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zorgkwaliteit en complicaties van operaties
vERGElIJKING vaN DE uITKOmSTEN vaN 3 HEElKuNDIGE afDElINGEN

Joyce Dijs-Elsinga, Perla J. marang-van de mheen, Harm J. Smeets, Wendeline J. van der made, Robbert vree en Job Kievit 

In 2007 werd in Nederland met de invoering van het 
nieuwe zorgstelsel marktwerking in de zorgsector geïn-
troduceerd.Dit houdt in dat zorgverleners elkaar kunnen 
beconcurreren op prijs en kwaliteit en dat de patiënt kan 
achterhalen waar de beste zorg te koop is op basis van 
kwaliteitsinformatie, zoals informatie over de uitkom-
sten van operaties.
In Nederland wordt in veel ziekenhuizen de Landelijke 
Heelkundige Complicatie Registratie (LHCR) gebruikt, 
die oorspronkelijk is opgezet als interne kwaliteitsindica-
tor.1,2 Onduidelijk is of de complicatiegegevens uit deze 
registratie betrouwbaar en bruikbaar zijn voor patiënten 
bij de keuze voor een ziekenhuis. Uitkomsten van ver-
schillende ziekenhuizen kunnen moeilijk met elkaar te 
vergelijken zijn door bias.
Bias kan ontstaan door verschillen in patiëntenmix, ziek-
tespectrum (acuut of niet acuut), behandeling (minimaal 
invasief of open operatie) en de betrouwbaarheid van de 
complicatieregistratie, of gewoon door variatie at ran-
dom, zeker als het gaat om bescheiden aantallen opera-
ties.4-6 Bij verschillen in patiëntenmix gaat het om de 
leeftijd, het geslacht en de ASA-score van patiënten; de 

 Doel Nagaan of informatie uit bestaande complicatieregistraties kan worden gebruikt om de kwaliteit van zorg van 3 heel-
kundige afdelingen met elkaar te vergelijken.

 opzet Retrospec tief vergelijkend onderzoek.
 MethoDe voor 5 elec tieve operaties werden uitkomstmaten gedef inieerd die kunnen samenhangen met zorgkwaliteit, onder 

meer heroperatie of heropname, en ster f te. Per uitkomstmaat werd vastgesteld of er verschillen waren tussen de 
ziekenhuizen, met en zonder correc tie voor verschillen in patiëntenmix en behandeling. Ook de betrouwbaarheid 
van de gegevens werd onderzocht.

 Resultaten verschillen tussen ziekenhuizen werden vooral gevonden bij de operaties die minimaal invasief werden uitgevoerd. 
Daarnaast verschilde de kans op heroperatie of heropname per ziekenhuis, bij cholec ystec tomie zelfs met meer dan 
fac tor 5 tussen de uitersten (2,4-14,0%). als heroperatie en heropname afzonderlijk werden geanalyseerd, ver-
schilde het percentage heropnames signif icant bij cholec ystec tomie (uitersten: 0,5-12,7%) en liesbreukoperatie 
(1,5-5,8%); het percentage heroperaties verschilde alleen na colonresec tie (6,6-16,5%). Tenslotte werden verschil-
len gevonden in het percentage patiënten met verlengde ligduur en het percentage operaties dat ‘volgens het 
boekje’ verlopen was; het merendeel van deze verschillen bleef bestaan na correc tie voor patiëntenmix en behan-
deling. Er was enige onderrappor tage voor heroperatie, heropname en ster f te, maar dit had nauwelijks ef fec t op de 
verschillen tussen ziekenhuizen.

 ConClusie Informatie over complicaties, met name voor ernstige complicaties (heroperatie of heropname, ster f te) kan betrouw-
baar uit de complicatieregistratie worden verkregen, ondanks enige onderrappor tage. zolang echter onduidelijk is 
welk deel van de verschillen in uitkomst worden bepaald door zorgkwaliteit en welk deel door onvoldoende correc-
tie voor patiëntenmix en behandeling, zijn de gegevens ongeschikt voor patiënten om ziekenhuizen te vergelijken.
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ASA-score is een systeem van de American Society of 
Anesthesiologists (ASA) om het risico op complicaties 
uit te drukken.3 Als voor dergelijke verschillen niet of 
onvoldoende wordt gecorrigeerd, zullen verschillen in 
zorguitkomsten tussen ziekenhuizen al snel foutpositieve 
signalen geven en niet berusten op werkelijke kwaliteits-
verschillen.6

In dit artikel gaan wij na of uit de complicatieregistratie 
van 3 heelkundige afdelingen informatie kan worden 
verkregen over eventuele verschillen in zorgkwaliteit. 
Een dergelijke onderlinge vergelijking van ongewenste 
uitkomsten van zorg op basis van de complicatieregistra-
tie is nog niet eerder beschreven. Hoewel voor zorgcon-
sumenten de vraag kan rijzen welk ziekenhuis dan het 
beste is, wordt deze vraag pas relevant als duidelijk is dat 
kwaliteitsverschillen tussen ziekenhuizen betrouwbaar 
kunnen worden gedetecteerd. Het genoemde risico op 
foutpositieve signalen rechtvaardigt een strikte scheiding 
van deze beide vragen.

Data en MethoDe

Selectie van operaties De volgende 5 groepen electieve 
chirurgische ingrepen werden geselecteerd: cholecystec-
tomie, aortareconstructie wegens aneurysma, colonre-
sectie, liesbreukcorrectie en schildklieroperatie. Bij deze 
operaties was er voldoende spreiding in risico, frequentie, 
indicatie (maligne of benigne aandoening) en procedure 
(open of minimaal invasieve operatie).
Van 3 ziekenhuizen uit 1 regio, een academisch zieken-
huis (Leids Universitair Medisch Centrum), een oplei-
dingsziekenhuis (Ziekenhuis Bronovo) en een niet-oplei-
dingsziekenhuis (Diaconessenhuis Leiden), werden 
LHCR-gegevens verkregen.7 Alle ziekenhuizen hadden 
gegevens beschikbaar over de periode 2005-2006; van 2 
ziekenhuizen werden gegevens over een langere periode 
gebruikt, respectievelijk 2000-2006 en 2002-2006, om de 
steekproef te vergroten en daardoor een preciezere 
inschatting van uitkomsten te verkrijgen. Bias door het 
gebruik van een verschillend aantal jaren per ziekenhuis 
was niet te verwachten, omdat er geen belangrijke veran-
dering van de uitkomstmaten in de desbetreffende perio-
des was geobserveerd.
Patiëntenselectie Gegevens werden verkregen van alle 
meerderjarige patiënten. In het belang van de vergelijk-
baarheid werden minderjarigen uitgesloten, aangezien de 
indicatie en de uitvoering van operaties bij minderjarigen 
anders kan zijn dan bij volwassenen. Om dezelfde reden 
werden bij 4 van de 5 onderzochte operaties de patiënten 
bij wie meerdere verrichtingen aan verschillende organen 
of orgaansystemen plaatsvonden (zogenaamde ‘meervou-
dige operaties’), uitgesloten. Bij 1 van de 5 onderzochte 
operaties, namelijk colonresectie, werden verschillen 

tussen enkel- en meervoudige operaties expliciet onder-
zocht.

uitkoMstMaten
Per operatie werden uitkomstmaten gekozen die een 
indicatie kunnen geven over kwaliteit van zorg en die op 
basis van de complicatieregistratie konden worden ver-
kregen (tabel 1). Tevens werd een samenvattende uit-
komstmaat vastgesteld, het percentage ‘volgens het 
boekje verlopen’ operaties, die per operatie werd gespeci-
ficeerd (zie tabel 1). ‘Verlengde ligduur’ werd gedefinieerd 
als verlenging van een ziekenhuisverblijf met ten minste 
1 standaarddeviatie boven het gemiddelde.
Onderrapportage Voor de uitkomstmaat ‘heroperatie of 
heropname’ werden de in de LHCR door artsen geregi-
streerde complicaties met ernst ‘heroperatie’ vergeleken 
met gegevens uit het ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS) 
over heroperaties binnen 30 dagen. Op een vergelijkbare 
manier werd onderrapportage van de uitkomstmaat 
‘sterfte’ geverifieerd.
Bias kan ontstaan als gevolg van verschillen in patiën-
tenmix, ziektespectrum, behandeling en betrouwbaar-
heid van data. Bias als gevolg van patiëntenmix werd 
beperkt door uitkomstmaten te corrigeren voor leeftijd, 
geslacht en ASA-klasse.3 Bias door verschillen in het 
ziektespectrum werd beperkt door alleen electieve ingre-
pen te includeren. Bias ten gevolge van de behandeling 
werd inzichtelijk worden gemaakt door de uitkomstma-
ten voor minimaal invasieve en open operaties apart 
weer te geven als na correctie voor de patiëntenmix sta-
tistisch significante verschillen tussen de ziekenhuizen 
bleven bestaan. Zoals eerder aangegeven, werden ten-
slotte voor colonresecties de uitkomstmaten van alle 
enkel- én meervoudige operaties ook gecombineerd 
geanalyseerd, om zo een eventuele invloed te laten zien 
van verschillen in de complexiteit van de behandeling.

statistisChe analyse
Per uitkomstmaat werd het gemiddelde voor 3 ziekenhui-
zen tezamen berekend, alsmede de minimale en maxi-
male waarde, als maat voor variatie tussen ziekenhuizen. 
χ2-toetsen werden gebruikt om eventuele verschillen tus-
sen de ziekenhuizen ongecorrigeerd te kwantificeren. 
Via logistische regressie stelden wij vast of verschillen in 
uitkomstmaten bleven bestaan na correctie voor de 
patiëntenmix (geslacht; ASA-klasse (laag, hoog of onbe-
kend); leeftijd). Voor die operaties waarbij na correctie 
voor patiëntenmix verschillen in uitkomstmaten aanwe-
zig bleven, werden zo mogelijk de uitkomstmaten voor 
minimaal invasieve en open operaties apart weergeven. 
In alle analyses werden verschillen met p < 0,05 als statis-
tisch significant beschouwd.
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Resultaten

uitkoMstMaten
Tabel 2 laat de variatie in uitkomsten tussen de 3 zie-
kenhuizen zien. Het percentage operaties dat minimaal 
invasief werd uitgevoerd verschilde aanzienlijk tussen 
de ziekenhuizen, een verschil dat niet kon worden ver-
klaard door veranderingen in de tijd. Na correctie voor 
de patiëntenmix bleven bij 3 van de 5 operaties verschil-
len bestaan in het percentage heroperatie of heropname; 
voor cholecystectomie verschilde dit percentage met 
een factor 5 tussen het ziekenhuis met het laagste en 
die met het hoogste percentage (uitersten: 2,4-14,0%;  
p < 0,01).
Wanneer heroperatie en heropname separaat werden 
geanalyseerd, verschilden alleen de heropnames signi-
ficant bij cholecystectomie (uitersten: 0,5-12,7%) en 
liesbreukoperatie (uitersten: 1,5-5,8%); het percentage 
heroperaties verschilde alleen bij colonresectie (uiter-
sten: 6,6-16,5%). Tenslotte verschilde het percentage 

operaties dat ‘volgens het boekje verlopen’ was bij  
cholecystectomie, colonresectie en liesbreukoperatie, 
en verschilde de ligduur bij colonresectie en liesbreuk-
operatie.
Het aantal operaties per ziekenhuis verschilde vooral 
doordat een verschillend aantal registratiejaren werd 
meegenomen. Per jaar werden per ziekenhuis gemid-
deld 144 cholecystectomieën uitgevoerd (uitersten: 
66-190), 11 aneurysma-operaties (uitersten: 3-27), 62 
colonresecties (uitersten: 53-91), 105 liesbreukoperaties 
(uitersten: 22-265) en 26 schildklieroperaties (uitersten: 
22-28). In 1 ziekenhuis was de import van dagbehande-
lingen in de LHCR echter onvolledig, wat een aanzien-
lijk effect zou kunnen hebben bij liesbreukoperaties. 
Volgens onze analyse had dit echter nauwelijks invloed 
op de uitkomsten (zie tabel 2, voetnoot).
Van cholecystectomieën en liesbreukoperaties werden 
de uitkomsten voor open operaties en minimaal inva-
sieve ingrepen afzonderlijk berekend (tabel 3). Het per-
centage heroperatie of heropname tussen de ziekenhui-

taBel 1 Overzicht van uitkomstmaten gebruikt voor de vergelijking van operatie-uitkomsten van 3 heelkundige afdelingen

 
gegevens en 
uitkomstmaten

operatie
 

cholecystectomie aneurysma-
operatie

colonresectie liesbreuk- 
operatie

schildklier- 
operatie

 
algemene gegevens
 aantal operaties per ziekenhuis • • • • •
 percentage minimaal invasief uitgevoerd • • • •

uitkomstmaten
 algemeen
 gemiddelde ligduur • •
 verlengde ligduur • • •‡ •§
  percentage met heroperatie of heropname* • • •|| • •¶
 percentage sterfte* • • •
 percentage ‘volgens het boekje verlopen’† • • • • •

 operatie-specifiek
 gallekkage of galwegletsel, in %* •
  naadlekkage binnen 2 weken na de operatie, in % •
 recidief na initiële behandeling, in % •
  pijnklachten, zenuwletsel of infectie, in %* •
 heesheid na operatie,
 in %*

•

Een ‘•’ wil zeggen dat de uitkomstmaat is gebruikt voor de vergelijking.
* Optredend tot maximaal 30 dagen na ontslag (grens registratie in de landelijke Heelkundige Complicatie Registratie).
† ‘volgens boekje verlopen’: zonder sterfte, zonder verlengde ligduur, zonder heroperatie of heropname en zonder operatie-specifieke complicaties.
‡ ligduur langer dan 14 dagen.
§ ligduur langer dan 2 dagen.
|| alleen heroperaties, geen heropnames.
¶ alleen heroperaties binnen 1 week.
 



NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A17034

ON
DE
RZ
OE
K

NED TIJDSCHR GENEESKD. 2011;155:A1703

zen verschilde voor cholecystectomieën alleen bij de 
minimaal invasieve ingreep, maar bij de liesbreukope-
ratie voor zowel de open als de minimaal invasieve 
operatie. Het percentage operaties die ‘volgens het 
boekje’ verlopen waren, verschilde alleen na laparosco-
pische cholecystectomie en na open liesbreukoperatie; 
de ligduur verschilde alleen na open liesbreukoperatie. 
Hoewel tabel 3 verschillen laat zien in uitkomsten na 

open of laparoscopische cholecystectomie, kunnen deze 
verschillen het gevolg zijn van verschillen in patiënt- of 
ziektekarakteristieken. Ook zouden zij verklaard kun-
nen worden door conversie van in opzet laparoscopische 
operaties naar een open procedure. Volledige correctie 
voor een dergelijke vertekening valt buiten het bestek 
van dit artikel.

taBel 2 variatie en verschillen in de uitkomsten van electieve operaties in 3 ziekenhuizen; de p-waarden van statistisch significante verschillen 
zijn rood afgedrukt

 
uitkomstmaat cholecystectomie aneurysma-operatie colonresectie liesbreukoperatie‡ schildklieroperatie

 
gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2

     
algemene 
gegevens
aantal operaties per 

ziekenhuis*
475
(369-655)

78
(6-192)

306
(197-448)

402
(156-525)

120
(41-194)

percentage 
minimaal invasief 
uitgevoerd

91,2
(86,5-94,3)

< 0,01 < 0,01 31,3
(0-38,0)

< 0,01 0,1 9,5
(1,0-16,7)

< 0,01 < 0,01 42,6
(0,2-95,6)

< 0,01 < 0,01

uitkomstmaten
algemeen
patiënten met 

verlengde 
ligduur; %

3,6 
(2,9-5,2)

0,1 0,5 9,9
(9,4-16,7)

0,8 0,8 21,4
(14,3-30,5)

< 0,01 < 0,01 3,7
(1,1-11,5)

< 0,01 < 0,01

patiënten met 
heroperatie of 
heropname; %

8,4
(2,4-14,0)

< 0,01 < 0,01 27,5
(8,6-31,2)

0,02 0,04 12,4
(6,6-16,5)

< 0,01 < 0,01 3,0
(1,9-6,4)

0,02 0,06 1,1
(0-1,5)

0,6 0,7

sterfte; % 0,1
(0-0,3)

0,3 1,0 4,3
(0-4,7)

0,8 0,8 4,0
(1,5-5,1)

0,1 0,03

volgens het boekje 
verlopen†; %

89,0
(82,8-95,1)

< 0,01 < 0,01 66,1
(63,0-83,3)

0,1 0,1 72,8
(67,0-79,4)

< 0,01 < 0,01 93,3
(82,7-97,0)

< 0,01 < 0,01 98,3
(97,4-100)

0,3 0,5

operatie-
specifiek
gallekkage of 

galwegletsel; %
1,1
(0,5-2,0)

0,1 0,2

naadlekkage 
binnen 2 weken 
na operatie; %

4,8
(2,9-6,1)

0,2 0,3

recidief na initiële 
behandeling; %

0,7
(0-2,6)

< 0,01 0,3

pijn, zenuwletsel of 
infectie; %

0,5
(0,4-1,3)

0,3 0,4

heesheid na 
operatie; %

0,6
(0-1,0)

0,4 1,0

p1 = p-waarde van univariate toets op verschillen tussen ziekenhuizen; p2 = p-waarde van toets op verschillen tussen ziekenhuizen na correctie voor leeftijd, 
geslacht en aSa-klasse.
* De aantallen verschillen door verschillend aantal registratiejaren per ziekenhuis; hiervoor is geen p-waarde berekend.
† volgens het boekje verlopen: zonder sterfte, zonder verlengde ligduur, zonder heroperatie of heropname en zonder operatie-specifieke complicaties.
‡ van 1 ziekenhuis waren de gegevens van dagopnames zonder complicaties in 2005 en 2006 niet opgenomen in de landelijke Heelkundige Complicatie Registratie. 
als deze gegevens worden meegeteld, zijn de percentages (en uitersten) als volgt: verlengde ligduur: 3,1 (1,1-11,5), heroperatie of heropnamen: (2,5 (1,9-6,4); 
volgens boekje verlopen: 94,5 (82,7–97,0); recidief: 0,5 (0-2,6); pijn, zenuwletsel of infectie: 0,4 (0,3–1,3).
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onDeRRappoRtage en Bias
Tabel 4 laat zien hoe percentages heroperatie en herop-
name op basis van LHCR-gegevens verschilden van de 
percentages op basis van ZIS-gegevens. Met gebruik-
making van ZIS-gegevens bleven de verschillen tussen 
ziekenhuizen in uitkomsten per operatie aantoonbaar, 
met uitzondering van heroperaties en heropname na 
een aneurysma-operatie.
Tabel 5 laat zien wat het effect was van verschillen in de 
complexiteit van de behandeling. De gemiddelde uit-
komsten waren slechter als zowel enkel- als meervou-
dige colonresecties werden meegeteld. Daarnaast wer-
den significante verschillen tussen de ziekenhuizen 
gevonden in het percentage naadlekkages – na correctie 
voor de patiëntenmix – terwijl dat verschil niet signifi-
cant was als alleen enkelvoudige colonresecties werden 
meegenomen. Dit geeft aan dat een zorgvuldige selectie 
van operaties van belang is.

BesChouwing

Dit artikel beschrijft voor het eerst een onderlinge verge-
lijking van – ongewenste – uitkomsten tussen ziekenhui-
zen op basis van gegevens uit de LHCR. De resultaten 
laten zien dat tussen de 3 ziekenhuizen verschillen 
bestonden in het type behandeling (minimaal invasief of 
open procedure), in de ligduur, in het percentage herope-
raties en heropnames en in het percentage operaties die 
‘volgens het boekje verliepen’. Alhoewel volgens tabel 4 
enige onderrapportage voor heroperatie of heropname 
en sterfte leek te bestaan, had dit nauwelijks effect op de 
verschillen tussen ziekenhuizen.

VeRgelijking Met De liteRatuuR
De uitkomstmaten in de 3 ziekenhuizen lijken verder 
vergelijkbaar met de literatuur, behalve de gemiddeld 
langere ligduur,2,8-18 en het lagere aantal recidieven na een 

taBel 3 variatie en verschillen in de uitkomsten van cholecystectomieën en liesbreukoperaties in 3 ziekenhuizen, uitgesplitst naar 
laparoscopische operatie en open procedure; de p-waarden van statistisch significante verschillen tussen de ziekenhuizen zijn rood afgedrukt

 
uitkomstmaat cholecystectomie liesbreukoperatie

  
minimaal invasieve 
procedure

open procedure minimaal invasieve 
procedure

open procedure

    
gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2

 
algemene gegevens
aantal operaties per 

ziekenhuis*
433
(347-604)

42
(21-54)

171
(1-502)

231
(23-524)

uitkomstmaten
algemeen
patiënten met verlengde 

ligduur; %
3,0
(1,7-4,9)

0,04 0,1 10,3
(5,9-28,6)

0,01 0,3 0,8
(0-0,8)

1,0 1,0 5,9
(4,0-12,4)

< 0,01 < 0,01

patiënten met heroperatie 
of heropname; %

7,5
(1,7-12,7)

< 0,01 < 0,01 17,5
(13,7-22,2)

0,5 0,4 1,6
(0-18,2)

< 0,01 0,02 4,0
(3,1-17,4)

< 0,01 0,02

sterfte; % 0,2
(0-0,3)

0,3 1,0 0
(-)

volgens het boekje 
verlopen†; %

90,2
(84,1-96,6)

< 0,01 < 0,01 76,2
(71,4-80,4)

0,6 0,8 97,5
(81,8-100)

< 0,01 0,08 90,2
(78,3-92,7)

< 0,01 < 0,01

operatie-specifiek
gallekkage of galwegletsel; 

%
1,0
(0,6-1,7)

0,3 0,4 2,4
(0-3,7)

0,6 1,0

recidief na initiële 
behandeling; %

0,2
(0-9,1)

< 0,01 1,0 1,0
(0-2,1)

0,3 0,6

pijn, zenuwletsel of 
infectie; %

0,2
(0-0,2)

1,0 1,0 0,7
(0,4-4,3)

0,05 0,2

p1 = p-waarde van univariate toets op verschillen tussen ziekenhuizen; p2 = p-waarde van toets op verschillen tussen ziekenhuizen na correctie voor leeftijd, 
geslacht en aSa-klasse.
* De aantallen verschillen door verschillend aantal registratiejaren per ziekenhuis; hiervoor iis geen p-waarde berekend.
† volgens het boekje verlopen: zonder sterfte, zonder verlengde ligduur, zonder heroperatie of heropname en zonder operatie-specifieke complicaties.
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liesbreukoperatie. Dit laatste verschil kan te maken heb-
ben met de gelimiteerde periode (tot 30 dagen na ontslag) 
waarover uitkomsten in de LHCR worden geregistreerd.19 
De gegevens demonstreren het belang van een zorgvul-
dige selectie van patiënten en operaties wanneer zieken-
huizen onderling worden vergeleken. Immers, de gege-
vens van de colonresecties laten zien dat verschillen in 
het percentage patiënten met naadlekkage waren geba-
seerd op verschillen in de complexiteit van de operaties 
die werden uitgevoerd.

BepeRkingen
De resultaten van de huidige studie kunnen vertekend 
zijn doordat slechts in beperkte mate gecorrigeerd kon 
worden voor verschillen in patiëntenmix en ziektespec-
trum. Na deze correctie bleven verschillen tussen zie-
kenhuizen bestaan; of dat komt doordat correctie voor 

vertekenende factoren maar beperkt mogelijk was, of 
door reële verschillen in de geleverde zorgkwaliteit, is 
niet duidelijk en vereist nader onderzoek.
Zo kan het zijn dat de complexiteit van een operatie, en 
daarmee het risico, toeneemt wanneer deze wordt uitge-
voerd wegens kanker of een vermoeden daarop. Correctie 
hiervoor vereist koppeling aan de landelijke kankerregi-
stratie, maar dat werd in het kader van deze studie niet 
gedaan. Daarnaast kunnen de verschillen in uitkomsten 
ook – deels – veroorzaakt worden door verschillen in 
registratiekwaliteit.20-22 Het was een gunstig teken dat bij 
de validatie van de uitkomsten ‘heroperatie of herop-
name’ en ‘sterfte’ de verschillen tussen de ziekenhuizen 
nauwelijks veranderden. Wij hebben eerder echter aan-
getoond dat onderrapportage een sterkere rol speelt bij 
minder ernstige complicaties die ‘slechts’ leiden tot een 
verlengde ligduur of het geven van medicatie.23

taBel 4 Betrouwbaarheid van rapportage: vergelijking van heroperatie of heropname en sterfte bij electieve operaties in 3 ziekenhuizen 
op basis van de landelijke Heelkundige Complicatie Registratie (lHCR) en het ziekenhuisinformatiesysteem (zIS); bij statistisch significante 
verschillen tussen de ziekenhuizen zijn de p-waarden rood afgedrukt

 
uitkomstmaat cholecystectomie aneurysma-operatie colonresectie liesbreukoperatie‡ schildklieroperatie

     
gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2

      
heroperatie of 
heropname; %
lHCR-gegevens 8,4

(2,4-14,0)
<0,01 <0,01 27,5

(8,6-31,2)
0,02 0,04 12,4

(6,6-16,5)
<0,01 <0,01 3,0

(1,9-6,4)
0,02 0,06 1,1

(0-1,5)
0,6 0,7

zIS-gegevens 8,8
(3,8-14,2)

<0,01 <0,01 29,2
(14,3-32,3)

0,08 0,1 16,7
(9,2-20,5)

<0,01 <0,01 3,4
(2,9-6,4)

0,08 0,4 1,4
(0,8-2,4)

0,7 0,6

sterfte; %
lHCR-gegevens 0,1

(0-0,3)
0,3 1,0 4,3

(0-4,7)
0,8 0,8 4,0

(1,5-5,1)
0,1 0,03

zIS-gegevens 0,1
(0-0,3)

0,3 1,0 4,7
(0-5,2)

0,7 0,8 4,8
(2,0-5,8)

0,1 <0,01

operatie ‘volgens 
het boekje 
verlopen’†
lHCR-gegevens 89,0

(82,8-95,1)
<0,01 <0,01 66,1

(63,0-83,3)
0,1 0,1 72,8

(67,0-79,4)
<0,01 <0,01 93,3

(82,7-97,0)
<0,01 <0,01 98,3

(97,4-100)
0,3 0,5

zIS-gegevens 88,8
(82,8-94,6)

<0,01 <0,01 65,7
(62,5-83,3)

0,09 0,1 71,2
(65,0-78,7)

<0,01 <0,01 93,0
(82,7-96,2)

<0,01 <0,01 98,1
(97,4-99,2)

0,5 0,6

p1 = p-waarde van univariate toets op verschillen tussen ziekenhuizen; p2 = p-waarde van toets op verschillen tussen ziekenhuizen na correctie voor leeftijd, 
geslacht en aSa-klasse.
* De aantallen verschillen door verschillend aantal registratiejaren per ziekenhuis; hiervoor is geen p-waarde berekend.
† volgens het boekje verlopen: zonder sterfte, zonder verlengde ligduur, zonder heroperatie of heropname en zonder operatie-specifieke complicaties.
‡ van 1 ziekenhuis waren de gegevens van dagopnames zonder complicaties in 2005 en 2006 niet opgenomen in de landelijke Heelkundige Complicatieregistratie. 
als deze gegevens worden meegeteld, zijn de percentages (en uitersten) als volgt: percentage heroperaties op basis van lHCR: 2,5 (1,9-6,4); percentage heroperaties 
op basis van zIS: 2,8 (1,9-6,9); percentage operaties ‘verlopen volgens boekje’ op basis van lHCR: 94,5 (82,7 – 97,0); percentage operaties ‘verlopen volgens boekje’ 
op basis van zIS: 93,9 (82,7 – 96,1).
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In dit kader is het van belang te beseffen dat er een 
andere situatie ontstaat wanneer gegevens uit de com-
plicatieregistratie gebruikt gaan worden voor externe 
vergelijkingen. De kans op onderrapportage zal dan 
namelijk toenemen ten opzichte van de situatie waarin 
complicatieregistratie alleen gebruikt wordt voor 
interne kwaliteitsanalyse en -verbetering.
Andere beperkingen zijn inherent aan de gehanteerde 
definitie van een complicatie. Uitkomsten als ‘percen-
tage recidief ’ en ‘percentage met pijn’ – na liesbreuk-
operaties – treden vaak pas na enkele maanden of jaren 
op en vallen daarmee buiten het gezichtsveld van de 
LHCR. Ook worden recidief-operaties die in een ander 
ziekenhuis plaatsvinden niet door de LHCR van de 
eigen instelling gedetecteerd.24

Een ander probleem betreft de moeilijkheid of onmoge-
lijkheid om statistisch significante verschillen tussen 
ziekenhuizen aan te tonen voor uitkomsten die weinig 
voorkomen. Een langere registratieperiode kan dit pro-
bleem deels ondervangen, doordat de aantallen en 
daarmee ook de betrouwbaarheid van de uitspraken 
dan groter zijn. Dit prevaleerde in ons onderzoek, met 
het nadeel dat de uitkomstmaten niet per se representa-
tief zijn voor de huidige situatie. Het alternatief, beper-

king van de periode, betekent concessies doen aan het 
onderscheidingsvermogen (de statistische ‘power’) en 
verhoging van de kans op fout-negatieve signalen.
De samenvattende maat ‘percentage operaties dat ‘vol-
gens het boekje’ is verlopen’ is een eerste poging om een 
bredere maat voor kwaliteit van zorg te bieden. Hierbij 
kan men per ingreep aangegeven welke aspecten wel of 
niet worden meegenomen. Ook die maat behoeft verbe-
tering, zowel in de keuze van relevante complicaties, als 
door aanvulling met gegevens over effectiviteit, dat wil 
zeggen: de mate waarin het doel van de behandeling is 
gehaald.

ConClusie en iMpliCaties

Informatie over ernstige complicaties kon betrouwbaar 
worden verkregen uit de complicatieregistratie van 3 
ziekenhuizen, alhoewel enige onderrapportage aanwe-
zig leek. Met name de variatie in heropname en herope-
ratie was aanzienlijk. In hoeverre die verschillen deels 
werden veroorzaakt door verschillen in patiënten- en 
behandelmix, of door een reëel verschil in zorgkwali-
teit, was niet duidelijk.
De gebruikte data waren oorspronkelijk bedoeld voor 

taBel 5 variatie in en verschillen in uitkomsten van enkelvoudige en meervoudige complexe colonresecties in 3 ziekenhuizen; de p-waarden 
van statistisch significante verschillen tussen de ziekenhuizen zijn rood afgedrukt

 
uitkomstmaat alle colonresecties (enkelvoudig en 

meervoudig)
enkelvoudige colonresecties

  
gemiddelde
(uitersten)

p1 p2 gemiddelde
(uitersten)

p1 p2

   
algemene gegevens
aantal operaties per ziekenhuis* 443

(228-671)
306
(197-448)

uitkomstmaten  
algemeen
patiënten met verlengde ligduur; % 23,4

(20,0-28,5)
0,05 0,03 21,4

(14,3-30,5)
< 0,01 < 0,01

patiënten met heroperatie of heropname; % 12,6
(5,8-17,6)

< 0,01 < 0,01 12,4
(6,6-16,5)

< 0,01 < 0,01

sterfte; % 5,8
(1,8-6,7)

0,02 < 0,01 4,0
(1,5-5,1)

0,1 0,03

volgens het boekje verlopen†; % 70,1
(68,4-73,7)

0,1 < 0,01 72,8
(67,0-79,4)

< 0,01 < 0,01

operatie-specifiek
naadlekkage binnen 2 weken na de operatie; % 4,4

(2,1-6,1)
0,01 0,02 4,8

(2,9-6,1)
0,2 0,3

p1 = p-waarde van univariate toets op verschillen tussen ziekenhuizen; p2 = p-waarde van toets op verschillen tussen ziekenhuizen na correctie voor leeftijd, 
geslacht en aSa-klasse.
* De aantallen verschillen door verschillend aantal registratiejaren per ziekenhuis; hiervoor is geen p-waarde berekend.
† volgens het boekje verlopen: zonder sterfte, zonder verlengde ligduur, zonder heroperatie of heropname en zonder naadlekkages.
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professionals, met als doel hun kwaliteit van zorg te 
toetsen en te optimaliseren via zelfanalyse, en voor 
onderlinge toetsing van ziekenhuizen middels spiegelin-

formatie. Een valide externe vergelijking van ziekenhui-
zen stelt hogere eisen aan de data en vereist een betere 
correctie voor verschillen in patiëntenmix, ziektespec-
trum en onderrapportage. De aanvullende registratie van 
determinanten en de systematische toetsing van onder-
rapportage die daarvoor nodig zijn, vereisen een ruimere 
ondersteuning van datamanagement en -validatie dan 
tot dusverre mogelijk is. De beschikbare gegevens lijken 
daarom niet geschikt voor patiënten om ziekenhuizen te 
vergelijken.
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▼   leeRpunten  ▼
•	 Om	patiënten	zelf	te	kunnen	laten	kiezen	voor	een	ziekenhuis,	is	

er steeds meer vraag naar informatie over de geleverde kwaliteit 
van	zorg	van	ziekenhuizen,	bijvoorbeeld	over	de	uitkomsten	van	
operaties.

•	 Onbekend	is	of	complicatiegegevens	uit	de	Landelijke	Heelkun-
dige	Complicatie	Registratie	(LHCR)	betrouwbaar	en	bruikbaar	zijn	
voor	patiënten	om	verschillen	tussen	ziekenhuizen	weer	te	geven.

•	 Uit	de	LHCR	kan	betrouwbare	informatie	worden	verkregen,	met	
name over ernstige complicaties als heroperatie of heropname en 
sterfte.

•	 Verschillen	tussen	de	ziekenhuizen	in	uitkomsten	van	operaties	
zijn	deels	te	wijten	aan	verschillen	in	samenstelling	van	de	  
patiëntengroepen	en	de	behandeling.

•	 Zolang	onduidelijk	is	of	verschillen	in	uitkomsten	worden	bepaald	
door	verschillen	in	zorgkwaliteit	of	door	onvoldoende	correctie	
voor	bias,	zijn	de	gegevens	uit	de	LHCR	niet	geschikt	voor	  
patiënten	om	ziekenhuizen	te	vergelijken.
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