB-code
− Hoofdbehandelaar: AGB-code (op persoonsniveau) en beroep
− Verwijzer: type verwijzer en AGB-code verwijzer (op persoonsniveau)
− Patiëntgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, postcode (4 cijfers), BSN, Zorgverzekeraar (UZOVI)
− Behandeltraject:
• indeling in prestatie op basis van zorgvraagzwaarte na intake en diagnostiek
• prestatie bij eindigen van behandeltraject
• gedeclareerde prijs
• stoornis volgens DSM-IV (hoofdniveau)
• ROM (Ja/nee)
• begin- en einddatum behandeltraject
• geleverde behandelcomponenten
• per behandelcomponent: hoofdbehandelaar en diens beroep, betrokken medebehandelaars
(zonder AGB-code) en diens beroep(en), aantal minuten directe en indirecte tijd per
betrokken beroep
• afsluitreden, OVP,
− Er gelden afwijkende voorschriften voor de registratie van het behandeltraject voor de
transitieprestatie.
Deze gegevens dienen door de zorgaanbieders maandelijks electronisch en gepseudonimiseerd te worden
aangeleverd aan het DIS. Instellingen dienen de gegevens maandelijks aan te leveren aan het DIS (conform
e
werkwijze in de huidige 2 lijn). Vrijgevestigde zorgaanbieders die GBGGZ leveren zijn gerechtigd om per
kwartaal aan te leveren.

4.2

Toepasbaarheid SBG-instrumentarium op GBGGZ

Uitgangspunt is dat gebruik wordt gemaakt van de huidige systematiek die SBG hanteert voor de tweedelijns
curatieve GGZ (DBC-systematiek; zie hoofdstuk 3). De Expertgroep ROM GBGGZ heeft beoordeeld in hoeverre
deze systematiek toepasbaar is voor de GBGGZ. Aan de orde komen de zorgdomeinen, meetdomeinen,
meetinstrumenten, een voorstel voor de meetmomenten en de MDS.
4.2.1

Zorgdomeinen

Op basis van het advies van de Expertgroep ROM GBGGZ adviseert de werkgroep om voor de GBGGZ uit te
gaan van de bestaande zorgdomeinen van SBG11:
Volwassenen kort
Volwassenen EPA
Kinderen en Jeugd
Verslaving cure
Verslaving care
(Dyslexie)
Gerontopsychiatrie

11 De zorgdomeinen Dyslexie en Forensisch komen naar verwachting niet voor in de GBGGZ.
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-

Psychogeriatrie
(Forensische psychiatrie)

De Expertgroep schat in dat het grootste gedeelte van de cliënten valt in het zorgdomein volwassenen kort en
dan met name in de prestaties BK, BM en BI. Het totaal van de cliënten binnen deze drie prestaties in het
zorgdomein volwassenen kort bestrijkt naar verwachting meer dan de helft van het totaal aantal cliënten in de
GBGGZ. Het advies van de werkgroep is dan ook om bij de implementatie uit te gaan van de grootste gemene
deler en te beginnen bij het zorgdomein volwassenen kort voor de prestaties BK, BM en BI.
4.2.2

Meetdomeinen

Het advies van de werkgroep is om voor de GBGGZ uit te gaan van de bestaande meetdomeinen. Alle zorg die
geleverd wordt in de GBGGZ is hierin te vatten:
Klachten & symptomen;
Functioneren;
Kwaliteit van leven;
Patiëntervaring (CQ-i); en
- Doelgroepspecifiek (gebruik, recidiverisico, spel- of leesvaardigheid, etc.).

4.3
4.3.1

Meetinstrumenten
Meetinstrumenten geschikt voor benchmarken

De Expertgroep GBGGZ is gevraagd om te beoordelen of het huidige meetinstrumentarium van SBG volstaat
voor de zorg die geleverd wordt binnen de GBGGZ. De conclusie is dat dit in grote lijnen het geval is. Door de
Expertgroep zijn verschillende meetinstrumenten benoemd die naar hun inzicht in de GBGGZ gebruikt zullen
worden. Hierbij kwam de Expertgroep uit op veertien verschillende instrumenten waarvan er vier momenteel
niet bekend zijn binnen het instrumentarium van SBG (onbekend zijn Map D, UCL, 4DKL en de 4K’s ten dele).
Voor een compleet overzicht van de genoemde meetinstrumenten zie bijlage C.
Voor het merendeel van de cliënten (groep volwassenen kort) binnen het meetdomein klachten en symptomen
geldt alleen dat de 4DKL niet binnen het bestaande instrumentarium van SBG is opgenomen. Dit instrument
wordt binnen de keten door de huisarts gebruikt en binnen de netwerken voorgeschreven als te gebruiken
instrumentarium, mede met het oog op contractering. Wanneer partijen het wenselijk vinden dat dit
meetinstrument wordt toegevoegd aan het meetinstrumentarium van SBG kan hiervoor een zogenoemd
equivalentieonderzoek worden gestart.
In de GGGZ is de afname van de CQ-index geen verplichting vanuit de MDS, maar het is wel een verplichting
vanuit andere wetgeving bezien. Er is nog niet bepaald of afname van de CQ-index (patiëntervaring) aan het
einde van het zorgtraject ook een verplichting wordt in de GBGGZ (fase 2).
Het advies van de werkgroep is om voor de GBGGZ uit te gaan van de bestaande meetinstrumenten. Daarnaast
is het advies om bij de implementatie te beginnen met het brede instrumentarium zoals dat door de
expertgroep is besproken voor het meetdomein ‘klachten en symptomen’ in het domein ‘volwassenen kort’.
4.3.2

ORS geschikt als ROM-instrument, niet als benchmarkinstrument

Specifiek aandacht is besteed aan de ORS. De ORS is een goed instrument om te ROMmen en dit wordt in de
praktijk veel gebruikt. De Wetenschappelijke Raad (WR) van SBG heeft echter geconcludeerd dat de ORS niet
geschikt is als meetinstrument om te benchmarken. Er zijn door de WR drie argumenten naar voren gebracht
tegen gebruik van de ORS als uitgangspunt voor de Benchmark:
1. Op het eerste gezicht is het geen instrument met voldoende psychometrische kwaliteiten voor de
benchmark. Het eerste item van de ORS is inhoudelijk vergelijkbaar met de OQ-SD schaal, het
uitgangspunt voor het meetdomein klachten/symptomen bij SBG. Het gaat dan om een enkele
Visual Analog Scale die uitgangspunt zou moeten zijn voor de Benchmark. Deze “single-item”
maat heeft geringe face-validiteit.
2. De ORS is meer een proces-instrument: de meting maakt onderdeel uit van het therapeutisch
proces. Toepassing van de ORS in de zitting is duidelijk iets anders dan invulling van een complete
vragenlijst zoals de OQ voorafgaande aan de zitting thuis of in de wachtkamer.

20

3.

De ORS correleert onvoldoende met de “moederschaal”, de OQ-SD. Uit onderzoek komt een
correlatie van r = .40 – .60. naar voren. Dat is al onder de maat en het risico is groot dat
uitkomsten volgens een verschilscore op de ORS onvergelijkbaar zijn met een verschilscore op de
OQ-SD (ongelijke gevoeligheid voor verandering).

Scott Miller, de auteur van de ORS, heeft desgevraagd aangegeven de ORS geen geschikt uitgangspunt te
vinden voor een Benchmark.

4.4

Meetmomenten GBGGZ

Net zoals in de GGGZ het geval is, staat het de behandelaar ook in de GBGGZ zorg vrij op welke momenten
geROMd wordt. Om uniformiteit in de meetmomenten aan te brengen voor het doel om te benchmarken
(aanlevering aan SBG) is het voorstel om voor de meetmomenten aan te sluiten bij de werkwijze voor DBC’s
(zie paragraaf 3.3.2.4). Aansluiting bij de DBC systematiek maakt het mogelijk om in de toekomst de uitkomst
van de behandeling in relatie te brengen met de kosten (doelmatigheidsonderzoek).
De prestaties binnen de GBGGZ zijn het uitgangspunt en daarbij wordt een voor- en een nameting uitgevoerd
binnen een jaar. Dit is goed toepasbaar omdat de prestaties in de GBGGZ maximaal een jaar duren.
De prestatie BC bevat chronische zorg. Voor behandeltrajecten die langer duren dan een jaar is een nieuwe
verwijzing noodzakelijk alvorens een nieuwe prestatie BC aan de orde kan zijn. Uitgezocht moet worden in
hoeverre de eindmeting van een afgeronde prestatie BC technisch gezien een startmeting kan zijn voor de
vervolgprestatie (BC). (fase 2)
Ook dient uitgezocht te worden of parallelle prestaties (d.w.z. een combinatie BC met BK, BM, BI) geROMd
dienen te worden indien deze prestaties in verschillende zorgdomeinen vallen. (fase 2)

4.5

Minimale Dataset SBG

De MDS van SBG is grotendeels toepasbaar voor de GBGGZ. Aanpassingen die noodzakelijk zijn, betreffen de
prestatie-gerelateerde kenmerken (DBC vs. prestaties GBGGZ). Door het werken met “dummy” codering
kunnen de GBGGZ prestaties ondergebracht worden in de bestaande MDS onder het attribuut
DBCPrestatiecode van het element DBCtraject. De prestatiecode dient voor de GBGGZ dan nog verrijkt te
worden met informatie over de diagnose in hoofdgroepen (vgl. DBC-systematiek).
De hiaten van de vastlegging van gegevens in de huidige vrijgevestigde praktijk ten opzichte van de MDS van
SBG zijn nog niet volledig in beeld gebracht. Reeds gesignaleerde aandachtspunten zijn:
Opleidingsniveau
Leefsituatie
DSM IV
Meetgegevens (invuldatum, type en aard meting, type respondent)
In fase 2 worden de hiaten verder uitgewerkt.
4.5.1

Aanpassing van bronsystemen ten behoeve van gegevensaanlevering

Naast de MDS van SBG is er ook een MDS voor de GBGGZ die moet worden aangeleverd aan het DIS (zie ook
paragraaf 4.1.3). De beide MDS-en vertonen veel overlap en betreffen gegevens die in praktijken zelf dienen te
worden vastgelegd en waarvoor bronsystemen (EPD/ROM) aangepast moeten worden. Dergelijke trajecten
nemen veel tijd in beslag. Die doorlooptijd moet serieus worden bekeken in relatie tot de planning en het
invoeringsscenario. Dit mede gezien de uitgesproken voorkeur van de werkgroep om ook de MDS van SBG voor
vrijgevestigden via het DIS aan te laten leveren (zie hoofdstuk 5).

4.6

Conclusie toepasbaarheid SBG instrumentarium op GBGGZ

De werkgroep adviseert positief om voor de GBGGZ vooralsnog aan te sluiten bij het huidige SBG
instrumentarium (zorgdomeinen, meetdomeinen, meetinstrumenten, meetmomenten en MDS).
Voorgesteld wordt om een evaluatiemoment in te bouwen waardoor op basis van daadwerkelijke cijfers over
het gebruik het SBG-instrumentarium in relatie tot de GBGGZ verder beoordeeld kan worden.
Aandachtspunten hierbij zijn:
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-

-

-

De expertgroep ziet mogelijkheden om toe te werken naar een beperkte set aan meetinstrumenten.
Kort en klein is altijd beter dan lang en uitgebreid. Streef bijvoorbeeld naar gebruik van 1 instrument
per zorg- en meetdomein eind 2015.
Het ROMmen en benchmarken moet simpel gehouden worden, omdat de behandeling in de GBGGZ
over het algemeen kortdurend van aard is. Het verdient de aanbeveling om instrumenten te vinden
die door de keten heen gebruikt kunnen worden. Hierbij is het cliëntperspectief van belang: als
cliënten door de keten heen gaan, moeten ze niet steeds met andere ROM instrumenten
geconfronteerd worden.
Specifiek aandacht wordt gevraagd voor de prestatie BC. Zowel de werkgroep als de Expertgroep
hebben geen duidelijk beeld van de prestatie BC en de populatie die hierin terecht zal komen. Het is
daarom lastig om een oordeel te vellen in hoeverre het bestaande instrumentarium van SBG hierop
van toepassing is. Geadviseerd wordt om tijd te nemen om deze prestatie op inhoud te monitoren
zodat in een later stadium bepaald kan worden wat dit betekent voor het instrumentarium .
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5

Technische aansluiting

Relevant voor: vrijgevestigde aanbieders in de GBGGZ en GGGZ
Om te kunnen benchmarken moet er een technische aansluiting gerealiseerd worden tussen de zorgaanbieders
en SBG zodat ROM-gegevens aangeleverd kunnen worden. De werkgroep heeft een aantal opties verkend.
Voor deze aansluiting is door de werkgroep een aantal randvoorwaarden geformuleerd: de aansluiting is een
eenvoudige oplossing (arbeidsextensief voor zorgaanbieders), waar mogelijk worden datastromen
gecombineerd, er moeten goede kwaliteitscontroles kunnen worden uitgevoerd zo dicht mogelijk bij de bron
en de technische oplossing moet zo min mogelijk geld kosten.
Dit hoofdstuk bevat het voorstel van de werkgroep voor de oplossingsrichting. Daarnaast wordt de huidige
stand van zaken in de uitwerking en de planning beschreven.

5.1

Archetypes

Er zijn verschillende manieren waarop de aansluiting tussen de zorgaanbieder en SBG te organiseren valt. Op
hoofdlijnen is onderscheid te maken in een drietal archetypes:


Archetype 1: elke vrijgevestigde levert individueel een XML bestand aan bij SBG met hierin ROM en DIS
data. Dit is te vergelijken met de aanlevering aan SBG door GGZ-instellingen.



Archetype 2: SBG stelt een portal ter beschikking waarop elke vrijgevestigde niet gekoppelde losse data
in een vast format kan aanbieden (Excel). Deze data-export is eenvoudig in EPD/ROM in te bouwen of
handmatig in te voeren. Het koppelen van data gebeurt niet bij/door de vrijgevestigde (gesproken is
over de koppeling door SBG of een tussenpartij).



Archetype 3: (een) toeleverancier(s) lever(t/en) gekoppelde DIS en ROM data in bulk aan bij SBG. Er
wordt hiervoor een portal/digitaal ontvangstcentrum ter beschikking gesteld waar de zorgaanbieders
de data aan kunnen leveren.

De werkgroep heeft de bovenstaande archetypes beoordeeld op basis van de randvoorwaarden: eenvoudig,
goede kwaliteitscontroles en lage kosten. In bijlage D is een overzicht opgenomen van de voor- en nadelen
(niet uitputtend) die zijn benoemd per archetype vanuit oogpunt van zorgaanbieders en vanuit SBG bezien.

5.2

Advies werkgroep

De werkgroep adviseert uit te gaan van archetype 2: in dit archetype wordt de ROM- en DIS-data afzonderlijk
door zorgaanbieders aangeleverd. Deze verschillende typen data worden daarna aan elkaar gekoppeld en
uiteindelijk worden de benchmark gegevens zichtbaar in BRaM.
Schematisch is dit archetype als volgt weer te geven:

DIS
ROM

SBG
Portal

Zorgaanbieder

Database

Figuur 4: Schema archetype 2; de zorgaanbieder levert twee datasets (DIS en ROM) waarna deze worden
gekoppeld.

Vanwege de rol van TTP kan SBG het koppelen van data niet zelf uitvoeren. Dit kan wel worden uitgevoerd
door een tussenpartij. De partij zal belast zijn met het koppelen van ROM- en DIS-data en daarbij de nodige
kwaliteitscontroles uitvoeren. Het uitvoeren van de kwaliteitscontroles en de daaraan gekoppelde feedback is
essentieel voor het slagen van de implementatie, omdat aanbieders dan zien wat er misgaat en waar zij op
kunnen/moeten verbeteren.
Er zijn twee type partijen die deze taak uit zouden kunnen voeren: het DIS of een private partij.

23

5.3

Voorkeur: aanlevering via het DIS

De werkgroep heeft de sterke voorkeur voor het DIS als tussenpartij. Het DIS krijgt namelijk al een deel van de
benodigde data (de MDS van DIS) aangeleverd van de zorgaanbieders. Het aanleveren van gegevens via één
punt ziet de werkgroep als kans om de administratieve belasting voor vrijgevestigden te beperken. Het DIS
heeft aangegeven mogelijkheden te zien om de genoemde rol te vervullen. In het onderstaande schema is de
aanlevering via het DIS schematisch weergegeven.

Zorgaanbieder

DIS of Private partij

EPD
Systeem
(MDS DIS)

ROM
Systeem

SAT
(SBG aanlevertool)

Koppelen
DIS en
ROM data

SBG

Technische
&
Kwaliteitscontrole

Controle

Benchmark
zichtbaar in
BRaM

(MDS SBG)

Directe Feedback
Inhoudelijke Feedback

Figuur 5: Overzicht aanleverstraat ROM en DIS-data via DIS aan SBG.

Kort samengevat ziet de voorkeursoplossing van de werkgroep er als volgt uit:
De zorgaanbieder registreert de DIS- en ROM-data en levert deze aan het DIS aan via de SBG
aanlevertool (SAT).
Het DIS doet een directe kwaliteitscontrole op de data en zorgt hiermee voor directe feedback aan de
behandelaar.
De goedgekeurde ROM-en DIS-data worden aan elkaar gekoppeld waarna een tweede controleslag
plaatsvindt en zo nodig feedback wordt gegeven bij de behandelaar.
De goedgekeurde data wordt daarna doorgezet naar SBG. Hier vindt een laatste controle plaats
waarbij eventuele fouten worden doorgegeven aan het DIS en niet aan de zorgaanbieder.
Als laatste maakt SBG de data zichtbaar in BRaM. Hier kunnen zorgaanbieders hun benchmark data
terugvinden. Via BRaM worden ook gegevens voor gebruikers inzichtelijk.
De kwaliteitscontroles door het DIS zijn in deze uitwerking van groot belang. Het doen van deze
kwaliteitscontroles is niet eenvoudig weet SBG uit ervaring. Daarnaast benadrukt de werkgroep het belang
ervan. Vooral de directe terugkoppeling aan de zorgaanbieders is van groot belang voor het lerende effect bij
de aanbieders.
5.3.1

Stand van zaken op het moment van schrijven

Het DIS ziet mogelijkheden om de rol als tussenpartij op zich te nemen. Of het DIS deze werkzaamheden ook
daadwerkelijk uit kan gaan voeren is nog niet volledig helder. Definitieve besluitvorming hierover binnen het
DIS moet nog plaatsvinden. Daarnaast moet er een kostenraming worden gemaakt voor uitvoering van de
werkzaamheden.
Momenteel zijn het DIS en SBG op uitvoerend niveau met elkaar in gesprek betreffende de data-aanlevering en
de uitlevering van data door het DIS aan SBG. In de uitwerking hiervan zijn zij al vergevorderd.
5.3.2

Aanlevermomenten

Vrijgevestigde aanbieders die GBGGZ of GGGZ leveren, zijn gerechtigd om per kwartaal productiegegevens aan
te leveren aan het DIS. Indien sprake is van stroomlijning van de DIS en SBG-aanlevering zou dit betekenen dat
de SBG-aanleveringen ook per kwartaal binnenkomen. Dit is afwijkend ten opzichte van de werkwijze van de
SBG-gegevensaanlevering die voor instellingen geldt: maandelijkse aanlevering. Daarbij kunnen instellingen
correcties doorvoeren tot drie maanden terug (gegevens kunnen worden overschreven). Er vindt dus
‘dakpansgewijs’ gegevensaanlevering plaats met de mogelijkheid gegevens aan te passen. Na drie maanden
worden gegevens van een bepaalde maand bevroren.
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Stroomlijning van de DIS- en SBG gegevensaanlevering en aanlevering per kwartaal door vrijgevestigden zou
daarmee leiden tot de situatie dat er geen overlap in de aanlevering van ROM-gegevens zit. Deze werkwijze
biedt de zorgaanbieder geen mogelijkheid om onjuiste gegevens in een eerder aangeleverd bestand te
corrigeren. De consequenties hiervan worden in fase 2 verder uitgezocht.

5.4

Planning en nog te beantwoorden vragen

Voor de technische oplossing hangt veel af van de mogelijkheden bij het DIS en de planning en begroting die zij
moeten maken. Tussen SBG en het DIS is de afspraak gemaakt dat er eind 2013 inzicht is in de doorlooptijd en
de kosten die het DIS verwacht te hebben.
Belangrijke vragen die in de komende periode moeten worden beantwoord zijn:
-

Kan het DIS de gevraagde technische werkzaamheden uitvoeren?
Kan het DIS de juiste kwaliteitscontroles uitvoeren?
Wat zijn de exacte kosten behordende bij de uit te voeren activiteiten?
Is de doorlooptijd van het DIS acceptabel?
Hoe wordt de privacy gewaarborgd?
Wat is de consequentie van de aanlevermomenten?
Structurele borging, wat is hiervoor nodig?

Op het moment dat hierover voldoende duidelijkheid is, dient formele besluitvorming plaats te vinden over
deze optie. Dit besluit moet uiteindelijk door het BO worden genomen.
Indien de weg van gegevensaanlevering via het DIS om technische, organisatorische of financiele redenen niet
begaanbaar is, kan worden teruggevallen op de optie om deze rol door één of meerdere private partijen uit te
laten voeren. Zij zouden de verantwoordelijkheden krijgen zoals in paragraaf 5.3 benoemd.
Voor de organisatie (DIS of andere partij(en)) die de technische werkzaamheden gaat uitvoeren wordt een
dataprotocol opgesteld door SBG. In dit dataprotocol wordt o.a. omschreven:
wie de eigenaar van de data is
aan wie welke data mag worden geleverd en
wat de organisatie wel en niet met de data mag doen (de ROM-gegevens zijn uitsluitend bedoeld voor
doorlevering aan SBG, niet voor andere doeleinden).
Branchepartijen dienen in te stemmen met dit dataprotocol.
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6

Invoeringsscenario en inzage in data

Relevant voor: Alle aanbieders in de GBGGZ en vrijgevestigde aanbieders GGGZ
Dit hoofdstuk bevat het advies over de wijze waarop de implementatie van ROM wordt vormgegeven. Aan de
orde komen het invoeringsscenario, de tijdslijn voor het ontwikkelen van een taal voor kwaliteit, afspraken
over de responspercentages en het niveau waarop benchmarkdata van vrijgevestigden inzichtelijk worden voor
zorgverzekeraars.

6.1

Invoeringsscenario en tijdslijn

Relevant voor: Alle aanbieders in de GBGGZ en vrijgevestigde aanbieders GGGZ
Het invoeringsscenario voor de ROM-implementatie en gegevensaanlevering verloopt in grote lijnen als volgt:
2013: fase 1. Oplevering implementatieplan (november 2013);
2013: fase 2. Voorbereiding op de implementatie (november-december 2013);
2014: fase 3. Implementatiefase: technische uitwerking, pilot en uitrol;
2015: eerste resultaten inzichtelijk.
Voorbehoud voor de uitvoering van deze fasering is tijdige bestuurlijke besluitvorming. Hiervoor is het akkoord
van het DO en BO op het implementatieplan noodzakelijk. De werkgroep adviseert om hangende de
besluitvorming door te gaan met de voorbereiding op de implementatie (fase 2).
In de separate bijlage is de fasering als onderdeel van de projectplanning gedetailleerd uitgewerkt. Hieronder
volgt een aantal cruciale onderdelen van het invoeringsscenario per fase.
6.1.1

2013: fase 1. Oplevering implementatieplan

Met de oplevering van het voorliggende implementatieplan is fase 1 afgerond.
6.1.2

2013: fase 2. Voorbereiding op de implementatie

Fase 2 staat in het teken van het uitwerken en invullen van de gesignaleerde openstaande punten en gerichte
communicatie richting de achterban. Meer specifiek:
In 2013 worden openstaande vragen, de technische oplossingen en datacontracten verder uitgewerkt;
In 2013 start de communicatie en voorlichting over de invoering van ROM, het verschil tussen ROM en
benchmarken, het geschikte instrumentarium en de aanlevering van gegevens aan SBG;
Aanbieders treffen, rekening houdend met verschillende startniveaus 12, voorbereidingen om te
kunnen gaan ROMmen per 1-1-2014;
Besluit over bestuurlijke vertegenwoording vrijgevestigden in bestuur SBG wordt genomen (12
december 2013).
6.1.3
-

2014: fase 3. Implementatiesfase: technische uitwerking, pilot en uitrol
Vanaf 1 januari 2014 starten aanbieders van GBGGZ en vrijgevestigden in de GGGZ met ROMmen.
Voor de GBGGZ wordt de focus gelegd op de invoering van ROM in het zorgdomein volwassenen kort
(prestaties BK, BM en BI).
In het eerste kwartaal wordt de technische oplossing voor aanlevering van ROM-gegevens door
vrijgevestigden aan SBG uitgewerkt.

12 Hieraan dient in de voorbereiding op de implementatie aandacht te worden besteed. Sommige aanbieders zullen nog

moeten beginnen met ROM en hiervoor een module moeten aanschaffen. Voor anderen zou dit implementatieplan
kunnen betekenen dat alleen de technische aansluiting met SBG nog geregeld dient te worden.
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-

-

6.1.4
-

6.1.5

-

6.2

De technische oplossing wordt door een pilotgroep getest in Q2. Kinderziektes kunnen op die manier
uit het technische aanleversysteem worden gehaald. De pilotgroep bestaat uit vrijgevestigde
aanbieders in de GGGZ.
In Q3 2014 worden eventuele technische aanpassingen doorgevoerd.
In Q4 leveren alle aanbieders van GBGGZ en vrijgevestigde aanbieders in de GGGZ met terugwerkende
kracht tot 1 januari 2014 ROM-gegevens aan.
2015: eerste resultaten inzichtelijk
Q1: eerste resultaten van de ROM-aanlevering worden voor gebruikers inzichtelijk. In paragraaf 6.2
wordt verder ingegaan op de beschikbaarheid van gegevens voor gebruikers.
2016: eerste resultaten effectiviteitsscores inzichtelijk
Q1: Naast de responspercentages (op individueel niveau) worden de de eerste resultaten van
effectiviteitsscores van de ROM-aanlevering voor gebruikers inzichtelijk (op groepsniveau; zie
paragraaf 6.2).

Lerend model

Partijen hebben met elkaar overeenstemming bereikt over de tijdslijn (zie paragraaf 6.1). In deze tijdslijn zijn de
afspraken weergegeven over de aansluiting op SBG, aanlevering van ROM-gegevens aan SBG en de ontsluiting
van responspercentages en effectiviteitsscores via BRaM voor de verschillende gebruikers.In deze tijdslijn is
rekening gehouden met de wens om een goede balans te vinden tussen zorgvuldigheid waarmee de taal voor
kwaliteit wordt ontwikkeld en de snelheid waarmee de uitkomsten van effectiviteit van zorg op termijn wordt
gekoppeld aan de inkoop.
In de tijdslijn is voorzien in een lerend model, waarbij jaarlijks wordt terug gekeken op de resultaten onder
leiding van SBG. De focus ligt daarbij eerst op de mate waarin gegevens worden aangeleverd: de
responspercentages. Deze gegevens worden voor vrijgevestigden inzichtelijk op individueel aanbieder niveau.
Acties in 2014 en 2015 zijn vooral gericht op het leren van elkaar en respons verhogende acties. In 2016 wordt
voor het eerst teruggekeken op effectiviteitsscores (voor vrijgevestigden op groepsniveau).
6.2.1
6.2.1.1

Responspercentages
Vrijgevestigde aanbieders

Relevant voor: Vrijgevestigde aanbieders in de GBGGZ en GGGZ
Zorgverzekeraars krijgen in BRaM toegang tot de responspercentages op individueel aanbiedersniveau. Het
betreft responspercentages voor de totale caseload van de individuele aanbieder.
Er zijn verschillende varianten waarop responsuitkomsten inzichtelijk gemaakt worden. Respons kan tot
uitdrukking worden gebracht voor de zogenoemde completers of voormetingen:
a.

Completers: % DBC’s/GBGGZ prestaties (duur kleiner of gelijk aan 365 dagen), met een geldige vooren nameting conform de SBG richtlijnen afgezet tegen het totaal aantal aangeleverde DBC’s/GBGGZ
prestaties.
b. Alleen een voormeting bij gesloten trajecten: % DBC’s/GBGGZ prestaties (duur kleiner of gelijk aan
365 dagen) met een geldige voormeting conform de SBG richtlijnen afgezet tegen het totaal aantal
aangeleverde DBC’s/GBGGZ prestaties.
De brancherespons % = het aantal bij SBG aangeleverde, gemeten DBC-trajecten/GBGGZ prestaties
Het totaal aantal gerealiseerde DBC-trajecten/GBGGZ prestaties
De werkgroep adviseert om afspraken te maken over het responspercentage voor Completers volgens een
ingroeimodel waarbij wordt gestart in 2014 met een relatief laag responspercentage. Dit om behandelaren de
ruimte te geven om te starten met ROM. Dit wordt als de grootste te nemen stap gezien. In 2015 wordt het
responspercentage met 10% verhoogd. In 2016 volgt een hoger percentage.
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Jaar

Afspraak responspercentage Completers

2014

15%

2015

25%

2016

40%

2017

50%

Zorgverzekeraars houden zich in het inkoopbeleid en contracten voor vrijgevestigde aanbieders aan
bovenstaande responspercentages voor de aanlevering van ROM gegevens aan SBG. Zorgverzekeraars houden
zich alle rechten voor om consequenties te verbinden aan het niet behalen van de bovenstaande
responspercentages. Zorgverzekeraars kunnen het behalen van hogere respons doelstellingen belonen in het
inkoopbeleid.
Voorgesteld wordt om in 2015 te evalueren in hoeverre aan de gestelde responspercentages wordt voldaan.
Indien bijvoorbeeld in mei 2015 blijkt dat 50% van de vrijgevestigde niet aan de norm van 2014 kan voldoen,
dan wordt in overleg met en door de beroepsorganisaties een plan van aanpak opgesteld dat erop is gericht om
vrijgevestigden te helpen om de norm wel te gaan halen (responsverhogende acties).
6.2.1.2

Responspercentage instellingen

In het onderhandelaarsresultaat 2014-2017 is afgesproken dat partijen uitwerken in welk tempo de reeds
afgesproken ROM-percentages kunnen worden gerealiseerd (2011: 20%, 2012: 30%, 2013: 40%, 2014 50%).
GGZ Nederland en Zorgverzekeraars Nederland hebben SBG verzocht een advies uit te brengen over een reëel
tempo waarin de in 2010 afgesproken percentages wel te behalen zijn. Op basis van dit advies bespreken GGZ
Nederland en ZN welke afspraken gemaakt worden over de aanlevering van data over onder andere de GBGGZ.
6.2.1.3

Overige aanbieders

Zoals eerder is toegelicht is de verwachting dat ook georganiseerde aanbieders in de eerste lijn, danwel
zorggroepen en gezondheidscentra (integraal) zorgaanbod zullen doen in (deels) GBGGZ. Wanneer helderheid
is ontstaan over de definities (zie paragraag 6.3) kunnen ook voor dit type aanbieders afspraken gemaakt
worden over responspercentages.
6.2.2

Effectiviteitsscores vrijgevestigde aanbieders

Relevant voor: Vrijgevestigde aanbieders in de GBGGZ en GGGZ
De effectiviteitsscores worden (vanaf 2016) voor zorgverzekeraars toegankelijk op het niveau van nader te
definiëren groepen met een minimum van 10 tot een maximum omvang van 25 vrijgevestigde aanbieders.
Op basis van de uitkomsten van de workshop Inzage en data en de disussie hierover in de werkgroep doet de
werkgroep het volgende voorstel:
-

Professionals zijn in de lead wat betreft het sturen op ROM-gegevens als kwaliteitsinstrument;
Elke vrijgevestigde professional levert individueel ROM-gegevens aan SBG aan;
Zorginkoop en contractering vindt op individueel niveau tussen zorgverzekeraar en zorgverlener
plaats;
Zorgverzekeraars krijgen inzicht in responspercentages op individueel behandelaar niveau, afgezet
tegen het landelijk gemiddelde (brancherespons);
Zorgverzekeraars krijgen inzicht in effectiviteitsmetingen op groepsniveau, afgezet tegen het landelijk
gemiddelde (brancherespons);
Dit zijn lerende groepen waarin gesproken wordt over ROM en de ROM-uitkomsten. Binnen deze
groepen wordt actief gestuurd op het verbeteren van resultaten
Het primaat voor het samenstellen van de groepen ligt bij de professionals, zij kunnen dit doen op
basis van hun intervisiegroepen maar ook andere groepssamenstellingen zijn mogelijk.
De omvang van een dergelijke groep is minimaal 10 tot maximaal 25 personen.
In het zorgcontract wordt afgesproken op welke wijze de behandelaar inzicht geeft in
effectiviteitsmetingen. Er zijn twee mogelijkheden:
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a)

De behandelaar neemt deel aan een lerende groep en ROM-gegevens (effectiviteitsscores)
worden op geaggregeerd niveau van de groep (minimaal 10, maximaal 25 vrijgevestigde
aanbieders) inzichtelijk voor de groep en de zorgverzekeraar;
b) Voor de behandelaars die zich voor de inzage van ROM-gegevens (effectiviteitsscores) niet
aansluiten bij een lerende groep, wordt de data inzichtelijk gemaakt via een geografische
indeling (bijvoorbeeld op basis van postcode). In dit geval heeft de behandelaar zelf geen
invloed op de indeling en daarmee ook niet op de geaggregeerde uitkomsten waarvan hij
deel uitmaakt. De groepen die op basis van geografische indeling worden samengesteld, zijn
in omvang vergelijkbaar met de lerende groepen (minimaal 10 – maximaal 25
vrijgevestigden).
Het is van belang dat de samenstelling van de lerende groepen zo stabiel mogelijk is. Dit om een goede
vertrouwde intervisie omgeving te garanderen waarin leren van elkaar mogelijk is, voor de betrouwbaarheid en
vergelijkbaarheid van de gegevens en het beheer van het systeem.
In 2015 wordt de groepsomvang geëvalueerd. De vraag daarbij is of het een werkzame omvang is, vanuit
verschillende perspectieven bezien (voor professional, inkopers etc).

6.3

Definities vrijgevestigde, een praktijk en een instelling

Relevant voor: Alle aanbieders in de GBGGZ en vrijgevestigde aanbieders GGGZ
Het is van belang dat er heldere definities van de verschillende typen zorgaanbieders (instelling, zorggroep,
praktijk, vrijgevestigden) komen. In dit implementatieplan is vooralsnog alleen het onderscheid gemaakt tussen
vrijgevestigde aanbieders en instellingen.
Het opstellen van heldere definities is enerzijds van belang voor de zorginkoop, maar anderzijds ook voor de
data-aanlevering aan SBG en met name de wijze waarop zorgverzekeraars inzicht krijgen in data. Dit wordt
contractueel vastgelegd tussen SBG en de zorgaanbieders.
Het vraagstuk van de definities is vanuit meerdere invalshoeken te bekijken (WTZi, WGBO, ervaringen etc.). De
werkgroepleden zijn niet tot een goede beantwoording van deze vraagstelling gekomen. Voorgesteld is om
deze vraag te laten uitzoeken door een extern deskundige op dit gebied. Deze opdracht is echter nog niet
uitgezet.
De werkgroep adviseert om dit in fase 2 verder uit te werken.

6.4

Aangepaste contracten/dataprotocol

Relevant voor: Vrijgevestigde aanbieders in de GBGGZ en GGGZ
De bestaande contracten en dataprotocollen (gericht op instellingen) dienen aangepast te worden aan de
situatie voor vrijgevestigden. SBG heeft hiervoor een eerste opzet gemaakt. De wijze waarop de technische
aansluiting wordt gerealiseerd en de definitie van een vrijgevestigde zijn hiervoor van belang (uitwerking in
fase 2). Wanneer deze zaken helder zijn, kunnen de datacontracten/protocollen worden afgerond.
In de implementatiefase vindt contractering van de vrijgevestigden met SBG plaats. De wijze waarop dit wordt
vormgegeven, wordt uitgewerkt in fase 2.

6.5

Evaluatie

In dit hoofdstuk is het advies gepresenteerd over het invoeringsscenario, de tijdslijn voor het ontwikkelen van
een taal voor kwaliteit, afspraken over de responspercentages en het niveau waarop benchmarkdata van
vrijgevestigden inzichtelijk worden voor zorgverzekeraars. Partijen hebben aangegeven het wenselijk te vinden
om in de tweede helft van 2015 een algehele evaluatie uit te voeren van de keuzes die nu zijn gemaakt.
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7

Financieel

Relevant voor: alle aanbieders in de GBGGZ en vrijgevestigde aanbieders GGGZ

7.1

Stand van zaken

Een essentieel onderdeel van het implementatieplan is een overzicht van de financiele aspecten. Geconstateerd
moet worden dat in deze fase een helder overzicht hiervan nog niet is te geven. Hiervoor zijn diverse redenen.
De technische oplossing voor de gegevensaanlevering is nog niet volledig uitgewerkt en hiervoor is nog geen
definitieve begroting te maken. Daarnaast is door diverse beroepsverenigingen aan de achterban gevraagd om
een inschatting te geven van de kosten die gepaard gaan met de invoering van ROM en de gegevensaanlevering
hiervan aan SBG. Deze inschattingen lopen dusdanig uit elkaar (zowel wat betreft benoemde posten als
bedragen) dat ervoor is gekozen deze bedragen in dit stadium niet op te nemen. Dit om te voorkomen dat de
genoemde bedragen een eigen leven gaan leiden.

7.2

Structurering van kosten

Om het kostenoverzicht te structureren is getracht om als eerste stap een oordeel te geven over de relevantie
van aangedragen kostenposten voor het project. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
De kosten van het ROMmen (aanschaf software, licenties, tijd om vragenlijsten af te nemen, het
registreren en opslaan van gegevens etc.) behoren tot de bedrijfsvoering van de behandelaar.
Samengevat betekent dit dat de kosten van het ROMmen tot en met de druk op de knop om de
gegevens te verzenden voor rekening van de behandelaar zijn. Financiering van deze kosten verloopt via
de tarieven.
De kosten om de data vanaf de aanbieder over de lijn te krijgen, te koppelen, kwaliteitscontroles uit te
voeren en te verwerken tot benchmarkgegevens zijn niet voor rekening van de aanbieder. Deze kosten
zijn voor rekening van de tussenpartij en/of SBG of worden gefinancierd uit projectgelden.
Als projectmatige kosten worden eenmalige activiteiten/kosten gezien die onlosmakelijk verbonden zijn met de
uitvoering van dit implementatieplan en die niet tot de bedrijfsvoering(skosten) van de behandelaar worden
gezien. Dit kunnen eenmalige of structurele kosten zijn. Van eenmalige kosten is sprake als het de aanschaf of
ontwikkeling van een product betreft. Structurele kosten zijn jaarlijks terugkerende kosten zoals onderhoud en
ondersteuning (helpdeskfunctie).
Er is al een voorlopig advies gegeven over de financier(ingsbron) van de aangedragen kostensoorten. Mogelijke
financieringsbronnen zijn:
Aanbieder (via tarieven)
Beroepsverenigingen / ROM-structuren
Bestaande begroting SBG (door verzekeraars gefinancierd)
Projectgelden (dit kunnen de gelden voor de uitvoering van de afspraken uit het BA zijn)
De werkgroep heeft het kostenoverzicht (zie paragraaf 7.3) als eerste aanzet besproken. In dit kostenoverzicht
ligt de focus op de situatie van vrijgevestigde aanbieders. Opgemerkt wordt dat voor instellingen al sprake is van
een infrastructuur en werkwijze voor de data-aanlevering aan SBG. Deze wijkt af van de voorgestelde
infrastructuur voor vrijgevestigden (instellingen kennen niet de tussenlaag via DIS). Door de andere opzet van de
infrastructuur verschillen de activiteiten die gevraagd worden van instellingen (datakoppeling tot en met XMLaanlevering bij SBG) en vrijgevestigden (aanlevering data bij DIS). Een nadere definitie van uitgangspunten,
stappen en activiteiten voor de aanlevering van ROM-data, inzicht in de bijbehorende kosten en een besluit over
de financiering daarvan zijn noodzakelijk alvorens door het DO en BO een besluit kan worden genomen over de
kosten.
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7.3

Overzicht kostenposten
Project
Ja / Nee

Type kosten

Financier
(ingsbron)

Eenmalig /structureel

Zorgaanbieder

-

Technisch (aanschaf of aanpassing en EPD en ROM systemen geschikt
voor aanlevering en gebruik ROM platform op structureel niveau vallen
hier de licentiekosten onder)

-

Training (eenmalige training om goed te kunnen ROMmen en aan te
leveren aan SBG tbv implementatie)

eenmalig (aanschaf)

aanbieder

structureel (licenties)

aanbieder

Ja

eenmalig

projectgeld

Nee

structureel

aanbieder

Nee

structureel

aanbieder

Nee

eenmalig (bouw)
structureel (onderhoud)

Beroepsvereniging
of ROM-structuur

Nee

Structureel

Idem

Bureau ondersteuning (extra bemensing op bureau benodigd voor het
ROMmen)

Nee

Structureel

Idem

Overig (overige kosten zoals extern advies en wetenschappelijke
borging)

Nee

Structureel

idem

Ja

Infrastructuur (de lijn)

Projectgelden

Bouw: eenmalig

Projectgelden

Onderhoud: structureel

PM

Ja

Structureel

PM

Ja

eenmalig (bouw)

Projectgelden

structureel (gebruik)

Bestaande
begroting SBG

Ja

Structureel

Bestaande
begroting SBG

PM

PM

PM

-

Behandeltijd (tijd die het kost om te ROMmen)

-

Gebruik vragenlijsten (kosten behorende bij het gebuik van de
vragenlijsten)

Nee

Beroepsverenigingen / ROM-structuren

-

ROM platform (bouw en onderhoud)
Ondersteuning aanbieders (ondersteuning bij ROMmen)

DIS (voor aanlevering door vrijgevestigden)
Techniek (kosten gemaakt voor de ontwikkeling, infrastructuur en
gebruik van techniek)

-

Support aanbieders (kosten die gemaakt worden bij de support van de
zorgaanbieders bij het aanleveren van data en de (inhoudelijke)
kwaliteitscontrole)

SBG
Techniek (kosten gemaakt voor de ontwikkeling en gebruik van
techniek

-

-

Support vrijgevestigden en DIS (kosten die gemaakt worden door SBG
bij het ondersteunen van vrijgevestigden in BRaM en het DIS bij het
verwerken van de data)
Audit (controle op aanlevering vrijgevestigden)
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Projectkosten
Optioneel. Projectleiding en procesondersteuning (opzetten en begeleiden
pilots, voortgangsbewaking, afstemmen met beroepsverenigingen,
leveranciers, SBG en gegevensverwerkende partij (DIS), kostenbewaking en
communicatie en voorlichting)
Ambassadeurs (communicatie en voorlichting)

Ja

eenmalig

projectgelden

Ja

eenmalig

projectgelden
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8

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Relevant voor: vrijgevestigde aanbieders in de GBGGZ en GGGZ
De werkgroep heeft in een eerder stadium een advies aan het DO en BO uitgebracht over de bestuurlijke
vertegenwoordiging van vrijgevestigde aanbieders binnen SBG 13. Het DO en BO hebben hierover positief
geadviseerd. De inhoud van het advies is in dit hoofdstuk volledigheidshalve nogmaals opgenomen.

8.1

De samenstelling van het huidige bestuur van SBG

Het bestuur van SBG bestaat uit acht leden. Uitgangspunt bij de samenstelling van het SBG bestuur is dat
zorgaanbieders (ZA) en zorgverzekeraars (ZV) evenredig vertegenwoordigd zijn met elk drie leden. De drie leden
van de zorgverzekeraars zijn voorgedragen door Zorgverzekeraars Nederland en komen momenteel van Achmea,
CZ en Zorg en Zekerheid, deze laatste als vertegenwoordiger van de bij Multizorg VRZ aangesloten verzekeraars.
De drie leden van de zorgaanbieders zijn nader onderverdeeld in twee leden voorgedragen door GGZ Nederland
uit hun achterban en één lid dat verkozen is uit de ‘nieuwe’ aanbieders (niet bij GGZ Nederland aangesloten).
Tenslotte is er ook een bestuurslid als een vertegenwoordiger van de patiënten voorgedragen door het LPGGZ.
De voorzitter is onafhankelijk. De leden van het bestuur zijn op persoonlijke titel verkozen en functioneren
zonder last of ruggespraak

8.2

Uitgangspunten voor de vertegenwoordiging van vrijgevestigden in het SBG bestuur
-

-

-

Aan het uitgangspunt van evenredige vertegenwoordiging houdt het bestuur van SBG bij voorkeur vast.
Niet alleen in aantal stemmen, maar ook in aantal leden.
De werkgroep, het DO en BO kunnen advies uitbrengen over de bestuurlijke vertegenwoordiging van
vrijgevestigden. Het SBG-bestuur neemt (uiteindelijk) een besluit over de zetelverdeling.
Het volledig pan van aanpak met concrete afspraken wanneer en hoe de data van de vrijgevestigden bij
SBG worden aangeleverd en beschikbaar komen voor gebruikers is voor het SBG-bestuur een vereiste
om een besluit te kunnen nemen over de bestuurszetel voor de vrijgevestigden (geplande opleverdatum
12 november 2013).
Indien er een voordracht voor een kandidaat gedaan mag worden dan zal de geschiktheid van die
kandidaat worden beoordeeld door het SBG-bestuur. Bij een positief oordeel kan het nieuwe
bestuurslid worden geïnstalleerd.
De vertegenwoordiging van de vrijgevestigden betreft een aantal beroepsgroepen. Dat betekent dat de
betreffende bestuurder namens alle vrijgevestigde beroepsgroepen in het SBG bestuur zitting neemt.
De beroepsverenigingen die buiten 3PO vallen, maar wel vrijgevestigden vertegenwoordigen (zoals
V&VN) worden tijdig en proactief geïnformeerd over de vergaderdata, agenda en uitkomsten van
overleggen, zodat zij in staat zijn om input te kunnen leveren.

13 De bestuurlijke vertegenwoordiging van vrijgevestigde beroepsbeoefenaren is door 3PO (LVE, NVVP en NIP)

randvoorwaardelijk gesteld voor de gegevensaanlevering aan SBG.
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8.3

Advies bestuurlijke vertegenwoordiging vrijgevestigde aanbieders

De werkgroep adviseert om het bestuur van SBG uit te breiden met 2 zetels (1 voor vrijgevestigden en 1 voor
verzekeraars) naar in totaal 10 zetels. Het DO heeft hier positief over geadviseerd. Daarbij is aangegeven dat het
ook voor verzekeraars een vereiste is dat het volledig plan van aanpak met concrete afspraken wanneer en hoe
de data van de vrijgevestigden bij SBG worden aangeleverd en beschikbaar komen voor gebruikers gereed moet
zijn voordat een besluit kan worden genomen over de bestuurszetel voor de vrijgevestigden.

8.4

Overige vertegenwoordiging van vrijgevestigden in SBG

SBG heeft aangegeven het van belang te vinden dat de beroepsgroepen (naast het bestuurlijk niveau)
vertegenwoordigd zijn in de expertraden en de wetenschappelijke raad (WR). 3PO-partijen geven aan dit graag
te doen en deels zijn hierover al afspraken gemaakt (het NIP is vertegenwoordigd in de WR). Overige afspraken
dienen in fase 2 gemaakt te worden.
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9

Communicatie

Relevant voor: alle aanbieders in de GBGGZ en vrijgevestigde aanbieders GGGZ
In dit hoofdstuk wordt een voorstel gedaan voor de wijze waarop de achterban van de diverse organisaties wordt
geïnformeerd, gemotiveerd en geënthousiasmeerd voor het project en (de functies van) ROM.

9.1

Algemeen

Het doel van dit implementatieplan is om vanaf 1 januari 2014 ROM en de aanlevering aan SBG te realiseren.
Gezien deze korte voorbereidingsperiode en de vragen die er zijn in het veld, is het noodzakelijk om snel en
adequaat te communiceren over de inhoud van het plan en wat er van elke actor verwacht wordt.
Voor de professional zal de intrinsieke motivatie om te gaan ROMmen gelegen zijn in het willen verbeteren van
de zorg aan de individuele cliënt. Concreet betekent dit dat er, naast de praktische aspecten, moet worden
uitgelegd wat het nut van ROM kan zijn bij een behandeling en hoe ROM hierbij het beste kan worden gebruikt.
De ervaring leert dat het nut / de meerwaarde van het ROMmen duidelijk wordt als je het een tijdje doet al lijkt
het in het begin vooral een bureaucratisch proces.
Door partijen is aangegeven dat ROM door de professionals als synoniem wordt gezien voor benchmarken. Er is
een belangrijk onderscheid. In de communicatie zal hier specifiek aandacht aan worden besteed.
Helder moet zijn dat het project een lerend systeem op gaat leveren. Dit betekent dus niet dat het systeem vanaf
1-1-2014 ‘bevroren’ is niet meer aangepast kan worden. De boodschap moet zijn dat er vanaf 1 januari a.s. wordt
begonnen met ROMmen en dat in de jaren daarna er continu verbeteringen plaats zullen vinden. Het
toekomstperspectief moet helder zijn en het plan om dat te bereiken. Dit vraagt om expliciete communicatie,
ook hoe hierin de interactie mogelijk is en wie de regie voert.

9.2
9.2.1

Scope communicatie
Doelgroep

De volgende actoren zijn op enigerlei wijze betrokken bij het onderwerp van dit implementatieplan:
De patiënt
Zorgaanbieders (organisaties, professionals)
Zorgverzekeraars
Softwareleveranciers (EPD, ROM).
Doelgroep levert software tijdig op aan gebruiker en heeft gebruikerswensen toegepast.
Overige (zoals DIS, NZa).
De achterban moet zo snel mogelijk weten wat gaat veranderen, wat deze veranderingen voor hun betekenen en
wat de achtergrond en het doel van de veranderingen is. Voorgesteld wordt dat de algemene communicatie over
de afspraken uit het BA en de uitwerking daarvan richting achterban wordt verzorgd door de veldpartijen.
Specifiek: de organisaties lichten hun eigen achterban in over het implementatieplan en de planning.
Het voorstel is om in fase 2 en 3 primair de focus te leggen op de communicatie die is gericht op:
Professionals die ROMmen. De focus ligt hierbij op vrijgevestigden.
Daarnaast is de communicatie gericht op de technische aansluiting op SBG, relevant voor de doelgroep
vrijgevestigden en kleine praktijken.
De benodigde afstemming met softwareleveranciers en organisaties als DIS en NZa verloopt via de reguliere
overlegcircuits of overlegstructuren die specifiek voor dit project worden ingericht.
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9.3

Doel van de communicatie

De inhoud van de communicatie is erop gericht om de doelgroep te informeren over de wijzigingen en het doel
daarvan en hen instrueren. Van groot belang is dat zij snappen wat er verandert en wat er van hen verwacht
wordt. Het gaat derhalve niet alleen om communicatie, maar ook om voorlichting.
9.3.1

Doel en inhoud fase 2. Voorbereiding op de implementatie

De volgende concrete doelen zijn te benoemen voor fase 2, voorbereiding op de implementatie.
De doelgroep:
is geïnformeerd over het implementatieplan en heeft kennis kunnen nemen van de keuzes die zijn
gemaakt of die nog te nemen zijn.
wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.
is bereid om mee te werken aan het realiseren van de aansluiting op SBG.
treft samen met de betrokken veldpartij waar de doelgroep deel van uitmaakt voorbereidingen voor de
implementatie.
weet waar zij terecht kan als zij inhoudelijke suggesties hebben over correcte implementatie en
verbetering van de ROM.
9.3.2
-

9.4

Doel en inhoud fase 3. Implementatiefase
De doelgroep werkt actief mee om te gaan ROMmen en de aansluiting op SBG te realiseren. En krijgt
tijdig feedback op de resultaten.

Afbakening inhoud communicatie

9.4.1

In scope

De communicatie binnen dit project richt zich specifiek op de invoering van ROM binnen de afspraken uit het BA
(dat wil zeggen, ROM als instrument om te benchmarken), de aanlevering van deze gegevens aan SBG en de
benchmarkgegevens die hieruit voortkomen.
-

-

-

Het invoeringsscenario
Het verschil tussen ROM, benchmarken en verantwoorden.
Heldere communicatie moet plaatsvinden over de keuze voor bepaalde meetinstrumenten en waarom
sommige meetinstrumenten wel geschikt zijn om te ROMmen, maar niet om te benchmarken. Het
gebruik van de meetinstrumenten is vanuit inhoudelijk perspectief van groot belang. Over dit
inhoudelijke punt moet dan ook helder worden gecommuniceerd over de procesgang waarin tot
bepaalde keuzes is gekomen (rol van expertraden SBG). Idee is om een aantal voorlichtingsfilmpjes op
Youtube publiceren met daarin deze informatie verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn:
http://www.youtube.com/watch?v=yMYixdl-tFI
http://www.youtube.com/watch?v=gu9wssyTa_w
De afspraken over inzage in data (responspercentages op individueel niveau vs. Effectiviteitsscores op
groepsniveau (lerende groepen))
De aanvullende afspraken die zijn gemaakt voor de lerende groepen.
Heldere communicatie moet plaatsvinden over de technische inrichting van de aanlevering met daarbij
een heldere toelichting op rollen en verantwoordelijkheden.
De inhoud van de communicatie richt zich tevens op de technische stappen die gezet moeten worden
om te kunnen ROMmen en ROM-gegevens aan te kunnen leveren aan SBG (denk aan aanpassingen van
bestaande systemen of aanschaf van een ROM-module).
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9.4.2

Buiten scope van de communicatie

Vanuit de werkgroep Basis GGZ wordt de website www.uitvoeringbasisggz.nl opgezet. De inhoud van deze
website richt zich op de volgende veranderingen die per 1 januari 2014 in gaan:
Huisartsenzorg, inclusief ondersteuning GGZ (E-Health, POH (=praktijkondersteuner huisarts),
SPV (sociaal psychiatrisch verpleegkundige), consultatie)
Generalistische Basis GGZ
Belangrijkste doel van deze website is kennis overdragen / informeren. Thema's zullen steeds weer verwijzen
naar wat al beschreven staat. De twee doelgroepen voor deze specifieke website zijn de negen participerende
veldpartijen in het BA en de (potentiële) patiënten.
Daarnaast is al veel algemene informatie beschikbaar over de aanleiding van de wijzigingen en het Bestuurlijk
Akkoord.
Deze
informatie is te
vinden
is
op
de
website
van
de
rijksoverheid:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg
Deze onderwerpen (dus ook de registratievereisten en systeemaanpassingen voor de GBGGZ) vallen buiten het
bestek van het nu voorliggende implementatieplan.

9.5

Gebruik maken van bestaande communicatiekanalen

Algemeen uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij bestaande communicatiemiddelen en activiteiten
per doelgroep. Dit betekent dat de communicatie zoveel mogelijk via de branche-,
beroeps- en
patiëntenorganisaties verloopt.

9.6

Voorstel communicatiemiddelen

Voor het welslagen van het project is een kritische succesfactor dat professionals zich gehoord voelen. Om
draagvlak te creëren zou het goed zijn om ambassadeurs (uit de beroepsgroep) te vinden en hen uit te nodigen
om een rol te spelen in de communicatie. Hieronder wordt een voorstel gedaan voor de communicatiemiddelen.
Bij de uitwerking daarvan kunnen de ambassadeurs een belangrijke rol vervullen.
Het voorstel is om de volgende communicatiemiddelen in te zetten:
Een filmpje voor professionals waarin stap voor stap wordt uitgelegd wat er verandert en wat zij eraan
zouden moeten doen om weer ‘up-to-date’ te zijn. Daarbij kunnen verschillende subdoelgroepen
onderscheiden worden (bijvoorbeeld GBGGZ/GGGZ; wel/niet bekend met ROM; digitaal/nog niet
digitaal etc.)
Een factsheet waarin wordt uitgelegd waarom ROM van belang is en wat er met deze gegevens wordt
gedaan in het kader van het BA, wat van zorgaanbieders wordt verwacht etc.
Informatiebijeenkomsten over ROM en benchmarken.
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10

Planning

Zie separate Excel
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Bijlage A: Samenstelling werkgroep en subwerkgroepen
Werkgroep ROM

Naam

Instelling

Onafhankelijk voorzitter

Lex van den Ham

Capgemini Consulting

Zorgaanbieders

Hans Kamsma

LVE

Dick Nieuwpoort

LVE

Irma Höfte / Ellis Abbema

NIP

Manja Bosch

NIP

Judith Veenendaal

NVVP

Noortje Sax

NVvP

Djieuwke Verseput

GGZ Nederland

Marlene de Regt

LVG

Patrick Groenewegen

V&VN

Marlies Post

NVO

Zorgverzekeraars

Ronald Luijk

ZN

Adviserend leden

Maarten Erenstein

SBG

Astrid van Meeuwen

SBG

Edwin de Beurs

SBG

Ype van Strien

VWS

Agendaleden

LPGGZ
Procesondersteuning

Merijn Straijer

Capgemini Consulting

Marjon te Winkel

Capgemini Consulting

© 2010 Capgemini. All rights reserved.
Capgemini Consulting is the strategy and
transformation consulting brand of Capgemini Group
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Workshop Inzage in data

Naam

Organisatie

Zorgaanbieders

Hans Kamsma

LVE

Dick Nieuwpoort

LVE

Gerard van den Berg

NVvP

Judith Veenendaal

NVVP

Monique de Rooij

NVVP

Petra Hurks

NIP

Marianne de Leeuw

V&VN

Ronald Luijk

ZN

Emile van Doorn

Menzis

Tijs van Hoek

CZ

Daphne van Nispen

DSW

Paul Felix

De Friesland

Maarten Erenstein

SBG

Edwin de Beurs

SBG

Loek Herremans

Capgemini (ASE)

Marjon te Winkel

Capgemini Consulting

Expertgroep GBGGZ

Naam

Organisatie, instelling

Klinische experts

Marianne de Leeuw

V&VN

Marit Noppen

GGZ Nederland, Mindfit

Bas Kuiper

GGZ Nederland, Arkin

Niek de Klerk

GGZ Nederland, Emergis

Lenneke Bood

GGZ Nederland, Bouman GGZ

Lia Broersen

GGZ Nederland, Amici

Edwin de Beurs

SBG

Astrid van Meeuwen

SBG

Merijn Straijer

Capgemini Consulting

Marjon te Winkel

Capgemini Consulting

Zorgverzekeraars

SBG

Procesondersteuning

SBG

Procesondersteuning
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Bijlage B: SBG Zorgdomeinen/meetdomeinen/meetinstrumenten
Behandeleffect

Volwassenen kort

Klachten en
symptomen

Functioneren

Kwaliteit van
leven

PRIMAIR DOMEIN

OQ45

EQ5D

DASS21

SF36

DASS42

RAND36

SCL90

Zorgdomeinen

Anders, nl.

Anders, nl.

Patiëntervaring

CQiv-amb

OQ45-sd

BSI
KKL
CORE34
HADS

Volwassenen EPA

Patiënt

PANSS

PRIMAIR DOMEIN

PRIMAIR DOMEIN

BPRS

HoNOS-12

MANSA-12ph

CANSAS

MANSA-12vn
L-QOL
MANSA-16
MANSA-7
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Kinderen en Jeugd

CBCL1_5-5

HoNOSCA

CBCL-6-18

Kidscr27S

OUDERLIJKE STRESS

Kidscr27P

OBVL

SPsy-prob

NOSIK

SDQ-T
SDQ-P
SDQ-S11-17
C-TRF
YSR
TRF

Verslaving cure

MATE10

MATE7

EQ5D

GEBRUIK

DASS21

HoNOS-12

L-QOL

Mate1

DASS42

MANSA-12ph

ASI-gebr

OQ45-sd

MANSA-12vn

EUASI-gebr

SCL90

MANSA-16

CQiv-amb

BSI
CORE34
KKL

Zorgdom
einen

Behandeleffect

Verslaving care

Patiënt

Klachten en
symptomen

Functioneren

Kwaliteit van
leven

Anders, nl.

MATE10

MATE7

EQ5D

GEBRUIK

DASS21

HoNOS-12

L-QOL

Mate1

DASS42

MANSA-12ph

ASI-gebr

OQ45-sd

MANSA-12vn

EUASI-gebr
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Anders, nl.

Patiëntervaring

SCL90

MANSA-16

CORE34
KKL
BSI

Dyslexie

Gerontopsychiatrie

GDS15

PRIMAIR DOMEIN

PRIMAIR DOMEIN

LEES-VLOEIENDHEID

SPEL-VAARDIGHEID

EMT

3DMSPL-ACC

3DMLS-SNL

PI-DICTEE

HoNOS65

HADS-A
MANTELZORGONDERSTEUNING

Psychogeriatrie

EDIZ
SSCQ
RISICO

Forensische
Psychiatrie

HKT30
IFBE
START
DROS
VerkorteDROS
RAFGGZ-vw
RAFGGZ-jeugd
HCR20
SVR20
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Bijlage C: Meetinstrumentarium GBGGZ
BK

BM

BI

Volwassenen
kort (cure)

BC

OQ45
KKL
4DKL
4 K’s
UCL

Volwassenen
EPA (care)

NTD

NTD

NTD
HONOS
MANSA
CANSAS

Kinderen
Jeugd

en

SDQ
KIDscreen
HoNOSCA
CBCL

Gerontopsychiatrie
Verslaving cure

Zie instrumenten volwassenen kort (cure)

OQ45

HONOS
Mate 1
Map D

Verslaving care

HONOS
Mate 1
Map D
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Bijlage D: Voor- en nadelen opties technische aansluiting
Optie 1

Zorgaanbieder

DIS

SBG
XML

ROM

FTP
server
Database

Perspectief vrijgevestigde
Voordelen

Nadelen

Organisatorisch

Niet afhankelijk van derden

Kost veel tijd (XML maken, controleren,
opsturen,
terugkoppeling
inhoudelijke
controles SBG controleren en aanpassen
etc.)

Technisch

Zelf alles onder controle

Gebrek aan technische kennis, XML is geen
eenvoudig te maken format, mede doordat
data zelf gekoppeld moet worden.

Financieel

Geen inhuur van derden nodig,
mits kennis aanwezig

Tijd is geld

Voordelen

Nadelen

Organisatorisch

Beproefde
methode
met
betrouwbare
kwaliteitscontroles door SBG

SBG heeft niet de capaciteit om dit voor
>2000 vrijgevestigden te doen en hen hierin
te ondersteunen.

Technisch

Beproefde
methode,
maandelijkse
bestandsverwerking kan deels
geautomatiseerd

Gaat het niet zoals het moet, dan is er geen
capaciteit om technische ondersteuning te
bieden.

Financieel

Kosten per implementatie,
acceptatie
en
bestandsverwerking
zijn
eenvoudig te berekenen

Kosten staan niet in verhouding tot de
baten, het is te arbeidsintensief en er wordt
geen gebruik gemaakt van schaalvoordeel.

Alle kosten voor individu, additionele kosten
bij ICT leverancier die XML kan inbouwen in
programmatuur.

Perspectief SBG
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Optie 2

Zorgaanbieder

SBG
Portal

DIS
ROM

Database

Perspectief vrijgevestigde
Voordelen

Nadelen

Organisatorisch

Geschikt voor alle systemen en
werkmethoden, laagdrempelig,
one size fits all

Maandelijks/kwartaal Aanlevering is eigen
verantwoordelijkheid en kost tijd afhankelijk
van de eigen technische infrastructuur.

Technisch

Eenvoudig, geen
kennis nodig

Financieel

Geen of geringe kosten voor
een data-export.

technische

Perspectief SBG
Voordelen

Nadelen

Organisatorisch

Geen
implementatie
en
acceptatietijd,
kwaliteitscontroles goed in te
passen, geen kennis overdracht
en audit met derden, one size
fits all

Alleen geschikt voor individuen of kleine
praktijken, helpdesk noodzakelijk. Nieuw
terrein voor SBG.

Technisch

SBG doet zelf de koppeling en
kan kwaliteitscontroles centraal
organiseren en automatiseren
alsmede wijzingen centraal
organiseren

Geen beproefde methode

Financieel

Relatief lage ontwikkelkosten
bij SBG en door bulkcontroles
minder intensief

Helpdesk blijft noodzakelijk
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Optie 3

DIS
ROM

SBG
Third party

Zorgaanbieder

FTP
server
Database

Perspectief vrijgevestigde
Voordelen

Nadelen

Organisatorisch

Ontzorgt,
vereenvoudigt,
keuzemogelijkheden

Zelf regelen, informatiestroom loopt via de
toeleverancier, inhoudelijke kennis is de
kritische succesfactor.

Technisch

Aanleveren EPD en ROM
gegevens, toeleverancier doet
de rest.

Koppeling gaat niet altijd goed, hetgeen
onbetrouwbare data oplevert.

Financieel

Vaste (onbekende) kosten

Extra kosten binnen abonnement op deze
extra service.

Voordelen

Nadelen

Organisatorisch

Deels beproefde methode
waarbij helpdesk functie bij de
toeleverancier ligt

Kwalitatief is het niet op orde (blijkt uit
controles), worden wijzigingen niet direct
opgepakt en zullen fouten van invloed zijn
op alle klanten. Commerciële belangen zijn
niet altijd in lijn met kwalitatieve belangen.

Technisch

Aanlevering ligt bij minder
partijen
en
het
lastige
koppelwerk is geoutsourced.

De verschillen tussen toeleveranciers zijn
groot.

Financieel

Geen kosten

Perspectief SBG
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