Rode Kruis ziekenhuis heeft lage sterftecijfers
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De sterftecijfers van veel ziekenhuizen zijn vandaag via onder meer de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
gepubliceerd. Ook de cijfers van het Rode Kruis Ziekenhuis zijn online te zien. Ze liggen in de meeste gevallen lager
dan gemiddeld.
De zogeheten 'gestandaardiseerde HSMR cijfers' worden op een bepaalde manier berekend. Bij de berekening wordt
rekening gehouden met het type patiënten dat in het ziekenhuis komt. Leeftijd, geslacht, type aandoening en acute
of geplande opname tellen bijvoorbeeld mee.

Niet waterdicht
Het verwachte aantal sterfgevallen wordt op 100 procent gezet. Kom je daar op uit, dan is de sterfte zoals te
verwachten is gezien het patiëntenprofiel. Scoor je daar ruim onder dan doe je het in principe goed. Helemaal zeker
is dat niet; de methode is nog niet volledig waterdicht. Maar scoor je drie achtereenvolgende jaren achtereen lager
dan 100 dan is dat wel een indicatie dat de zorg goed is. Scoor je jarenlang boven de 100, dan kan dat aanleiding zijn
om kritisch naar dat zorgproces te kijken.

Laag sterftecijfer RKZ
Het RKZ heeft over 2010 het sterftecijfer 80. Over de periode 2008-2010 is het 84; beide beduidend lager dan de
gemiddelde 100 dus. Daarnaast 'scoort' het ziekenhuis ruimschoots goed bij aandoeningen als longonstekening,
hartfalen, niet nader gespecificeerde tumoren en galwegaandoeningen. Ook voor de groepen ouderen, mannen,
vrouwen en de categorie geplande en ongeplande opnames zijn de sterftecijfers significant laag.
Bij hartstilstand zijn de cijfers in het RKZ daarentegen hoger dan te verwachten lijkt. Hoewel daar geen harde
conclusies aan kunnen worden verbonden, is de bedoeling van het berekenen van de cijfers wel om intern kritisch te
kijken naar het zorgproces op dit punt. Wellicht zijn er verbeteringen mogelijk. Maar het kan ook zo zijn dat er
bijvoorbeeld ziekere patiënten komen dan verwacht.

Centraal Bureau voor de Statistiek
De berekening is uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij baseren zich op gegevens in de
Landelijke Medische Registratie (LMR) die door Dutch Hospital Data zijn verzameld.

http://www.rkz.nl/nieuws_agenda_nieuws/rode_kruis_ziekenhuis_heeft_lage_sterftecijfers/1199

