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➜ stekende oncologie moeten patiënten voort-

aan naar de buren. Revolutionair, vindt Schae-

fer. ,,Binnen ziekenhuizen zijn inmiddels ge-

sprekken op gang gekomen over kwaliteit en

het specialiseren of afstoten van disciplines. Er

is echt een taboe doorbroken.’’

De medische vakverenigingen hebben daarbij

een grote rol gespeeld. Zij stelden als eerste

minimumnormen op waaraan een ziekenhuis

moet voldoen, zoals per jaar minimaal twintig

operaties voor blaaskanker en vijftig operaties

voor darmkanker. Dat zorgt voor voldoende er-

varing bij het medische team en leidt tot min-

der fouten en complicaties.

Op dit soort normen is de AD Ziekenhuis Top

100 voor een deel gebaseerd: wie de norm niet

haalt, krijgt geen punten. Lang niet voor ieder

thema bestaat echter een wetenschappelijke

norm. In dat geval hanteert de Top 100 het-

zelfde principe als de Inspectie: als een zieken-

huis bij een behandeling behoort tot de 10 pro-

cent slechtst scorende ziekenhuizen, mag het

iets uitleggen aan de inspectie – en verliest het

in de Ziekenhuis Top 100 kostbare punten.

Uit deze puzzel ontstaat de AD Ziekenhuis Top

100, dit jaar met het Haarlemse Kennemer

Gasthuis als winnaar (inmiddels na fusie met

het Spaarne Ziekenhuis omgedoopt tot Spaar-

ne Gasthuis). Het kan nog verbeteren op het

gebied van voorkoming van ondervoeding,

maar scoort verder over de hele linie goed.

Ook bij twee nieuwe indicatoren in de Top 100,

beide betrekking hebbend op patiënten van 70

jaar en ouder: screening op ondervoeding en

deelname van een geriater aan de behande-

ling. Deze ouderenarts let op bijkomende ge-

breken bij de patiënt (hartkwalen, dementie,

diabetes) en op het gevaar van een delier.

Verpleeghuis en thuiszorg
Het Kennemer Gasthuis heeft dit al op orde,

bij veel andere ziekenhuizen moet deze speci-

ale aandacht nog groeien. Het gebeurt vaker

dat een onderwerp pas prioriteit wordt als de

Inspectie ernaar vraagt en het AD de gegevens

meeneemt in de Top 100.

Is er nog iets te wensen? Directeur Jon Schae-

fer van MediQuest: ,,Veel gegevens zijn nog

niet openbaar, terwijl ze er wel zijn, bijvoor-

beeld bij orthopedische operaties. Ook over

kankerbehandelingen zijn veel meer data be-

schikbaar dan openbaar worden gemaakt.

Waarom komt dat niet naar buiten?’’

Nog geheel onzichtbaar is het moment van

ontslag uit het ziekenhuis: wat gebeurt er als

een patiënt teruggaat naar een verpleeghuis of

thuiszorg krijgt? ,,Aan de overdracht en de in-

structies over medicijngebruik valt nog veel te
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Met de klok mee: op de IC; in de

ziekenhuiskeuken; Gerty de Klerk

met patiënten tijdens een controle;

Kees Kalisvaart met een patiënte.
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Ouderenzorg is een

nieuw thema in de

Top 100 en het win-

nende Kennemer

Gasthuis heeft dat

goed op orde: de

geriater is onderdeel

van het medisch

team en ouderen

wordt vooraf een

operatie goed beoor-

deeld op de risico’s

en gecontroleerd op

ondervoeding. Min-

der complicaties zijn

het gevolg.

bedden telt het gefu-

seerd Spaarne Gast-

huis, waarvan 460 in

Haarlem. Per jaar zijn

er 38.000 opnamen en

657.000 bezoeken aan

de polikliniek.

In de AD Top 100 zijn

de ziekenhuizen los

van elkaar beoordeeld,

omdat het gaat op de

prestaties in 2014.

860
Het Kennemer Gasthuis heeft

duidelijke keuzes gemaakt bij

oncologie: sommige ingrepen

niet doen (zoals behandeling

van prostaat- en eierstokkan-

ker), en bij andere ingrepen

juist veel ervaring opbouwen,

zoals darm- en borstkanker.

Daarvan worden veel operaties

verricht, en zijn relatief weinig

heroperaties nodig.

Artsen moeten bij com-

plexe operaties vol-

doende ervaring heb-

ben. Dat leidt tot minder

fouten, blijkt uit weten-

schappelijk onderzoek. In

ziekenhuizen waar bepaal-

de operaties te weinig wor-

den uitgevoerd, overlijden

patiënten vaker aan deze

ingrepen.

Stap twee is dat zieken-

huizen bereid moeten zijn

te léren van elkaar: pas als

zij hun resultaten delen

en vergelijken, verbetert de

zorg. Demeeste artsen

wíllen ook verbeteren. Me-

dische verenigingen hante-

ren daarom volumenor-

men: risicovolle operaties

moeten vaak genoeg

plaatsvinden, anders moet

een ziekenhuis ermee

stoppen. In 2012 deden

52 ziekenhuizen prostaat-

kankeroperaties, maar vol-

deden 11 niet aan de norm

vanminimaal 20 operaties

per jaar. In 2014 waren

10 ziekenhuizen gestopt,

blijkt uit gegevens van

MediQuest: 42 ziekenhui-

zen opereerden, 4 daarvan

haalden de norm niet.

De operaties voor al-

vleesklierkanker en slok-

darmkanker zijn inmiddels

geconcentreerd in zieken-

huizenmet voldoende er-

varing. De komende tijd ge-

beurt dat ookmet maag-

kanker: de norm gaat dit

jaar omhoog van 10 naar

20 operaties per jaar. Van

de 52 ziekenhuizen halen

27 nu die strengere norm

niet. Dat wordt dus kiezen.

De patiënt is erbij gebaat.

Jeroen de Vreede

samensteller

Ziekenhuis Top 100

Ervaring
loont, en
de patiënt
is ermee
geholpen
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52 ziekenhuizen gerangschikt
naar aantal operaties

Blaaskanker
Aantal operaties

27 ziekenhuizen

voerenminder dan de
norm van 20 blaas-

verwijderingen
per jaar uit

verbeteren. Weet de thuiszorg wat er moet ge-

beuren? Is de nieuwe dosering van de medica-

tie bekend? Binnen ziekenhuizen is inmiddels

veel aandacht voor dit soort informatie-uitwis-

seling. Ik ben benieuwd hoe dat gaat tussen

ziekenhuizen en bijvoorbeeld verpleeghuizen

en thuiszorgorganisaties.’’

Wellicht komt het de komende jaren aan bod.

De inspectie bedenkt ieder jaar enkele nieuwe

thema’s: dat houdt ziekenhuizen scherp. Zo

helpt transparantie niet alleen patiënten om

meer inzicht te krijgen, maar het prikkelt zie-

kenhuizen ook om zich te blijven ontwikkelen

en nóg beter te worden.

En de resultaten zijn er. ,,Doorligwonden

namen in acht jaar tijd met 80 procent af,’’

meldt de Vereniging van Ziekenhuizen niet

zonder trots. ,,Het percentage patiënten bij wie

tumorweefsel is achtergebleven na een borst-

kankeroperatie is afgenomen van 21 tot 11 pro-

cent in één jaar tijd.’’

Mooie prestaties inderdaad en een compliment

waard. Al waren destijds ziekenhuizen woe-

dend toen het AD hen afrekende op te veel

doorligwonden en gebrekkige borstkankerope-

raties; nu is men trots op het behaalde resul-

taat. Prima, het geeft aan hoever de revolutie

in ziekenhuisland is gekomen.

Kiezen voor
sterke kantenHet winnende Ken-

nemer Gasthuis in

Haarlem is maart

2015 gefuseerd

met het Spaarne

Ziekenhuis in

Hoofddorp. Daar-

door kunnen beide

ziekenhuizen vol-

doen aan de steeds

strengere kwali-

teitseisen in de

zorg.

Fusie voor

kwaliteit
Winnen met senioren


