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Geloof in precieze cijfers en voorspellingen
overschaduwt juiste aandacht voor zorgbehoefte
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F
ilosoof, schrijver en colum-
nistMaximFebruariwas
afgelopen zondagdegast in
het televisieprogrammaZo-
mergasten. Een rodedraad
vandeavondwaswathij

noemdede ‘dataficering vande samen-
leving’.De grotebeschikbaarheid van
data, het gebruik vanalgoritmenbij de
analyse enoplossing vanmaatschap-
pelijke vraagstukken—zowas zijn
stelling—verdringenhet belang van
het gesprek, enondermijnendenood-
zaakomargumentenuit tewisselen
en verschillendeperspectievenmee te
wegenbij een tenemenbeslissing.De
belofte is dat dataprecieze informatie
zullen geven,maardepraktijk is dat
er vooral een reductie van informatie
plaatsvindt.De veelzijdigheid en veel-
kleurigheidmaakt plaats voor een cij-
fer, een regel of een formule. Februari

noemde inZomergasten verschillende
voorbeelden vanditmechanisme.Ook
inde zorg is dataficering volopgaande.

Zoontstondenkelewekengeleden
enigeophef bij het Ikazia Ziekenhuis
inRotterdamomdathetmet zorgverze-
keraarVGZafgesprokenomzetplafond
in zicht is.Datwil zeggendat de afge-
sprokenomzet voorhet hele jaar 2019
al inhetnajaar overschredendreigt te
worden. Erwordtmeer zorg geleverd
dan is afgesproken. Voordepatiënten
van verzekeraarVGZbetekent dit dat
zij óf opdewachtlijst komen te staan,
óf naar eenander ziekenhuismoeten
voorhunbehandeling.

Hoedit zoheeft kunnenontstaan, is
terug te voerenophet beleid van verze-
keraarVGZ.Dedivisievoorzitter Zorg
vanVGZ, en verantwoordelijk voorde
inkoop van zorgbij het Ikazia zieken-
huis, legt uit: ‘Onze rol is niet alles in te
kopenwat er is,maarprecies genoeg,
niet te veel enniet teweinig’.

Er zoudus aanhet begin vanhet
jaar precies voorspeld kunnenwor-
denhoeveel vraagnaar zorg er dat jaar
zal zijn. Er zouookpreciesberekend
kunnenwordenhoeveel patiëntende
huisarts zal doorverwijzen. Ener zou
eveneensprecies te voorspellen zijn
hoeveel complicaties er zullen zijn
waardoorpatiënten langer inhet zie-
kenhuismoetenblijven.Dat precieze
werk is echter allesbehalveprecies,
maar is gebaseerdophistorische gege-
vens zoals de zorgconsumptie vanhet
jaar daarvoor, dedemografischeont-
wikkelingen, de veranderingen inhet
zorgaanbod, dehoeveelheidbeschik-
bare verpleeghuisbedden, enbijvoor-
beelddepolitiekebeslissingen vande
gemeente.

Het omzetplafond is eenuitvloeisel
vanhethoofdlijnenakkoordwaarin

alle partijenbinnende zorghebben
afgesproken zich te zullen inspannen
voor eenbeperking vandegroei.Het
hoofdlijnenakkoord is een compromis
eneen inspanningsverplichting van
alle betrokkenpartijen.Daaraan ligt
uiteraardhetnodige rekenwerk ten
grondslag.Maar vanprecisie is ook
hiernauwelijks sprake endat ismaar
goedook.

DOORLEVERPLICHT
VGZgeeft overigensookwel toedat
het niet altijd goed is in te schatten
hoeveel zorg ernodig zal zijn.Omdat
probleemop te lossen is er de zoge-
naamdedoorleverplicht.Dedoorle-
verplicht houdt indat het ziekenhuis
zelf opdraait voor dekostendiehet zie-
kenhuismaakt als ermeer zorgwordt
verleenddan vooraf is afgesproken.
De redenering is dat het juist de taak
is vande ziekenhuizenomhet zover
niet te latenkomen.Dit kunnende in-
stellingendoendoorbijvoorbeeld sub-
stitutie te betrachten, door onnodige
zorg te vermijden, of bijvoorbeelddoor
patiënten eerdernaarhuis te sturen.
Dedoorleverplicht—zo is de gedachte
— is een incentive omzinnige zorg te
leveren enwiedatniet doet,moet op
deblaren zitten.

Bovendien—zo stelt de verzekeraar
—zouhetwel vergoeden vandemeer-
kostenniet fair zijn en tenkoste gaan
vande ziekenhuizendie zich enorm
inspannenomdenoodzakelijke tran-
sitie inde zorgwel te realiseren.Maar
dat is een simplistische redenering, die
elke onderbouwingmist engoed zou
passen inde voorbeelden vanFebruari
inZomergasten.Want zinnige zorg is
langniet altijd ookdemeest goedkope
zorg. Enhet feit dat het omzetplafond
in zicht is, zegt niets over dematewaar-

in er inspanningen zijn geleverdomde
kosten tebeteugelen. Enwat te denken
vandeaannamedatwehethele jaar al
vooruit kunnenplannen: in juni doen
webijvoorbeeldminderbehandelin-
gen voorde ene aandoening, zodat
we in septembermeerbudgetruimte
creëren voor eenanderebehandeling,
waardoorweeinddecemberprecies
goeduitkomenmetdebegroting.

Het Ikazia Ziekenhuis—door scha-
de en schandewijs geworden—hadna
het betalen van ruim€3mlnuit eigen
middelen in2018, ervoor gekozenom
voor 2019geendoorleverplichtmetde
verzekeraar af te spreken.Het zieken-
huis deeddit inde verwachtingdat een
tijdigewaarschuwingmedio 2019 een
goedebasis zou zijn ommetVGZ in
gesprek te gaanoverhetmogelijk over-
schrijden vanhet afgesprokenplafond.
Datwas ijdelehoop.Huisartsen inde
Rotterdamse regio kregenhet bericht
vanVGZomgeenVGZ-verzekerden
meernaar Ikazia te sturen,maarnaar
andere ziekenhuizendoor te verwijzen.

Met kwaliteit engoede zorg voor
patiëntenheeft dit allemaalweinig te
maken.Het Ikazia Ziekenhuis scoort
hoog als het gaat omkwaliteit enpati-
enttevredenheid. Vanonzinnige zorg
is niet gebleken.Het zijnhier louter
financiële overwegingendiededoor-
slag geven. Endat terwijl de oplossing
zo voordehand ligt. VGZ zoumoeten
erkennendat de groei vande zorgvraag
voorde regioRotterdamverkeerd is in-
geschat en zelf eendeel vandekosten
moetendragen. Vervolgensmoeten
meerjarenafsprakenwordengemaakt,
waarbij de illusie vanprecisie bij het
grofvuilwordt gezet, en eenecht ge-
sprekover zinnige zorg leidendwordt.
Dit advies geldt ook voor vele andere
ziekenhuizen.

Er valt vooraf niet
goed in te schatten
hoeveel zorgaanbod
er in een jaar in een
ziekenhuis nodig is
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