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ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN 

Het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer, de HSMR (hospital standardised mortality 

ratio), heeft het afgelopen decennium, zowel in binnen- als in buitenland, sterk in de 

belangstelling gestaan als indicator voor de kwaliteit van zorg van ziekenhuizen. Met deze 

indicator worden ziekenhuissterftecijfers onderling vergeleken, na correctie voor 

patiëntkenmerken en met gebruikmaking van ‘logistische regressie’, een geavanceerde 

statistische techniek. 

De HSMR kan op verschillende niveaus worden toegepast. Enerzijds op ziekenhuisniveau, 

voor het onderling vergelijken van ziekenhuizen, anderzijds op het niveau van 

diagnosegroepen, door middel van SMRs (standardised mortality ratios), voor het verbeteren 

van kwaliteit van zorg. Verschillende partijen hebben een belang bij het toepassen van de 

HSMR. Zo wordt de HSMR In Nederlandse ziekenhuizen al een aantal jaren gebruikt bij 

kwaliteitsverbetering van zorgprocessen. Ook is de HSMR in potentie een middel om de 

transparantie in de zorg te verhogen, door het openbaar maken van de cijfers. De Inspectie 

en de media juichen deze ontwikkeling toe. En uiteindelijk heeft de patiënt baat bij zowel 

verbetering van de kwaliteit van zorg, als bij meer openheid. 

 

Een goede indicator dient betrouwbaar en valide te zijn. Om dit aan te tonen voor de HSMR 

blijkt niet eenvoudig. Hoe betrouwbaar zijn de onderliggende data die gebruikt worden voor 

de berekening? En worden de kwaliteitsbepalende eigenschappen van de zorgprocessen 

adequaat vertaald door het HSMR-model? Welke factoren, niet bepaald door kwaliteit van 

zorg, kunnen hierbij verstorend werken op de uitkomst van de HSMR-berekening en hoe 

groot is deze invloed? Dit proefschrift beschrijft de resultaten van een onderzoek naar deze 

verstorende factoren aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 

1. Welke factoren kunnen de validiteit en de betrouwbaarheid van de HSMR en de 

bijbehorende SMRs mogelijk beïnvloeden? 

2. Hoe groot is deze invloed op de uitkomsten van HSMR en SMRs? 

3. In hoeverre is de HSMR geschikt, of kan hij geschikt gemaakt worden, om als indicator te 

gebruiken bij kwaliteitsverbetering en benchmarking van ziekenhuizen? 
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Methode 

Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende vormen van variaties 

geselecteerd en geanalyseerd: 

1. Variatie in opnameregistraties  

Alle ziekenhuisopnamen worden vastgelegd in de landelijke medische registratie (LMR). 

Het onderzoek richtte zich op drie aspecten van het coderen die gevoelig zijn voor fouten 

of inconsistenties: de hoofddiagnose, de nevendiagnoses en de opname-urgentie. Hierbij 

zijn de gegevens geanalyseerd van de LMR-database van zes topklinische ziekenhuizen. 

Tevens zijn medisch codeurs van deze ziekenhuizen geïnterviewd. De 

onderzoeksperiode betrof de jaren 2003 tot en met 2007. 

2. Variatie in behandeltypen voor hartaandoeningen  

Deze behandeltypen zijn vastgelegd in de wet bijzondere medische verrichtingen 

(WBMV). Bij twaalf hartcentra in Nederland werd onderzocht wat het effect is op de 

HSMR van de volgende bijzondere medische verrichtingen: open hartchirurgie en 

dotterbehandelingen. Het onderzoek bestond uit het uitvoeren van een HSMR-

berekening mét - en een berekening zónder deze verrichtingen, met onderlinge 

vergelijking van de resultaten. De onderzoeksperiode betrof het jaar 2004. 

3. Variaties in  casemix op hoofddiagnoseniveau  

Onderzocht is of er in de patiëntenpopulatie casemixverschillen optreden op het niveau 

van de hoofddiagnose. Hierbij is gebruikgemaakt van de LMR van alle Nederlandse 

ziekenhuizen over een aaneengesloten periode van vijf jaar (2005 t/m 2009). Onderzocht 

is in hoeverre het HSMR-instrument adequaat corrigeerde voor mogelijke verschillen. 

Hiertoe werd de gestandaardiseerde sterfte berekend voor hoog- en laagrisico-

diagnosesubgroepen, om vervolgens de uitkomsten onderling te vergelijken. 

4. Variaties in  de frequentie waarmee patiënten worden heropgenomen  

Hierbij is onderzocht in hoeverre zes topklinische ziekenhuizen (Santeon) onderling 

verschillen in het gemiddeld aantal (her)opnamen van een gelijksoortige patiënt - en in 

hoeverre voorspelde sterfte samenhangt met de opnamefrequentie. Daarna is op 

landelijk niveau bepaald in hoeverre variatie in opnamefrequentie de HSMR beïnvloedt 

als onderdeel van de gecombineerde effecten. De onderzoeksperiode betrof de jaren 

2003 tot en met 2009. 
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Belangrijkste bevindingen 

Registratie 

Hoofddiagnose, nevendiagnoses en opname-urgentie bleken niet eenduidig te worden 

gecodeerd. Oorzaken daarvoor zijn onder andere: het onvolledig invullen van de ontslagbrief 

door de arts, tijdsdruk als gevolg van capaciteitstekorten bij de medisch codeurs, ambigue 

diagnosecodes, een ambigue codeerregel voor opname-urgentie en het maken van 

codeerfouten. Het vaststellen van de invloed op de HSMR door middel van herberekening 

bleek in veel gevallen ondoenlijk. De impact van het veelvuldig gebruik van de codes 799.8 

en 799.9 (‘diagnose onbekend’) kon wel worden ingeschat: bij één van de zes onderzochte 

ziekenhuizen steeg de HSMR daardoor met 22 punten, bij een ander ziekenhuis daalde de 

HSMR met 5 punten. Tevens bleek dat variaties in het percentage van de als ‘acuut’ 

gecodeerde opnamen, een sterke invloed kunnen hebben op de HSMR. 

Bijzondere medisch verrichtingen 

Bij het behandelen van hartaandoeningen blijkt variatie op te treden als gevolg van een 

tweedeling in de Nederlandse ziekenhuiszorg: hartcentra versus niet-hartcentra. Omdat de 

HSMR-methodiek principieel niet corrigeert voor behandeltype, blijken hartaandoeningen 

een belangrijke bron van variatie voort te brengen. Uit de analyse bleek verder dat 

dotterbehandelingen HSMR-verlagend werken en openhartchirurgie HSMR-verhogend. Bij 

het gecombineerde effect van weglaten van beide behandeltypen bleek het effect op de 

HSMR bij hartcentra te variëren van -4,7% tot 5,3%. 

Casemix op diagnoseniveau  

De zwaarte van de casemix blijkt op het niveau waarop de hoofddiagnose gecodeerd wordt 

(ICD-9) te variëren voor nagenoeg alle diagnosegroepen waarover de HSMR wordt 

berekend. De in 2010 gebruikte HSMR-berekening in Nederland blijkt hiervoor niet adequaat 

te corrigeren. Bij vergelijking van de oorspronkelijk en nieuw berekende gestandaardiseerde 

sterftecijfers treden relatieve verschuivingen op, variërend van -63% tot +202% van de 

oorspronkelijke SMR-waarden, respectievelijk van -6,7% tot +4,3% van de oorspronkelijke 

HSMR-waarden. De standaarddeviaties van de frequentieverdelingen van deze 

verschuivingen bedragen 14,6% (SMRs) respectievelijk 2,0% (HSMRs). 
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Heropnamen 

Ook de frequentie waarmee ziekenhuizen patiënten opnemen vormt een bron van variatie. 

Het komt voor dat het ene ziekenhuis ‘dezelfde patiënt’, in termen van casemixkenmerken, 

vaker opneemt dan een ander ziekenhuis zou doen onder gelijke omstandigheden. Variatie 

in ‘opnamefrequentie’ blijkt samen te hangen met variatie in het gestandaardiseerde 

sterftecijfer. Deze ratio bleek bij frequent opgenomen patiënten significant lager te zijn dan bij 

niet frequent opgenomen patiënten. Aangezien de opnamefrequenties tussen ziekenhuizen 

onderling sterk verschillen, blijken ziekenhuizen met relatief veel frequent opgenomen 

patiënten bevoordeeld ten opzichte van ziekenhuizen met relatief weinig frequent 

opgenomen patiënten. 

Combinatie van effecten 

Bovenstaande factoren, met uitzondering van registratievariatie, bleken retrospectief 

gecorrigeerd te kunnen worden in één berekening. Hierbij zijn twee berekenvarianten 

vergeleken: een variant nagenoeg gelijk aan het HSMR-model 2010 en eenzelfde model met 

extra correctie voor de drie laatst genoemde factoren (bijzondere medische verrichtingen, 

casemix op hoofddiagnoseniveau en heropnamen). Inclusief de invloed van variatie door 

toeval, resulteerde dit in een indicatie voor de S/D-ratio (‘signal-to-distortion-ratio’) van de 

(H)SMR: op SMR-niveau bleek deze circa 1, wat aangeeft dat het signaalniveau (de SMR) 

en het niveau van de verstoring vergelijkbaar sterk zijn. Op HSMR-niveau lag de uitkomst 

rond de 2. Als alle andere wel gekwalificeerde maar niet gekwantificeerde bronnen van 

variatie ook zouden meetellen, dan komen deze waarden waarschijnlijk lager (ongunstiger) 

uit. 



152 

Algemene discussie en aanbevelingen 

De HSMR anno 2010 is het resultaat van een geavanceerde statistische rekenmethode. Als 

indicator voor kwaliteit van zorg op ziekenhuis- en diagnosegroepsniveau kent deze indicator 

zijn gelijke niet in Nederland. Aan de andere kant blijkt het zuivere signaal dat hiervan uit 

moet gaan nog ondergedompeld in een veelheid van stoorsignalen. Sceptici beweren 

daarom dat de HSMR een onbruikbaar instrument is. Andere partijen vinden weer dat de 

HSMR gekoesterd moet worden. Dit proefschrift wil de huidige HSMR verwerpen noch 

omarmen; wel vraag ik aandacht voor de potentie van dit nu nog onzuivere instrument. 

Verbetering van het instrument  

Enkele suggesties voor de verbetering van de HSMR zijn:  

• Maak bij de berekening voor hartaandoeningen onderscheid tussen hartcentrum 

versus niet-hartcentrum, eventueel verfijnd naar typen verrichtingen. 

• Verbeter de correctie voor casemixverschillen op hoofddiagnoseniveau, met gebruik 

van een verbeterde indeling van de risicoklassen.  

• Corrigeer voor opnamefrequentie. 

• Verbeter de berekenwijze van de charlsonindex door iedere comorbiditeit hoogstens 

eenmaal mee te tellen en de hoofddiagnose buiten beschouwing te laten. 

• Onderzoek een mogelijke over- en ondercorrectie voor casemix zwaarte van het 

HSMR-instrument en minimaliseer het effect. 

Gebruik HSMR bij kwaliteitsverbetering in ziekenhuizen 

Zolang de hierboven voorgestelde verbeteringen bij het berekenen van de HSMR niet 

doorgevoerd zijn dienen ziekenhuizen rekening te houden met het mogelijk optreden van 

vertekenende effecten. Tevens verdient het aanbeveling dat ziekenhuizen het coderen van 

de eigen LMR goed en eenduidig op orde hebben. 

Nader onderzoek naar aard en invloed meetfouten 

Niet onderzochte bronnen van variatie verdienen nader onderzoek en kwantificering op 

landelijk niveau. Dit betreft met name onderzoek naar variatie in ziekenhuissterfte van 

patiënten met palliatieve zorg, omgevingsrisico’s tijdens het inzamelen van variabelen, 

sterfte onmiddellijk na binnenkomst op de SEH van het ziekenhuis, sterfte binnen 30 dagen 

na ontslag en de kwaliteit van de LMR. 
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Openbaarmaking HSMR 

Als de HSMR eenduidig en aantoonbaar samenhangt met de kwaliteit van zorg in 

ziekenhuizen, zou er technisch gezien geen bezwaar zijn tegen openbaarmaking. Echter, uit 

dit proefschrift is gebleken dat de huidige HSMR (2010) nog substantieel vertekend wordt 

door een groot aantal bronnen van variatie. Er bestaat bij de huidige HSMR nog steeds een 

reële kans dat meerdere goede en veilige ziekenhuizen ten onrechte een hoge HSMR 

scoren. Een dergelijke situatie maakt openbaarmaking ongewenst. Pas wanneer het HSMR-

instrument verbeterd wordt, onder andere met behulp van de bevindingen in dit proefschrift, 

staat de kwaliteit van het instrument openbaarmaking niet meer in de weg. Het zou wenselijk 

zijn om bij die publicatie ook een indicatie te geven van de overgebleven S/D-ratio. 

 


