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Transparantie in
ziekenhuisland

Voor het 12de jaar zet het AD
de prestaties van ziekenhuizen
op een rijtje. Transparantie
over medische behandelingen
lijkt inmiddels vanzelfspre-
kend, maar daarvoor was een
ware revolutie nodig. Zieken-
huizen zijn er inmiddels aan ge-
wend, maar hoe zit het bijvoor-
beeld met de kwaliteit van de
huisarts of de thuiszorg?

JEROEN DE VREEDE

,,Weet u ook wie de beste huisarts is in Ne-

derland?’’ De vraag van een AD-lezer is

niet raar: als ziekenhuizen hun prestaties

openbaar moeten maken, waarom huisart-

sen dan niet? Tussen de vijfduizend huis-

artsenpraktijken in Nederland zullen best

verschillen zitten.

Helaas kent niemand die verschillen, want

hoewel huisartsen aan tal van regels en

wetten moeten voldoen, hoeven zij hun

prestaties niet openbaar te maken. Zieken-

huizen moeten dat wel: daarom is er wel

een AD Ziekenhuis Top 100 en geen Huis-

artsen Top 100.

,,Het zou een goed idee zijn om ook meer

inzicht te krijgen in de kwaliteit van huis-

artsen,’’ zegt Jon Schaefer, directeur van

medisch onderzoeksbureau MediQuest, dat

onder meer aan het AD ziekenhuisdata

verstrekt. ,,Net als bij ziekenhuizen, zijn er

bij huisartsen zaken die je kunt meten:

krijgen diabetici en copd-patiënten op tijd

hun reguliere controles? Worden heel veel

of juist heel weinig patiënten doorverwe-

zen naar het ziekenhuis, en is dat terecht?’’

Dat wordt des te belangrijker nu huisart-

sen steeds vaker langdurige zorg van zie-

kenhuizen overnemen. ,,Hun rol wordt

steeds groter. Dat is fijn voor de patiënt en

de behandeling verloopt vaak prima, maar

het is minder inzichtelijk,’’ zegt Schaefer.

Zo moeten ziekenhuizen hun prestaties bij

diabetes, copd en huidaandoeningen open-

baar maken, huisartsen hoeven dat niet.

De openheid van ziekenhuizen is een tame-

lijk nieuwe ontwikkeling. Tot 1996 was de

kwaliteit van ziekenhuizen puur een zaak

van het ziekenhuis zelf. Met de Kwaliteits-

wet moest dat veranderen, maar er ge-

beurde in de praktijk weinig. Pas toen de

Inspectie voor de Gezondheidszorg in 2004

besloot dat ziekenhuizen verplicht be-

paalde gegevens moesten vrijgeven, kwam

de zaak in beweging. Op basis hiervan

maakte het AD de eerste editie van de AD

Ziekenhuis Top 100. Inmiddels zijn we der-

tien jaar verder en is het ziekenhuisland-

schap onherkenbaar veranderd. Ziekenhui-

zen specialiseren steeds verder en stoten

daarbij desnoods behandelingen af: zelf

goed worden in cardiologie, maar voor uit-

➜ lees verder op pagina 5

‘Iets’
betekenen
voor
anderen
Of ik mee wilde een dode afleg-

gen, was de vraag. Natuurlijk,

zei ik stoer terwijl in mij de

angst opwelde. Nog nooit had

ik een dode gezien, laat staan

afgelegd. Tijdens mijn studie

aan de School voor de Journalis-

tiek in Utrecht, eind jaren ’80,

volgde ik het trimester gezond-

heidszorg. We leerden er schrijven

over de zorg, maar we moesten

het ook ervaren. Ik ging een week

op stage in het Beatrix Ziekenhuis

in Winterswijk.

De hart-longafdeling was mijn

terrein. Ik kreeg een wit kostuum;

gek hoe snel iedereen je dan met-

een accepteert als een verpleeg-

kundige. Ik waste ruggen, leegde

po’s en verving de bloemen in de

vaas. Naar het echte werk mocht

ik alleen kij-

ken. Ik maak-

te vooral

praatjes met

mensen.

Daarvoor had

niemand tijd.

Ook toen al

regeerden de

bezuinigin-

gen en stond

vast hoe lang

een verpleeg-

kundige met

een patiënt

bezig mocht

zijn.

Ik had met

mijn nieuwe

collega’s te

doen. Veel

van hen zijn

verpleegkundige geworden om

‘iets’ te kunnen betekenen voor

anderen. In de praktijk is het

vooral racen tegen de klok, admi-

nistreren en assisteren.

En toch gaat het steeds beter.

Staat de zorg voor de patiënt

steeds meer centraal. Dat is een

compliment aan al die verpleeg-

kundigen die, ondanks de bezui-

nigen, iedere dag vol energie aan

de slag gaan. Maar ook aan de

artsen die steeds beter luisteren

naar patiënten. En aan de direc-

ties van veel ziekenhuizen die

– door scherp te kiezen voor spe-

cialisatie – in staat blijken kwali-

tatief betere zorg te leveren. Met

tevreden patiënten als resultaat.

De mooiste cijfers scoren ze in

het Kennemer Gasthuis in Haar-

lem, winnaar van de Ziekenhuis

Top 100. Op een mooie zevende

plaats staat het Beatrix Zieken-

huis in Winterswijk. Ik denk

terug aan dat moment waarop ik

de dode man, opgeborgen in la-

kens, optil. Hij woog bijna niets.

Christiaan Ruesink is

hoofdredacteur van AD.

voorwoord
ChristiaanRuesink

miljard euro wordt in

Nederland jaarlijks uit-

gegeven aan medisch

specialistische zorg.

Dat bedrag is enorm

gestegen. In 1998 was

hert nog 9,9 miljard

euro. Het gaat om zie-

kenhuiszorg en delen

van de langdurige ou-

deren- en gehandicap-

tenzorg.

26
Steedsmeer aandoeningen

kunnen in één dag of op de poli-

kliniek worden behandeld. Dat

is terug te zien in het aantal ver-

pleegdagen: het totaal het aan-

tal dagen dat patiënten ver-

pleegd werden in de Neder-

landse ziekenhuizen: in 2009

waren dat nog 9400 dagen,

vorig jaar nogmaar 7685. Pret-

tig voor de patiënt én het drukt

de kosten in de zorg.

Steeds minder
lang van huis
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‘De rol van de
huisarts wordt
steeds groter. Fijn
voor de patiënt,
maarminder
inzichtelijk’
— Jon Schaefer van MediQuest
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medewerkers

Willy (55, grijs),

Ans (52, blond)

en Dilfi (46, don-

kere knot) van

het winnende

Kennemer Gast-

huis. FOTO

SHODY CAREMAN

‘Ik waste
ruggen,
leegde
po’s en
verving de
bloemen
in de vaas’
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