
Dit jaar verschijnen er meer ranglijsten van zie-

kenhuizen dan ooit. Daar waar de ziekenhuizen 

streven koploper in de lijst te zijn, lijken uitge-

vers van de lijsten met elkaar de competitie aan 

te gaan. Maar wat schiet de patiënt ermee op?

Elsevier, Medisch Contact, Roland Berger, de 

Consumentegids en meest recent het Algemeen 

Dagblad, allemaal presenteren ze hun ranglijsten 

waarin ze laten zien hoe goed of slecht het gesteld 

is met onze ziekenhuizen. De ranglijsten preten-

deren zo hun eigen doelen te hebben. Ze moeten 

patiënten helpen het meest geschikte ziekenhuis 

te kiezen, verzekeraars inzicht geven waar ze de 

beste zorg kunnen inkopen, ziekenhuizen helpen 

hun beleid te evalueren en stimuleren om hun zorg 

te verbeteren en een middel te geven om te bench-

marken. Maar halen deze ranglijsten deze doelstel-

lingen en wat is hun waarde voor patiënten? 

Ranglijst als marketingmiddel

Ieder onderzoek heeft zijn eigen methode om de 

kwaliteit van de zorg te meten. De uitkomsten 

verschillen dan ook sterk en zijn zeker niet altijd 

onomstreden. Dit geldt met name voor de lijst van 

Elsevier waarin o.a. specialismen beoordeeld wor-

den. De Nederlandse Markt Onderzoek Associatie 

(MOA) constateerde dat het onderzoek subjectief, 

beïnvloedbaar en niet representatief is. Maar on-

danks het signaal van een aantal ziekenhuizen dat 

aan dit onderzoek niet mee wil doen, levert het gros 

van de ziekenhuizen gegevens aan om in ieder 

geval het risico om onderaan de lijst te komen uit te 

sluiten. Want zoveel is duidelijk: ziekenhuisbestuur-

ders nemen het toenemende fenomeen ranglijst als 

marketingmiddel serieus.  

 Op de eerste rang 
Het verhaal achter de top-10 ranglijsten
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- door Dominique van ’t Schip

Bejegening en interpersoonlijke relaties

Maar waar kijken patiënten naar als het om goede 

zorg gaat? Uit de vragen over wat goede zorg is, 

komen belangrijke kwaliteitsaspecten zoals sfeer, 

aandacht, vriendelijkheid en geduld naar voren, 

zo laten de kwaliteitstoetsingen van het LSR zien. 

Voor cliënten zijn interpersoonlijke relaties en de 

manier van bejegening essentieel voor goede zorg. 

‘Het hele team kwam bij elkaar om afscheid te 

nemen van mijn dochter. Dit heeft veel voor haar 

betekend’ of ‘ik voelde me erg serieus genomen 

door de arts. Hij gaf mij niet het gevoel dat ik me 

aanstelde.’ Voorbeelden die er toe doen als het 

gaat om goede zorg.  

Niet kwantifi ceerbare zorg 

Dit zijn ook de bevindingen van ethici Vosman en 

Baart. Zij beschrijven in hun oratie Aannemelijke 

zorg (2008) dat de kern van goede zorg schuilgaat 

in interactie tussen de professional en de cliënt. 

Interactie is echter niet kwantifi ceerbaar en daarom 

niet terug te zien in de ranglijsten. Om een goed 

beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg is het 

volgens ethicus Hans Reinders daarom belangrijk 

om het begrip ‘kwaliteit van zorg’ op te splitsen in 

‘verantwoorde zorg’ en ‘goede zorg’. Verantwoorde 

zorg heeft betrekking op een kwaliteitsniveau dat 

van iedere zorginstelling in Nederland mag worden 

geëist. Het betreft alles wat met veiligheid van 

de patiënt en deskundigheid van de instelling te 

maken heeft. De landelijke ranglijsten bestaan voor 

een groot gedeelte uit deze kwantitatieve aspec-

ten. Zo vraagt het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld 

voornamelijk naar het percentage patiënten met 

doorligwonden, aanpak met missers medicijnen, 

inzet van computersystemen en percentage her-

operaties aan dikke darm.  

Volgens Reinders is verantwoorde zorg noodza-

kelijk voor goede zorg, maar niet voldoende als 

voorwaarde voor goede zorg. Goede zorg beschrijft 

hij als cliëntvolgend in de zin dat ze mensen tot 

bloei brengt door hun individuele ontwikkelingsmo-

gelijkheden te ontsluiten. Hierdoor is verantwoorde 

zorg objectief meetbaar, maar goede zorg daaren-

tegen niet. Er worden wel verschillende pogingen 

gedaan om deze ‘zachte waarden’ van de zorg 

toch meetbaar te maken. Zo richten zes van de 36 

kwaliteitscriteria van het Algemeen Dagblad zich 

op patiëntvriendelijkheid en patiënttevredenheid. 

Patiënten kunnen een rapportcijfer geven over de 

deskundigheid van de artsen, de verzorging tijdens 

en na de opname. Maar patiënttevredenheid is niet 

weer te geven door een vakje aan te kruisen of 

een rapportcijfer te geven. Iedereen kan een eigen 

interpretatie hebben van cijfers en bovendien blij-

ven de argumenten voor de gegeven antwoorden 

onzichtbaar.

Ziekenhuisbestuurders 

nemen de lijsten 

als marketingmiddel 

serieus 

Zachte kant van de zorg

Cliënten geven in de LSR klankbordgroepen aan 

meer waarde te hechten aan inzicht in de ‘zachte 

kanten’ van de zorg, omdat ze ervan uitgaan dat 

in Nederland verantwoorde zorg wordt geleverd. 

‘Ik ga ervan uit dat alle artsen voldoen aan lande-

lijke opleidingseisen,’ geeft bijvoorbeeld een cliënt 

hierover aan. Een uitspraak waarmee de doelstel-

ling van lijsten om patiënten te ondersteunen bij het 

kiezen gediskwalifi ceerd lijkt. Revalidanten geven 

aan sowieso weinig keuze te hebben: ‘Je bent niet 
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in staat om te kiezen, je eerste zorg is overleven’.  

De keuze voor zorg blijkt vaak een keuze voor een 

locatie. Een revalidatiecentrum of ziekenhuis moet 

vooral niet te ver zijn van familie, zodat zij gemak-

kelijk op bezoek kunnen komen. Bovendien hebben 

de wachtlijsten en de ervaringen van de huisarts 

een grote invloed op de keuze voor zorg. De rang-

lijsten geven dus op z’n best een goed beeld van 

hoe verantwoord de zorg is, maar minder inzicht 

in hoe goed de zorg is. Patiënten hechten meer 

waarde aan informatie over hoe goed de zorg is. 

Die informatie kunnen ranglijsten niet bieden. Een 

andere aanpak is noodzakelijk om dit doel toch te 

kunnen bereiken. 

Hoe meet je goede zorg? 

Om de aspecten van kwalitatief goede zorg voor 

patiënten inzichtelijk te krijgen, is een goede mix 

tussen kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksme-

thoden noodzakelijk. Dit concluderen ook Vosman 

en Baart. Een eenzijdige een systematische aanpak 

zorgt er volgens hen voor dat belangrijke infor-

matie verloren gaat. Het LSR maakt daarom bij 

cliëntenraadplegingen zowel gebruik van geslo-

ten-  als open vragen. Bovendien bespreken we 

de uitkomsten van de vragen met cliënten in een 

groepsgesprek. Deze methode geeft inzicht in de 

achterliggende ervaringen, meningen, wensen en 

verbetersuggesties van cliënten. In de rapportage 

bevinden zich zowel kwantitatieve uitkomsten 

als een toelichting van cliënten hierop. 

Op deze manier wordt beter inzichtelijk 

hoe goed cliënten de zorg vinden.  

Het nut van lijsten 

Hebben de ranglijsten dan helemaal geen nut? 

Ondanks het feit dat de ranglijsten een beperkt in-

zicht geven in de kwaliteit van de zorg, kunt u er als 

cliëntenraad wel wat mee. De eisen van meetbare 

zorg maken dat essentiële aspecten van de zorg 

onzichtbaar kunnen blijven, de cliëntenraad kan 

deze zichtbaar maken door de lijsten als uitgangs-

punt te gebruiken en samen met de achterban 

verder uit te diepen. De raad kan een onderwerp 

aangrijpen om te kijken wat er ten grondslag ligt 

aan een lage score en vooral wat dit voor conse-

quenties heeft voor de patiënt. Zo kan het bijvoor-

beeld zijn dat een instelling laag scoort op infor-

matievoorziening doordat het foldermateriaal niet 

volledig is, maar zijn patiënten wel tevreden over de 

informatievoorziening, omdat artsen mondeling veel 

informatie verstrekken. Voor de cliëntenraad ligt er 

dus een schat aan informatie in het verhaal achter 

de lijsten.
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