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Prestatievergelijking in de ggz: zorgvuldige aanpak gewenst
Jim Van Os en alle andere kernhoogleraren
Psychiatrie in Nederland plus een aantal andere
prominente psychiaters zijn tegen
prestatievergelijking in de ggz zoals die nu via de
stichting Benchmark GGZ tot stand dreigt te komen.
Deze stichting is een samenwerking van
Zorgverzekeraars Nederland en GGZ Nederland.
Ggz-instellingen moeten nu gegevens van
routinematige uitkomstmetingen gaan leveren aan
deze stichting. Van Os en collega’s waarschuwen
tegen wat zij noemen ‘misbruik van klinische
gegevens die door hulpverleners zijn verzameld’.
Nadat deze verplichte gegevensverzameling is
ingevoerd, is namelijk de volgende stap: vergelijken
van en afrekenen op prestaties. Van Os en collega’s
voorzien problemen bij deze werkwijze. Zij stellen:
door verschillen in patiëntenbestanden en door de
kans op vertekening is de voorgestelde vergelijking
volgens wetenschappelijke normen niet
betrouwbaar. Ook zijn er hoge kosten. Zij zijn niet
tegen benchmarking, maar ontraden invoering in
deze vorm en bepleiten een wetenschappelijk
verantwoorde aanpak.

Kinder- en jeugdpsychiatrie bedreigd
‘We laten het als beschaafde samenleving toch niet gebeuren dat kinderen geen recht
meer houden op psychiatrische zorg als ze die nodig hebben?’ Dit schrijft Catrien Reichart
in haar Redactioneel over de aangekondigde wijzigingen in de kinder- en jeugpsychiatrie in
Nederland. De overheid wil deze vanaf 2016 namelijk niet meer onder de
Zorgverzekeringswet laten vallen, maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
(WMO). Daarmee zou de gemeente verantwoordelijk worden voor psychiatrische zorg voor
jongeren. De zorgwet geeft de patiënt récht op zorg, maar bij de WMO zijn er tot nu toe
veel minder rechten. Hier dreigt ongelijke behandeling van jongeren met psychische
problemen.
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