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NieuweZorg-bijeenkomsten worden mede mogelijk gemaakt door AbbVie B.V. 

Kwaliteitsinstituut betwijfelt nut 
uitkomstmaten 
Uitkomstmaten en sterftecijfers zijn nog niet betrouwbaar genoeg. De zorg kan beter 
focussen op procesindicatoren. Dat vindt Jan Kimpen, voorzitter van het 
Kwaliteitsinstituut. 
 

Kimpen laat hiermee een tegengeluid horen, in een sector waar PROMS (patient related 
outcomes) en HSMR (hospital standardized mortality rate) in hoog aanzien staan. 

PROMS 

Kimpen: 'Laten we ons niet blindstaren op PROMS. PROMS hebben een hele grote 
individuele perceptie van de patiënt in zich. Neem borstkanker: als de tumor volgens de norm 
helemaal weg moet zijn voor een maximale genezing, is de uitkomst het best. Maar er zijn 
vrouwen die meer risico willen nemen, in ruil voor een minder uitgebreide tumoroperatie. Dan 
zou je het volgens de uitkomstindicator niet goed hebben gedaan, terwijl  je juist naar de 
patiënt hebt geluisterd. Naarmate je meer in 'eind van het leven discussies' terechtkomt, 
wordt dat steeds lastiger. Voorlopig hebben we procesindicatoren, die moeten we niet 
uitvlakken. Als we heel goed op het proces focussen, komt het resultaat waarschijnlijk 
vanzelf. 

Sterftecijfers 

Ziekenhuizen zijn sinds dit jaar verplicht om hun sterftecijfers openbaar te maken, op straffe 
van een boete van de NZa. Minister Schippers heeft zich daar hard voor gemaakt. Niet 
alleen moet een ziekenhuis het algemene sterftecijfer publiceren, maar ook de sterftecijfers 
per aandoening. Kimpen: 'Zo'n HSMR is eigenlijk absurd, want het zegt natuurlijk helemaal 
niets over de zorg in mijn ziekenhuis. SMR's zeggen wel iets meer, maar zijn nog steeds 
twijfelachtig. Een voorbeeld: wij zijn expertcentrum voor bloedige beroertes. Soms wordt een 
patiënt vanuit Leeuwarden naar ons verwezen. Die wordt daar uitgeschreven, komt bij ons 
en als hij bij ons toch overlijdt, wordt dat in onze SMR berekend. Het hangt dus van de plek 
af waar iemand op het moment van overlijden toevallig is. Ik zeg niet dat we helemaal met 
deze sterftecijfers moeten stoppen, maar er hoort een verhaal bij.' 

Kwaliteitsinstituut 

De totstandkoming van het Kwaliteitsinstituut heeft zo'n zeven jaar geduurd. In die tijd heeft 
het veld niet stil gezeten: voor sommige aandoeningen bestaan inmiddels wel zeven 
verschillende kwaliteitsstandaarden. Die moet het instituut gaan stroomlijnen. De eerste 
toezegging heeft Kimpen al in zijn zak: 'De zorgverzekeraars zeiden tegen ons: 'Als jullie 
komen met valide meetinstrumenten en normen dan kappen wij acuut met al onze uitvragen.' 
Een convocatie is getekend, waarin wordt toegewerkt naar een reductie van op zijn minst 
tien procent in het aantal kwaliteitsindicatoren binnen twee jaar. Kimpen denkt dat dertig 
procent haalbaar moet zijn. 
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'Bureaucratisch' 

Het Kwaliteitsinstituut is enkele jaren 'in oprichting' geweest.  In die tijd kreeg het instituut 
volgens Kimpen 'onterechte' verwijten over zich heen. Onder meer werd het ervan beticht te 
bureaucratisch te zijn. De wettelijke verankering van het Kwaliteitsinstituut die eind 2013 tot 
stand kwam, helpt mee aan het gezag dat het instituut bezig is op te bouwen. Kimpen: 'In de 
laatste maanden hebben wij meer kunnen bereiken dan in de afgelopen twee jaar.' 

Zorginstituut Nederland 

Volgens een nagekomen reactie van Zorginstituut Nederland is de rol van Jan Kimpen 
anders. Een woordvoerder laat weten: 'Kimpen is voorzitter van een adviescommissie, die 
bewust buiten onze organisatie is gepositioneerd. Het Kwaliteitsinstituut zelf heeft geen 
zelfstandige status maar is onderdeel van Zorginstituut Nederland  waar Arnold Moerkamp 
de voorzitter van is.' 
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