
Wat zijn de sterftecijfers?  
 
Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen ‘ruwe’ en 
gestandaardiseerde sterftecijfers.  
 
Het ruwe sterftecijfer is het aantal mensen dat in het ziekenhuis is overleden 
tijdens een klinische opname afgezet tegen het totaal aantal klinische 
opnames.  
 
Het gestandaardiseerde sterftecijfer, HSMR, is gelijk aan de verhouding tussen 
het werkelijke en het ‘verwachte’ aantal sterfgevallen in een ziekenhuis, 
vermenigvuldigd met 100.  
 
De verwachte sterfte wordt berekend op basis van een model met gegevens 
van alle ziekenhuizen, waarbij allerlei kenmerken van de patiënt en de opname 
worden meegenomen. De verwachte sterfte geeft dus aan hoe hoog de sterfte 
zou zijn op landelijk niveau, bij een vergelijkbare patiëntenpopulatie.  
 
Vervolgens wordt het gestandaardiseerde sterftecijfer berekend door de 
verwachte sterfte te delen door de werkelijke sterfte. De uitkomst wordt 
vermenigvuldigd met 100 om tot de (H)SMR te komen.  
 
Als het gestandaardiseerde sterftecijfer uitkomt op 100 komt de werkelijke 
sterfte overeen met de verwachte sterfte. Voor het gestandaardiseerde 
sterftecijfer wordt een betrouwbaarheidsinterval bepaald.  
 
De HSMR 2015 van het St. Anna Ziekenhuis is 79. Het 95%-
betrouwbaarheidsinterval is: 68 - 92. Dat betekent dat de HSMR voor 2015  
significant lager is dan het landelijk gemiddelde.  
 
Wat zijn SMR’s en wat kun je hier uit afleiden? 
De HSMR is opgebouwd uit 157 SMR’s, gewogen sterftecijfers per 
diagnosegroep. De recent gepubliceerde SMR’s betreffen een gemiddelde over 
drie jaar (2013-2015).  
 
Wat zegt het ruwe sterftecijfer over de kwaliteit van zorg?  
Het ruwe sterftecijfer zegt niets over kwaliteit van zorg. Zo is er bijvoorbeeld 
niet gecorrigeerd voor zorgzwaarte. 

Het St. Anna Ziekenhuis gebruikt de (H)SMR-cijfers samen met andere 
(kwaliteits)instrumenten om inzicht te krijgen in eventuele risico’s binnen de 
eigen ziekenhuisorganisatie. Zo voert het St. Anna Ziekenhuis onder andere 
nader dossieronderzoek uit als uitkomsten van deze en andere 
meetinstrumenten daartoe aanleiding geven. Tevens is er een commissie die 
de dossiers van alle overleden patiënten in het St. Anna Ziekenhuis 
onderzoekt, om zo zicht te krijgen op eventuele vermijdbare sterfte. Op deze 
manier werkt het St. Anna Ziekenhuis continu aan de verbetering van de 
patiëntveiligheid. 

Wat zegt het gestandaardiseerde sterftecijfer over de kwaliteit van zorg? 
Het gestandaardiseerde sterftecijfer is een indicator die vooral nuttig is voor 
intern gebruik in het ziekenhuis zelf.  



Omdat het rekenmodel nog niet optimaal is en de registratie gemiddeld 
genomen niet vergelijkbaar is, kan niet zo maar worden geconcludeerd dat een 
ziekenhuis dat boven de honderd scoort daarmee geen goede kwaliteit zou 
leveren. Andersom geldt dat ook voor ziekenhuizen onder de honderd.  
 


