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Landelijk bij de twee best scorende ziekenhuizen

Martini Ziekenhuis heeft opvallend laag sterftecijfer
Deze week heeft onderzoeksbureau Prismant de gestandaardiseerde sterftecijfers
van ziekenhuizen over het jaar 2007 bekend gemaakt. Het Martini Ziekenhuis heeft
een opvallend laag sterftecijfer en hoort daarmee landelijk bij de twee best
scorende ziekenhuizen. De cijfers zijn berekend volgens de HSMR-methode.
De Hospital Standardized Mortality Rate (HSMR) is een methodiek om vermijdbare
sterfte in ziekenhuizen zichtbaar te maken en te vergelijken met andere ziekenhuizen.
De methodiek is ontwikkeld in Engeland en wordt inmiddels als kwaliteitsindicator
gebruikt in onder meer de Verenigde Staten, Canada, Denemarken en Zweden. In
Nederland gebruiken de onderzoeksinstituten Prismant en de Praktijk Index de HSMRmethode om de gestandaardiseerde sterftecijfers van ziekenhuizen te berekenen en
analyseren. De HSMR geeft aan in welke mate een ziekenhuis meer of minder sterfte
heeft dan verwacht mag worden op basis van de sterftekansen van de patiënten die
gedurende een jaar zijn behandeld in een ziekenhuis. Als de HSMR significant hoger is
dan 100, sterven in een ziekenhuis meer patiënten dan op grond van de patiëntenmix
verwacht mag worden. De HSMR van het Martini Ziekenhuis is vanaf 2003 al significant
lager dan het landelijk gemiddelde, namelijk tussen de 74 en 59 (2007).
Stimulans
Desgevraagd zegt prof. dr. Gerrit van der Wal, inspecteur-generaal voor de
Gezondheidszorg: "Wij juichen van harte toe dat ziekenhuizen hun sterftecijfers bekend
maken. De sterftecijfers zoals die via de HSMR berekend zijn, zijn een indicator voor
kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen. Het openbaar maken van deze cijfers kan een
stimulans zijn om hard te werken aan verbeteringen." Het Martini Ziekenhuis is blij met
het opvallend lage HSMR-cijfer. “Deze uitkomst is voor ons een bevestiging dat we het
als ziekenhuis inderdaad goed doen, temeer omdat het deze week bekend geworden
sterftecijfer over 2007 niet alleen opnieuw laag is, maar bovendien in lijn is met de cijfers
van de afgelopen vier jaar waarin we het als ziekenhuis ook al opvallend goed deden,”
zegt de heer Thiadens, voorzitter van de Raad van Bestuur. Omdat de HSMR een
belangrijk indicator voor kwaliteit en veiligheid in ziekenhuizen is, pleit de heer Thiadens
ervoor om deze indicator toe te voegen aan de basisset prestatie-indicatoren van de
Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Checks
Prismant en de Praktijk Index stellen dat de HSMR is gebaseerd op de Landelijke
Medische Registratie in de ziekenhuizen: “Wij hebben checks op de betrouwbaarheid
van deze cijfers gedaan. Het Martini Ziekenhuis hoort bij de groep ziekenhuizen die
deze checks goed hebben doorstaan”. Beide onderzoeksinstituten zien in de HSMR ook
een instrument om binnen het ziekenhuis de kwaliteit en veiligheid continu te bewaken
en te verbeteren. De heer Schimmel, directeur Zorg van het Martini Ziekenhuis,
onderstreept dit: “De HSMR bestaat uit deelscores op vijftig hoofddiagnoses. Wij gaan
onze deelscores vergelijken met deelscores van vergelijkbare ziekenhuizen om de best
practice per diagnosegroep te kunnen vaststellen. Zo kunnen we ook in de toekomst het
sterftecijfer laag houden.” Net als de heer Van Haastert, voorzitter van de medische staf
van het Martini Ziekenhuis, is hij ingenomen met de uitkomst: “Ons opvallend lage
sterftecijfer is absoluut vertrouwenwekkend voor onze patiënten.”
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