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Wat is de HSMR?
De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) geeft aan in welke mate
een ziekenhuis meer of minder sterfte heeft dan verwacht, rekening houdend
met de patiëntenmix van het betreffende ziekenhuis. Als de HSMR hoger is
dan 100, dan sterven er in het betreffende ziekenhuis meer patiënten dan op
grond van de patiëntenmix mag worden verwacht. Dat kan wijzen op slechte
kwaliteit van zorg. De HSMR wordt berekend op basis van gegevens uit de
Landelijke Medische Registratie (LMR).

Gebruik van de HSMR
Nog onduidelijk is, of de HSMR geschikt is als openbare en objectieve
maatstaf voor de kwaliteit van zorg van ziekenhuizen. Voordat het zover is
kunnen ziekenhuizen het al gebruiken voor interne kwaliteitsverbetering. Dat
doet ook het Zaans Medisch Centrum. De patiënt heeft daar recht op.

Gebruik HSMR binnen het Zaans Medisch Centrum
Hoewel de uitkomst van de HSMR nog niet objectief geschikt is voor
vergelijking van de mate van kwaliteit en patiëntveiligheid tussen
ziekenhuizen, meent het Zaans Medisch Centrum wel dat de uitkomsten
voor belanghebbenden beschikbaar moeten zijn.
De gegevens zijn bekend over de periode van 2003 t/m 2005. Omdat
variatie per jaar kan optreden is besloten de gemiddelde HRMS over deze
drie jaar weer te geven.

Resultaat Zaans Medisch Centrum
De HSMR over 2003 t/m 2005 bedraagt 92. Dit betekent dat in het Zaans
Medisch Centrum naar verhouding minder mensen zijn overleden dan op
basis van het patiëntenaanbod verwacht mocht worden. Het Zaans Medisch
Centrum gebruikt de uitkomsten voor verdere analyse en acties, gericht op
het verder terugbrengen van onbedoelde schade tijdens behandeling aan
patiënten en het voorkomen van vermijdbare sterfte.
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