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De nabeschouwin

Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren, wil het Zorginstituut
weten wat de 17 miljoen burgers in Nederland beweegt.
Wetenschappelijk onderzoek is essentieel om die vraag te kunnen
beantwoorden. Tijdens deze 2e ZIN Wetenschapsdag vertelden
sprekers vanuit wetenschappelijk en beleidsperspectief hoe
wetenschappelijk onderzoek kan bijdragen aan de uitvoering van
de taken van het Zorginstituut.

De samenvatting
De aanwezigen tijdens deze Wetenschapsdag zijn afkomstig van
universiteiten, onderzoeksbureaus en beleidsorganisaties. De bij deze
bijeenkomst gebruikte Mentimeter, een applicatie waarmee de deelnemers
hun vragen kunnen insturen, kunnen reageren op stellingen of hun
mening kunnen geven, laat zien dat veel van deze deelnemers zichzelf
zien als kritische en betrokken burgers. Naast ‘burgerparticipatie’ zijn ook
‘inspireren’ en ‘van elkaar leren’ kernwoorden tijdens deze middag.
Verdeeld over de eerste en tweede helft komen negen sprekers aan het
woord. Tiana van Grinsven, RvB-lid van het Zorginstituut, legt uit waarom
wetenschap voor het Zorginstituut zo belangrijk is en hoe het Zorginstituut
in zijn ambities de burger centraal stelt.
Jan Kees Helderman van de Radboud Universiteit en Rob Baltussen van het
Radboud UMC belichten het brede perspectief van burgerparticipatie en
vertellen over het Burgerforum. Deelnemer Kees van het Burgerforum deelt
zijn ervaringen met de zaal.
We laten ons ook inspireren door Ian Leistikow en Sorien Kleefstra van de
Inspectie Gezondheidszorg (IGJ). Zij vertellen over hun praktijkgerichte onderzoeksprogramma en over de wijze waarop de IGJ burgers, patiënten en cliënten
betrekt bij het toezicht en de valkuil die epistemic injustice hierbij vormt.
Diana Delnoij (Zorginstituut, Erasmus Universiteit) en promovendi Rachel
Kalf (Zorginstituut, Universiteit Utrecht) en Francine van den Driessen
Mareeuw (Tranzo, Tilburg University / Jeroen Bosch Ziekenhuis) spreken over
de burger als patiënt.
We zijn nog lang niet uitgesproken over het nut van wetenschappelijk
onderzoek, burgerparticipatie, samenwerken en inspireren. Daarom zien
we u graag terug bij de volgende Zorginstituut Wetenschapsdag Kennis &
Beleid. Want samen komen we verder!

De wedstrijdanalyse
We bevinden ons in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dagvoorzitter en scheidsrechter Joost Hoebink heet de deelnemers
aan de Wetenschapsdag welkom en geeft de aftrap. Bij deze tweede editie van de ZIN Wetenschapsdag Kennis & Beleid staan
twee vragen centraal: (Hoe) moeten we de burger betrekken? En wat doen we er dan (niet) mee?
Na zijn introductie van de sprekers interviewt Hoebink Tiana van Grinsven, lid van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut,
over het nut van wetenschappelijk onderzoek voor het Zorginstituut en daarmee voor de burgers van Nederland.

“Wetenschap is voor het Zorginstituut essentieel, omdat we er de lange lijnen richting de toekomst mee
kunnen pakken”, legt Van Grinsven uit. “Wetenschap maakt de zaak helder en transparant én verbindt
de verschillende perspectieven die er in onze samenleving zijn. We willen - en dat is ook het thema van
vandaag - nader onderzoeken wat burgers beweegt, wat hen drijft bij het maken van keuzes.”
Zorginstituut Nederland wil kijken vanuit het perspectief van de burgers in Nederland. Dat staat
centraal in de drie ambities in het Meerjarenbeleidsplan (MJB) van de organisatie: behoud van een
betaalbaar zorgstelsel voor de individuele burger en voor de totale bevolking, betere zorg sneller
beschikbaar maken én de burger informeren, zodat die samen met de arts in de spreekkamer keuzes
kan maken. Die ambities komen terug in de onderzoeksagenda, die het Zorginstituut voor de komende
vier jaar opstelt.
Het Zorginstituut hoopt tijdens deze Wetenschapsdag veel kennis op te halen. En dat niet alleen. Van
Grinsven: “We willen ook inspireren en engageren. Ik hoop ook dat u ons inspireert en engageert, en
dat vanuit het perspectief van die 17 miljoen Nederlanders.”

SPREKERS

Jan Kees
Helderman

Jan Kees Helderman, universitair hoofddocent bestuurskunde
aan het Institute for Management Research van de Radboud
Universiteit, schetst zijn visie op democratie en participatie.
Je kunt participeren over veel problemen en kwesties, maar
democratie is zelf een kwestie geworden. Aan de hand van de
participatieladder van Arnstein toont Helderman de ontwikkeling
van participatie van burgers in Nederland. Oplopend zijn de
treden informeren, raadplegen, adviseren, coproduceren en
meebeslissen: van inspraak in de jaren
‘60 naar de interactieve beleidsvorming van vandaag.
Helderman maakt onderscheid naar de mate waarin de overheid
door burgers verantwoordelijk is gemaakt voor de uitkomst
van sociale interacties versus de mate waarin burgers en
organisaties zichzelf kunnen organiseren en maatschappelijke
verantwoordelijkheid kunnen nemen in belangrijke kwesties.
In ieder land zie je dezelfde drie dimensies:
• de markt, waar de burger consument is en het beginsel van
competitie geldt;
• de gemeenschap, waar de burger lotgenoot is met anderen
waarmee hij spontane solidariteit heeft;
• de staat, waar wij als burgers de overheid taken en kwesties
hebben toebedeeld die individuele burgers, de markt of de
gemeenschap niet kunnen oplossen.
In Nederland is nog een vierde dimensie ontstaan: het
maatschappelijke middenveld, waar we onze participatie hebben
geregeld en het principe van onderhandelen en overeenstemming
geldt. Aan de onderhandelingstafel van dat typisch Nederlandse
poldermodel zaten goed georganiseerde belangengroepen die
samen de zaken regelden. De Ziekenfondsraad, voorganger van
het Zorginstituut, is een mooi voorbeeld van die participatie:
“advies en belangenbehartiging samen in één orgaan.”
Met de komst van het paarse kabinet werden advisering en
belangenbehartiging uit elkaar getrokken en was de opkomst
van de niet-gekozen autoriteit een feit. De Ziekenfondsraad
werd het College voor Zorgverzekeringen, op verre afstand van
burgers. Ook andere zelfstandige bestuursorganen kwamen
terecht in een spagaat en een spiraal van wantrouwen door

burgers. “Als je een democratie en legitimiteit kunt onderverdelen
in inputlegitimiteit - dat wat wij allen belangrijk vinden - versus
outputlegitimiteit - problemen oplossen voor de burger dan is de balans doorgeslagen naar dat probleem oplossend
vermogen. Dat lijdt tot een democratisch tekort.” Toevoegen
van democratie aan inputlegitimiteit kan leiden tot referenda,
gele hesjes en populisme. Helderman wordt daar niet blij van,
want het deliberatieve element ontbreekt. Hij geeft de voorkeur
aan deliberatieve democratie, waar de democratie van een
argument centraal staat en vindt het Burgerforum dan ook een
“heel waardevol en zinvol experiment en een noodzakelijke
aanvulling”.
Het delen van kennis en informatie met burgers maakt hen mede
eigenaar van problemen en oplossingen. Die problemen betreffen
in onze context de lastige keuzes in de zorg.
Het Burgerforum zou hieraan een goede bijdrage kunnen leveren.

SPREKERS

Rob Baltussen

Rob Baltussen, hoogleraar Global Health Economics aan
het Radboud UMC en deskundig op het gebied van het
maken van keuzes in de gezondheidszorg, blikt terug op het
, een initiatief van het Radboud
UMC, ondersteund door het Zorginstituut. Aanleiding voor dit
eenmalige experiment was het vermeende lage draagvlak onder
burgers voor beslissingen rondom het zorgpakket.
Dankzij het Burgerforum kunnen we het draagvlak verbeteren.
Het forum kan de politiek informeren over maatschappelijke
waarden, zodat politici beter kunnen aansluiten bij de
behoeften van de burger en het kan leiden tot beter begrip bij
burgers binnen én buiten het forum. Het is een experiment om
burgerparticipatie te verkennen.
De 24 deelnemers zijn geselecteerd op basis van sociale milieus,
woongebied, geslacht en leeftijd. De selectie geeft een beeld
van de verscheidenheid in opvattingen over keuzes in de zorg.
Door de verschillende achtergronden ontstonden levendige
discussies tijdens de drie weekenden, waarin de burgers
acht pakketcasussen bespraken. De projectgroep heeft de
argumenten om zorg wel of niet te vergoeden geclassificeerd en
teruggekoppeld naar de deelnemers en uit de argumenten 16
criteria opgesteld. Vooral de criteria medische noodzakelijkheid,
effectiviteit, kosten versus baten en leefstijl leverden veel
discussie op. Dit zijn ook de criteria die het Zorginstituut hanteert.
Door de discussies beseffen de deelnemers dat er keuzes
gemaakt moeten worden, omdat er geen geld beschikbaar is om

alle zorg uit het basispakket te vergoeden. Het wantrouwen in de
politiek heeft plaatsgemaakt voor vertrouwen en respect voor de
beleidsmakers in Den Haag en Diemen.
Het Burgerforum kwam tot zelfde conclusies als het Zorginstituut.
Maar hoe krijgen we dat begrip bij die 17 miljoen andere
burgers? De organisatie van burgerparticipatie in de toekomst
is zowel een noodzaak als een uitdaging, want de kloof tussen
overheid en burger is fors. Hoe kunnen we dat wantrouwen en
onbegrip bij de burger reduceren? Volgens Baltussen moet de
burger de agenda bepalen. Wie zou het Zorginstituut zijn om
voor de burgers te bepalen wat de belangrijkste onderwerpen
zijn? De burger kijkt naar andere aspecten dan bijvoorbeeld een
kosteneffectiviteitanalyse.
Burgerforumlid Kees is positief over het Burgerforum: “Erg
enerverend en intensief. Als leek moet je opeens een mening
hebben over van alles en nog wat. Veel deelnemers hebben al
veel meegemaakt, zijn zelf patiënt. Heel heftig en persoonlijk.
Geleidelijk aan kregen we steeds meer begrip voor ieders situatie
en mening. Ga hiermee door. Maar mensen die meedoen, moeten
zich wel oriënteren van te voren, zodat ze minder in het diepe
gegooid worden dan wij. Deskundigen kunnen discussiëren
over bepaalde punten. Als leek kun je een heel simpele bijdrage
hebben. Ik denk dat wetenschappers toch een bepaalde
tunnelvisie kunnen hebben. Ons boerenverstand kan hun blik
verruimen.”

SPREKERS

Ian Leistikow &
Sorien Kleefstra IGJ
Ian Leistkow is senior inspecteur bij de IGJ en bijzonder
hoogleraar aan de Erasmus School of Health Policy &
Management. Sorien Kleefstra is senior adviseur bij de IGJ
en promoveerde op het onderwerp patiëntenperspectief als
indicator van kwaliteit van ziekenhuiszorg.
De IGJ heeft een praktijkgericht wetenschappelijk
onderzoeksprogramma. Onderzoek naar het betrekken van
burgers heeft daarin een steeds belangrijkere plaats.
De IGJ wil burgers informeren, zorgaanbieders stimuleren om
patiënten goed te betrekken, goed luisteren naar de burgers en
hen ondersteunen als ze een vraag of klacht hebben.
Het burgerperspectief komt bij de IGJ duidelijk naar voren in
onder meer het Landelijk meldpunt Zorg, het incidententoezicht,
het risico gestuurd toezicht, de inspectiepraktijk en de
Academische Werkplaats Toezicht, waarbinnen Kleefstra
in 2016 promoveerde. Sinds 2018 heeft de IGJ een
Coördinatiegroep Burgerperspectief, een gremium bestaande uit
vertegenwoordigers uit alle geledingen van de IGJ, om kennis te
delen, initiatieven met betrekking tot het burgerperspectief te
coördineren en advies te geven. Doel van de coördinatiegroep
is het burgerperspectief in de toezichtspraktijk van de IGJ te
stimuleren.
Een bron voor relevante informatie met betrekking tot wat er
onder burgers leeft met betrekking tot kwaliteit van zorg voor
het risicogestuurde toezicht is voor de IGJ zorgkaartnederland, de
patiëntwaarderingswebsite van Patiëntenfederatie Nederland. De
IGJ gebruikt ook social media als bron.
Tijdens de eerste twee burgerpanels van de IGJ bleek dat burgers
graag betrokken worden bij wat de IGJ gaat onderzoeken en bij

de resultaten, maar niet bij de uitvoering van wetenschappelijk
onderzoek. De burgers hebben aangegeven dat zij vinden dat
de IGJ een organisatie op afstand zou moeten zijn en erop zou
moeten toezien dat patiënten en burgers bij een calamiteit
vanaf het begin worden betrokken. In een volgend burgerpanel
zal de IGJ de deelnemers vragen wat zij als burgers van de
Inspectie verwachten en wat voor informatie zij van de Inspectie
verwachten.
De IGJ deed in 2017 een pilot, waarbij ervaringsdeskundigen met
een inspecteur op inspectiebezoek gingen in de ouderenzorg.
Het oordeel van ervaringsdeskundigen blijkt vergelijkbaar te zijn
met dat van de inspecteurs. Met name bewoners, instellingen en
ervaringsdeskundigen zijn enthousiast over deze methodiek, die
vooral informatie over kwaliteit van leven oplevert. Gezien de
enorme financiële en organisatorische inzet die deze methode
vergt en de geringe meerwaarde die het opleverde voor het
toezicht, zoekt de IGJ naar andere manieren om gebruik te maken
van ervaringsdeskundigen.
Eén van de dilemma’s waar de IGJ tegenaan loopt is epistemic
injustice, het niet op waarde schatten van de inbreng van burgers.
Dat kan op twee manieren. Bij testimonial injustice hecht de
toehoorder door zijn vooroordelen onterecht minder waarde
aan iemands geloofwaardigheid. Bij hermeneutical injustice wordt
iemands inbreng ten onrechte niet op waarde geschat door
gebrek aan competentie bij de toehoorder om iemands inbreng
te begrijpen. Ook Ian is dat overkomen. “De groep waartoe de
melding hoorde, bepaalde de wijze waarop ik oordeelde over de
melding. Daarvan was ik mij onvoldoende bewust. Ik hechtte er
meer waarde aan als een zorgverlener iets vertelde dan wanneer
een patiënt dat deed.”

SPREKERS

Diana Delnoij, Rachel Kalf &
Francine van den Driessen Mareeuw
Diana Delnoij, bijzonder hoogleraar Sturing op kwaliteit en
doelmatigheid van zorg aan de Erasmus School of Health Pollicy
& Management van de Erasmus Universiteit en hoofd van de
afdeling Ontwikkeling, Wetenschap en Internationale Zaken
bij het Zorginstituut, noemt nogmaals de ambities van het
Zorginstituut. Om die ambities te realiseren, is onderzoek nodig.
“We moeten bij het Zorginstituut onze voelsprieten uitsteken
naar andere onderzoeken, hebben een eigen onderzoeksbudget
om onderzoek uit te besteden en we participeren in twee
academische werkplaatsen.” De belangrijkste onderzoeksvragen
die de ambities van het Zorginstituut oproepen zijn: Wat is
vanuit het perspectief van patiënten “betere zorg”? Welke
uitkomstinformatie is voor patiënten relevant? en: Hoe weet je
dat en hoe meet je dat? Vragen die het Zorginstituut probeert
samen met patiënten te beantwoorden. Bijvoorbeeld door hen
te betrekken in de ontwikkeling van meetinstrumenten, zoals
vragenlijsten, wat helaas nog te weinig gebeurt. Delnoij: “Bepaal
samen met patiënten welke uitkomsten relevant zijn, betrek hen
bij het uitwerken van specifieke thema’s en vragen en test de
begrijpelijkheid van de conceptvragenlijst onder patiënten.”
Rachel Kalf werkt bij het Zorginstituut aan het IMI-GetReal
Initiative en promoveert aan de Universiteit Utrecht met
onderzoek naar gebruik van patiëntperspectieven binnen Health
Technology Assessment (HTA) en hoe het Zorginstituut dergelijke
gegevens kan gebruiken in bijvoorbeeld de besluitvorming rond de
vergoeding van geneesmiddelen.

De onderzoeksvraag in het onderzoek van Kalf: Kunnen we social
media gebruiken om patiëntperspectieven te verzamelen omtrent
kwaliteit van leven?
Patiënten staan centraal bij het vaststellen van het succes van hun
behandeling. Door nieuwe behandelingen leven kankerpatiënten
steeds langer. Dat gaat vaak gepaard met bijwerkingen en
toxiciteit. De vragenlijsten waarmee de kwaliteit van leven wordt
gemeten, worden echter nog steeds voor een groot deel opgesteld
door artsen en onderzoekers.
Kalf onderzoekt welke patiënten met melanoom in de stadia 1 - 4
via social media worden bereikt, wat zij in hun kwaliteit van leven
belangrijk vinden en in hoeverre de vragen in kwaliteit van leven
vragenlijsten overeen komen met deze patiëntperspectieven.
De conclusie van dit onderzoek is dat social media gegevens
lastig zijn om te generaliseren, maar dat social media wel een
waardevol instrument kunnen zijn om inzicht te krijgen in de
kwaliteit van leven van patiënten. Voor het Zorginstituut is dat
van belang omdat er steeds meer gebruik gemaakt wordt van
praktijkgegevens, zoals kwaliteit van leven.
Francine van den Driessen Mareeuw (Tranzo, Tilburg
University / Jeroen Bosch Ziekenhuis) doet promotieonderzoek
naar de kwaliteit van (para)medische zorg voor mensen met
Downsyndroom (DS). Zij heeft hierbij de burger - in dit geval
mensen met DS - betrokken.
In Nederland hebben ongeveer 13.000 mensen DS. Zij hebben
in het algemeen veel gezondheidsproblemen, zijn in meer of

mindere mate verstandelijk beperkt en hebben verschillende
zorgverleners nodig. En doordat die problemen chronisch zijn, zijn
ze levenslang afhankelijk van die zorg en is de kwaliteit daarvan
extra belangrijk. Doel van het onderzoek van Van den Driessen
is de kwaliteit van (para)medische zorg voor mensen met DS in
beeld te brengen en indicatoren te ontwikkelen om kwaliteit van
deze zorg te meten.
Maar wat is kwaliteit? Dat vroeg de onderzoekster in interviews
aan mensen met DS en hun ouders en begeleiders en in
vragenlijsten aan zorgverleners. Deze doelgroepen blijken
verschillende beschrijvingen van het begrip kwaliteit te hanteren.
Van den Driessen gebruikte verschillende manieren om te zorgen
dat de interviews aangepast waren aan mogelijkheden en
beperkingen van de deelnemers met DS.
Van den Driessen concludeert dat het includeren van patiënten
waardevolle informatie oplevert, ook wanneer het kwetsbare
groepen, zoals mensen met (verstandelijke) beperkingen, betreft.
“De inclusie leidt tot beter inzicht in verbetermogelijkheden voor
de zorg en dus tot betere zorg.”

Transfermarkt
Het Zorginstituut vindt het belangrijk dat
eigen onderzoeken en onderzoeken van
andere organisaties met elkaar worden
gedeeld en dat er in het onderzoek zoveel
mogelijk naar verbinding en mogelijkheden tot
samenwerking wordt gezocht. Het Zorginstituut
zet zijn onderzoek deels uit via het Dynamische
Aanbestedingssysteem (DAS). Partijen kunnen
zich hiervoor inschrijven bij het DAS.
Met de Transfermarkt tijdens de Wetenschapsdag
beoogt het Zorginstituut dat de aanwezige
deelnemers hun onderzoeksprogrammering met
elkaar en met het Zorginstituut delen. Dit kan nog
steeds, in een mail naar infoOenW@zinl.nl.

Mentimeter
Hoewel het programma voor deze 2e ZIN
Wetenschapsdag plenair was, was er dankzij
de Mentimeter toch ruimte voor interactie. De
dagvoorzitter stelde vragen aan de deelnemers,
waarop zij via de Mentimeter-app op hun
mobiele telefoon konden reageren. Zo bleek
dat veel aanwezigen afkomstig waren uit
Amsterdam en Utrecht en dat het merendeel
met ov naar de Arena was gekomen. Als
organisaties waarbij de deelnemers werkten
werden vooral universiteiten, het Zorginstituut,
beleidsorganisaties en onderzoeksbureaus
genoemd. De deelnemers omschreven zichzelf
vooral als betrokken en kritische burgers.
De deelnemers konden met de Mentimeter ook
zelf vragen voor de sprekers insturen.

DE ZIN WETENSCHAPSDAG

Graag tot de
volgende keer!

Wetenschappelijk onderzoek speelt op verschillende manieren een
belangrijke rol voor de uitvoering van de taken van het Zorginstituut.
Ben u onderzoeker aan een universiteit of een kennisinstelling, beleidsmaker
van een betrokken ministerie, partnerinstelling of onderzoekbureau en
geïnteresseerd in het bijwonen van de ZIN Wetenschapsdag? Geef dat dan
door via infoOenW@zinl.nl. Dan zetten we u op de contactenlijst. Tijdens
de ZIN-wetenschapsdagen laat het Zorginstituut zien wat de wisselwerking
tussen kennis en beleid oplevert aan uitkomsten en resultaten en worden
promotieonderzoeken gepresenteerd.

