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Ziekenhuis zwijgt over sterftecijfer
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DEN HAAG - Ziekenhuizen houden hun sterftecijfers doelbewust geheim. De Inspectie voor de
Gezondheidszorg kent de cijfers ook, maar werkt mee aan de geheimhouding. Patiënten weten
hierdoor niet in welke ziekenhuizen veel of juist weinig dodelijke fouten worden gemaakt.
Ziekenhuizen verzamelen al vijf jaar gegevens over vermijdbare sterfte, om onderling te kunnen vergelijken
en de zorg te verbeteren. Op een enkeling na weigeren ziekenhuizen hun sterftecijfers op nadrukkelijk
verzoek van deze krant te leveren. De instellingen krijgen zelfs trainingen om cijfers uit handen van
journalisten te houden.
Volgens de ziekenhuizen zijn de cijfers nog niet betrouwbaar genoeg voor een openlijke vergelijking. Dit
argument wordt door verschillende deskundigen bestreden.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg, die toezicht houdt op de kwaliteit van de zorg, heeft de afgelopen
jaren meermalen benadrukt dat patiënten er recht op hebben te weten hoe ziekenhuizen presteren. De
Inspectie kent de sterftecijfers, maar vraagt ziekenhuizen nadrukkelijk die niet schriftelijk te leveren. ,,Onze
inspecteurs vragen naar de cijfers, krijgen die ook in te zien maar ze worden niet vastgelegd op papier'',
beaamt inspecteur-generaal Gerrit van der Wal. Journalisten of burgers kunnen anders een beroep doen op
de Wet openbaarheid van bestuur.
Wanneer een ziekenhuis een alarmerende sterftescore heeft, kan de inspectie wel in actie komen. Maar dit
speelt zich allemaal af buiten het gezichtsveld van patiënten.
Kenniscentrum Prismant stelt jaarlijks een overzicht vast van de vermijdbare sterfte in ziekenhuizen, de
zogeheten HSMR (Hospital Standardised Mortality Rate). Uit een overzicht waarover deze krant beschikt,
blijkt dat één ziekenhuis uitzonderlijk slecht scoort. Welk ziekenhuis dit is, is onduidelijk omdat Prismant de
uitslag anonimiseert. Ziekenhuizen kunnen hun eigen score vergelijken met die van andere, maar weten niet
welke namen daarbij horen.
Het adviesbureau De Praktijk Index, dat samen met Prismant de HSMR jaarlijks berekent, vindt dat de cijfers
wel openbaar moeten worden gemaakt. ,,Burgers hebben het recht om voor een goed ziekenhuis te kunnen
kiezen'', zegt directeur André van der Veen.
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