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WEBNIEUWS
's-Hertogenbosch, 2 december 2008
Voor 2007 is het mortaliteitscijfer van het Jeroen Bosch Ziekenhuis 107.
Daarmee zitten we net iets boven het landelijk gemiddelde. De Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen adviseert om dit cijfer niet prijs te geven, maar
het Jeroen Bosch Ziekenhuis hecht groot belang aan transparantie en gaat
tegen dit advies in.

De reden waarom veel ziekenhuizen hun mortaliteitscijfer (uitleg mortaliteitscijfer)niet willen publiceren, is omdat er
twijfel bestaat of het cijfer als meetinstrument al helemaal is uitgekristalliseerd. De Raad van Bestuur van het
Jeroen Bosch Ziekenhuis vindt het echter belangrijk om juist wel openheid te geven, zelfs al is er twijfel over de
betrouwbaarheid van het meetinstrument.
Prikkel
“Het is een extra prikkel om nog harder aan onze kwaliteit van zorg te werken. Onze ambitie is om het meest
patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis van Nederland te worden, we scoren goed op de prestatie-indicatoren
(2e in AD top 100) en willen ook op dit vlak tot de top behoren”, aldus professor Willy Spaan, voorzitter Raad van
Bestuur.
Geen hospice
We vermoeden dat ons mortaliteitscijfer net iets boven het gemiddelde zit omdat er in de directe omgeving van het
ziekenhuis geen hospice is. Het ziekenhuis vervult deze rol op dit moment. Daarnaast zijn wij een groot
oncologisch centrum en is het de vraag of ook daarvoor wel voldoende gecorrigeerd is.
Zeer serieus
Desalniettemin nemen we het mortaliteitscijfer zeer serieus en werken wij hard aan onze patiëntveiligheid en dus
ook aan het terugdringen van het cijfer. We hebben al enige tijd een necrologiecommissie die onderzoek instelt, als
de oorzaak van overlijden niet geheel duidelijk is. De resultaten van dit onderzoek worden in bijeenkomsten
gepresenteerd aan alle medisch specialisten, arts-assistenten en co-assistenten. Het doel van deze bijeenkomsten
is om ervan te leren en verbeteringen te realiseren.
Overige acties
Ook is er al enige jaren een spoedinterventieteam actief dat in actie komt zodra een patiënt vitaal bedreigd is en
extra zorg nodig heeft bijvoorbeeld in de vorm van een intensive care opname. Een derde interventie is dat een
team van oud-verpleegkundigen en artsen alle vakgroepen doorlicht. Bovendien werken we onder meer aan de
vermindering van valincidenten, decubitus en delier, die allen van invloed kunnen zijn op vroegtijdig overlijden.
Resultaten
De resultaten zijn nu nog niet zichtbaar, dit zal binnen twee jaar wel het geval zijn. We zien nu wel al dat door het
instellen van het spoedinterventieteam het aantal reanimaties in de afgelopen jaren sterk is teruggebracht.
Wat is het mortaliteitscijfer
De Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR), is een van origine Engels instrument, ontwikkeld door professor
Brian Jarman. Met het instrument worden sterftecijfers gecorrigeerd voor een aantal variabelen, zoals leeftijd,
geslacht, hoofddiagnose, opname-urgentie en verpleegduur. Hiermee wordt het mogelijk ziekenhuizen onderling te
vergelijken. De HSMR wordt voor de Nederlandse ziekenhuizen door Prismant ontwikkeld.
Bepaling mortaliteitscijfer
Bij de bepaling van de HSMR wordt de werkelijke sterfte gedeeld door de berekende sterfte en vermenigvuldigd
met 100. De HSMR wordt voor ieder ziekenhuis berekend na correctie voor allerlei verschillen. Door de vele
variabelen is er een grote bandbreedte van ongeveer 10% naar boven en naar beneden. De sterfte is voor een
groot deel (95,9%) niet vermijdbaar. Het aantal patiënten dat in een ziekenhuis overlijdt wordt mede bepaald door
de aanwezigheid van alternatieve opvangmogelijkheden voor terminale patiënten, zoals verpleeghuizen en een
hospice in de buurt. Dit kan een HSMR in gunstige zin beïnvloeden. Met het cijfer 107 scoort het Jeroen Bosch
Ziekenhuis gemiddeld.
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Prestatie-indicator
De Inspectie voor de Gezondheidszorg wil op den duur het mortaliteitscijfer opnemen in de lijst van prestatieindicatoren waarover alle ziekenhuizen jaarlijks moeten rapporteren. Het Algemeen Dagblad stelt onder meer op
basis van deze indicatoren een jaarlijkse ranking van ziekenhuizen vast. Het Jeroen Bosch Ziekenhuis scoort zeer
goed in AD Top 100 van Ziekenhuizen en wil door continue aandacht voor kwaliteit van zorg daarin goed blijven
scoren.
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