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ABSTRACT

objective
To evaluate the reliability of data registration in calculating the hospital standardised mortality 
ratio (HSMR).

Design
Retrospective, descriptive.

Method
Data were collected from a research database on all patients who had undergone a partial pan-
creatoduodenectomy for pancreatic cancer in 2009 and 2010 at our hospital. These data were 
compared with information about these same patients recorded in the Dutch National Medical 
Registry (LMR), obtained from the medical administration department of our hospital. The dif-
ferences between these 2 databases were evaluated on the basis of 3 variables: mortality, main 
diagnosis and secondary diagnoses (differentiated into complications and co-morbidities). Using 
the Charlson index, the co-morbidity score from both registries was calculated per patient.

Results
A total of 118 patients had been registered in the research database. Of these patients, 103 ap-
peared in the LMR data; 15 had not been registered in this database. There were no differences 
in patient characteristics or mortality (2.5%) between the registries. In the LMR, the main diag-
nosis of 5 patients had been incorrectly recorded. This database contained information on 136 
complications and 51 co-morbidities, of which 35 comorbities had been correctly recorded. The 
research database contained information on 188 complications and 99 comorbidities on these 
same patients. In the research database, comorbidity comprised 34% of all secondary diagnoses; 
in the LMR, 19% (p < 0.001). The median score on the Charlson index was 0 for all patients in the 
LMR and 3 in the research database (p < 0.001).

Conclusion
Comorbidities in patients with pancreatic carcinoma who undergo a resection are being inad-
equately recorded in the LMR. This results in insufficient correction in the case mix and a low 
score on the Charlson index, which could result in an incorrect HSMR.
Conflict of interest: none declared. Financial support: none declared.
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SAMenVATTInG

Doel
Onderzoek naar de betrouwbaarheid van dataregistratie ten behoeve van het gestandaardiseerde 
ziekenhuissterftecijfer (HSMR).

opzet
Retrospectief, beschrijvend.

Methode
Uit een prospectieve onderzoeksdatabase werden gegevens verzameld van alle patiënten die 
in 2009 en 2010 in ons ziekenhuis een partiële pancreatoduodenectomie wegens pancreas-
carcinoom hadden ondergaan. Deze werden vergeleken met gegevens van dezelfde patiënten 
in de Landelijke Medische Registratie (LMR), aangeleverd door de medische administratie van 
ons ziekenhuis. Verschillen tussen deze 2 registraties werden onderzocht aan de hand van 3 
variabelen: mortaliteit, hoofddiagnose en nevendiagnosen (onderverdeeld in complicaties en 
comorbiditeiten). Met de Charlson-index werd voor beide registraties de comorbiditeitsscore per 
patiënt berekend.

Resultaten
In de onderzoeksdatabase stonden 118 patiënten geregistreerd. Van deze patiënten kwamen er 
103 voor in de LMR-data; 15 patiënten waren daarin niet geregistreerd. Er was geen verschil tus-
sen beide registraties in patiëntkenmerken en mortaliteit (2,5%). In de LMR was de hoofddiagnose 
van 5 patiënten onjuist geregistreerd. Deze dataregistratie vermeldde 136 complicaties en 51 
comorbiditeiten, waarvan 35 comorbiditeiten juist waren geregistreerd. De onderzoeksdatabase 
vermeldde voor dezelfde patiënten 188 complicaties en 99 comorbiditeiten. In de onderzoeksre-
gistratie besloegen comorbiditeiten 34% van alle nevendiagnosen, in de LMR 19% (p < 0,001). De 
mediane score op de Charlson-index was 0 voor alle patiënten in de LMR-dataregistratie en 3 in 
de onderzoeksregistratie (p < 0,001).

Conclusie
In de LMR-dataregistratie worden comorbiditeiten van patiënten met een pancreascarcinoom 
die resectie ondergaan, onvoldoende geregistreerd. Dit leidt tot onvoldoende correctie voor de 
case-mix en een lage score op de Charlson-index, wat kan resulteren in een onjuist HSMR.
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InTRoDuCTIe

De laatste jaren is er een toenemende interesse in gestandaardiseerde uitkomstmaten die de 
kwaliteit van zorg in ziekenhuizen weergeven. Het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer 
(‘hospital standardized mortality ratio’, HSMR) is een maat die de mortaliteit in het ziekenhuis 
weergeeft. De HSMR is de verhouding tussen de werkelijke sterfte in het ziekenhuis en de 
verwachte sterfte, die gebaseerd is op de landelijke sterfte van patiënten met vergelijkbare ken-
merken en dezelfde opnamediagnose. 1-3 De HSMR is een optelsom van verschillende gestandaar-
diseerde sterftecijfers (‘standardized mortality ratio’, SMR). De SMR is een maat voor mortaliteit 
van een bepaalde diagnosegroep, zoals het pancreascarcinoom.
De gegevens voor het berekenen van de SMR en de HSMR worden ontleend aan de Landelijke Me-
dische Registratie (LMR). De LMR ontvangt deze data van de afdeling Medische Administratie van 
het betreffende ziekenhuis. De berekening van de HSMR gebeurt aan de hand van onder andere de 
hoofddiagnose en de ‘Charlson comorbidity index’, een maat voor comorbiditeit (zie uitlegkader).
Er is discussie over de validiteit van de data die aangeleverd worden om de HSMR te berekenen. 4-7 
In 2011 werd in het Tijdschrift ook het model voor de berekening van de HSMR ter discussie 
gesteld. 8 De onderzoekers concludeerden toen dat het huidige HSMR-model onvoldoende cor-
rigeert voor verschillen in patiëntkenmerken, de zogenoemde ‘case-mix’. 8

Het doel van ons onderzoek is te analyseren hoe betrouwbaar de gegevens zijn die aan de LMR 
worden geleverd en waarmee de HSMR wordt berekend. Wij deden dit voor een specifieke pa-
tiëntenpopulatie, namelijk chirurgische patiënten met een resectabel pancreascarcinoom. Aan 
de hand van de geregistreerde gegevens over deze patiënten werden de mortaliteit, de hoofd-
diagnose en nevendiagnosen onderzocht.

MeThoDe

Voor dit retrospectieve onderzoek werden alle patiënten geselecteerd die in 2009 en 2010 op de 
afdeling Chirurgie van het AMC in Amsterdam waren opgenomen met een pancreascarcinoom 
waarvoor een partiële, al dan niet pylorussparende, pancreatoduodenectomie werd verricht. 
Deze patiënten worden routinematig door de afdeling Medische Administratie geregistreerd. 
De gegevens in deze registratie worden naar de LMR gestuurd. Dezelfde patiënten waren ook 
voor onderzoeksdoeleinden geregistreerd in een uitgebreide prospectieve database. In dit artikel 
noemen wij de registratie voor onderzoeksdoeleinden ‘registratie A’ en de registratie door de 
afdeling Medische Administratie, die aangeleverd wordt aan de LMR, ‘registratie B’.
Om te onderzoeken of de data die de LMR ontvangt juist zijn, werden registratie A en registratie 
B met elkaar vergeleken. Registratie A werd hierbij beschouwd als de meest accurate registratie.
In dit onderzoek werd gelet op 3 variabelen: de mortaliteit en 2 patiëntkenmerken waarvoor 
de HSMR corrigeert, namelijk de hoofddiagnose en de nevendiagnosen. Onder de categorie 
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‘nevendiagnosen’ worden in het AMC zowel comorbiditeit als postoperatieve complicaties 
geregistreerd. Comorbiditeit is een preoperatief gestelde diagnose die bepalend is voor de con-
ditie van de patiënt en voor de Charlson-index. Postoperatieve complicaties hebben hier geen 
invloed op. Als complicaties na de operatie uiteindelijk leiden tot een blijvende nevendiagnose, 
bijvoorbeeld ‘myocardinfarct’, wordt deze nevendiagnose als complicatie geregistreerd en niet als 
comorbiditeit. De score op de Charlson-index werd voor elke patiënt berekend met gegevens uit 
de 2 verschillende registraties.

Registratie A, Registratie B en ontslagbrief
De prospectieve onderzoeksdatabase waarop registratie A was gebaseerd wordt dagelijks aange-
vuld en door verschillende onderzoekers gecontroleerd en gecorrigeerd.
Registratie B was gebaseerd op informatie uit de ontslagbrief. Wanneer in de ontslagbrief de 
diagnosen niet correct zijn geregistreerd, heeft dat direct invloed op registratie B. Ter controle 
van de validiteit van de gegevens uit registratie B werden de gegevens over hoofddiagnosen en 
nevendiagnosen uit de ontslagbrief vergeleken met de gegevens van dezelfde patiënten in de 
twee registraties.
In de ontslagbrief worden standaard de primaire diagnose, de operatie, het postoperatieve be-
loop en de complicaties vermeld, alsmede de verblijfplaats na ontslag, de nazorg en de medicatie 
bij ontslag.

Coderen
De codeurs van de afdeling Medische Administratie, allen opgeleid door de Kiwa Prismant Aca-
demie, werd gevraagd welke methode zij gebruikten voor de dataregistratie van patiënten. De 
patiënten werden door verschillende codeurs geregistreerd.
De registratie van deze specifieke patiëntengroep is gelijk aan de registratie van patiënten uit 
andere diagnosegroepen en geeft dus een voorbeeld van hoe de registratie ten behoeve van 
de LMR wordt uitgevoerd. Registratie B is representatief voor de kwaliteit van de data van een 
complexe patiëntpopulatie in de LMR. De wijze van codering wordt intern getoetst. Hierop vindt 
geen externe audit plaats.
De codeurs namen de variabelen ‘mortaliteit’, ‘hoofddiagnose’ en ‘nevendiagnosen’ (samenge-
steld uit comorbiditeit en complicaties) voornamelijk over uit de samenvatting van de ontslagbrief. 
Welke operatie was verricht werd overgenomen uit de operatieregistratie, die postoperatief door 
de operateur wordt ingevuld. Van iedere patiënt noteerden zij de hoofddiagnose en 2 nevendi-
agnosen, dus maximaal 3 diagnosen per patiënt. Dit aantal is vastgesteld met het oog op de hoge 
administratieve last door registratie van LMR-gegevens. Als een patiënt tijdens opname overleed, 
registreerden de codeurs wel alle diagnosen, ongeacht het aantal.
Bij het registreren van nevendiagnosen maakten de codeurs geen onderscheid tussen de 
registratie van een complicatie of van een comorbiditeit. Ook werd er bij het registreren geen 
onderscheid gemaakt tussen comorbiditeit die bepalend is voor de score op de Charlson-index 
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en comorbiditeit die daar geen invloed op heeft. Wanneer een codeur 2 ernstige postoperatieve 
complicaties registreerde als nevendiagnosen, was er geen ruimte voor de registratie van preope-
ratieve comorbiditeit, en andersom.
Tabel 1 geeft een voorbeeld van de registratie van een patiënt in registratie A en registratie B. 
Op basis van de geregistreerde comorbiditeit berekenden wij voor deze patiënt de score op de 
Charlson-index.

ReSulTATen

In 2009 en 2010 werd bij 118 patiënten met een pancreascarcinoom een partiële pancreatoduo-
denectomie verricht. Al deze patiënten stonden geregistreerd in registratie A. De mortaliteit in deze 
groep was 2,5% (3 patiënten). In registratie B had de afdeling Medische Administratie de gegevens 
van 103 van deze patiënten opgenomen; deze gegevens waren aan de LMR geleverd. Er waren 
geen verschillen in leeftijd, geslacht en mortaliteit tussen de 2 registraties (tabel 2). De overige 
15 patiënten uit registratie A waren wel bekend bij de afdeling Medische Administratie, maar de 
registratie van deze patiënten was niet verricht. Bij nadere analyse bleken de kenmerken van deze 
patiënten en de diagnosen niet te verschillen van die van de totale patiëntenpopulatie (n = 118).
De 103 patiënten uit registratie B werden vergeleken met dezelfde 103 patiënten uit registratie 
A. Hierbij bleek de hoofddiagnose in registratie B bij 5 patiënten een benigne aandoening te zijn. 
Registratie A vermeldde in totaal 287 nevendiagnosen: 99 comorbiditeiten en 188 complicaties. 

Tabel 1 Hoofddiagnose en nevendiagnosen van een patiënt, geregistreerd ten behoeve van de onderzoeks-
database (registratie A) en de Landelijke Medische Registratie (registratie B).

gegeven registratie A registratie B

hoofddiagnose maligne neoplasma pancreas maligne neoplasma pancreas

nevendiagnosen

 comorbiditeit lymfekliermetastase
chronische nierinsufficiëntie
aortaklepinsufficiëntie
mitralisklepinsufficiëntie
atriumfibrilleren

niet geregistreerd

 complicaties V. portatrombose
respiratoire insufficiëntie
sepsis

sepsis
peritonitis

score Charlson-index* 6 0

 score per aandoening 3: lymfekliermetastase
2: chronische nierinsufficiëntie
1: hartfalen

-

* Dit is een maat voor comorbiditeit; de score op de Charlson-index werd voor beide registraties afzonderlijk 
berekend op basis van de gegevens over comorbiditeit.
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In Registratie B waren in totaal 187 nevendiagnosen opgenomen: 51 comorbiditeiten en 136 
complicaties. In beide registraties waren mediaan 2 nevendiagnosen per patiënt opgenomen 
(tabel 3).
Registratie A bevatte geen onjuist geregistreerde nevendiagnosen. In Registratie B waren 56 van 
de 187 nevendiagnosen (30%) onjuist geregistreerd: 16 onjuist geregistreerde comorbiditeiten 
en 40 onjuist geregistreerde complicaties. In registratie B stonden 35 juist geregistreerde comor-
biditeiten en ontbraken 64 (65%) van de 99 comorbiditeiten vermeld in registratie A (zie tabel 3). 
Registratie B bevatte uiteindelijk 131 juist geregistreerde nevendiagnosen; dit is slechts 46% van 
de juist geregistreerde nevendiagnosen in registratie A.
Bij 136 van de 187 geregistreerde nevendiagnosen (73%) in registratie B ging het om postope-
ratieve complicaties. In totaal was 19% van de gecodeerde nevendiagnosen in registratie B van 
belang voor de Charlson-index.

Tabel 2 Kenmerken van patiënten met een pancreascarcinoom die in de periode 2009-2010 pancreatoduo-
denectomie ondergingen, geregistreerd in een onderzoeksdatabase (registratie A) en ten behoeve van de 
Landelijke Medische Registratie (registratie B)

kenmerk registratie A registratie B

aantal patiënten 118 103

geslacht; percentage mannen 58 58

leeftijd; gemiddelde (SD) 64 (10) 65 (10)

mortaliteit; % 2,5 2,3

Tabel 3 Diagnosen van patiënten met een pancreascarcinoom die in de periode 2009-2010 pancreatoduo-
denectomie ondergingen, geregistreerd in een onderzoeksdatabase (registratie A) en ten behoeve van de 
Landelijke Medische Registratie (registratie B)

diagnose registratie A
(n = 103)

registratie B
(n = 103)

p-waarde

onjuist geregistreerde hoofddiagnose 0 5

geregistreerde nevendiagnosen; n
 comorbiditeit
 complicatie

287
 99
 188

187
 51
 136

< 0,001*

aantal nevendiagnosen per patiënt;
 mediaan (interkwartielafstand)

2 (2-4) 2 (0-3)

juist geregistreerde nevendiagnosen; n
 comorbiditeit
 complicatie

287
 99
 188

131
 35
 96

< 0,001*
< 0,001*

onjuist geregistreerde nevendiagnosen; n
 comorbiditeit
 complicaties

0
 0
 0

56
 16
 40

* Mann-Whitney-U-test.
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Vergelijking registratie A, registratie B en ontslagbrief
De aantallen geregistreerde comorbiditeiten in de registratie A (n = 99) en de ontslagbrief (n = 87) 
verschilden significant van de aantallen geregistreerd in registratie B (35) (p < 0,001). Patiënten 
in registratie A hadden op de Charlson-index voor comorbiditeit een mediane score van 3 (inter-
kwartielafstand: 0-3). Dezelfde patiënten hadden volgens registratie B een mediane score van 0 
(interkwartielafstand: 0-3; p < 0,001) (tabel 4).

Tabel 4 Verschillen in variabelen tussen gegevensbestanden van patiënten met een pancreascarcinoom die 
in de periode 2009-2010 pancreatoduodenectomie ondergingen

variabele gegevensbestand* p-waarde

registratie A
(n = 103)

registratie B
(n = 103)

ontslagbrief
(n = 103)

hoofddiagnose; n
 maligniteit
 benigne aandoening

103
0

98
5

103
0

0,012†

comorbiditeit; n 99 35 87 < 0,001‡

Charlson-index; mediane score 
(interkwartielafstand)

3 (0-3) 0 (0-3) 2 (0-3) < 0,001§

 aantal met score 0
 aantal met score ≥ 1

36
67

68
35

43
60

* Registratie A is een onderzoeksdatabase; registratie B is het gegevensbestand van dezelfde patiënten, ge-
registreerd ten behoeve van de Landelijke Medische Registratie; gegevens in registratie B zijn ontleend aan de 
ontslagbrieven van deze patiënten.
† χ2-toets; statistisch significant verschil in hoofddiagnose tussen registratie B en de andere 2 gegevensbes-
tanden.
‡ Toets van Kruskal en Wallis; statistisch significant verschil in aantallen juist geregistreerde comorbiditeiten 
tussen registratie B en de andere 2 gegevensbestanden.
§ Toets van Kruskal en Wallis; statistisch significant verschil in score op de Charlson-index tussen registratie B 
en de andere 2 gegevensbestanden.

Volgens registratie A hadden 36 patiënten een score 0 op de Charlson-index; 67 patiënten hadden 
een score van 1 of hoger (zie tabel 4). Volgens registratie B hadden 68 patiënten een score 0 
op de Charlson-index en 35 patiënten een score van 1 of hoger (p < 0,001). Op basis van de 
ontslagbrieven van alle 103 patiënten was de Charlson index 0 in 43 patiënten en 1 of hoger in 
60 patiënten (figuur 1).

BeSChouWInG

De comorbiditeit van een patiënt is belangrijk om de conditie en daarmee de kans op sterfte 
te bepalen waaruit het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR) wordt berekend. 
Ons onderzoek laat zien dat de gegevens van een specifieke groep patiënten zoals wij die 
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aanleveren voor de LMR, niet toereikend waren om de comorbiditeit goed in te schatt en. Van 
de nevendiagnosen geregistreerd ten behoeve van de LMR was maar 19% van belang voor de 
HSMR; bovendien ontbrak 35% van de comorbiditeiten. Onvolledig registreren resulteert in 
een lagere score op de Charlson-index; dit verschil bedroeg in ons onderzoek 3 punten. Het 
gevolg is dat de SMR en mogelijk ook de HSMR onjuist geschat worden. De LMR-gegevens 
voor deze complexe pati ëntengroep kunnen dus niet direct gebruikt worden voor een adequate 
HSMR-berekening.
Deze studie toont aan dat de registrati emethode die in de periode 2009-2010 werd toegepast in 
het AMC niet adequaat is voor deze complexe pati ëntenpopulati e. De data die werden aangele-
verd door de afdeling Medische Administrati e waren niet voldoende gericht op het registreren van 
parameters die de LMR nodig heeft  voor een goede berekening van de HSMR. Men registreerde 
weliswaar hoofddiagnosen, comorbiditeit van de pati ënt, complicati es na een ingreep en sterft e, 
maar door de hoge registrati elast en opgelegde beperkingen in de registrati emethode was er toch 
sprake van onderregistrati e. Verder blijkt dat 30% van de nevendiagnosen in de registrati e voor de 
LMR onjuist was en dat het bij 73% ging om postoperati eve complicati es. Dit laatste houdt in dat 
de registrati e van preoperati eve comorbiditeit, die belangrijk is voor de Charlson-index, beperkt 
was. Het gevolg van de huidige registrati emethode is dat pati ënten met een slechte conditi e en 
een hogere verwachte sterft e niet als zodanig worden geclassifi ceerd aan de hand van de data die 
in de LMR terechtkomen.
De huidige vorm van dataregistrati e is in het verleden voor meerdere doeleinden opgezet. De 
methode van registreren werd in het AMC niet voldoende aangepast aan de introducti e van de 
HSMR. Ook in andere ziekenhuizen is de methode wellicht niet opti maal aangepast, zoals werd 
bevesti gd bij de presentati e van onze resultaten op een bijeenkomst.

0

10

20

30

40

50

60

70

0 1 2 3 4 5 6
Charlson-index

figuur 1: De score op de Charlson-index van pati ënten met een pancreascarcinoom die in de periode 2009-
2010 een pancreatoduodenectomie ondergingen; deze score loopt van 0 (geen comorbiditeit) tot 6 (maxi-
mum). Weergegeven zijn de aantallen pati ënten per score, gebaseerd op gegevens uit een onderzoeksda-
tabase (registrati e A; ROOD), gegevens ten behoeve van de Landelijke Medische Registrati e (registrati e B; 
GROEN) en gegevens uit de ontslagbrief van deze pati ënten (BLAUW).
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Dit aspect van de dataregistratie van een specifieke groep hoog-risicopatiënten werd nog niet 
eerder onderzocht. In eerdere studies is wel het rekenmodel geanalyseerd dat wordt gebruikt 
voor de berekening van de HSMR. Van 1 studie luidde de conclusie dat er nog onvoldoende gecor-
rigeerd werd voor case-mixverschillen. 8 Een andere studie toonde aan dat er nog veel variatie 
in codering van patiëntgegevens bestaat tussen verschillende ziekenhuizen. 4 De auteurs van 2 
studies concludeerden dat de HSMR op dit moment geen goede uitkomstmaat voor kwaliteit van 
zorg is en niet tot verbetering van kwaliteit van zorg zal leiden. 7,9

Er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat gegevensregistratie een beperkte invloed heeft op 
de HSMR. 2,3,5 Hierin wordt voornamelijk gesproken over patiënten van meerdere ziekenhuizen 
en wordt onderzoek met een grote ziekenhuispopulatie beschreven. Het is echter de vraag of 
die conclusie ook geldt voor patiënten met complexe afwijkingen en veel nevendiagnosen; deze 
patiënten zijn kenmerkend voor de patiëntenpopulatie in academische ziekenhuizen. Met dit on-
derzoek benadrukken wij het belang van een juiste dataregistratie, vooral bij patiënten met veel 
en complexe comorbiditeit, omdat de geregistreerde comorbiditeit bepalend is voor de HSMR 
van de bijbehorende diagnosegroepen. Waarschijnlijk is dit effect beperkt bij diagnosegroepen 
waarin patiënten minder comorbiditeit en minder postoperatieve complicaties hebben.
Maar zelfs als de gegevens adequaat worden geregistreerd blijft de validiteit van de HSMR ter 
discussie staan vanwege variatie in codering en omdat het rekenmodel voor de HSMR niet vol-
doende corrigeert voor case-mixverschillen. 4,8 De verschillende ziekenhuizen zullen afspraken 
moeten maken over welke gegevens gebruikt moeten worden en hoe zij deze op uniforme wijze 
gaan registreren.
Verder is de discussie of de HSMR de patiënt wel de gewenste informatie verschaft. Wellicht 
hebben patiënten meer belang bij een indicator die duidelijke informatie geeft over een ziekte-
specifieke behandeling in het betreffende ziekenhuis.

Conclusie
Wij concluderen dat voor de specifieke groep van patiënten met pancreascarcinoom bij wie 
een pancreatoduodenectomie is uitgevoerd, onvoldoende data zijn aangeleverd aan de LMR. 
Daardoor is correctie voor de case-mix en de uiteindelijke berekening van de HSMR voor deze 
diagnosegroep niet juist. Mede naar aanleiding van dit onderzoek is de registratie in het AMC nu 
aangepast.

Leerpunten
• Het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR) is de verhouding tussen de werkelijke 

sterfte in een ziekenhuis en de verwachte sterfte.
• De HSMR is gebaseerd op patiëntengegevens die het ziekenhuis aan de Landelijke Medische 

Registratie (LMR) levert.
• Er is twijfel over de betrouwbaarheid van de data waarmee de LMR de HSMR berekent.
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• De registratie ten behoeve van de LMR bevat te weinig gegevens over comorbiditeiten van 
complexe patiënten, bijvoorbeeld patiënten na pancreasresectie.

• De ontoereikende registratie van comorbiditeiten beïnvloedt de HSMR, die nog niet geschikt 
is als maat om de kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen te vergelijken.

• De registratie van parameters die van invloed zijn op de HSMR is onvoldoende en moet ver-
beterd worden.

Uitleg

Charlson-index
De Charlson-index is een maat voor comorbiditeit. Deze maat wordt gebruikt bij de berekening 
van het gestandaardiseerde ziekenhuissterftecijfer (HSMR). In de index worden 17 groepen van 
comorbiditeit onderscheiden, bijvoorbeeld acuut myocardinfarct, kanker, en nieraandoeningen. 
Voor elke nevendiagnose van een patiënt wordt een score toegekend, bijvoorbeeld score 2 voor 
een nevendiagnose in de categorie ‘kanker’ en 3 voor een nevendiagnose in de categorie ‘ernstige 
leveraandoeningen’. De score is 0 bij patiënten zonder comorbiditeit; de maximale score is 6, 
ongeacht de totaalscore van de nevendiagnosen.
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