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Zijn 'eigen' zi€kenhris heeft mct,Kreff ,r,aj jaren geleden alingez€t op openheid en diàloog. fer keuze die

aardigwài heeft losgemaakt. Transparantie kàn ongemak geven, $cet de hoogste baas ran het Erasmus

\tedi.ch Ccnlrum. \ladr drt leidr rral, jui\r brsegints in.

Ol hij zelt \\cLccns ncl sche\€ ogen naar de.esultaten in ccn andcr ziekenluis hcctt gckcken? "Vast wcl.

vastuel...'Er.stKuipeÍs.srndsc clc maanden voorzitter lan de raad van besuurva. \ landsgroolÍe

acade.risch zickcnhuis. bcgint te lachen. ". . maaÍ lk weet zo gauw gccn voorbeeldl" Dcn scneus: 'Ik heb

gclaLlcn gczicn uit herburienland o\'erpijÍscorcs lan DaliönlcD nctbepaalde nrcdicatie nx betaalde

operalies. Dat maakte welindruli. mocl iI zeggen. Ma.rr andersom koÍnrool !oor.Ik was op ccn preserta-

lie in Harvard. urar dc succespercenlages van niertransplanlallcs !i:rn de besre Ancrilàanse Tiekenhuizcn

§erden geioond. Wal bleekrwljdocn hct Dogbeterllk moesr orijn besr docn het niei als eclstc te roepen.'

Ie.lereen $il in 7ljir vak dc bcsle rin. denki Ernst Kuiter§. rnaar da! kaD nier. Daar.on sluir rransparanrLc

som§ op olrgcm*. Dil bleek ook uit hei onlangs \'lrschcncn bocl \ierhalen uit het Erasmu§ MC. \!aJlrn

dc gcdachlen en erlaringen van paliöntcn, mede$erkers. beíuurdeÍ! en politicl over de ingcrette koer+

\ïljziging Tiln gcbundcld Cedachien formnlere ls óón dLng. zc nlct de buire.§,crc1d delen iets andcrs.

ERNSÍ KUIPERS, VOORZITTER RAAD VAN BESTI]IJR ERAST4US

I'4EDISCH CENTRUIq, OVER KWAL]TE TSTRANSPARANTIE



Hct billen- blootgevoelkon duidelijk niet op lcdcrs enthousiasme rekenen. Seiuige de terugblik ven

Kuipcrs' loorgrnger HansBiillcr. dic overalde teerÍand rook. DiillcÍ zclf haderll'ellolin. lk7ou

zeggen:laal naar Tien \r'at erspeelt.laat de dingen maarg€zegd rir. schrccf hij in hcl nawooÍd.

war was er geregd? Allccr alde reaciies op dc gebÍuikte slogan Patiènt prominent...

Somnige arrse. \raren ronduLl !cron!*?ard igd. ,A.1sof uc dat njcrwistcnlWar dachlieIan

'PeÍsoneel promincnl . ricpe. anderen. Erns! K ipers, zelf veel meer bezig m€l tr €/s '0-l8, dcnk! dal het

goed is om een verbindend lhcn1a tc Toeken en dearover discus§ie uit te lokken. "Ieder heeilziin e13(tr

verondcrsrcllir)gen. dal i§ rliild zol'

'Wil je weten ol ie hcl ccht goed doet I regl Kuipers. 'da n 7ul je vooral moeten weten hoc i:trdercn hcl

docn cn of§,atje doel. nogbeterkan. Dus 7ulje prcslelics ir maili cn gctal lcgcn clkaal alnroeren 7etten."

Kuifers. die opbicchr af en toe rerug te vcrlangen naar de \'ertrou\1'de \ïitietas van ziin liid àLs maag

daÍnleverarts. is voor Achmca een lan de 'koplopct\' n heÍ progruntma Kwalileilnn Zotg tonlam

dànnkankerdiagno$iek Kanser voor het voorkomen ven dcrc zicklc liggcn vooralin preveniie dooÍ

vroege d iagnostick niddeh. door in bevolkingsonderToek. uitgeloerde coloscopién Hoe n]eet re dc

k\ialiteit hieÍvanl OndersleuDd door 
^chmea. 

onlrikkcldc Ktdpcrs. samcn mcI colLega\ uit een grool



eental aÍIdcrc zickcnhuizcn. ccn bclrou*bare scl uilkomíindicalorcr hiervoor "Si.rpelwas dal rckcr

nieil klkih{ terug "Wai scoorle waaren loe beoordeel ie dall \\/e zalen met ticn nan rond de lalel en

ble\'er Íraar dlscussiëren. Alleen alde vraag:wanneer spreekje var een complicatie? A1s de patrènt na

ycrwijdcÍing van ccn policp op dc lC lcrcch[onn.ja allicht. Nlaar a] dic Íàdir daarvoorl DaaroleÍ blijk
je nog behoorlljk van meningte kun.en verschillen. De set die er nu llgt.7it goed inclkear cn is nrer re

inge$ikkeld. \borbcclden yan indicalorcn ril]: warcn dc darnen schoon cn is het coecum geTienl'

Kwaliteit meten is kwaliteit registreren 'De grers lan werjc meet ligt bij dc registratielast.' zegt Kuipers.

''Wc kcnnen daarlerlelende \oorbeelden van. Zo wilde de Inspeciie van on§$,elen hoc\'ccL proccnt ylrn de

paiiénten melcoelialie in hetjaar aanslullend op dc diagnosc drieliccr rai: de d iètist was ge*eesr Galjc

dit nier door. kÍeegje slraÍpunien Maarwie 7ou controleren of watje invuhjulst is?'

''\VàxI her om gia1." 7cgr Kuipers. "is niel om íl1cs lc $ctcn, naar om de relevante lerschille. rn bccld lc

kd.lgen. §'e \1€ten dat elke patiènt uniek is. door achtergrond, leefÍiil edèlljkheld. ncdicijngcbrulk. noem

nmr op. lbor dc één llcrkl chcno gocd. voor dc ander .iet. Dan rnoetcn wc dus op zoek naar manLererL

om te delecteren waar dat aan Ilgt. Daitan alleen door heel goed te monrto.en. in cohor-rondcrroclen.

hccl gocd te regisn-ere.. Precres waar acadcmLsche centraloor bestaan. Waar hclophoudl?

De vooruilgang houdlnooil op. Dc mcdischc tclhnick \ïord! steed! lcrlijnder indicatore. moeten daaÍii
nree. Ais iedereen 100'/. op alle indicaloren zou scoren, rou dal hclzelide zr.ln ak Ían.eerjc kindcrcn

lhursko.ren rnet alleen rienen op hunrapporl. Dan weetje dar er ier§.iet klopl oidatheltitdrordr\ooÍ




