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Sterfte binnen het Antonius Ziekenhuis 

• In het jaar 2015 13.340 unieke opnames 
 

• De totale ziekenhuissterfte bedraagt 212 
patiënten (1,6%) 
 

• Obducties: …, dit is exclusief de obducties 
aangevraagd door huisartsen en obducties op 
foetjes. 

 
• HSMR 2014 79 

 
 



Waarom een necrologiebespreking? 

• Het overlijden van patiënten brengt de vraag naar kwaliteit 
van zorg naar boven. 
 

• Publicatie van ziekenhuissterftecijfers (HSMR) ontbeert 
juiste interpretatie en leidt niet tot verbetering van zorg. 
 

• Evaluatie van kwaliteit vanuit kritische zelfreflectie, 
eventueel opsporen mogelijkheden verbetering van zorg 
 

• Bovenal leren van de dood door bespreking 
obductieresultaten / zorgprocessen. 
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De necrologiecommissie 
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Het begint met ... 

Dossier-onderzoek 
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Selectie van dossiers 

• Aanwezigheid van obductie! 

 

• Opvallende (niet wenselijke?) medisch-
inhoudelijke processen! 

 

• Medisch-ethische vraagstukken! 

 

• Tevens kan door behandelend arts bij overlijden 
een aanvraag ter bespreking worden ingediend! 



Aanschrijven betrokken artsen 

• Voorbereiden casuïstiek 

 

• Poging vragen te beantwoorden die worden 
opgeworpen door de necrologiecommissie 

 



De plenaire necrologiebespreking 

• 1 maal per kwartaal 
 

• Inhoud: 
– Obductiebespreking 
– Thematisch over een bepaald onderwerp met medisch inhoudelijke 

presentaties 
– Medisch-ethische discussies 

 
• Uitnodiging: 

– Medisch specialisten 
– Huisarts 
– Patholoog 
– Co-assistenten / PA-ers 



Uitkomsten 

• Met name een bespreking met een educatief 
doel! 

 

• Bij kwaliteitsissues / verbeterpunten in 
zorgprocessen wordt casus neergelegd bij 
commissie Kwaliteit & Veiligheid. 



Waarom deze presentatie? 

• Afname van het aantal obducties! 

 

• Wens tot optimaal rendement 
necrologiebespreking. 
– Graag aanwezigheid van huisarts, belangrijke 

input ontbreekt vaak vanuit de 1e lijn. 

– Bovenstaande leidt tot eenzijdige standpunten 
vanuit 2e lijns visie, terwijl belangrijke / essentiële 
perspectieven over ziektebeloop vanuit 1e lijn 
worden onderbelicht / niet worden herkend! 



Zorgen over minder lijkschouwingen 
12-04-2014, 09:21 
Aangepast op 12-04-2014, 09:50 
Binnenland 
In Nederland worden steeds minder 
obducties uitgevoerd. Het aantal 
inwendige lijkschouwingen is in twintig 
jaar met zestig procent afgenomen. Dat 
blijkt uit een onderzoek van het VPRO-
programma Argos. De Nederlandse 
Vereniging Voor Pathologie (NVVP) noemt 
de daling zorgwekkend. 
Van 9.811 obducties twintig jaar geleden 
werden er in 2013 nog maar 3.785 
uitgevoerd op minder dan 3 procent van 
de mensen die vorig jaar overleden. 

Hic locus est ubi mortui vivos docent! 

http://nos.nl/nieuws/binnenland/
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Graag interactie 

• De medisch specialisten moeten weer meer aandacht 
krijgen voor de obductie-vraag? 

 

• Is het naar uw mening wenselijk als huisarts deel te 
nemen aan de necrologiebespreking op uitnodiging? 

 

• Sowieso alle huisartsen in verzorgingsgebied 
uitnodigen voor de necrologiebespreking? 

 

• 1e lijns deelname in de commissie zelf? 


