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Betreft: “Als een regel onzinnig is, kap er dan ook echt mee”

Geachte heer Bruins,
In de Volkskrant van 23 mei trof ik een artikel aan met deze kop: “als een regel onzinnig is, kap
er dan ook echt mee” (zie bijlage 1). Op de algemene ledenvergadering van de Federatie van
VSV’s afgelopen Maart, hebben de VSV’s unaniem aangegeven bij het bestuur van de Federatie
dat zij de NSP die door het Zorginstituut Nederland aan de VSV’s is opgelegd een onzinnige
regel vonden.
Recent heeft het College Perinatale Zorg u over deze onzinnige administratieve last (kosten
geraamd op 100.000,- per jaar door Perined) een brief gestuurd met het verzoek om in overleg
te treden met het Zorginstituut (zie bijlage 2).
De Federatie van VSV’s vertegenwoordigt inmiddels 2/3e van alle VSV’s in Nederland en heeft
op verzoek van haar leden tot het Zorginstituut gericht met de vraag deze onzinnige regel te
schrappen (zie bijlage 3).
Inmiddels heeft het bestuur van de Federatie van VSV’s hierover gesproken bij het ZiN met
Lydia de Heij (manager zorg) en Uriëll Mandala (adviseur). Helaas heeft ook dit niet tot een
zinvolle koerswijziging geleid. Om die reden doe ik namens de Federatie van VSV’s, net als het
CPZ een beroep op u om het ZiN te verzoeken de NPS (uit)vraag te schrappen en de nieuw
opgerichte Werkgroep Kaderontwikkeling Monitoring Kwaliteit Geboortezorg, met een echt
zinnige cliënt ervaring instrument te laten komen, deze indicator is uiterlijk in 2019 openbaar.
Toepassing van de stelling ”Beter een onzinnig meetinstrument dan geen meetinstrument”,
lijkt ons om meerdere redenen een risicovolle en mogelijk zeer schadelijke.
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Vanzelfsprekend ben ik namens de Federatie van VSV’s altijd bereid tot verder constructief
overleg om gezamenlijk een passende oplossing te vinden.
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