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Geacht bestuur,
Recent vernamen wij dat een grote GGZ-instelling weer gestart is met het aanleveren en
verwerken van bijzondere persoonsgegevens1 vanuit patiëntdossiers van zorgverleners aan
ZorgTTP en Stichting Benchmark GGZ (SBG) zonder de uitdrukkelijk, geïnformeerde
toestemming van patiënten. Voor het aanleveren van deze persoonsgegevens is expliciet
verleende specifieke toestemming van de patiënt vereist. Het aanleveren en verwerken van
bijzondere persoonsgegevens, verkregen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de
patiënt, is een onrechtmatige en een klachtwaardige inbreuk op het medisch
beroepsgeheim/gedragsregels. Dit veroorzaakt grote onrust bij patiënten.
Voorts wijzen wij u op het volgende:
-

-

In de eerste helft van 2017 heeft de Algemene Rekenkamer een rapport uitgebracht
waarin staat dat de ROM-systematiek ongeschikt is voor het vergelijken op
gemiddelde behandeluitkomst (benchmarking) en tevens ongeschikt is voor het
vergelijken op de gemiddelde kwaliteit bij de zorginkoop.
In 2012 hebben acht kernhoogleraren psychiatrie reeds gewaarschuwd dat ROM
ongeschikt is om kwaliteit mee te meten.

Mede op basis van deze bevindingen is het actiecomité de petitie Stop Benchmark met ROM
gestart, die door veel beroepsgenoten is ondertekend en ondersteund wordt door 35
hoogleraren, 7 opleiders psychiatrie en 24 (cliënt)organisaties.
Omdat de cliëntenraad van uw instelling, conform de Wet medezeggenschap cliënten
zorginstellingen (Wmcz), betrokken dient te worden bij de besluitvorming omtrent
(wijzigingen in de) aanlevering van medische patiëntdata aan Zorg TTP/SBG, vernemen wij
graag van u wanneer en op welke wijze de cliëntenraad van uw instelling betrokken is bij het
staken en/of hervatten van de aanlevering van medische patiëntdata aan ZorgTTP/SBG.
Gelet op de noodzakelijke betrokkenheid van de cliëntenraad van uw instelling wordt een
kopie van deze brief ook naar hen toegestuurd.
Sinds 1 januari 2017 zijn instellingen op grond van de Zorgverzekeringswet verplicht een
kwaliteitsstatuut openbaar te maken. In het modelstatuut is opgenomen dat zorgaanbieders
in de curatieve GGZ, conform de vigerende bestuurlijke afspraken, ROM-gegevens
aanleveren (aan SBG). Op grond hiervan gaan wij er vanuit dat uw instelling op dit moment
de ROM-data aan SBG ter beschikking stelt.
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Deze aanname baseren wij onder andere op:
-

-

de brief van GGZ Nederland d.d. 9 november 2016, kenmerk
KV/jtki/rall/191832/2016, waarin de lidinstellingen uitsluitend het dringende advies
krijgen de aanlevering van Argus-data tijdelijk te stoppen omdat hiervoor een
wettelijke grondslag ontbreekt. In de bewuste brief wordt met geen enkel woord
gerept over de aanlevering van ROM-data. Zoals hiervoor opgemerkt moet ook voor
de aanlevering en verwerking van deze gegevens sprake zijn van een wettelijke
grondslag.
het bericht dat GGZ Nederland op 18 oktober 2017 op haar website heeft geplaatst,
waarin zij haar lidinstellingen adviseert om de aanlevering van ROM-data te hervatten
op basis van veronderstelde toestemming.

Ervan uitgaande dat u op dit moment ROM-data aan SBG aanlevert, verzoeken wij u:
1. De cliëntenraad van uw instelling te informeren (voor zover u dat nog niet heeft
gedaan) en haar om advies te vragen over aanlevering van bijzondere
persoonsgegevens aan Zorg TTP/SBG. Wij gaan ervanuit dat u dit per omgaande
zult doen en de raad daarbij voorziet van alle informatie die nodig is om een
weloverwogen advies te kunnen geven over de aanlevering en verwerking van de
medische data door ZorgTTP/SBG.
2. Kenbaar te maken of de aanlevering dan wel de hervatting van de aanlevering van
bijzondere persoonsgegevens aan Zorg TTP/SBG geschiedt op basis van
veronderstelde toestemming (dus zonder de uitdrukkelijk verleende specifieke
toestemming van de patiënt).
3. De aanlevering van ROM-data, evenals de Argus-data, per direct (tijdelijk) te stoppen
mede gelet op het bijzondere belang van vertrouwelijkheid bij de behandeling van
psychische klachten.
4. De uitkomst van de besluitvorming duidelijk kenbaar te maken aan zowel patiënten
als zorgverleners, werkzaam binnen uw instelling.
Tenslotte verzoeken wij u, binnen drie weken na dagtekening van deze brief, de voorzitter
van de cliëntenraad, het actiecomité StopBenchmarkROM alsook de Stichting KDVP,
Voorsterweg 153, 7371 EL Loenen, schriftelijk en gemotiveerd te berichten of u aan
bovenstaand verzoek heeft voldaan. Uw reactie aan het actiecomité kunt u richten aan
info@stopbenchmark.com.
Ook ontvangen wij graag ter informatie een afschrift van het kwaliteitsstatuut dat uw instelling
in gebruik heeft met de daarbij behorende bijlagen.
Hoogachtend,
namens
Actiecomité StopBenchmarkROM
Prof. dr. J. Van Os

namens
Stichting KDVP
Mr. A. Van Eldijk

NB: Deze brief wordt ondersteund door LOC, zeggenschap in Zorg en Privacy Barometer
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Met bijzondere persoonsgegevens worden hier bedoeld: Argus-data (registratie van
vrijheidsbeperkende interventies), ROM-data (bestaande uit vragenlijsten/meetinstrument
die de patiënt zelf heeft ingevuld: de zgn. CQ-index-vragenlijsten), de observatielijsten
(bijvoorbeeld de HoNOS-lijsten) en de minimale dataset (MDS).
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