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Verantwoordingseisenmaken vande zorg een
sectormet te veel administratieve rompslomp

ILLUSTRATIE: HEIN DE KORT VOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD

d
PaulineMeurs is hoogleraar bestuur
vandegezondheidszorg, Erasmus
Universiteit Rotterd
en voorzitter van
de raad voorVolks-
gezondheid en
Samenleving.Reag
via expert@fd.nl

V
andaag—opdederde
woensdag inmei—
legtministerWopke
Hoekstra vanFinanciën
namenshet kabinet
verantwoording af over

het beleid endefinanciën vanhet
afgelopen jaar.DezedagheetVerant-
woordingsdag.Deminister biedt dan
hetRijksjaarverslag—de jaarversla-
gen vanalle departementen—enhet
Financieel Jaarverslag vanhetRijk
aandeTweedeKamer aan.Daarnaast
presenteert presidentArnoVisser van
deAlgemeneRekenkamer zijnbevin-
dingen.Hij controleert alle jaarreke-
ningen vandedepartementen.Op
dezemanier kandeTweedeKamer een
goedbeeld krijgen vanwat er inhet af-
gelopen jaar goedofminder goedging.

Bij Verantwoordingsdagdringen
zich tenminste twee vragenop:wat

houdtdeze verantwoordingnuprecies
in enwat levert het op?Dedoelstelling
vanVerantwoordingsdagmaakt direct
duidelijkwat verantwoordingbete-
kent: het is terugkijkenendaarover
eenoordeel vellen.De verantwoor-
dingsinformatie is schriftelijk engeor-
dend langs een vast stramienenheeft
eenoverwegendbedrijfsmatige en
financiële inslag.

Ofweaanelke vormvan verantwoor-
dingookdaadwerkelijk altijd iets heb-
ben, ismaar zeer de vraag.Dat blijkt
ondermeeruit ervaringen inde zorg.
Terugkijkenaandehand vangestan-
daardiseerde informatiemet een sterk
bedrijfsmatige focus is inde zorg aan
deorde vandedag. Er is indeze sector
nognet geen jaarlijkse ‘verantwoor-
dingsdag’,maarde informatie die door
professionals en zorginstellingenmoet
wordenaangeleverdneemthandover
hand toe. Enhet einde is hiervannog
langniet in zicht.

STAPELING VAN EISEN
Er is eenonuitroeibarebehoefte om
maarmeerdata te leveren,metdaarbij
de verwachtingdat de zorgdaar beter
vanwordt.Hierbijwordt verondersteld
dat terugkijkenhelpt om inde toe-
komst eenbetere zorg te kunnen leve-
ren.Maar indehuidigepraktijkwerkt
de stapeling van verantwoordingseisen
eerder belemmerenddanbevorderend
voor goede zorg. Afvinklijstjes, vragen-
lijsten, prestatie-indicatoren: zorgver-
lenersmoetenheel veel bijhouden.
Vaakweten zij nietwaaromzij deze ge-
gevensmoeten verzamelen, laat staan
dat zij zicht hebbenopwat er uiteinde-
lijkmetdezedatawordt gedaan.

Ookpatiënten en cliëntenmoeten
vanalles invullen.Hunervaring is dat
tijdenshet spreekuurdemeeste tijd

wordt besteed aanhet invoeren van
gegevensopde computer.Dit gaat ten
koste vande tijd voor eengoedgesprek
tussendepatiënt ende zorgverlener.

Een zorgprofessional verwoordde
deze ervaringheel treffend: ‘Opdit
momentwordt 80%vande tijddie
beschikbaar is voor zorgvernieuwing
besteed aanhet perfectioneren van
indicatoren, het aanleveren van cijfers
enhet perfectioneren vandata ende
analyse vandiedata.Dit betekent dat
slechts 20%vande tijdbesteedwordt
aanhet daadwerkelijk verbeteren van
de zorg. Alswedit omdraaien en80%
vande tijd kunnenbestedenaanhet
verbeteren van zorg, komtdit dekwa-
liteit van zorg enorm tengoede.’ Zo
vertellen verpleegkundigendat zijmo-
gelijkeproblemenmoeten registreren,
die opdatmoment voordepatiëntnog
helemaal niet aandeorde zijn.Denk
daarbij aanhet registreren vande voe-
dingstoestand, het inschatten vanhet
valrisico, het inschatten van toekomsti-
gedoorligwonden, of hetmogelijk ont-
staan vaneendelier.Het invullen van
deze registraties kost veel tijd.Dat is op
zich geenbezwaar als het zo zou zijn
dat deze registraties relevant zijn voor
depatiënt. Een verpleegkundige ver-
klaardehierover: ‘Pijnregistratiemoet
ik voor iederepatiënt zowel oppapier,
inhet dossier alsookopde computer
invoeren.Datmoet ik ookdoenbij
mensendiehelemaal geenpijnheb-
ben. En ikmoet overmijn cliëntenniet
alleende valincidentenmelden,maar
aangevenwatmogelijk ookbijna-val-
incidentenwaren.Waarommoet ik al
dat extrawerkdoen?Er gebeurt niets
metdeze extra data’.

Verantwoording afleggen langs vaste
richtlijnen raaktmaar zijdelings aan
waarhet echt omgaat.Dit is frustre-

rendengeeft zorgverleners eengevoel
vannutteloosheid enmachteloosheid.
Zorgverleners zijn leveranciers van
informatie geworden,waar zij zelfwei-
nig aanhebben. Eengroot deel van
degegevensmoet verplichtworden
geregistreerd en in eenbepaald format
wordenaangeleverd.Het aanleveren
gebeurt opafstand, via digitale portals,
waarinweinig tot geenmogelijkheid is
tot uitleg enduiding.

HET ROER OM
Inhet kader vanhet actieplan ‘(Ont)
Regel deZorg’ heeft hetministerie van
Volksgezondheid,Welzijn enSport
(VWS) al denodige stappengezet om
het aantal regels en registratie-eisen
te verminderen. Professionals hebben
hiervoor actie gevoerdonderdenoe-
mer ‘Het roermoet om’ en zijnnog
actief bezigmet schrapsessies omon-
nodige regels ook echt te schrappen.
Maarde ene regel is nogniet geschrapt
of er komt alweer eennieuwebij. Elk
incident is goed voormeer toezicht,
meer controle,meer regels.

Daarom is een radicalere stapno-
dig.DeRaad voorVolksgezondheid en
Samenlevingdoet in zijn adviesBlijk
vanvertrouwendeoproep te komen
tot een fundamenteel herontwerp:
het vertrekpuntmoet zijndegenedie
verantwoording aflegt, enniet degene
die verantwoording vraagt.Het leggen
van verantwoording is een voorrecht
enmoet zorgverleners in staat stellen
hunprofessionele enmaatschappe-
lijke verantwoordelijkheidbeter uit te
oefenen. Verantwoording afleggenniet
opdat anderenkunnencontroleren,
maar omer zelf van te leren ende zorg
te verbeteren.Degoede voorbeelden
zijn er, laat dezede agenda vanVerant-
woordingsdagbepalen.
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zorgverleners moeten
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