
Zorgverzekeraars: aantal
operaties verschilt flink
Ziekenhuizen Particuliere klinieken scoren hoog in uitvoerig onderzoek

Door Enzo van Steenbergen

ZEIST. Er zijn grote verschillen in het
aantal operaties dat ziekenhuizen uit-
voeren, ook al is hetzelfde aantal
diagnoses gesteld voor patiënten met
dezelfde klachten. Dat blijkt uit een
uitgebreid onderzoek naar ‘p ra k t i j k -
var iatie’ dat Zorgverzekeraars Neder-
land vanmiddag naar buiten brengt.
Niet eerder werden ziekenhuizen met
naam en toenaam genoemd in een on-
derzoek naar het aantal door hen uit-
gevoerde operaties.

De verschillen tussen ziekenhuizen,
maar ook tussen regio’s, zijn aanzien-
lijk. De kliniek die de meeste rugher-
n i a’s opereert, de private kliniek Berg-
man Medical Care, doet dat 24 keer va-
ker dan het ziekenhuis dat de minste
herniaoperaties uitvoert, ook al is het
aantal patiënten dat binnenkomt met
dezelfde klachten gelijk. Particuliere
klinieken scoren in de lijstjes van de
zeven onderzochte aandoeningen
stelselmatig hoog qua aantal opera-
ties. Ook in regio’s waar particuliere
klinieken staan, tonen landkaarten
van Nederland aan dat er meer geope-
reerd wordt dan in andere gebieden.

Dat kan volgens zorgverzekeraars
logisch zijn, omdat de particuliere kli-

nieken vaak gespecialiseerd zijn in
een bepaald soort operatie. Soms zijn
de verschillen onverklaarbaar. Wilna
Wind, voorzitter van patiëntenfedera-
tie NPCF: „Bij hele vergelijkbare zie-
kenhuizen zijn soms grote verschillen
in het aantal operaties, terwijl ze in
principe dezelfde klachten horen en
evenveel diagnoses stellen. Als dat het

geval is, moeten patiënten weten hoe
dat kan. De onderste steen moet dan
b ove n . ” Zorgverzekeraars vergoeden
operaties; voor klinieken en zieken-
huizen levert meer opereren meer
geld op.

Het onderzoek van Zorgverzeke-
raars Nederland en onderzoeksbu-
reau Vektis werd gedaan op basis van
gedeclareerde operaties over 2011. De
gegevens werden gecorrigeerd voor
de grootte van het verzorgingsgebied
en specifieke patiëntenkenmerken.
Zeven aandoeningen zijn onderzocht:
staar, liesbreuk, heupvervanging,
knievervanging, galblaasoperatie,
rughernia en het carpaal tunnel syn-
droom (beknelling middelste arm-
zenuw). Zorgverzekeraars Nederland
wil met het onderzoek het debat ope-
nen over kwaliteit van zorg en open-
baarheid daarover. Ziekenhuizen met
extreme scores worden in ‘k wa l i te i t s -
ge sprekken’ door de verzekeraars ge-
confronteerd met die scores.
De gepubliceerde gegevens laten niet
zien of de kwaliteit van de ziekenhui-
zen goed of slecht is, maar alleen hoe-
veel ze opereren bij gelijke patiënten-
aantallen en diagnoses. Dat kan, ook
volgens de onderzoekers, verklaarba-
re redenen hebben.

B E T E K E N I S LO O S

Specialisten niet blij

De Orde van Medisch Specialis-
ten is niet blij met „de versprei-
ding van betekenisloze gege-
vens en lijstjes waar een patiënt
niets aan heeft”.
Een woordvoerder van de Orde:
„Wanneer transparantie een doel
op zichzelf wordt en informatie
wordt gepubliceerd zonder dui-
ding, zoals nu bij de cijfers van
Zorgverzekeraars Nederland, drei-
gen we het werkelijke doel voorbij
te schieten.”

Volgens de Orde is ‘onduidelijk’
wanneer sprake is van onderbe-
handeling of overbehandeling.



In een
G elderse rug
gaat minder
vaak het mes
G ezondheidszorg
Het ene ziekenhuis opereert veel vaker dan het
andere. De zorgverzekeraars publiceren voor
het eerst cijfers over zeven aandoeningen.

Door Enzo van Steenbergen

ZEIST. De diagnoses zijn gelijk. Toch
vervangt het Ikazia-ziekenhuis in Rot-
terdam 3,5 keer zo veel heupen als het
Erasmus Medisch Centrum, ook in
Rotterdam, bij patiënten met dezelfde
klachten. In de IJsselmeerziekenhui-
zen wordt 2,5 keer zo vaak een gal-
blaasoperatie uitgevoerd als in het
Amsterdamse Onze Lieve Vrouwe
Gasthuis. De private Bergman Medical
Care-klinieken opereren 24 keer meer
r u g h e r n i a’s dan Ziekenhuis Gelderse
Vallei. En in het Purmerendse Water-
landziekenhuis opereren de artsen 2,5
keer vaker liesbreuken dan in het
Leidse LUMC.

Zorgverzekeraars Nederland publi-
ceert vandaag een rapport over de
aantallen operaties die ziekenhuizen
uitvoeren bij bepaalde diagnoses. Dit
onderzoek werd gedaan voor zeven
aandoeningen: staar, liesbreuk, heup-
vervanging, knievervanging, galblaas-
operatie, rughernia en het carpale-
tunnelsyndroom (beknelling middel-
ste armzenuw). Nooit eerder werden
ziekenhuizen met naam en toenaam
genoemd. De verschillen zijn groot:
het ene ziekenhuis blijkt veel sneller
het operatiemes te pakken dan het an-

dere. Bovendien worden in de ene re-
gio veel meer mensen geopereerd aan
heup, knie of ogen dan in de andere.
Het komt vaak voor dat in regio’s waar
een privékliniek is gevestigd, meer
mensen geopereerd worden.

Zorgverzekeraars Nederland en
Vektis, beheerder van de gezamenlij-
ke databank van zorgverzekeraars,

hebben de onderzoeken uitgevoerd
op basis van declaratiegegevens. Het
gaat om cijfers over 2011. De gegevens
zijn gecorrigeerd voor verschillen in
de grootte van het verzorgingsgebied
van het ziekenhuis, en voor patiënt-
kenmerken. Een ziekenhuis in een
studentenstad zal minder staaropera-
ties hoeven uitvoeren dan een kliniek
in een stad met veel ouderen.

Extreem veel of juist bijzonder wei-
nig operaties uitvoeren betekent vol-

gens de onderzoekers niet automa-
tisch: slecht ziekenhuis. Sytske de
Vries, manager van het kwaliteitspro-
gramma bij Zorgverzekeraars Neder-
land, stelt dat de cijfers wél iets zeggen
over ‘ge p a s t ’ gebruik van operaties:
„Ziekenhuizen met extreme scores
hebben iets uit te leggen.” De zorgver-
zekeraars gebruiken de cijfers in de
onderhandelingen over zorg en bud-
getten die ziekenhuizen krijgen voor
de verschillende afdelingen. Kijk naar
de cijfers over knievervanging. Daar
opereerde in 2011 de particuliere kli-
niek Ortho-Fit het meest, maar een an-
dere particuliere instelling – de Medi-
nova Kliniek Klein Rosendael – het
minst .

Soms zijn de grote verschillen tus-
sen ziekenhuizen verklaarbaar. Or-
thopedisch chirurg Jan Verhaar van
het academische Erasmus MC laat
weten zich vooral te richten op ver-
vangende heupoperaties met compli-
cerende factoren. Mensen die een
heupvervanging krijgen, maar bij-
voorbeeld eerder al een harttrans-
plantatie hebben ondergaan, worden
in het Erasmus MC geopereerd. Men-
sen zonder complicaties stuurt het
Erasmus door naar het Ikazia – een
algemeen ziekenhuis dat juist erg

Staar (cataract)
Hoogste: Visionclinics
Oogzorg (privaat)
Score: 2.445
Laagste: Gemini
(algemeen)
Score: 249

L i e s b re u k
Hoogste: Waterlandzie-
kenhuis (algemeen)
Score: 278
Laagste: Leids UMC
Score: 108

K n i eve r va n g i n g
Hoogste: kliniek Ortho-Fit
( p r i va a t )
Score: 250
Laagste: Medinova
( p r i va a t )
Score: 29

In de ene regio worden
veel meer mensen
geopereerd aan heup, knie
of ogen dan in de andere

R E K E N VO O R B E E L D

Wat betekent de score?

Hoe wordt de score van een
ziekenhuis berekend en wat
zegt deze? De gegevens zijn
gecorrigeerd voor de samen-
stelling van de populatie in
het verzorgingsgebied, op ba-
sis van patiëntenkenmerken:
onder meer leeftijd, geslacht,
andere ziektebeelden.

De berekening gaat als volgt,
in het geval van staar (cata-
ract) bij de Visionclinics Oog-
zo rg :
Score = (aantal uitgevoerde
operaties/aantal patiënten in
verzorgingsgebied) ×
100.000, gecorrigeerd voor
p a t i ë n t e n ke n m e r ke n .
Uitkomst: mochten er 100.000
mensen in het verzorgingsge-
bied hebben gewoond, dan
was de score 2.445.

veel ‘normale’ heupoperaties uit-
voer t .

Duidelijk is dat particuliere instel-
lingen meer opereren dan algemene
of academische ziekenhuizen. In de
lijstjes voor alle zeven onderzochte
operaties scoren de particuliere be-
handelcentra hoog, vaak omdat zij ge-
specialiseerd zijn in één soort operatie
en veel patiënten naar hen worden
doorgestuurd. Verzekeraars vergoe-
den operaties; voor klinieken en zie-
kenhuizen levert meer opereren meer
geld op.

Opvallend zijn de grote verschillen
bij gelijke aandoeningen. Waar de
Bergman-klinieken meer dan 400 rug-
herniaoperaties uitvoeren bij een pa-
tiëntenpopulatie van 100.000, doet
Ziekenhuis Gelderse Vallei dat 17 keer
op een vergelijkbare populatie. Bij gal-
blaasoperaties liggen die uitersten
minder ver uit elkaar. De IJsselmeer-
ziekenhuizen opereren 216 keer op
een populatie van 100.000 patiënten;
het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 81
keer. De onderzoekers denken dat dit
verschil mogelijk verklaard kan wor-
den door de richtlijnen voor medisch
specialisten, die anders geïnterpre-
teerd kunnen worden. Voor hernia-
operaties geldt volgens patiëntenfede-

ratie NCPF dat 90 procent zonder ope-
ratie binnen zes tot achttien weken
herstelt. Er zijn echter artsen die ope-
reren effectiever vinden. Grof gezegd:
er is een groep medisch specialisten
die liefst eerst rust adviseert, terwijl
een andere groep gelooft in snel ope-
reren. Bij galblaasoperaties zijn de
richtlijnen minder vrij te interprete-

ren en zijn medisch specialisten het
onderling meer eens over het moment
van opereren.

Patiëntenfederatie NCPF is „dolblij”
met de publicatie van de operatiecij-
fers, zegt directeur Wilna Wind. „Dit is
het begin van openheid in de zorg. We
zien dat vergelijkbare instellingen ook
grote verschillen vertonen in het aan-
tal operaties. Patiënten moeten weten
hoe dat kan.” Maar patiënten kunnen
nog geen ziekenhuis kiezen met de ge-

gevens zoals ze nu zijn gepubliceerd,
zegt Wind. De NCPF werkt aan folders
om duidelijkheid te verschaffen aan
patiënten. Daarin moet bijvoorbeeld
helder worden waarom in het noor-
den van Nederland, tegen de Duitse
grens, bijzonder veel galblaasopera-
ties plaatsvinden, terwijl dat veel min-
der gebeurt in Noord-Limburg. Wind:
„Dat kunnen we nu nog niet verkla-
re n . ”

De Orde van Medisch Specialisten is
niet gelukkig met de naming and
sh a m i ng die uitgaat van het publice-
ren van gegevens per ziekenhuis. Een
woordvoerder stelt dat de organisatie
bezorgd is over „de verspreiding van
betekenisloze gegevens en lijstjes
waar een patiënt niets aan heeft”. De
orde vindt het wel van belang te weten
of er sprake is van over- of onderbe-
handeling, maar stelt dat dit uit deze
cijfers niet is op te maken. De woord-
voerder: „Wanneer transparantie een
doel op zichzelf wordt en informatie
wordt gepubliceerd zonder duiding,
zoals nu bij de cijfers van ZN, dreigen
we het werkelijke doel voorbij te
s c h i e te n . ”

Cijfers en overzichten op
w w w. n rc . n l /o p e ra t i e s

H e u pve r va n g i n g
Hoogste: Ikazia
Z iekenhuis Ro t t e rd a m
(algemeen)
Score: 213
Laagste: Erasmus MC
Score: 60

G a l b l a a s o p e ra t i e
Hoogste: IJsselmeerzieken-
huizen (algemeen)
Score: 216
Laagste: OLVG (topklinisch)
Score: 81

Ca r p a l e t u n n e l sy n d ro o m
Hoogste: Medisch Centrum
Waalre (privaat)
Score: 482
Laagste: OLVG (topklinisch)
Score: 59

Ru g h e r n i a
Hoogste: Bergman (privaat)
Score: 408
Laagste: Gelderse Vallei
(algemeen)
Score: 17

Bij een hernia adviseert
de ene arts rust. Maar een
ander wil liever meteen
opereren
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