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behorendebehorende bij het proefschrift: Spoedeisende hulp bij buikklachten. 
EvaluatieEvaluatie van het functioneren van de spoedeisende hulpafdeling 

aanaan de hand van patiënten met buikklachten 
tete verdedigen op 6 december 2000 door AAW van Geloven. 

1.. Het aantal zelfverwijzers op de spoedeisende hulpafdelingen van de Nederlandse 
ziekenhuizenn is groot en neemt toe. Deze ontwikkeling is niet te keren. 

2.. Een goed opgeleide eerste hulparts kan een uitstekende poortwachter van de 
gezondheidszorgg zijn. 

3.. Het is een slechte zaak dat artsen op een spoedeisende hulpafdeling niet worden 
geschooldd voor de taken die zij moeten vervullen. 

4.. Vooralsnog geldt voor de artsen op de spoedeisende hulpafdeling: "Ervaring is de 
optelsomm van alle vergissingen die je begaan hebt." 

5.. Oudere patiënten met buikklachten verdienen op de spoedeisende hulpafdeling extra 
aandacht;; immers bij een onjuiste opname diagnose is de mortaliteit significant hoger. 

6.. Zelfverwijzers komen niet onterecht maar ongerust. 

7.. Zelfverwijzing naar de spoedeisende hulpafdeling is alleen dan te keren als de 
patiëntenn in populaire tv-series (zoals E.R.) ook eerst naar de huisarts gaan. 

8.. De buit bij de operatieve behandeling van de bodypackers moet als gevonden voorwerp 
beschouwdd worden. 

9.. In de Nederlandse politiek leiden de Borstsparende behandelingen tot onvoldoende 
curatiee van de gezondheidszorg. 

10.. Nooit blijf t iets zoals het geweest is, niets bestaat om te blijven - R. Giphart 

11.. De term "medisch vluchteling" moet worden geïntroduceerd voor patiënten die door de 
wachtlijstproblematiekk hun heil in het buitenland zoeken. 

12.. Het werk van koeriers ligt soms zwaar op de maag. 

13.. Emergency Medicine, who cares? 
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Inleidin gg en opzet van studie 



HoofdstukHoofdstuk 1 

Inleidin g g 

Spoedeisendee geneeskunde is een specialisme waarvan de ontwikkeling in de 

meestee landen in de wereld nog duidelijk in de kinderschoenen staat. In enkele 

landenn zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland 

enn England is de spoedeisende geneeskunde echter al jaren een zelfstandig en 

officieell  erkend specialisme en bestaat er een aparte opleiding tot eerste hulparts 

(EH-arts).. De Verenigde Staten was het eerste land waar in 1979 de spoedeisende 

geneeskundee als officieel specialisme werd erkend, maar de ontwikkeling ervan 

heeftt vele jaren geduurd.1 De opleiding tot emergency physician in de Verenigde 

Statenn duurt tegenwoordig minimaal 3 en maximaal 4 jaar.2 Gedurende 1,5 jaar is 

menn werkzaam op de spoedeisende hulpafdeling (SEH-afdeling) en de opleiding 

wordtt aangevuld met stages op de ICU (intensive care unit), de kinder-ICU, de 

CCUU (cardiac care unit), een aantal klinische afdelingen en de ambulancedienst.3 

Tijdenss de opleiding worden vele colleges en enkele internationaal erkende 

cursussenn gevolgd, waaronder de ATLS (Advanced Trauma Life Support), ACLS 

(Advancedd Cardiac Life Support) en de PALS (Paediatric Advanced Life Support). 

Dee SEH-afdelingen in de Verenigde Staten zijn in de grote steden over het 

algemeenn veel drukker bezocht dan in Nederland. Patiëntenaantallen tussen de 

80.0000 en 120.000 per jaar zijn geen uitzondering. All e patiënten worden in de 

Verenigdee Staten in eerste instantie gezien door de EH-arts. Samen met een 

traumatoloogg is hij verantwoordelijk voor de opvang van verkeersslachtoffers en 

anderee patiënten met levensbedreigende letsels. Bij een reanimatie is de EH-arts 

verantwoordelijkk voor de coördinatie van het reanimatieteam. Het intuberen, 

inbrengenn van intraveneuze catheters en thoraxdrains zijn werkzaamheden die in de 

Verenigdee Staten door de EH-arts worden verricht. In enkele ziekenhuizen verricht 

dee EH-arts ook het echografisch onderzoek van de buik. De SEH-afdeling is hier 

meestall  een autonome afdeling, vaak met een eigen budget en een eigen 

management.4 4 

Slechtss in enkele landen in Europa heeft de spoedeisende geneeskunde zich ook 

ontwikkeldd tot een zelfstandig specialisme.4"6 In England valt de Accident and 

Emergencyy Medicine officieel onder de Royal College of Surgeons. De opleiding 
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duurtt 5 jaar en ziet er medisch-inhoudelijk ongeveer uit zoals in de Verenigde 

Staten.6'77 Deze vorm van spoedeisende geneeskunde, het "Engels-Amerikaans 

model",, is het meest bekend. Opgeleide en gekwalificeerde EH-artsen behandelen 

allee patiënten op de SEH-afdeling. De opvang op de plaats van het ongeval wordt 

verzorgdd door paramedici. 

Eenn ander model van spoedeisende geneeskunde is het "Frans-Duitse model". 

Landenn in Europa met deze vorm van spoedeisende geneeskunde zijn o.a. België, 

Frankrijk,, Duitsland, Portugal, Zweden en Zwitserland.9"14 In België zijn de EH-

artsenn medisch specialisten (meestal anesthesiologen) met een aanvullende 

opleiding.. In andere landen zoals Duitsland en Frankrijk dragen artsen van 

verschillendee specialismen zorg voor de opvang en behandeling van patiënten op 

dee SEH-afdeling. Deze EH-artsen worden samen met paramedici uitgezonden naar 

dee plaats van het ongeval en geven daar de meeste zorg. In het ziekenhuis 

behandelenn zij alleen de patiënten met bedreigde vitale functies en intoxicaties. De 

overigee patiënten worden na triage door een verpleegkundige direct verwezen naar 

dee verschillende specialismen.'' 

Dee situatie in Nederland is duidelijk anders dan in de Verenigde Staten. De 

SEH-afdelingenn zijn bij ons veel kleiner en rustiger (max. 40.000 patiënten per jaar 

inn de grote steden). Met name het aantal (verkeer s)slachtoffers met 

levensbedreigendee letsels en het aantal slachtoffers van geweldsmisdrijven is lager. 

Dee organisatie en werkwijze van de Nederlandse SEH-afdelingen is per ziekenhuis 

zeerr verschillend. De meeste SEH-afdelingen worden bemand door arts-assistenten 

vann een bepaald specialisme (meestal de chirurgie of interne geneeskunde). In 

sommigee ziekenhuizen bestaat de medische bezetting uit "poortartsen" of "EH-

artsen".. Met de term "poortarts" wordt over het algemeen bedoeld een basisarts op 

dee SEH-afdeling in tijdelijke dienst van het ziekenhuis, terwijl een "EH-arts" een 

basisartss in vaste dienst is. Maar deze benamingen worden vaak door elkaar 

gebruikt.. De titel EH-arts betekent dus niet (in tegenstelling tot vele andere landen) 

datt deze arts hiervoor een specifieke scholing heeft gehad. Tot voor kort bestond in 

Nederlandd geen opleiding tot EH-arts, recent is echter op enkele plaatsen een 

opleidingg tot EH-arts gestart. Deze opleiding heeft nog geen officiële status of 

erkenning. . 
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Hett Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam is een van de weinige 

ziekenhuizenn in Nederland dat al jaren EH-artsen in vaste dienst op de SEH-

afdelingg heeft. Zij zijn generalisten met een achtergrond als b.v. huisarts of 

tropenartss zonder specifieke spoedeisende hulpopleiding, maar met klinische 

ervaring.. De EH-artsen bemannen de SEH-afdeling 24 uur per dag en behandelen 

allee patiënten die zonder verwijzing van de huisarts de SEH-afdeling bezoeken 

(zelfverwijzers).. Zij kunnen zo nodig een specialist in consult vragen. De 

specialistenn behandelen alle door de huisarts verwezen patiënten. Deze voor 

Nederlandd weinig gebruikelijke situatie, waarbij EH-artsen met een vaste 

aanstellingg samenwerken met specialisten op een SEH-afdeling vormde de reden 

voorr een nadere studie. Zowel het functioneren van de SEH-afdeling als het 

functionerenn van de EH-arts in het bijzonder was onderwerp van studie. 

Eenn van de redenen waarom ongeveer vijftien jaar geleden in het OLVG gestart 

iss met het aanstellen van 'vaste' EH-artsen was de groeiende stroom zelfverwijzers. 

Inn Nederland is het regel, in tegenstelling tot vele andere landen, dat patiënten eerst 

dee huisarts (eerste lijn) raadplegen en door hem zo nodig worden doorverwezen 

naarr het ziekenhuis (tweede lijn). Deze zogenaamde poortwachtersfunctie van de 

huisartss wordt in de Nederlandse gezondheidszorg van groot belang geacht en is 

eenn belangrijk instrument om overconsumptie van specialistische zorg (de tweede 

lijn )) te voorkomen. Alleen patiënten met ingewikkelde, ernstige of zeldzame 

problematiekk dienen in de tweede lijn terecht te komen.15 De zelfverwijzers hebben 

omm allerlei redenen de "toegangspoort" via de huisarts gepasseerd. Voor deze 

groepp patiënten functioneert de EH-arts als poortwachter van de gezondheidszorg. 

Eenn deel van het werk van de EH-arts bestaat dan ook uit het behandelen van 

eerstelijnss aandoeningen, naast de acute tweedelijns zorg. 

Err is onderzoek gedaan naar de redenen van zelfverwijzing. In dit onderzoek 

wordenn onwetendheid en bezorgdheid van patiënten, de 24-uurs bereikbaarheid en 

deskundigheidd aanwezig op de SEH-afdelingen en de vermeende ongeschiktheid 

enn onbereikbaarheid van de huisarts, als belangrijkste redenen genoemd.16"23 Ook 

blijk tt de afstand tot het ziekenhuis van invloed te zijn op het aantal patiënten 

zonderr verwijzing.24"26 Pogingen om het aantal zelfverwijzers terug te dringen 

bijvoorbeeldd door middel van een streng terugverwijzings beleid naar de eerste lij n 
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zijnn niet succesvol gebleken. Het kan zelfs in het geval van medische 

inschattingsfoutenn tot juridische verwikkelingen leiden.27"30 

Omm de organisatie van een SEH-afdeling en het functioneren van de EH-arts te 

evaluerenn is in dit proefschrift gekozen voor patiënten met buikklachten. Voor deze 

groepp patiënten is gekozen omdat zij veelvuldig gebruik maken van de SEH-

afdelingg (ongeveer 5 tot 10% van alle SEH-bezoeken3134). Bovendien is bekend dat 

buikklachtenn dikwijl s leiden tot belangrijke diagnostische problemen. (Acute) 

buikpijnn kent vele verschillende oorzaken, variërend van onschuldig tot 

levensbedreigend.35'366 Een uiteindelijk onschuldige buikpijn kan in aanvang 

alarmerendd zijn, terwijl ernstige aandoeningen in het begin soms nauwelijks 

symptomenn veroorzaken. Bovendien kan het klinisch beeld in korte tijd van 

karakterr veranderen. Zonder behandeling kan een acuut buikbeeld een fataal 

beloopp hebben. Het op tijd stellen van een juiste diagnose en instellen van adequate 

behandelingg is van groot belang. In dit proefschrift is gekozen voor de totale groep 

patiëntenn met buikklachten en niet alleen voor de patiënten met een "acute buik" 

omdatt het onderscheid vaak moeilijk te maken is. De grens hier tussen is juist 

interessantt bij het bepalen van het aantal gemiste diagnoses. 
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Opzett  van studie 

Dee laatste jaren lijk t er op het gebied van de spoedeisende geneeskunde in 

Nederlandd veel te veranderen. In hoofdstuk 2 worden de resultaten gegeven van 

eenn enquête die in 1999 gehouden is op alle SEH-afdelingen in Nederland. Met 

behulpp van deze enquête werd de organisatie en werkwijze van de afdelingen 

bekeken.. De gegevens werden vergeleken met de resultaten van een (niet 

gepubliceerde)) enquête uit 1996. Gekeken is naar veranderingen op gebied van het 

aanbodd van patiënten, de personele bezetting, de verdeling van verantwoordelijk-

heden,, het kwaliteitsbeleid van de SEH-afdelingen en de visie op de toekomst. 

Dee EH-organisatie in het OLVG met 'vaste' EH-artsen en specialisten wordt 

beschrevenn in hoofdstuk 3 aan de hand van een grote groep patiënten die zich 

gedurendee 1 jaar presenteerden met buikklachten. Beschreven wordt de 

patiëntenstroomm op de SEH-afdeling, de diagnostiek en behandeling. De groep 

patiëntenn die meer dan één maal op de SEH-afdeling van het OLVG kwam, werd 

geanalyseerdd op eventueel gemiste diagnoses. Bij deze analyse ontbraken echter de 

follow-upp gegevens van de patiënten die in een ander ziekenhuis dan het OLVG 

terugkwamen.. Daarom is een prospectief onderzoek opgezet dat beschreven wordt 

inn hoofdstuk 4. Gedurende 6 maanden werden alle zelfverwijzers met 

buikklachten,, die door de EH-arts zelfstandig behandeld waren, gecontroleerd op 

eventuelee gemiste diagnoses. Dit werd verricht door middel van een schriftelijk 

enquêtee 2 weken na bezoek aan de SEH-afdeling. 

Omdatt bij zelfverwijzers de voorselectie door de huisarts niet heeft 

plaatsgevondenn verwacht men andere diagnoses bij deze patiënten dan bij 

verwezenn patiënten. In hoofdstuk 5 worden zelfverwijzers en door de huisarts 

verwezenn patiënten met buikklachten vergeleken. Onderzocht is het verschil in 

patiëntenkenmerken,, tijd van presentatie, diagnose, diagnostiek en behandeling. 

Hoofdstukk 6 toont de resultaten van een enquête gehouden onder 142 

huisartsenn uit de omgeving van het OLVG. Hierin werd de mening gevraagd van 

dee huisartsen over de recente veranderingen op het gebied van de spoedeisende 

geneeskundee (de toename van het aantal zelfverwijzers en de start van de opleiding 

tott EH-arts). Voorts werd gevraagd naar de huidige praktijkvoering, de regeling 
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vann de diensten van de huisartsen en hun verwachtingen en wensen met betrekking 

tott de organisatie van hun diensten in de toekomst. 

Vervolgenss wordt in hoofdstuk 7, van alle op de afdeling chirurgie opgenomen 

patiëntenn met buikklachten, de juistheid van de opnamediagnose geëvalueerd. 

Onderzochtt is hoe vaak de diagnose bij binnenkomst overeen kwam met de 

ontslagdiagnosee en of er bepaalde groepen patiënten te identificeren waren waarbij 

dee diagnose vaker gemist werd. Het effect van een onjuiste opnamediagnose op: de 

opnameduur,, het aantal negatieve laparotomieën, complicaties en mortaliteit, werd 

bestudeerd.. Omdat het stellen van een juiste diagnose bij patiënten ouder dan 80 

jaarr moeilijker bleek te zijn, werd deze specifieke groep patiënten nader 

geëvalueerd,, beschreven in hoofdstuk 8. 

Inn hoofdstuk 9 wordt een zeldzame groep patiënten, die met buikklachten de 

SEH-afdelingg bezoekt, geanalyseerd: "de bodypackers". Het onderzoek 

(retrospectieff  over 5 jaar) werd verricht in het AMC. De diagnostiek en resultaten 

vann de behandeling zijn geëvalueerd. Gekeken is of er bij opname voorspellende 

factorenfactoren te vinden waren, voor de keuze tussen conservatieve of chirurgische 

therapie. . 

Tenslottee wordt in hoofdstuk 10 een beschouwing gegeven over de bestaande 

situatiee van de spoedeisende geneeskunde in Nederland en de problemen die op dit 

momentt spelen op de SEH-afdelingen. Hierin worden ook de wensen en 

toekomstverwachtingenn besproken. Hoofdstuk 11 geeft een samenvatting van de 

verschillendee hoofdstukken. 
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Spoedeisendee hulpafdelingen aan vernieuwing toe. 
Resultatenn van een enquête (1999). 
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Samenvatting g 

Doel:Doel: Informatie verkrijgen over de organisatie en werkwijze van de SEH-

afdelingenn van Nederland in 1999 en de veranderingen in de laatste jaren. 

PatiëntenPatiënten en methoden: De medische en organisatorische hoofden van de SEH-

afdelingenn van alle ziekenhuizen in Nederland ontvingen een enquête met daarin 

vragenn over het aanbod van patiënten, de personele bezetting, de verdeling van 

verantwoordelijkheden,, het kwaliteitsbeleid en de visie op de toekomst van de 

SEH-afdeling.. De resultaten werden vergeleken met gegevens van een 

vergelijkbaree enquête uit 1996. 

Resultaten:Resultaten: In Nederland hadden in 1999, 113 ziekenhuizen een SEH-afdeling; 

105/1133 retourneerden de enquête (respons 93%). De responderende groep bestond 

uitt 8 (8%) academische ziekenhuizen, 43 (41%) niet academische opleidings-

ziekenhuizenn en 54 (51%) perifere ziekenhuizen zonder opleiding. In 92% van de 

enquêtess werd aangegeven dat het totale patiënten aanbod de laatste jaren toenam. 

Inn 44% van de ziekenhuizen komt meer dan de helft van alle patiënten op de SEH-

afdelingg zonder verwijzing van de huisarts. De meeste ziekenhuizen zijn van 

meningg dat dit percentage de laatste jaren toeneemt. Het aantal ziekenhuizen met 

chirurgischee AGNIO's en AGIO's op de SEH-afdeling neemt af (52% in 1996 

versuss 41% in 1999). Steeds meer ziekenhuizen hebben EH-artsen of poortartsen in 

dienstt (24% in 1996 versus 45% in 1999). Van de verpleegkundigen op de SEH-

afdelingg heeft 92% een specifieke opleiding gevolgd; 30%o van de artsen heeft geen 

apartee scholing gehad, de overige artsen meestal alleen een introductiecursus en/of 

ATLS-cursus.. De eind-verantwoordelijkheid voor medische en organisatorische 

zakenn ligt tegenwoordig minder vaak bij de medisch directeur en vaker bij de 

medischee staf of een specialist. Spoedeisende geneeskunde is volgens 88% van de 

ziekenhuizenn in de toekomst als zelfstandig specialisme levensvatbaar; 35% is van 

plann om in de toekomst een opleiding tot EH-arts te starten. 

Conclusie:Conclusie: Bijna alle ziekenhuizen geven een stijging aan van het aantal patiënten 

datt de SEH-afdeling bezoekt, met name het percentage zelfverwijzers neemt toe. 

Err is sprake van een trend waarbij steeds meer ziekenhuizen EH-artsen in dienst 

hebbenn in plaats van assistenten chirurgie. De meeste verpleegkundigen hebben 

eenn specifieke scholing gehad, de artsen nog nauwelijks. 
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Abstract t 
EmergencyEmergency departments in The Netherlands. Patients, staff, and organisation. 

AnAn evaluation. 

Objective:Objective: To obtain information about the patients, staff and organisation of the 

emergencyy departments in The Netherlands (1999) and to evaluate the changes 

overr recent years. 

PatientsPatients and methods: The medical and organisational managers of the emergency 

departmentss of all hospitals in the Netherlands were sent a questionnaire with 

questionss concerning numbers of patients, staffing, responsibilities, quality of the 

emergencyy department and future developments. The results were compared with 

dataa obtained from a comparable questionnaire sent in 1996. 

Results:Results: In The Netherlands 113 hospitals (out of 126 hospitals) have an 

emergencyy department; 105/113 returned the questionnaire (93%). The group 

consistedd of 8 (8%) academic hospitals, 43 (41%) non-academic training hospitals 

andd 54 (51%) hospitals without a training programme. In 92% of the hospitals there 

wass an increase of the number of patients visiting the emergency department over 

thee years. In 44% of the hospitals more than half the patients were self-referred and 

mostt hospitals take the view that this percentage has increased in recent years. The 

numberr of emergency departments staffed by surgical trainees has decreased (52% 

inn 1996 versus 41% in 1999) and an increasing number of hospitals employ 

emergencyy physicians (24% in 1996 versus 45% in 1999). In the emergency 

departmentt 92% of the nurses have had a specific training. In contrast to them 30% 

off  the physicians have had no specific training and the rest of them have followed 

differentt courses like ATLS. However, none of the emergency physicians was fully 

trainedd in emergency medicine. Emergency medicine wil l be an independent 

specialtyy in the future according to 88% of all respondents, and 35% intends to 

initiatee a training programme for emergency physicians in the future. 

Conclusion:Conclusion: Almost all hospitals reported an increase in the number of patients 

visitingg the emergency department, especially the number of self-referred patients. 

Wee observed that more emergency departments are now staffed by emergency 

physicianss instead of surgical residents. The training of the nurses at the emergency 

departmentt is good, but the training of the doctors is not sufficient yet. 
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Inleidin g g 
Inn een aantal landen buiten Nederland is de spoedeisende geneeskunde een 

zelfstandigg en officieel erkend specialisme en bestaat er een aparte opleiding tot 

eerstee hulparts (EH-arts). Het specialisme houdt zich bezig met zowel eerstelijns 

alss acute tweedelijns gezondheidszorg.1,2 De Verenigde Staten was het eerste land 

waarr in 1979 de spoedeisende geneeskunde als officieel specialisme werd erkend. 

Inn Nederland is spoedeisende geneeskunde geen zelfstandig specialisme. 

Aangezienn een groot deel van de patiënten de spoedeisende hulpafdeling (SEH-

afdeling)) bezoeken wegens een chirurgische aandoening, werden de SEH-

afdelingenn van oudsher meestal bemand door assistenten chirurgie, al dan niet in 

opleiding.. De laatste jaren verandert de organisatie en werkwijze van de SEH-

afdelingenn in Nederland. Door allerlei maatschappelijke veranderingen lijk t er 

sprakee te zijn van een toenemend aantal mensen dat, zonder verwijzing van de 

huisarts,, de SEH-afdeling bezoekt. Door deze toenemende stroom zelfverwijzers 

(mett voornamelijk eerstelijns aandoeningen) wordt de druk op de SEH-afdelingen 

groterr en worden in steeds meer ziekenhuizen poortartsen of EH-artsen aangesteld. 

Dee termen "EH-arts" en "poortarts" worden door veel ziekenhuizen zonder 

onderscheidd van elkaar gebruikt. Men verstaat onder "poortarts" meestal een 

basisartss op de SEH-afdeling in tijdelijke dienst van het ziekenhuis en onder "EH-

arts""  een basisarts met een vast contract. In Nederland betekent de benaming EH-

artss dus niet (in tegenstelling tot vele andere landen) dat zij een specifieke scholing 

hebbenn gehad. Het wordt steeds moeilijker om basisartsen in vaste dienst te nemen 

voorr het werk op de SEH-afdeling. Door de vele wisselingen van poortartsen 

ontstaatt een gebrek aan continuïteit en kwaliteit. Op een aantal plaatsen in 

Nederlandd is een specifieke opleiding tot EH-arts gestart. 

Doell  van het onderzoek was om door middel van een enquête informatie te 

verkrijgenn over de huidige organisatie en werkwijze van de SEH-afdelingen in 

Nederlandd en de veranderingen in de laatste jaren. Hiertoe konden de gegevens 

wordenn vergeleken met die van een soortgelijke enquête uit 1996. 
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Patiëntenn en methoden 
Beginn 2000 werd naar de medische en organisatorische hoofden van de SEH-

afdelingenn van alle ziekenhuizen in Nederland een enquête gestuurd. Gevraagd 

werdd om deze enquête gezamenlijk in te vullen. De enquête had tot doel informatie 

tee verzamelen over het aanbod van patiënten, de personele bezetting, de verdeling 

vann verantwoordelijkheden, het kwaliteitsbeleid van de SEH-afdeling en de visie 

opp de toekomst. Van de 126 ziekenhuizen in Nederland hebben 113 ziekenhuizen 

eenn SEH-afdeling; 105 van de 113 ziekenhuizen met een SEH-afdeling 

retourneerdenn de enquête (respons 93%). 

Dee resultaten van deze enquête werden vergeleken met de resultaten van een 

vergelijkbaree enquête (niet gepubliceerd) die in 1996 vanuit de Nederlandse 

Verenigingg voor Traumatologic werd gehouden op alle SEH-afdelingen in 

Nederland.. In 1996 hadden 111 ziekenhuizen een SEH-afdelingen; 71 van de 111 

ziekenhuizenn retourneerden de enquête (respons 64%). De statische analyse werd 

uitgevoerdd met behulp van de x2-test. Een p < 0.05 werd als significant beschouwd. 

Resultaten n 
Dee groep van 105 ziekenhuizen die de enquête terugstuurden bestond uit 8 (8%) 

academischee ziekenhuizen, 43 (41%) niet academische opleidingsziekenhuizen en 

544 (51%) perifere ziekenhuizen zonder opleiding. Deze verdeling kwam overeen 

mett de verdeling in 1996. All e 105 ziekenhuizen hadden een 24 uurs SEH-afdeling. 

Opp de SEH-afdeling van 15 ziekenhuizen was een observatorium aanwezig (zowel 

inn grote als kleine ziekenhuizen). De helft was ontevreden over het functioneren 

vann het observatorium, voornamelijk door onvoldoende verpleegkundig personeel. 

Aanbodd patiënten 

Ongeveerr 1,5 tot 2 miljoen patiënten bezoeken per jaar een SEH-afdeling in 

Nederland.. De gegevens met betrekking tot patiënten aanbod zijn verzameld in 

tabell  I. Tevens is in deze tabel aangegeven of de ziekenhuizen vonden dat het 

aantall  patiënten de laatste jaren toenam. Exacte gegevens werden niet gevraagd. 

Hett percentage patiënten dat volgens de responderende ziekenhuizen óók of béter 

doorr de huisarts behandeld had kunnen worden is ook vermeld in tabel I. 
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TabelTabel I: Patiënten aanbod per jaar (%) en aantal ziekenhuizen (%) dat van oordeel is dat 

hethet aantal patiënten toeneemt. Spoedeisende hulpafdelingen in Nederland in 

19961996 en 1999. 

Totaall aantal patiënten 

Percentagee zelfverwijzers 

Percentagee door huisarts 

verwezen n 

Percentagee door CPA 

verwezen n 

Percentagee heelkundige 

patiëntenn a 

Percentagee patiënten dat ook 

off beter door HA behandeld 

hadd kunnen worden 

<10.0000 0 

10.000-20.000 0 

20.000-30.000 0 

30.000-40.000 0 

>40.0000 0 

Toename?? Ja 

<30% % 

30-50% % 

50-70% % 

>70% % 

Toename?? Ja 

<30% % 

30-50% % 

50-70% % 

>70% % 

Toename?? Ja 

<30% % 

30-50% % 

Toename?? Ja 

<30% % 

30-50% % 

50-70% % 

>70% % 

<10% % 

10-30% % 

30-50% % 

50-70% % 

>70% % 

1996 6 

n=71 1 

17 7 

38 8 

12 2 

4 4 

0 0 

14 4 

27 7 

25 5 

5 5 

18 8 

38 8 

11 1 

4 4 

63 3 

8 8 

4 4 

10 0 

30 0 

27 7 

(%) ) 

(24) ) 

(53) ) 

(17) ) 

(6) ) 

(0) ) 

(20) ) 

(38) ) 

(35) ) 

(7) ) 

(25) ) 

(53) ) 

(16) ) 

(6) ) 

(89) ) 

(11) ) 

(6) ) 
(14) ) 

(42) ) 

(38) ) 

1999 9 

n=105 5 

23 3 

47 7 

28 8 

5 5 

2 2 

97 7 

23 3 

36 6 

36 6 

10 0 

80 0 

30 0 

49 9 

21 1 

5 5 

65 5 

83 3 

22 2 

70 0 

1 1 

20 0 

63 3 

21 1 

11 1 

56 6 

30 0 

7 7 

1 1 

P<0.05 5 

(%) ) 

(22)) -

(45) ) 

(26) ) 

(5) ) 

(2) ) 
(92) ) 

(22)) -

(34) ) 

(34) ) 

(10) ) 

(76) ) 

(28)) -

(47) ) 

(20) ) 

(5) ) 
(62) ) 

(79)) -

(21) ) 

(67) ) 

(1) ) 
(19) ) 

(60) ) 

(20) ) 

(10) ) 

(53) ) 

(29) ) 

(7) ) 

(D D 

aa alle patiënten met aandoeningen op gebied van de chirurgie, inclusief kleine traumata zoals 

schaafwondenn en enkeldistorsies 
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Inn 46% van de ziekenhuizen werden actieve pogingen gedaan om deze groep 

patiëntenn van de SEH-afdeling te weren. Deze bestonden meestal uit het 

voorlichtenn van de patiënten (met behulp van folders) en het direct overleggen met 

enn terugverwijzen naar de huisarts. Het acuut overplaatsen van patiënten vanaf de 

spoedeisendee hulpafdeling naar een ander ziekenhuis in verband met een tekort aan 

opnamee capaciteit kwam in 79 (75%) van de ziekenhuizen regelmatig voor. De 

frequentiee hiervan varieerde van één maal per 3 maanden tot 2 maal per dag; in 34 

ziekenhuizenn vaker dan één maal per week. In totaal gaat het om ruim 8.000 

gedwongenn overplaatsingen per jaar in Nederland. Grote ziekenhuizen in het 

westenn van het land (regio Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) hadden het meest 

tee maken met een gedwongen overplaatsing, voornamelijk door gebrek aan 

verpleegkundigg personeel op de afdeling. 

Personelee bezetting. 

Eenn overzicht van de personele bezetting van de SEH-afdeling in 1996 en in 

19999 wordt gegeven in tabel II. 

TabelTabel II: Overzicht van de personele bezetting (%). Spoedeisende hulpafdelingen in 

NederlandNederland in 1996 en 1999. 

Artsenn bezetting: 

EH-artss / poortarts 

Chirurgischee AG(N)IOa 

Anderee AG{N)IO 

HAIOb b 

Specialist t 

Medischh hoofd? Ja 

Verpleegkundigg hoofd? Ja 

Organisatorischh hoofd d? Ja 

Administratieff personeel? Ja 

1996 6 

n=71 1 

17 7 

37 7 

3 3 

9 9 

5 5 

46 6 

65 5 

43 3 

{%) ) 

(24) ) 

(52) ) 

(4) ) 
(13) ) 

(7) ) 

(65) ) 

(92) ) 

(61) ) 

1999 9 

n=105 5 

47 7 

43 3 

9 9 

3 3 

3 3 

79

92 2 

29 9 

69 9 

P<0.05 5 

(%) ) 

(45) ) 

(41) ) 

(8) ) 

(3) ) 

(3) ) 

(75) ) 

(88) ) 

(28) ) 

(66) ) 

aa AG(N)IO = assistent geneeskundige (niet) in opleiding 
bb HAIO = huisarts in opleiding 
cc Indien medisch hoofd aanwezig is dan is dat in 75% een chirurg 
dd anders dan medisch of verpleegkundig hoofd 
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Verdelingg van verantwoordelijkheden. 
Tabell  III toont een overzicht van de verdeling van verantwoordelijkheden op 

hett gebied van medische en organisatorische zaken en wie de "triage aan de poort" 
(onderr andere wel/niet retour naar huisarts of naar welk specialisme) verricht. 

TabelTabel Hl: Overzicht van de verdeling van verantwoordelijkheden, 

hulpafdelingenhulpafdelingen in Nederland in 1996 en 1999. 

Spoedeisende Spoedeisende 

Eindverantwoordelijk--

heidd medische zaken 

Niett geregeld 

Directeur r 

Chirurg g 

Anderee spec. / med. 

EH-artss / poortarts 

staf f 

1996 6 

n=71 1 

9 9 

22 2 

37 7 

2 2 

1 1 

(%) ) 

(13) ) 

(31) ) 

(52) ) 

(3) ) 

(D D 

1999 9 

n=105 5 

9 9 

15 5 

47 7 

30 0 

4 4 

(%) ) 

(9) ) 
(14) ) 

(44) ) 

(29) ) 

(4) ) 

P<0.05 5 

--
* * 
--
* * 
--

Schriftelijkk geregeld? Ja 28 8 (39)) 66 (63) ) 

Eindverantwoordelijk--

heidd organisatorische 

zaken n 

Verantwoordingg voor 

triage e 

Beleidscommissie? ? 

Protocollen? ? 

Niett geregeld 

Directeur r 

Chirurg g 

Anderee spec. / med. staf 

EH-artss / poortarts 

Schriftelijkk geregeld? Ja 

Niett geregeld 

Verpleegkundige e 

EH-artss / poortarts 

AG(N)iOO a 

Specialist t 

HAIOb b 

Ja a 

Ja a 

Accordering?? Ja 

6 6 

49 9 

10 0 

6 6 

0 0 

32 2 

0 0 

28 8 

16 6 

22 2 

2 2 

3 3 

42 2 

64 4 

37 7 

(9) ) 
(69) ) 

(14) ) 

(8) ) 

(0) ) 

(45) ) 

(0) ) 
(39) ) 

(23) ) 

(31) ) 

(3) ) 

(4) ) 

(59) ) 

(90) ) 
(53) ) 

6 6 

42 2 

12 2 

43 3 

2 2 

72 2 

2 2 

42 2 

31 1 

25 5 

3 3 

2 2 

822 c 

1022 d 

72 2 

(6)) -

(40)) * 

(11)) -
(41)) * 

(2) ) 

(69)) * 

(2) ) 
(40)) -

(29)) -

(24)) -

(3) ) 

(2) ) 

(78)) * 

(97)) -
(70)) * 

AG(N)IOO = assistent geneeskundige (niet) in opleiding 

HAIOO = huisarts in opleiding 

Indienn er wel een commissie is, is dit in meer dan 3/4 van de gevallen alleen een SEH-commissie, 

zeldenn een specifieke traumacommissie of beide. 

mett name het ATLS (Advanced Trauma Life Support)-protocol (76%) 
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Tevenss staat in deze tabel vermeld of er een speciale commissie is aangesteld voor 

hett bepalen van het beleid op de SEH-afdeling en of er protocollen worden 

gebruiktt op de SEH-afdeling. 

Kwaliteitsbeleid. . 

Dee scholing van de artsen en de verpleegkundigen op de SEH-afdeling is 

vermeldd in tabel IV. In tabel V wordt een overzicht gegeven van de registratie van 

verrichtingen,, diagnoses, complicaties en klachten. Gevraagd werd naar het 

functionerenn van bepaalde teams en werkbesprekingen. 

TabelTabel IV: Overzicht opleiding van personeel. Spoedeisende hulpafdelingen in Nederland 

inin 1996 en 1999. 

Artsen n 

Verpleegkundigen n 

Geen n 

Opleidingg tot EH-arts 

Introductiecursus s 

ATLS-cursuss a 

Cursuss ECG beoordelen 

Cursuss röntgenfoto's 

beoordelen n 

Geen n 

SEH-opleiding g 

ICU-opleiding g 

TNCCb b 

1996 6 

n=71 1 

34 4 

0 0 

21 1 

9 9 

7 7 

7 7 

4 4 

67 7 

7 7 

0 0 

{%) ) 

(48) ) 

(0) ) 
(30) ) 

(13) ) 

(10) ) 

(10) ) 

(6) ) 
(95) ) 

(10) ) 

(0) ) 

1999 9 

n=105 5 

31 1 

4 4 

35 5 

28 8 

6 6 

1 1 

4 4 

97 7 

0 0 

7 7 

P<0.05 5 

(%) ) 

(30)) * 

(4) ) 

(33)) -

(27)) * 

(6) ) 

(1) ) 

(4) ) 

(92)) -

(0)) -

(7) ) 

aATLSS = Advanced Trauma Life Support 
bTNCCC = Trauma Nurse Core Course 

Omdatt in sommige ziekenhuizen meerdere cursussen of opleidingen werden gevolgd is het totaal 

aantall ziekenhuizen in 1996 meer dan 71 en in 1999 meer dan 105 en het percentage groter dan 100% 
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TabelTabel V: Registratie van verrichtingen, diagnoses, complicaties en klachten en 

functionerenfunctioneren van bepaalde teams en besprekingen. Spoedeisende 

hulpafdelingenhulpafdelingen in Nederland in 1996 en 1999. 

Registratiee verrichtingen ? 

Registratiee diagnoses ? 

Registratiee complicaties ? 

Registratiee klachten ? 

Multidisciplinaire e 

bespreking g 

Speciaall team 

Primairee opvang van 

multitraumaa patiënt 

Jaarverslag g 

Wetenschappelijk k 

onderzoek k 

Ja a 

Ja a 

Ja a 

Ja a 

Ja a 

Geen n 

Reanimatiee team 

Traumaa team 

Anderr team 

Traumaa team 

EH-artss alleen 

AG(N)IOO chirurgied 

Anaesthesist t 

HAIOO e 

Nee e 

Ja,, apart 

Ja,, heelkunde verslag 

Ja,, anders 

Ja a 

1996 6 

n=71 1 

68 8 

48 8 

14 4 

55 5 

27 7 

26 6 

41 1 

28 8 

0 0 

37 7 

22 2 

6 6 

6 6 

(%) ) 

(96) ) 

(68) ) 

(20) ) 

(78) ) 

(38) ) 

(37) ) 

(58) ) 

(40) ) 

(0) ) 

(52) ) 

(31) ) 

(9) ) 

(8) ) 

1999 9 

n=105 5 

900 a 

655 b 

11 1 

82 2 

43c c 

19 9 

69 9 

56 6 

3 3 

69 9 

7 7 

26 6 

1 1 

2 2 

49 9 

31 1 

10 0 

15 5 

25 5 

P<0.05 5 

(%) ) 

(86)) * 

(62)) -

(10)) -

(78)) -

(41)) -

(18)) * 

(66)) -

(53)) -

(3) ) 

(66) ) 

(7) ) 
(25) ) 

(D D 
(D D 

(47)) -

(29)) -

(10)) -
(14)) -

(24) ) 

aa bij 7 ziekenhuizen hiervan alleen voor de trauma, bij de overige 83 voor alle specialismen 
bb in 11 ziekenhuizen alleen voor de trauma, in de overige 54 voor alle specialismen 
cc in 39 ziekenhuizen alleen voor trauma, in 4 voor alle specialismen 
dd opvang met of zonder traumatoloog. AG(N)IO = assistent geneeskundige (niet) in opleiding 
ee HAIO = huisarts in opleiding 
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Toekomstverwachting. . 

Vann alle respondenten zijn 92 (88%) van mening dat spoedeisende geneeskunde 

eenn toekomst heeft als apart specialisme. Zevenendertig (35%) ziekenhuizen 

hebbenn plannen om in de toekomst een opleiding tot EH-arts te starten. In 33 

(31%)) ziekenhuizen heerst de mening dat huisartsen in plaats van EH-

artsen/poortartsenn op de SEH- afdeling een goed alternatief zou zijn. De overige 

69%% vindt dit geen goed alternatief met name omdat de huisarts onvoldoende is 

opgeleidd voor de opvang en behandeling van patiënten met spoedeisende 

tweedelijnss aandoeningen. 

Bijj  bijna alle ziekenhuizen (92%) bestaat de behoefte aan meer contact tussen 

dee SEH-afdelingen (bv. regionale bijeenkomsten, uitwisselen van protocollen). 

Beschouwing g 

Vanwegee de goede respons (93%) geeft deze enquête een betrouwbaar overzicht 

vann de huidige organisatie en werkwijze van alle SEH-afdelingen in Nederland. De 

responss in 1996 was beduidend lager (64%), maar de verdeling van respons over de 

academischee ziekenhuizen, niet academische opleidingsziekenhuizen en perifere 

ziekenhuizenn zonder opleiding is in 1996 gelijk aan 1999, waardoor vergelijking 

mogelijkk is. 

Inn 1999 bezochten ongeveer 1,5 tot 2 miljoen patiënten in Nederland een SEH-

afdeling.. Volgens 92% van de geënquêteerde ziekenhuizen is er de laatste jaren 

sprakee van een stijging van dit patiëntenaanbod op de SEH-afdeling. In de 

literatuurr worden hierover geen getallen gegeven, wel wordt een duidelijke stijging 

beschrevenn van het aantal opnames via de SEH-afdeling.3"7 Het merendeel van de 

ziekenhuizenn vindt dat ook het percentage zelfverwijzers, door huisarts verwezen 

patiëntenn en via de CPA binnengebrachte patiënten toeneemt. We kunnen deze 

toenamee in patiëntenaanbod echter niet bevestigen door vergelijking van de 

gegevenss van 1996 met 1999. Mogelijk dat deze stijging vooral vóór 1996 heeft 

plaatss gevonden of dat dit verklaard kan worden door de meetmethode (er zijn geen 

exactee getallen gevraagd). 

Inn de literatuur zijn ook duidelijke aanwijzingen voor een stijging van het aantal 

zelfverwijzerss op de SEH-afdelingen. Van deze zelfverwijzers had 39 tot 75% in 
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feitee adequaat door de huisarts geholpen kunnen worden.8"16 Uit de resultaten van 

dezee enquête komt naar voren dat bijna alle ziekenhuizen dit percentage patiënten 

schattenn op 10 tot 50%. Ondanks actieve pogingen (door ongeveer de helft van de 

ziekenhuizen)) om deze groep patiënten van de SEH-afdeling te weren, neemt het 

aantall  zelfverwijzers toe. Ook uit eerder uitgevoerde onderzoeken blijkt het 

onmogelijkk om de stijging van het aantal zelfverwijzers tegen te gaan.1 _i Een 

strengg terugstuur beleid mislukte; het veroorzaakte onvrede bij patiënten en 

verplaatsingg van het probleem naar andere ziekenhuizen. Dit kan zelfs in het geval 

vann medische inschattingsfouten tot juridische verwikkelingen leiden. De 

toenamee van het aantal zelfverwijzers is waarschijnlijk moeilijk tegen te gaan 

omdatt de oorzaak ligt op het gebied van maatschappelijke veranderingen, 

toegenomenn mondigheid van de patiënt en veranderde bereikbaarheid van de 

huisarts.. Een oplossing voor dit probleem zal dan ook eerder gelegen zijn in het 

verbeterenn van de opvang van deze patiënten op de SEH-afdeling dan in een 

pogingg om zelfverwijzing tegen te gaan. 

Inn de medisch personele bezetting van de SEH-afdelingen is de laatste jaren 

veranderingg gekomen. Er is duidelijk een trend waarneembaar waarbij het aantal 

ziekenhuizenn met chirurgische assistenten op de SEH-afdeling afneemt. Steeds 

meerr ziekenhuizen nemen EH-artsen of poortartsen in dienst. Het merendeel heeft 

eenn tijdelijk dienstverband. De huidige opleiding van de artsen op de SEH-afdeling 

iss per ziekenhuis verschillend en de inhoud is meestal zeer beperkt. Dertig procent 

vann de artsen heeft in het geheel geen specifieke scholing in de spoedeisende 

geneeskundee gehad en de overige artsen meestal alleen een introductiecursus of de 

ATLSS (Advanced Trauma Life Support)-cursus. In enkele ziekenhuizen in 

Nederlandd is recent een speciale opleiding voor EH-artsen gestart. In de literatuur 

zijnn geen harde gegevens te vinden, waaruit blijkt dat een specifieke opleiding voor 

artsenn op de SEH-afdeling zou leiden tot betere resultaten. Toch lijk t dit een 

logischee veronderstelling. 

Dee opleiding van de artsen blijf t duidelijk achter bij die van de 

verpleegkundigenn werkzaam op de SEH-afdeling. Zij zijn over het algemeen al 

jarenn goed opgeleid; 92% heeft een specifieke opleiding tot SEH-verpleegkundige 
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gevolgd.. De TNCC (Trauma Nurse Core Course) opleiding voor verpleegkundigen 

daarentegenn wordt nog maar door weinigen gevolgd (slechts 7%). In de personele 

bezettingg van de staf (verpleegkundig hoofd en medisch hoofd) zijn geen duidelijke 

veranderingenn opgetreden. 

Ookk op gebied van de verantwoordelijkheden op de SEH-afdeling zijn er de 

laatstee jaren een aantal zaken veranderd. De eindverantwoordelijkheid voor 

medischee en organisatorische zaken ligt tegenwoordig minder bij de medisch 

directeurr en is verschoven naar de medische staf of een medisch specialist. Deze 

eindverantwoordelijkheidd lijk t ook schriftelijk beter vastgelegd. Meer ziekenhuizen 

hebbenn een speciale commissie voor het bepalen van het beleid op de SEH-

afdeling.. In de meeste ziekenhuizen zijn protocollen aanwezig en deze zijn ook 

vakerr geaccordeerd door de medische staf of directeur. 

Dee triage van patiënten wordt nog steeds in 40% van de ziekenhuizen verricht 

doorr een verpleegkundige. Uit doelmatigheidsoverwegingen proberen veel 

ziekenhuizenn op deze manier de grote stroom patiënten (met name zelfverwijzers) 

tee reguleren. De inspectie voor de volksgezondheidszorg keurt de medische triage 

doorr verpleegkundigen echter vooralsnog af omdat het een aan artsen 

voorbehoudenn handeling is. Zij adviseert de triage door artsen te laten verrichten, 

duidelijkee afspraken met huisartsen te maken en huisartsposten in te richten. 

Ookk de registratie van verrichtingen, diagnoses, klachten en complicaties is 

evenminn verbeterd in de afgelopen jaren. Ondanks een toename van het aantal 

juridischee claims in Nederland, registreert slechts 10% van de ziekenhuizen de 

complicatiess op de SEH-afdeling. 

Hett overgrote deel (88%) van de geënquêteerde ziekenhuizen is van mening dat 

dee spoedeisende geneeskunde als apart specialisme toekomst heeft; 35% is van 

plann zelf in de toekomst EH-artsen op te gaan leiden. Anderzijds geeft 31% van de 

ziekenhuizenn aan dat zij een huisarts op de SEH-afdeling een goed alternatief 

vinden.. Uit enkele artikelen komt naar voren dat het bemannen van de SEH-

afdelingg met huisartsen veilig en mogelijk kostenbesparend is.13'21"24 Maar een 

recentt gepubliceerd gerandomiseerd onderzoek heeft aangetoond dat de huisarts 
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zelfss meer aanvullend onderzoek aanvraagt dan een EH-arts. Het merendeel van 

dee geënquêteerde ziekenhuizen vindt de huisarts op de SEH-afdeling geen goed 

alternatief,, omdat hij hiervoor onvoldoende is opgeleid. De huisarts is weliswaar 

goedd bekend met de diagnostiek en behandeling van eerstelijns aandoeningen, 

maarr is onvoldoende geschoold en getraind in de opvang en behandeling van 

spoedeisendee tweedelijns aandoeningen. Met een arts op de SEH-afdeling die 

alleenn de eerstelijns pathologie behandelt (zonder de patiënt verder te vervolgen en 

behandelen),, zal een functie ontstaan met weinig toekomstperspectief en 

werkvoldoening.. Er moet gestreefd worden naar de opleiding van een arts die het 

gehelee eerste hulpwerk kan omvatten. Er kan dan een specialisme ontstaan met 

uitdagingg en toekomst perspectief; een vak dat door geen ander vakgebied gedekt 

wordtt hoewel het vele raakvlakken heeft met alle specialismen. ' ' ' 

Maarr zover is het nog niet in Nederland. Jaarlijks komt een grote groep 

patiëntenn op een matig georganiseerde en onvoldoende gekwalificeerde SEH-

afdeling.. Er is weliswaar sprake van een geleidelijke ontwikkeling, maar deze 

ontwikkelingg komt nog nauwelijks toe aan de behoefte van het stijgende aantal 

patiëntenn en de toenemende kwaliteitseisen. Aanpassing van de SEH-afdelingen 

aann deze veranderingen zal noodzakelijk zijn, vooral wat betreft personele 

bezetting,, opleiding en beleid. Omdat de overheid het aantal ziekenhuizen in 

Nederlandd verder wil terugbrengen, zullen de SEH-afdelingen in de toekomst 

groterr worden en zal er nog meer behoefte bestaan aan een goede EH-organisatie. 

Dee ontwikkeling van het vak spoedeisende hulp verpleegkundige verloopt 

voorspoedig,, maar die van de medicus blijf t achter. De opvang en behandeling van 

patiëntenn op de SEH-afdeling wordt nog te vaak verricht door onervaren en 

ongeschooldee artsen. De opleiding van EH-artsen staat op dit moment nog in de 

kinderschoenen.. De ziekenhuizen die deze opleiding gaan verzorgen zullen 

intensieff  samen moeten werken om te komen tot een goede, gestandaardiseerde en 

gevalideerdee opleiding. 
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Samenvatting g 

Doel:Doel: Inventariseren van de opvang en behandeling van patiënten met buikklachten 

opp de spoedeisende hulpafdeling (SEH-afdeling), door eerste hulpartsen (EH-

artsen)) samen met specialisten. 

PatiëntenPatiënten en methoden: Van de 3235 patiënten met buikklachten die in 1997 de 

SEH-afdelingg van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis bezochten, werden gegevens 

verzameldd over diagnostiek, behandeling en beloop. De patiënten zonder 

verwijzingg werden behandeld door EH-artsen, die eventueel een specialist 

consulteerden.. De patiënten met verwijzing van de huisarts werden door 

specialistenn behandeld. 

Resultaten:Resultaten: Van de 2931 patiënten die zich in het onderzoeksjaar éénmaal 

meldden,, kwamen 1975 patiënten (67%) zonder verwijzing. Van deze groep, door 

dee EH-arts behandeld, konden 1557 (79%) zonder specialistische hulp naar de 

huisartss verwezen worden. Dit is 53% van de 2931 patiënten met buikklachten. In 

vergelijkingg met de specialist, werd door de EH-arts beduidend minder aanvullend 

onderzoekk aangevraagd. Van alle patiënten kon 91% conservatief behandeld 

wordenn en moest 9% worden geopereerd. Er overleden 53 patiënten. Van de 304 

patiëntenn die de SEH-afdeling meer dan éénmaal in dit jaar bezochten, werd bij 28 

patiëntenn de diagnose niet gesteld (17 door de EH-arts en 11 door de specialist). 

Vann deze patiënten werden 23 patiënten in tweede instantie geopereerd. 

Conclusie:Conclusie: De EH-organisatie in het OLVG, met EH-artsen in combinatie met 

specialisten,, leek goed te functioneren; morbiditeit, sterfte en aantal niet gestelde 

diagnosess waren acceptabel. De EH-arts leek met relatief weinig diagnostische 

onderzoekenn een grote groep patiënten buiten de tweedelijns gezondheidszorg te 

kunnenn houden. 
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Abstract t 

GoodGood results of treatment of patients with abdominal complaints at the emergency 

departmentdepartment of the Amsterdam OL VG Hospital. 

Objective:Objective: Evaluation of the treatment of patients with abdominal complaints at the 

emergencyy department of a city-hospital, where patients were treated by 

emergencyy doctors (EMD) in combination with specialists. 

PatientsPatients and methods: Data were collected on diagnosis, treatment and course in 

32355 patients with abdominal complaints seen at the emergency department of the 

Onzee Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam in 1997. Non-referred patients were 

treatedd by EMD who if necessary consulted a specialist. Referred patients were 

seenn by specialists. 

Results:Results: Of the 2931 patients who visited the emergency department once, 1975 

patientss (67%) were seen after self-referral. Of this group, 1557 patients (79%) 

weree treated by the EMD alone and could be referred to the general practitioner 

(GP)) without consulting a specialist. These accounted for 53% of the 2931 patients 

withh abdominal complaints. The EMD used fewer additional tests than the 

specialist.. Of all patients, 91% could be treated conservatively, only 9% required 

surgeryy operated. Fifty-three patients died. Analysis of the group of 304 patients, 

whoo visited the emergency department more than once in the year of study, showed 

thatt in 28 cases the diagnosis was missed (in 17 cases by the EMD and in 11 by the 

specialist).. Of this group 23 needed surgery. 

Conclusion:Conclusion: The organisation of an emergency department like that in the OLVG, 

withh EMDs and specialists, appears efficient; the rates of morbidity, mortality and 

missedd diagnoses are acceptable. With relatively few additional tests, the EMD is 

ablee to differentiate between GP care and hospital care. 
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Inleidin g g 
Dee indruk bestaat dat in de grote steden steeds meer patiënten op eigen 

initiatief,, dus zonder verwijzing van de huisarts, de spoedeisende hulpafdeling 

(SEH-afdeling)) bezoeken. Op de meeste SEH-afdelingen in Nederland werken 

assistent-geneeskundigenn van het specialisme chirurgie. Het Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuiss (OLVG) in Amsterdam is een binnenstadsziekenhuis en heeft een grote 

SEH-afdelingg met ruim 38.000 bezoeken per jaar. Onder andere om deze 

toenemendee stroom van patiënten zonder verwijzing van de huisarts 

("zelfverwijzers")) te kunnen behandelen, zijn in het OLVG op de SEH-afdeling 

eerstee hulpartsen (EH-artsen) aangesteld in vaste dienst. Dit zijn generalisten met 

ruimee ervaring. Zij behandelen alle zelfverwijzers (eerste lijn). Daarnaast zijn er 

ookk de assistent-geneeskundigen van verschillende specialismen aanwezig die de 

patiëntenn behandelen, welke door de huisarts en door de EH-arts verwezen zijn 

naarr de specialist (tweede lijn). 

Wijj  evalueerden het functioneren van deze vorm van EH-organisatie, waarbij de 

EH-artsenn functioneren als generalist binnen het ziekenhuis. Patiënten die met 

buikklachtenn de SEH-afdeling bezochten, vormden hierbij de onderzoeksgroep. 

Patiëntenn en methoden 

Gedurendee 1 jaar (1997) bezochten 3235 patiënten met buikklachten de SEH-

afdelingg van het OLVG, van wie 304 patiënten meer dan eenmaal; hun gegevens 

werdenn apart geanalyseerd. Van alle patiënten werden prospectief de volgende 

gegevenss geregistreerd: leeftijd, geslacht, dag en tijd van presentatie, wijze van 

presentatiee (zelfverwijzing, via huisarts, via de centrale ambulancepost of na 

overnamee vanuit een ander ziekenhuis), behandelende artsen, eventuele 

specialistischee consulten en verrichtte diagnostiek op de SEH-afdeling. Ook 

werdenn geregistreerd: vervolg na het verlaten van de SEH-afdeling (naar huisarts, 

opname,, afspraak polikliniek of overplaatsing naar een ander ziekenhuis), 

diagnose,, behandeling (conservatief of chirurgisch) en sterfte. Van de patiënten die 

opgenomenn waren en van de patiënten die naar de polikliniek verwezen werden, 

wass de follow-up duur 1 maand (na opname). Van de patiënten die naar de huisarts 

verwezenn waren, werden follow-up gegevens verkregen indien zij terug kwamen in 
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hett OLVG. De gegevens werden opgeslagen in een database. Na een jaar werd de 

ziektegeschiedeniss van deze groep patiënten geanalyseerd. 

Resultaten n 
Vann de 2931 patiënten met buikklachten die in het jaar van het onderzoek één 

maall  op de SEH-afdeling waren geweest, was de mediane leeftijd 33 jaar 

(uitersten:: 0-100 jaar); 1350 van hen waren mannen (46%). 

Vann de 2931 patiënten presenteerden 915 (31%) zich tijdens kantooruren, de 

restt van de patiënten in het weekend of 's avonds en 's nachts. Er hadden 1975 

(67%)) geen verwijzing (zelfverwijzers), terwijl 753 patiënten (26%) waren 

verwezenn door een huisarts. Van de overige 203 patiënten (7%) bereikten 188 de 

SEH-afdelingg via de centrale ambulancepost (CPA) en 15 kwamen uit een ander 

ziekenhuiss (figuur 1). Van de door de huisarts verwezen patiënten kwam 54% voor 

dee chirurg. 

FiguurFiguur 1: Overzicht van de opvang en de behandeling van en het beloop bij 2931 

patiëntenpatiënten met buikklachten die in 1997 de spoedeisende hulpafdeling van het 

OnzeOnze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam bezochten. De getallen tussen 

haakjeshaakjes betreffen aantallen patiënten. 

Wijzee van binnenkomst Behandelaars s Naa behandeling op SEH-afdeling 

Zelfverwijzing g 

(1975) ) 

CPA A 

(188) ) 

Viaa huisarts

(753) ) 

Overname--

(15) ) 

-  EH-arts ^ - —  Groep 1: EH-arts alleen 

(2163)) \ (1565) 

Groepp 2: EH-arts + Specialist 

(598) ) 

-  Specialist 

(768) ) 

Groepp 3: Specialist alleen 

(768) ) 

 Huisarts 

(1685) ) 

Opname e 

(847) ) 

^^ Polikliniek 

(367) ) 

Overplaatsing g 

(32) ) 

EH-artss = eerste hulparts 

SEH-afdelingg = spoedeisende hulpafdeling 
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Vann de 1975 patiënten zonder verwijzing werden 1557 (79%) door de EH-arts 

zelff  behandeld (groep 1). Dit is 53% van de 2931 patiënten met buikklachten. Bij 

dee overige 418 zelfverwijzers (21%) werd door de EH-arts een specialist in consult 

gevraagdd (groep 2); bij 33% aan de chirurg, bij 36% aan de gynaecoloog en bij 

17%% aan de internist. Van de 188 patiënten die via de centrale ambulancepost op de 

SEH-afdelingg kwamen, werden er 8 door de EH-arts zelf behandeld (groep 1) en 

1800 door de EH-arts samen met de specialist (groep 2) De patiënten die door de 

huisartss verwezen waren en de patiënten afkomstig uit een ander ziekenhuis, 

werdenn door de specialist behandeld (groep 3) (figuur 1). 

Eenn overzicht van het bloed-, urine-, en röntgenonderzoek, aangevraagd door de 

33 verschillende groepen behandelende artsen, is weergegeven in tabel I. Daarnaast 

werdd echo onderzoek verricht bij 389 patiënten (13%) op de dag van presentatie, 

scopiee onderzoek bij 40 patiënten en een CT-scan bij 15 patiënten. 

TabelTabel I: Diagnostiek op de spoedeisende hulpafdeling bij 2931 patiënten (%) met 

buikklachten,buikklachten, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 1997 

Behandelendd arts Onderzoek 

Bloed-- Urine- Röntgen-
onderzoekk Onderzoek Onderzoek 

1:: EH-arts alleen (n=1565) 138(9%) 624(40%) 40(3%) 

2:: EH-arts + specialist (n=598) 450(75%) 349(58%) 188(31%) 

3:: Specialist alleen (n=768) 715(93%) 478(62%) 361(47%) 

Totaall (n=2931) 1303(44%) 1451(50%) 589(20%) 

EH-artss = eerste hulparts 

Bijj  93%o van de patiënten had de buikpijn geen traumatische oorzaak. De meest 

gesteldee diagnoses waren 'gastro-enteritis' (n=400) en 'gastritis/ulcus' (n=260). Bij 

4711 patiënten was er een urologisch en bij 277 patiënten een gynaecologisch 

probleem.. De meest gestelde diagnoses met mogelijk chirurgische consequenties 
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waren:: 'appendicitis' (n=103) en 'cholecystolithiasis/cystitis' (n=64). Bij 214 

patiëntenn kon op de SEH-afdeling geen duidelijke diagnose gesteld worden. 

Vann alle patiënten werden 2660 (91%) conservatief behandeld of hadden geen 

behandelingg nodig. Van de conservatief behandelde patiënten werden er 577 

opgenomen.. De overige 271 patiënten (9%) werden operatief behandeld. Van de 

operatievee ingrepen werd 66% binnen 24 uur na presentatie op de SEH-afdeling 

uitgevoerd.. Tabel II geeft een overzicht van de chirurgische ingrepen die werden 

uitgevoerd. . 

TabelTabel II: Operaties bij 2931 patiënten (%) die op de spoedeisende hulpafdeling 

kwamenkwamen met buikklachten, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam, 1997 

Operati ee Aanta l (%) 
patiënte n n 

Appendectomie e 

Laparotomiee en ingreep* 

Cholecystectomie e 

Diagnostischee laparoscopie 

Correctiee hernia inguinalis/umbilicalis/cicatricalis 

Overhechtenn maag/duodenumperforatie 

Abdominalee vaatoperatie 

Laparoscopiee en appendectomie 

Diagnostischee laparotomie 

Laparoscopiee en ingreep* 

Overige e 

Totaall  271 (100) 

** Anders dan vermeld in de rest van de tabel. 

Naa behandeling op de SEH-afdeling werden 1685 patiënten (57%) 

terugverwezenn naar de huisarts en 848 (29%) opgenomen. Van de overige 399 

patiëntenn (14%) kregen 367 patiënten een afspraak voor de polikliniek en werden 

322 overgeplaatst naar een ander ziekenhuis (figuur 1). 

75 5 
70 0 

30 0 

22 2 

20 0 

9 9 

9 9 

7 7 

6 6 

1 1 

22 2 

(28) ) 

(26) ) 

(11) ) 

(8) ) 

(7) ) 

(3) ) 

(3) ) 

(3) ) 

(2) ) 

(<D D 
(8) ) 

41 1 



HoofdstukHoofdstuk 3 

Vann de opgenomen patiënten kwam 55% op de afdeling Chirurgie, 34% op de 

afdelingg Interne Geneeskunde, 6% op de afdeling Gynaecologie, 2% op de afdeling 

Urologiee en 3% op een andere afdeling. 

Vann de patiënten die na het bezoek aan de SEH-afdeling naar de huisarts of 

polikliniekk waren verwezen, werden uiteindelijk toch nog 42 patiënten opgenomen 

viaa de polikliniek. Van hen werden 21 patiënten geopereerd. Bij 2 patiënten ging 

hett om een door de EH-arts gemiste diagnose (extra-uteriene graviditeit en abortus 

incompletus).. Bij 6 patiënten ging het om een door de specialist op de SEH-

afdelingg gemiste diagnose (appendicitis, cervixscheuren, aneurysma aorta 

abdominalis,, extra-uteriene graviditeit, abortus incompletus en cholecystitis). Van 

dezee 8 patiënten met een op de SEH-afdeling in eerste instantie gemiste diagnose 

werdenn er 7 in tweede instantie geopereerd. 

Err overleden 53 patiënten (2%) tijdens het verblijf in het ziekenhuis; 1 patiënt 

aann een gebarsten aneurysma aorta abdominalis op de SEH-afdeling, 19 op de 

afdelingg Chirurgie en 33 op de afdeling Interne Geneeskunde. Er overleden 17 

patiëntenn aan een incurabele maligniteit (bij 7 patiënten reeds bij binnenkomst 

bekend).. Van de overleden patiënten hadden 21 een operatie ondergaan: 7 wegens 

eenn maligniteit van het colon, 3 wegens pancreatitis, 3 wegens darmischaemie, 2 

wegenss een trauma, 2 wegens een gebarsten aneurysma aorta abdominalis, 1 

wegenss cholecystitis, 1 wegens een geperforeerd divertikel, 1 wegens buikklachten 

e.c.i.. en 1 wegens fasciitis. Het merendeel van de patiënten overleed na de 3e 

postoperatievee dag; 6 patiënten binnen een dag na de operatie. Een patiënt overleed 

aann de complicatie van de chirurgische ingreep (nabloeding). 

Patiëntenn die de SEH-afdeling vaker bezochten. 

Dee 304 patiënten die de SEH-afdeling meer dan eenmaal bezochten, kwamen in 

totaall  698 maal. Van hen werden 108 patiënten bij het tweede bezoek opgenomen. 

Dee periode tussen de twee bezoeken bedroeg in 46% meer dan een maand en in 

23%% minder dan 48 uur. In het merendeel van de gevallen was er of geen duidelijk 

verbandd tussen de bezoeken of werd dezelfde diagnose gesteld. 

Analysee van de gegevens van deze groep patiënten leverde op dat de EH-arts in 

177 gevallen een patiënt ten onrechte naar de huisarts had gestuurd. Achteraf bleek 
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datt bij 15 van deze patiënten een operatie-indicatie bestond. Het betrof patiënten 

mett een symptomatisch aneurysma aorta abdominalis (n=l), een maagperforatie 

(n=l),, appendicitis (n=7), een geperforeerd ontstoken divertikel (n=l)5 cholecystitis 

(n=3),, een perforatie van het sigmoid op basis van de ziekte van Crohn (n=l) of 

eenn abortus incompletus (n=l). In 11 gevallen was een patiënt door de specialist 

tenn onrechte naar de huisarts of polikliniek verwezen. Van deze patiënten werden 

err 8 in tweede instantie geopereerd wegens een toen geruptureerd aneurysma (n=l), 

cholecystitiss (n=2), strengileus (n=l), extra-uteriene graviditeit (n=l), appendicitis 

acutaa (n=2) en een geperforeerd divertikel (n=l). Van de patiënten die via de SEH-

afdelingg weer terugkwamen, overleden er uiteindelijk 4. Eén patiënt behoorde tot 

dee groep waarbij de diagnose door de specialist gemist was tijdens het eerste 

bezoekk aan de SEH-afdeling (geperforeerd divertikel). Uiteindelijk (na 60 dagen 

opname)) overleed deze patiënt na vele operaties. 

Beschouwing g 

Inn dit onderzoek werden de opvang en de behandeling van patiënten met 

buikklachtenn op de SEH-afdeling van een binnenstadsziekenhuis geïnventariseerd. 

Dezee opvang werd verzorgd door ervaren EH-artsen samen met specialisten. Er 

werdd enerzijds gestreefd naar het vermijden van onnodige diagnostiek en 

behandeling,, anderzijds naar het tijdig doorverwijzen naar de juiste specialist 

indienn nodig. 

Inn het jaar van onderzoek hebben meer dan 3000 patiënten met buikklachten de 

SEH-afdelingg van het OLVG bezocht. Het grootste deel (67%) kwam zonder 

verwijzingg van de huisarts. Van deze groep zelfverwijzers, door de EH-arts 

behandeld,, kon het merendeel (79%) zonder specialistische hulp naar de huisarts 

wordenn verwezen. Dit is 53% van alle patiënten die zich met buikklachten 

presenteerden. . 

Doorr de EH-arts werd, zoals verwacht, evident minder aanvullende diagnostiek 

aangevraagdd in vergelijking met de specialist. 

Hett grootste deel (91%) van de patiënten met buikklachten werd conservatief 

behandeldd of had geen behandeling nodig. Slechts een klein deel (9%) moest 

wordenn geopereerd. In de meeste gevallen was dit terecht, maar bij 33 patiënten 
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(12%% van de operaties) werd bij operatie geen afwijking gevonden of werd een 

afwijkingg gevonden waarvoor chirurgisch ingrijpen niet nodig was geweest. Van 

dezee 33 operaties werden 18 uitgevoerd wegens het klinische vermoeden van 

appendicitiss acuta. 

Vann de 3235 patiënten was bij 19 de diagnose gemist door de EH-arts; 17 

patiëntenn werden in tweede instantie geopereerd. Geen van hen overleed. Bij 17 

patiëntenn was de diagnose door de specialist op de SEH-afdeling gemist; van hen 

moestenn 13 patiënten geopereerd worden, van wie 1 patiënt overleed. 

Uitt deze inventarisatie is gebleken dat de vorm van EH-organisatie, zoals wij 

diee in het OLVG kennen, goed lijk t te functioneren. Hoewel er in de literatuur geen 

vergelijkingsmateriaall  is, vinden wij de hier beschreven getallen van morbiditeit, 

sterftee en gemiste diagnoses acceptabel. 

Wee realiseren ons dat wij op grond van deze gegevens geen uitspraak kunnen 

doenn over het functioneren van de EH-arts. Het lijk t er wel op dat bij deze grote 

toestroomm van patiënten, de EH-arts met behulp van relatief weinig diagnostische 

onderzoekenn een goede schifting kan maken tussen eerste- en tweedelijns 

problemen.. Hierdoor werd een grote groep patiënten (79% van alle zelfverwijzers) 

mett eerstelijns problemen, buiten de tweedelijns gezondheidszorg gehouden. 

Ditt onderzoek is voor ons een reden geweest om het functioneren van de EH-

artsenn nader prospectief te evalueren met een analyse van het ziektebeloop van de 

patiëntenn die door de EH-arts naar de huisarts zijn verwezen. 
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Samenvatting g 
Doel:Doel: Evaluatie van het functioneren van eerste hulpartsen (EH-arts) aan de hand 

vann patiënten met buikklachten, die op eigen initiatief de spoedeisende 

hulpafdelingg (SEH-afdeling) bezoeken. 

Opzet:Opzet: Prospectief. 

PatiëntenPatiënten en methoden: Gedurende 6 maanden bezochten 1853 patiënten met 

buikklachtenn de SEH-afdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in 

Amsterdam.. Hiervan kwamen 1221 patiënten (66%) zonder verwijzing van de 

huisartss (zelfverwijzers). Van deze 1221 zelfverwijzers konden 933 patiënten 

(76%)) door de EH-arts zelfstandig worden behandeld, zonder dat een specialist in 

consultt werd gevraagd. Van deze 933 zelfverwijzers kregen (na exclusie van 

patiëntenn zonder vaste woon- of verblijfplaats en buitenlandse toeristen) 814 

patiënten,, twee weken na bezoek aan onze SEH-afdeling, een brief toegestuurd. In 

dezee brief werd geïnformeerd naar het beloop van de klachten en evt. 

vervolgbezoekenn aan huisarts of SEH-afdeling na verlaten van de SEH-afdeling. Er 

wass een respons van 81% (663 patiënten). 

Resultaten:Resultaten: Van de 663 zelfverwijzers, door de EH-arts zelfstandig behandeld, 

kwamenn 48 patiënten in de 2 weken na het eerste bezoek aan onze SEH-afdeling, 

terugg op de SEH-afdeling van het OLVG (38 patiënten) of een ander ziekenhuis 

(100 patiënten). Van de 48 patiënten moesten 17 patiënten worden opgenomen, 14 

hiervann werden geopereerd. Bij 7 patiënten (1,1%) lijk t sprake te zijn van een door 

dee EH-arts gemiste diagnose. 

Conclusie:Conclusie: Ondanks gebrek aan vergelijking lijken deze resultaten acceptabel. De 

EH-artss kan met behulp van een anamnese, lichamelijk onderzoek en relatief 

weinigg aanvullende diagnostiek terecht een grote groep patiënten met buikklachten 

(76%% van de zelfverwijzers) zelfstandig opvangen en behandelen zonder dat 

specialistischee gezondheidszorg noodzakelijk is. 
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Abstract t 

TreatmentTreatment of self-referred patients with abdominal complaints by emergency 

physicians.physicians. A prospective observational study in an emergency department in The 

Netherlands. Netherlands. 

Objective:Objective: The quality of the treatment by Emergency Doctors (EMD) of patients 

withh abdominal complaints, who visited the emergency department of the OLVG 

hospitall  without referral, was evaluated. 

Design:Design: Prospective 

PatientsPatients and methods: During 6 months 1853 patients with abdominal complaints 

visitedd the emergency department of the OLVG hospital in Amsterdam, 1221 

patientss (66%) were seen after self-referral. Of these 1221 patients, 933 patients 

(76%)) could be treated by the EMD without consulting a specialist. Of these 933 

patients,, 814 patients were included in our follow-up study. A questionnaire was 

sentt to them 2 weeks after visiting our emergency department. Finally 663 patients 

returnedd the letter (response rate 81%). 

Results:Results: Of these 633 patients seen after self-referral and treated by the EMD, 48 

patientss returned within 2 weeks after visiting our emergency department (38 

patientss to the OLVG and 10 patients to another hospital). Of these 48 patients 17 

hadd to be admitted to the hospital, 14 of them required surgery. After evaluation of 

thesee 17 cases we concluded that seven patients were initially misdiagnosed by the 

EMDD (1,1%). 

Conclusion:Conclusion: We think that the rate of missed diagnoses is acceptable. With taking 

thee patient's history, physical investigation and relatively few additional tests the 

EMDD is able to treat a large group of patients with abdominal complaints (76% of 

patientss seen after self-referral). 
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Inleidin g g 

Eenn toenemend aantal patiënten in Nederland bezoekt de spoedeisende 

hulpafdelingg (SEH-afdeling) zonder verwijzing van de huisarts (zelfverwijzers). De 

SEH-afdelingenn van de meeste ziekenhuizen in Nederland worden bemand door 

arts-assistentenn chirurgie. In enkele ziekenhuizen in Nederland zoals het Onze 

Lievee Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam, zijn er op de SEH-afdeling eerste 

hulpartsenn (EH-artsen) in vaste dienst werkzaam, die de afdeling gedurende 24 uur 

perr dag bezetten. Dit zijn artsen met generalistische ervaring zoals huisartsen en 

tropenartsen.. Zij hebben geen specifieke opleiding in spoedeisende geneeskunde 

gevolgd. . 

Zelfverwijzerss worden in eerste instantie opgevangen en zo mogelijk behandeld 

doorr de EH-arts. Indien deze een opname of poliklinische behandeling nodig acht, 

wordtt een specialist in consult gevraagd. De patiënten die door de huisarts 

verwezenn zijn naar de SEH-afdeling, worden door de specialist behandeld. 

Dee EH-organisatie in het OLVG met vaste EH-artsen in combinatie met 

specialistenn werd eerder beschreven en lijk t goed te functioneren.1 Tevens lijk t de 

EH-artss met relatief weinig diagnostische onderzoeken, een grote groep patiënten 

buitenn de tweedelijns gezondheidszorg te kunnen houden. Van de door de EH-arts 

zelfstandigg behandelde patiënten met buikklachten kwam ongeveer 1% in het 

OLVGG terug met buikklachten waarvoor opname en/of operatie nodig was. Hierbij 

leekk er sprake te zijn van een in eerste instantie door de EH-arts gemiste diagnose. 

Bijj  deze analyse ontbraken echter de follow-up gegevens van de patiënten die in 

eenn ander ziekenhuis dan het OLVG terug kwamen. Doel van de deze prospectieve 

studiee is de evaluatie van de kwaliteit van de behandeling door EH-artsen. 

Hiervoorr werden alle zelfverwijzers met buikklachten die op de SEH-afdeling 

kwamen,, 2 weken na bezoek aan de SEH-afdeling geëvalueerd. Er werd gekeken 

off  een diagnose was gemist bij het eerste bezoek aan de SEH-afdeling. 

Patiëntenn en methoden 

Gedurendee 6 maanden (juli-december 1997) bezochten 1853 patiënten met 

buikklachtenn de SEH-afdeling van het OLVG. Van deze 1853 patiënten kwamen 

12211 patiënten (66%) zonder verwijzing; de overige 643 patiënten (34%) kwamen 
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opp de SEH-afdeling na verwijzing door de huisarts, via de centrale post ambulance 

off  na overname uit een ander ziekenhuis. All e 1221 zelfverwijzers werden in eerste 

instantiee gezien door de EH-arts. In 24% van de gevallen werd door de EH-arts een 

specialistt in consult gevraagd. De overige 933 patiënten (76%) konden door de 

EH-artss zelfstandig worden behandeld. Van deze 933 patiënten werden 119 voor 

ditt onderzoek geëxcludeerd omdat zij geen vaste woon- of verblijfplaats hadden of 

buitenlandsee toeristen waren (figuur 1). 

FiguurFiguur 1: Patiënten en methoden 

18533 patiënten met buikklachten 

6322 (34%) verwezen door HA* 1221 (66%) zelfverwijzers 

II  1 
specialistt eerste hulparts 

9333 (76%) eerste hulparts alleen 288 (24%) verwezen naar specialist 

8144 geïncludeerd voor follow-up 199 geëxcludeerd ** 

i i 
vragenlijst t 

1 1 
6633 (81%) respons 

HAA = huisarts 

** = huisarts, via de centrale ambulancepost of na overname uit een ander ziekenhuis 

*** = patiënten zonder vaste woon- of verblijfplaats of buitenlandse toeristen. 
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Dee overige 814 patiënten kregen 2 weken na hun bezoek aan de SEH-afdeling 

eenn brief toegestuurd. In deze brief werd geïnformeerd naar eventuele 

vervolgbezoekenn aan de huisarts of bezoek aan de SEH-afdeling van een 

ziekenhuiss gedurende 2 weken na bezoek aan onze SEH-afdeling. Indien de patiënt 

dezee brief niet terugstuurde, werd de huisarts schriftelijk en zo nodig telefonisch 

benaderd.. Uiteindelijk ontvingen wij antwoorden op 663 van de 814 brieven 

(respons:: 81%). 

Resultaten n 

Dee groep van 663 patiënten bestond uit 304 mannen (46%) en 359 vrouwen 

(54%).. De gemiddelde leeftijd was 24 jaar (0-90 jaar). Tabel 1 toont de meest 

voorkomendee diagnoses die bij ontslag van de SEH-afdeling gesteld werden. 

TabelTabel I: Belangrijkste diagnoses bij ontslag en aantal patiënten (%) 

Diagnos ee bij ontsla g Aanta l (%) 

patiënte n n 

Gastro-enteritis s 

Gastritis/ulcus s 

Cystitis s 

Darmm krampen/koliek 

Buikklachtenn eci 

Obstipatie e 

Niersteen n 

Urinee retentie 

Buikpijnn of bloedverlies tijdens zwangerschap 

Adnexitis s 

Overige e 

Totaall  663 (100) 

Vann de 663 respondenten hadden 307 patiënten (46%), na bezoek aan de SEH-

afdeling,, de huisarts bezocht. Er hadden 48 (deels andere, deels zelfde) patiënten 

(7%)) in de 2 weken na het eerste bezoek aan de SEH-afdeling van het OLVG, 

opnieuww een bezoek gebracht aan de SEH-afdeling van het OLVG (38 patiënten) 

off  een ander ziekenhuis (10 patiënten). Bij het merendeel van de patiënten werd bij 
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54 4 
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14 4 
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ditt tweede bezoek ongeveer dezelfde diagnose gesteld en kon de patiënt opnieuw 

naarr de huisarts worden verwezen. Van de 38 patiënten die de SEH-afdeling van 

hett OLVG voor een tweede keer bezochten werden 15 patiënten opgenomen in het 

ziekenhuiss en 13 hiervan geopereerd. Van de 10 patiënten die in een ander 

ziekenhuiss terugkwamen werden 2 patiënten opgenomen en 1 hiervan geopereerd. 

Inn totaal werden 17 patiënten (2.6%) opgenomen en 14 (2.1%) werden 

geopereerd.. Bij 7 van de 17 patiënten (7/663=1.1%) was er sprake van een door de 

EH-artss in eerste instantie niet herkende aandoening (tabel II). 

TabelTabel II: Patiënten met buikklachten, behandeld door de EH-arts en ontslagen, welke 

moestenmoesten worden opgenomen in het ziekenhuis binnen 2 weken na ontslag 

(n=17) (n=17) 

Diagnos ee bi j 1e 

bezoekk aan SEH-
afdelin g g 

Coprostasee * 

Cystitiss * 

Gastritiss * 

Cholecystolithiasis s 

Cholecystolithiasis s 

Gastritiss * 

Gastro-enteritiss * 

Gastro-enteritiss * 

Cholecystolithiasiss * 

Bloedverliess bij 

zwangerschap p 

Weggelopen n 

Buikklachtenn eci 

Urolithiasis s 

Urolithiasis s 

Levercyste Levercyste 

Adnexitis s 

Gastro-enteritis s 

Aanta ll  dagen 

tusse nn ontsla g 

var r 
to t t 

1 1 

1a a 

1 1 
1 1 

1 1 

2 2 
2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

3a a 

3 3 

3 3 

5 5 
8 8 

10 0 

SEH-afdelin g g 
opnam e e 

Diagnos ee bij opnam e (2e 

bezoekk aan SEH-afdeling ) 

Geperforeerdee Appendicitis 

Cholecystitis s 

Galsteenn pancreatitis 

Cholecystolithiasis s 

Cholecystolithiasis s 

Geperforeerdee Appendicitis 

Maagperforatiee # 

Maagperforatie e 

Cholecystitis s 

Abortuss incompletus 

Geperforeerdee Appendicitis 

Coprostase e 

Uretersteen n 

Buikklachtenn eci 

Levercyste e 

Tubo-ovarieell abces 

Peritonitiss obv TBC 

Operatie e 

Appendectomie e 

Cholecystectomie e 

Cholecystectomie e 

Cholecystectomie e 

Cholecystectomie e 

Appendectomie e 

Laparotomiee + 

appendectomie e 

Perforatiee overhechten 

Cholecystectomie e 

Curettage e 

Appendectomie e 

--
JJ-catheter r 
--
Drainagee cyste 

--
Laparotomie e 

## per-operatieve diagnose: appendicitis 

** patiënt bij wie sprake was van een door de EH-arts gemiste of verkeerde diagnose 
aa patiënten opgenomen in een ander ziekenhuis 
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Voorr de behandeling van de 663 patiënten hadden de EH-artsen gebruik 

gemaaktt van de volgende diagnostische onderzoeken: bloedonderzoek bij 53 

patiëntenn (8%), urine-onderzoek bij 252 patiënten (38%) en röntgenonderzoek bij 

200 (3%). 

Beschouwing g 
Hett merendeel (66%) van de patiënten met buikklachten bezocht de SEH-

afdelingg van het OLVG zonder verwijzing van de huisarts. De indruk bestaat dat 

ditt aantal zelfverwijzers de laatste jaren toeneemt met name in de grote steden. 

Krebberr e.a.2 laten zien dat van 1982-1984 het percentage zelfverwijzers met acute 

buikklachtenn in het Academisch Ziekenhuis Maastricht, slechts 14% was. De 

getallenn zijn niet direct te vergelijken met onze gegevens omdat men in het 

onderzoekk in Maastricht alleen de patiënten met acute buikklachten heeft 

geïncludeerdd en in ons onderzoek alle patiënten met buikklachten werden 

opgenomen.. Uit ons onderzoek blijkt dat het grootste deel (76%) van de 

zelfverwijzerss met buikklachten zonder consult van een specialist, door de EH-arts 

zelfstandigg kon worden behandeld. Zo nodig werd de patiënt voor nazorg naar de 

huisartss verwezen. 

Err zijn weinig gegevens over de opvang en behandeling van patiënten met 

buikklachtenn op de SEH-afdeling.2"18 De meeste onderzoeken zijn retrospectief en 

makenn meestal geen onderscheid tussen door de huisarts verwezen patiënten en 

zelfverwijzers.. De onderzoeken zijn moeilijk met elkaar te vergelijken aangezien 

dee verschillen in EH-organisatie en opleiding van de artsen op de SEH-afdeling in 

dee verschillende landen groot zijn. Het meeste onderzoek is verricht naar de op de 

SEH-afdelingg gestelde diagnoses, het percentage juist gestelde diagnoses en de 

manierr waarop dit percentage verbeterd kan worden. Uit de literatuur blijkt dat de 

meestt gestelde diagnose bij alle patiënten met buikklachten op de SEH-afdeling, de 

"NSAPP (= non specific abdominal pain)" is. Deze klacht varieert van 9,6% tot 

50,5%% in de verschillende studies.23'5'7'8'10'12'14'15,17 Daarnaast komt met name de 

diagnosee appendicitis (7,5%-28%) voor. Uit het onderzoek van Krebber e.a.2 blijkt 

datt er een duidelijk verschil in pathologie bestaat tussen de zelfverwijzers en de 

patiëntenn die door de huisarts verwezen waren. Het percentage "niet zieken" bij de 
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zelfverwijzerss zou veel groter zijn. De diagnose "niet specifieke buikklachten" 

wordtt in deze groep zelfs tweemaal zo vaak gesteld als in de groep verwezen 

patiënten.. Enkele onderzoeken gaan over het stellen van de juiste diagnose door de 

verschillendee artsen op de SEH-afdeling.2'4'9,11'15 Dit percentage ligt tussen de 41 tot 

61%% voor de jonge onervaren arts op de SEH-afdeling. 

Wellichtt belangrijker dan het stellen van de juiste diagnose door de EH-arts, is 

hett nemen van de juiste beslissing omtrent specialistische zorg en opname. Aan de 

enee kant moeten onnodige opnames vermeden worden, aan de andere kant mogen 

geenn belangrijke diagnoses gemist worden en mogen patiënten niet ten onrechte 

naarr de huisarts gestuurd worden. Een criterium voor het mogelijk missen van een 

belangrijkee diagnose door de EH-arts is een opname (in tweede instantie) voor een 

specialist. . 

Inn twee retrospectieve onderzoeken5,t4 wordt 'de onverwachte opname' na 

bezoekk aan de SEH-afdeling bestudeerd, maar opname in andere ziekenhuizen 

wordtt buiten beschouwing gelaten. In een onderzoek door Brewer e.a.14 wordt bij 

10000 patiënten acht maal een appendicitis (0.8%) gemist door de arts op de SEH-

afdelingg (assistent chirurgie/interne geneeskunde). In een ander onderzoek door 

Powerss e.a.5 20 jaar later in hetzelfde ziekenhuis uitgevoerd, is er sprake van 1 

gemistee diagnose (cholecystitis) op een groep van 1000 patiënten. De onderzoekers 

noemenn als mogelijke oorzaken voor de afname van het aantal gemiste diagnoses: 

dee introductie van geavanceerde apparatuur voor diagnostiek en de introductie van 

eenn nieuw type arts "de gespecialiseerde EH-arts". Er is één prospectief onderzoek 

waarinn 82 patiënten met de diagnose "NSAP", die door een 'senior house officer' 

inn 1 maand gezien waren en daarna naar de huisarts verwezen, worden gevolgd.12 

Dezee patiënten werden 4 tot 6 weken na ontslag van de SEH-afdeling benaderd; 

driee patiënten (3,6%) kwamen terug op een SEH-afdeling in verband met 

exacerbatiee van irritabel bowel syndroom, geelzucht en appendicitis en twee waren 

overledenn één t.g.v. biliaire cirrhose en één t.g.v. een niet aan de ziekte 

gerelateerdee oorzaak. 

Inn dit onderzoek in het OLVG, werden van de 663 patiënten die door de EH-arts 

zelfstandigg behandeld waren, 17 patiënten binnen twee weken na het eerste bezoek 

aann de SEH-afdeling, opgenomen. Van deze 17 patiënten moesten 14 geopereerd 

53 3 



HoofdstukHoofdstuk 4 

worden.. Naar ons idee is bij 7 patiënten sprake van een door de EH-arts in eerste 

instantiee gemiste diagnose. Van alle 663 zelfverwijzers is dit 1,1%. Bij geen van 

dezee patiënten traden ernstige post-operatieve complicaties op en er was geen 

mortaliteit.. Met name de diagnoses appendicitis en cholecystitis werden gemist 

(tabell  I). Het is zeer aannemelijk dat bij het eerste bezoek de klinische symptomen 

minderr duidelijk waren en begrijpelijk dat op dat moment de diagnose (nog) niet 

werdd gesteld. De meeste patiënten kwamen terug in het OLVG ziekenhuis. Het lijk t 

duss niet waarschijnlijk dat zij het vertrouwen in het OLVG hadden verloren. 

Wanneerr de patiënt door de EH-arts naar huis wordt gestuurd, wordt het advies 

gegevenn aan de patiënt om bij aanhouden van de klachten of verergering de 

huisartss te raadplegen. Analyse van de 151 patiënten die de brief niet 

terugstuurden,, leverde op dat de diagnoses van deze patiënten vergelijkbaar waren 

mett die van de patiënten die wel een brief terugstuurden. 

Doorr sommige onderzoekers wordt een relatie gelegd tussen een goede 

opleidingg tot EH-arts en een daling van het aantal onnodige opnames en tevens een 

dalingg van het aantal gemiste diagnoses.4'5 In Nederland bestaat (nog) geen 

opleidingg voor EH-artsen. Specifiek onderzoek naar het functioneren van de EH-

artss was tot nu toe in Nederland niet verricht. Wij zijn van mening dat ook in 

Nederlandd generalistische artsen met ruime klinische ervaring op de SEH-afdeling, 

eenn goede kwaliteit gezondheidszorg kunnen leveren. Mogelijk zal een specifieke 

opleidingg tot EH-arts tot nog betere resultaten leiden. Dit is uiteraard niet uit het 

huidigee onderzoek te concluderen; verder onderzoek hierna is ons inziens nodig. 

Wanneerr een opleiding wordt gestart kan deze studie mogelijk gebruikt worden als 

baseline-metingg voor verder evaluatie. 

Ditt onderzoek is een eerste prospectieve inventarisatie van het functioneren van 

dee EH-arts. Dit is gedaan aan de hand van patiënten met buikklachten. Ondanks het 

ontbrekenn van een gouden standaard en goed vergelijkingsmateriaal lijk t de 

kwaliteitt van de door de EH-artsen in deze studie geboden zorg, acceptabel. Een 

EH-artss kan met behulp van een anamnese, lichamelijk onderzoek en relatief 

weinigg aanvullende diagnostiek kennelijk terecht een grote groep patiënten met 

buikklachtenn (76% van de zelfverwijzers) zelfstandig opvangen en behandelen 

zonderr dat specialistische gezondheidszorg noodzakelijk is. 
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Samenvatting g 

Doel:Doel: Het beschrijven van een mogelijk verschil in diagnose en behandeling tussen 

zelfverwijzerss en door de huisarts verwezen patiënten met buikklachten. Daarnaast 

werdd het functioneren van de EH-arts als poortwachter van de gezondheidszorg 

geëvalueerd. . 

PatiëntenPatiënten en methoden: Gedurende 1 jaar (1997) presenteerden zich 2931 

opeenvolgendee patiënten eenmaal met buikklachten op de SEH-afdeling, van het 

Onzee Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Van hen kwamen 1975 patiënten 

(67%)) zonder verwijzing die in eerste instantie door de EH-arts werden behandeld; 

7533 patiënten (26%) waren door de huisarts direct naar de specialist verwezen. Er 

werdenn gegevens verzameld over patiëntenkenmerken, tijdstip van presentatie, 

diagnostiek,, diagnoses en behandeling van deze twee groepen. 

Resultaten:Resultaten: De groep zelfverwijzers was jonger dan de door de huisarts verwezen 

patiëntenn (mediaan 29 jaar resp. 58 jaar), presenteerde zich vaker buiten 

kantoortijdenn (76% versus 47%) en er was een belangrijk verschil in de ernst van 

dee diagnose. Er was een groot verschil in opname percentage (9% voor 

zelfverwijzerss versus 66% voor door de huisarts verwezen patiënten) en operatie 

percentagee (3% versus 23%). Van alle zelfverwijzers kon 79% door de EH-arts 

zelfstandigg behandeld worden. In vergelijking met de huisarts verwees de EH-arts 

meerr patiënten "onnodig" naar de. specialist. 

Conclusie:Conclusie: Tweederde van de patiënten met buikklachten presenteerde zich op de 

SEH-afdelingg na zelfverwijzing. De groep zelfverwijzers met buikklachten bestond 

uitt jonge patiënten die zich voornamelijk buiten kantoortijden presenteerden. Over 

hett algemeen hadden zij minder ernstige ziektebeelden waarvoor minder 

diagnostiek,, opnames en operaties nodig waren. De EH-arts kon het merendeel 

zelfstandigg behandelen en functioneert als poortwachter van de gezondheidszorg 

goed;; het door hem gevoerde beleid is mogelijk wat te voorzichtig maar lijk t veilig. 
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Abstract t 
DiagnosisDiagnosis and treatment of patients with abdominal complaints at the emergency 

department.department. Difference between self-referred patients and patients referred by their 

gengen eral practitioner. 

Objective:Objective: Comparison of self-referred patients with patients referred by their 

generall  practitioner related to diagnosis and treatment. 

PatientsPatients and methods: In the period of 1 year (1997) 2931 consecutive patients 

withh abdominal complaints visited the emergency department of the Onze Lieve 

Vrouwee Gasthuis in Amsterdam once only. Of this group, 1975 patients (67%) 

weree seen after self-referral and treated by an emergency physician; 753 patients 

(26%)) were referred by their general practitioner and therefore seen by a specialist. 

Dataa were collected on age and gender, time of presentation, additional work-up, 

diagnosiss and treatment of these two groups. 

Results:Results: The group of self-referred patients consisted of younger patients in 

comparisonn with patients referred by their general practitioner (mean 29 years 

versuss 58 years). They visited the emergency department more often outside 

ordinaryy business hours (76% versus 47%). There was a significant difference 

betweenn self-referred patients and patients referred by their general practitioner in 

admissionn (9% versus 66%) and operation percentage (3% versus 23%). Self-

referredd patients in general had less serious diseases; gastro-enteritis was diagnosed 

mostt often (17%). Of the self-referred patients the emergency physician could treat 

79%% without consulting a specialist. Compared with the general practitioner, the 

emergencyy physician referred more patients "unnecessarily" to the specialist. 

Conclusion:Conclusion: Most patients with abdominal complaints came at the emergency 

departmentt after self-referral and outside ordinary business hours. The self-referred 

patientss are relatively young patients and they generally have less serious diseases 

andd need less additional work-up, admission and operation. The emergency 

physiciann was able to treat most patients adequately. 
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Inleidin g g 

Err is de laatste decennia in Nederland een ontwikkeling gaande waarin 

patiëntenn zich in toenemende mate rechtstreeks tot de spoedeisende hulpafdelingen 

(SEH-afdelingen)) van het ziekenhuis wenden voor medische hulp (zelfverwijzers). 

Inn 1993 is in Amsterdam een onderzoek uitgevoerd op twee SEH-afdelingen (onder 

anderee van het OLVG) naar de motivatie van patiënten om zonder verwijzing de 

SEH-afdelingg te bezoeken. Hieruit blijkt dat motieven die te maken hebben met de 

bezorgdheidd van patiënten en goede faciliteiten en deskundigheid op een SEH-

afdeling,, door patiënten als zeer belangrijk worden aangemerkt.1 Andere redenen, 

diee ook in andere onderzoeken naar voren komen, zijn onder meer onwetendheid 

vann de patiënten, de slechte bereikbaarheid of vermeende ongeschiktheid van de 

huisarts,, de vraag naar een second opinion en redenen van financiële en/of 

verzekeringstechnischee aard.2"8 Ook blijkt de afstand tot een ziekenhuis van 

duidelijkee invloed te zijn op het aantal patiënten dat zonder verwijzing de SEH-

afdelingg bezoekt.9"11 

Aangezienn de zelfverwijzers de huisarts hebben gepasseerd, vindt geen 

professionelee patiëntenselectie plaats en kan men op de SEH-afdeling 

waarschijnlijkk andere diagnoses en behandelingen verwachten dan bij de door de 

huisartss verwezen patiënten. Uit de literatuur blijkt dat van alle zelfverwijzers die 

dee SEH-afdeling bezoeken 39 tot.75% in feite adequaat door de huisarts geholpen 

hadd kunnen worden.2'3'9'12"14 Dergelijke gegevens zijn niet bekend over de 

zelfverwijzerss met buikklachten. Omdat een toename van zelfverwijzers op de 

SEH-afdelingenn (met name in grote steden) gevolgen zal hebben voor het beleid, is 

eenn onderzoek verricht naar het verschil tussen de zelfverwijzers en de door de 

huisartss verwezen patiënten met buikklachten. Hierbij is het verschil in geslacht, 

leeftijd,, tijdstip van presentatie, diagnostiek, diagnose en behandeling bestudeerd. 

Daarnaastt is het functioneren van de eerste hulparts (EH-arts) als poortwachter van 

dee gezondheidszorg onderwerp van deze studie. 
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Patiëntenn en methoden 

Gedurendee 1 jaar (1997) presenteerden 2931 opeenvolgende patiënten zich 

eenmaall  met buikklachten op de SEH-afdeling van het Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuiss (OLVG) in Amsterdam. Van hen kwamen 1975 patiënten (67%) zonder 

verwijzing,, 753 patiënten (26%) waren door de huisarts verwezen en de overige 

2033 patiënten (7%) kwamen met een ambulance of na overname uit een ander 

ziekenhuis.. Van alle zelfverwijzers en van alle door de huisarts verwezen patiënten 

werdenn de volgende gegevens geregistreerd: leeftijd, geslacht, tijd van 

binnenkomst,, opname percentage, operatie percentage, verrichte diagnostiek op de 

SEH-afdelingg en gestelde diagnose. De statistische analyse werd uitgevoerd met 

behulpp van de x2-test. Een waarde van p<0,001 werd als significant beschouwd. 

Resultaten n 

Dee groep zelfverwijzers bestond uit 1118 vrouwen (57%) en 857 mannen 

(43%);; in de groep door de huisarts verwezen patiënten zaten 406 vrouwen (54%) 

enn 347 mannen (46%) (niet significant). De leeftijd varieerde van 0 tot 100 jaar; in 

dee groep zelfverwijzers was de mediane leeftijd 29 jaar en in de groep door de 

huisartss verwezen patiënten was dit 58 jaar (p<0,001). Figuur 1 toont de 

leeftijdsverdeling. . 

Vann de groep zelfverwijzers presenteerden zich 1507 patiënten (76%) in het 

weekend,, op feestdagen en buiten kantoortijden op doordeweekse dagen. In de 

groepp door de huisarts verwezen patiënten waren dat 357 patiënten (47%) 

(p<0,001). . 

Dee 1975 zelfverwijzers werden allen in eerste instantie gezien door een EH-arts, 

waarnaa het merendeel, 1557 patiënten (79%) geen specialistische hulp nodig 

blekenn te hebben. Zij werden terugverwezen naar de huisarts. Bij 418 patiënten 

(21%)) werd door de EH-arts een specialist in consult gevraagd. Hiervan werden 

1699 patiënten (41%) opgenomen, 168 (40%) kregen een afspraak voor de 

polikliniek,, 14 (3%) werden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis en 67 

patiëntenn (16%) werden terugverwezen naar de huisarts. Het opname percentage 

vann alle 1975 zelfverwijzers is 9%; 60 patiënten (3%) werden geopereerd. Van de 

opgenomenn zelfverwijzers overleden 2 patiënten (1%). 
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FiguurFiguur 1: Leeftijdsverdeling bij zelfverwijzers (n=1975) en bij door de huisarts verwezen 

patiëntenpatiënten (n=753) met buikklachten, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, 

1997. 1997. 
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** p<0,001 

Dee 753 door de huisarts verwezen patiënten werden allen direct door een 

specialistt gezien. Van deze groep werden 500 patiënten (66%) opgenomen (versus 

9%% van de zelfverwijzers (p<0,001)) en 175 (23%) geopereerd (versus 3% van de 

zelfverwijzerss (p<0,001)). Van de opgenomen, door de huisarts verwezen 

patiënten,, overleden 42 patiënten (8%). Van de overige niet opgenomen patiënten 

kregenn 182 patiënten (24%) een afspraak voor de polikliniek, 10 patiënten (1%) 

werdenn overgeplaatst en 61 patiënten (8%) werden terugverwezen naar de huisarts. 

Figuurr 2 toont het aantal bloed- urine- en röntgenonderzoeken, aangevraagd op de 

SEH-afdelingg bij de twee verschillende groepen patiënten. Een significant lager 

aantall  onderzoeken werd bij de zelfverwijzers verricht. 
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FiguurFiguur 2: Percentage patiënten waarbij bloed-, urine-, en röntgenonderzoek, 

aangevraagdaangevraagd is op de SEH-afdeling bij zelfverwijzers (n=1975) en bij door de 

huisartshuisarts verwezen patiënten (n=753) met buikklachten, Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuis,Gasthuis, Amsterdam, 1997. 

bloedd urine röntge n 

aanvullendd onderzoek 

BB zelfverwijzer s Bdoo r huisart s verweze n patiënte n 

** p<0,001 

Inn tabel I worden de diagnoses en het aantal patiënten met buikklachten van de 

zelfverwijzerss (n=1975) vergeleken met de door de huisarts verwezen patiënten 

(n=753).. De diagnose gastro-enteritis, gastritis/ulcus, cystitis, urine 

retentie/haematurie,, menstruatieklachten, buikklachten en bloedverlies bij 

zwangerschapp en psychogene buikklachten komen significant vaker voor in de 

groepp zelfverwijzers (p<0,001). Daarentegen wordt in de groep door de huisarts 

verwezenn patiënten significant vaker ernstigere aandoeningen gediagnostiseerd, 

zoalss maagperforatie, cholecystitis, pancreatitis, leverafwijkingen, appendicitis, 

diverticulitis,, M Crohn/colitus ulcerosa, ileus, maligniteit van abdomen en 

irreponibelee hernia (p<0,001). 
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TabelTabel I: Diagnoses op de SEH-afdeling en totaal aantal patiënten met buikklachten 

(%),(%), vergelijking zelfverwijzers (n=1975) en door huisarts verwezen patiënten 

(n=753),(n=753), Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, 1997. 

Diagnos e e 

Gastroenteritiss / buikgriep 

Buikkrampenn / coprostase 

Spastischh colon 

Buikklachtenn eci 

Buikklachtenn eci na operatie 

Gastritiss / ulcus / oesophagitis 

Maagperforatie e 

Cholecystolithiasis s 

Cholecystitis s 

Pancreatitis s 

Overigee leverfunctiestoornissen 

Cystitis s 

Pyelonefritis s 

Urolithiasis s 

Urinee retentie / haematurie 

Prostatitiss / epididemitis 

Adnexitis s 

Menstruatiee klachten 

Zwangerschap p 

Buikklachtenn / bloedverlies bij 

zwangerschap p 

Overigee ovariumafwijkingen 

Psychogeenn / angst 

Myogeen n 

Weggelopenn voor behandeling 

Stompp buiktrauma 

Scherpp buiktrauma 

Totaal l 

Aanta l l 

400 0 

325 5 

35 5 

214 4 

38 8 

260 0 

14 4 

43 3 
21 1 

29 9 

36 6 

189 9 

45 5 

152 2 

62 2 
23 3 

48 8 
66 6 

18 8 

121 1 

24 4 

43 3 

25 5 

29 9 

174 4 

34 4 

(%) ) 

(14) ) 

(11) ) 
(2) ) 

(7) ) 

(D D 

(9) ) 
(0.5) ) 

(1) ) 

(D D 
(1) ) 

(D D 

(6) ) 
(2) ) 

(5) ) 

(2) ) 

(D D 

(2) ) 
(2) ) 
(0.5) ) 

(4) ) 

(1) ) 

(D D 
(1) ) 

(1) ) 

(6) ) 

(1) ) 

Zelfverwijzer s s 

aanta l l 

330 0 

255 5 

33 3 

141 1 

19 9 

220 220 

2 2 
25 5 

7 7 

9 9 

16 6 

170 0 

16 6 

140 0 

46 6 
21 1 

41 1 
60 0 

17 7 

119 9 

19 9 

42 2 

22 2 

28 8 

46 6 

9 9 

(%) ) 

(17) ) 

(13) ) 

(2) (2) 

(7) (7) 

O) ) 

(11) ) 
(0) (0) 

(D D 
(0.5) ) 

(0.5) ) 

(D D 

(9) ) 

(D D 
(7) (7) 

(2) (2) 

(D D 

(2) ) 
(3) ) 

(D D 
(6) ) 

(D D 

(2) ) 

(D D 
(D D 

(2) ) 
(0.5) ) 

Doorr  HA verweze n 

patiënte n n 

aanta l l 

66 6 

69 9 

2 2 

71 1 
17 7 

36 6 

12 2 
18 8 

13 3 

18 8 

19 9 

18 8 

27 7 

11 1 

16 6 
2 2 

7 7 

4 4 

0 0 

2 2 

5 5 

1 1 

2 2 
1 1 

5 5 

0 0 

(%) ) 

(9) ) 
(9) (9) 
(0-5) ) 

(9) (9) 
(2) (2) 

(5) (5) 
(2) (2) 

(2) (2) 

(2) ) 

(2) ) 
(3) ) 

(2) ) 
(4) ) 
(1) ) 

(2) ) 
(0.5) ) 

(D D 
(0.5) ) 

(0) (0) 
(0.5) ) 

(0.5) ) 

(0) (0) 
(0.5) ) 

(0) (0) 

(0.5) ) 

(0) (0) 
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VervolgVervolg Tabel 1 

Appendicitis/appendiculairr infiltraat 

Diverticulitis s 

M.. Crohn / colitus ulcerosa 

Aneurysmaa aorta abdominalis 

Darmischaemie e 

Tractuss digestivus bloeding 

Heus s 

Maligniteitt abdomen 

Irreponibelee hernia 

Corpuss alienum (ingeslikt/ in anus) 

Overige e 

Totaal l 

103 3 

19 9 

12 2 

10 0 

3 3 

112 2 

61 1 

17 7 

39 9 

44 4 

43 3 

2931 1 

(4) (4) 
(0.5) ) 

(0.5) ) 

(0.5) ) 

(0) ) 

(4) ) 

(2) ) 
(0.5) ) 

(D D 
(2) ) 

(D D 

(100) ) 

16 6 

2 2 

1 1 

0 0 

0 0 

26 6 

6 6 

1 1 

16 6 

38 8 

16 6 

1975 5 

(1) (1) 
(0) (0) 

(0) (0) 

(0) (0) 

(0) (0) 

(1) ) 

(0.5) ) 

(0) (0) 

(D D 
(2) (2) 

(D D 

(100) ) 

85 5 

16 6 

11 1 

3 3 

3 3 

73 3 

51 1 

15 5 

22 2 

5 5 

27 7 

753 3 

(11) ) 

(2) ) 

(D D 

(0.5) ) 

(0.5) ) 

(10) ) 

(7) ) 

(2) ) 

(3) ) 

(0.5) ) 

(4) ) 

(100) ) 

diagnosee komt vaker voor in groep zelfverwijzers (p<0,001) 

diagnosee komt vaker voor in groep door huisarts verwezen patiënten (p<0,001) 

Beschouwing g 

Tweederdee van de patiënten die zich met buikklachten op de SEH-afdeling van 

hett OLVG presenteren komt zonder verwijzing van de huisarts. Een onderzoek uit 

19822 naar patiënten met acute buikpijn op een SEH-afdeling in Maastricht liet 

slechtss 14% zelfverwijzers zien.15 Deze tendens lijk t in Nederland toe te nemen. 

Omm de toenemende stroom van patiënten zonder verwijzing van de huisarts te 

kunnenn behandelen, worden in Nederland op de SEH-afdelingen steeds vaker 

poortartsenn of EH-artsen aangesteld in vaste dienst, zoals dat in het OLVG sinds 

19844 al het geval is. 

Dee man/vrouw ratio van de patiënten zonder verwijzing kwam overeen met die 

vann de verwezen patiënten maar de zelfverwijzers waren aanzienlijk jonger 

(medianee leeftijd: 29 jaar versus 58 jaar). In de literatuur worden dezelfde 

patiëntenkenmerkenn gevonden; verklaringen voor het leeftijdsverschil tussen 

verwezenn en niet verwezen patiënten worden echter niet gegeven.2'5"8'1316 Wij zijn 

vann mening dat een mogelijke verklaring kan zijn dat jongeren over het algemeen 

eenn minder intensieve band met de huisarts hebben en misschien ook minder 
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bekendd zijn met het feit dat de huisarts (historisch en verzekeringstechnisch gezien) 

eerstt benaderd moet worden voor acute problemen. Daarnaast speelt wellicht in 

Amsterdamm ook het grote aantal vooral jong volwassen toeristen, daklozen en 

allochtonenn zonder huisarts een rol bij dit leeftijdsverschil. De groep zelfverwijzers 

presenteertt zich veel vaker (67% versus 47%) buiten kantoortijden op de SEH-

afdeling.. Dit komt overeen met de bevindingen bij onderzoek onder alle patiënten 

opp de SEH-afdeling elders in Nederland.2'1012'316 

Err is een duidelijk verschil in diagnose tussen zelfverwijzers en door huisarts 

verwezenn patiënten (tabel I). Bij de groep zelfverwijzers is de diagnose gastro-

enteritiss het meest gesteld (17%). Samen met buikkrampen, coprostase en 

gastritis/ulcuss vormen zij ruim 40% van de diagnoses. De zelfverwijzers hebben 

significantt vaker buikklachten op basis van een niet chirurgisch eerstelijns 

probleem.. Bij de door de huisarts verwezen patiënten komen met name de diagnose 

buikklachtenn e.c.i., bloeding uit het maagdarmkanaal en appendicitis voor en in 

dezee groep komen significant meer patiënten voor die een tweedelijns aandoening 

hebben.. De enige (Nederlandse) studie waarin ook de diagnose van zelfverwijzers 

enn verwezen patiënten met buikklachten vergeleken wordt is de studie van Krebber 

e.a..155 Zij zagen in 1982 ook een duidelijk verschil in pathologie tussen 

zelfverwijzerss en door de huisarts verwezen patiënten met buikklachten en 

concluderenn dat het percentage "niet zieken" onder de zelfverwijzers veel hoger 

was.. Bij de zelfverwijzers werd zoals verwacht evident minder diagnostiek 

aangevraagdd in vergelijking met de verwezen patiënten. 

Err is ook een duidelijk verschil in opname percentage tussen de zelfverwijzers 

enn de door de huisarts verwezen patiënten (9% versus 66%). Dit zelfde verschil is 

tee zien in operatie percentage (3% versus 23%). Krebber e.a.15 toonden in 1982 een 

zelfdee verschil aan in opnamepercentage tussen zelfverwijzers en verwezen 

patiëntenn met acute buikpijn (18% versus 57%). In de buitenlandse literatuur over 

patiëntenn met acute buikpijn op de SEH-afdeling worden opname percentages 

gerapporteerdd van 18 tot 67% en van operatie percentages van 33 tot 60%; hierbij 

wordtt geen onderscheid gemaakt in de manier van presentatie.17"22 Deze operatie 

percentagess in de literatuur liggen over het algemeen hoger omdat in deze studies 
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alleenn patiënten met acute buikpijn zijn geïncludeerd. Na opname is het operatie 

percentagee in onze studie wel gelijk voor de verwezen en niet verwezen patiënten 

(35%). . 

Hett verschil in opname en operatie percentage in deze studie illustreert de 

duidelijkee selectie van patiënten door de huisarts. Deze poortwachtersfunctie van 

dee huisarts wordt in de Nederlandse gezondheidszorg van groot belang geacht om 

tee zorgen dat alleen patiënten met ingewikkelde, ernstige en zeldzame problemen 

inn de tweede lij n terecht komen.23 De zelfverwijzers daarentegen hebben de 

"toegangspoort""  van de huisarts overgeslagen en voor deze groep patiënten 

functioneertt de EH-arts als poortwachter van de gezondheidszorg. Indien de EH-

artss en de huisarts worden vergeleken in deze functie, zien we dat het percentage 

opnamenn door de specialist na verwijzing van de EH-arts significant lager ligt dan 

naa verwijzing van de huisarts (41% versus 66%). Tevens is het percentage 

patiëntenn dat na onderzoek op de SEH-afdeling door de specialist terugverwezen 

wordtt naar de huisarts bij de door de EH-arts verwezen patiënten significant hoger 

dann bij de door de huisarts verwezen patiënten (16% versus 8%). Hieruit kan men 

concluderenn dat de EH-arts in vergelijking met de huisarts, minder streng heeft 

geselecteerdd op de verwijzingen naar de specialisten en daarmee een groter aantal 

patiëntenn "onnodig" naar de tweede lij n in het ziekenhuis heeft verwezen. Aan de 

anderee kant is de mortaliteit in de groep via de EH-arts opgenomen patiënten lager 

dann in de groep via de huisarts opgenomen patiënten (1% versus 8%). Het is niet 

onmogelijkonmogelijk dat de huisarts juist "te laat" verwijst waardoor de patiënten bij opname 

inn een slechtere conditie zijn. Het verschil in mortaliteit kan echter ook (deels) 

verklaardd worden door de hogere leeftijd van de door de huisarts verwezen 

patiënten. . 

Vann alle zelfverwijzers in onze studie kon 79% door de EH-arts zelfstandig 

behandeldd worden. Er was hier sprake van buikklachten die in feite ook door de 

huisartss behandeld hadden kunnen worden. De vraag komt naar voren of deze 

patiëntenn ten onrechte naar de SEH-afdeling zijn gekomen. In de literatuur wordt 

vaakk gesproken van onterecht gebruik of zelfs misbruik van een SEH-afdeling door 

dee zelfverwijzers. Er worden percentages genoemd van 39% tot 75%.2'3'9,12"14 Wij 

zijnn van mening dat deze zelfverwijzers nooit "ten onrechte" naar de SEH-afdeling 
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zijnn gekomen omdat zij klachten hebben waarover zij ongerust zijn en behandeling 

nodigg (denken te) hebben. Daarnaast komen in de groep zelfverwijzers zeker ook 

patiëntenn voor met een acuut buikbeeld; zoals appendicitis, ileus of diverticulitis. 

Inn de discussienota "Spoedeisende Medische Hulp", die in maart 1990 door de 

Nationalee Raad voor Volksgezondheid is uitgegeven, wordt aandacht besteed aan 

hett toenemend aantal zelfverwijzers, die zich met klachten melden die ook door de 

huisartss behandeld konden worden.24 Tevens worden in deze discussienota de 

nadelenn genoemd die hieraan verbonden zouden zijn, zoals de hogere kosten en 

langeree wachttijden. Uit een aantal studies blijkt echter dat deze toenemende 

stroomm zelfverwijzers moeilijk af te remmen is. Een streng beleid waarbij 

zelfverwijzerss terugverwezen werden naar de huisarts is niet succesvol gebleken. 

Dee EH-arts vervangt voor deze groep patiënten de rol van poortwachter. Uit deze 

studiee blijkt dit vooral voor jonge patiënten en buiten kantoortijden te gelden. De 

EH-artss heeft hierbij de lastige taak om juist de kleine groep tweedelijns 

aandoeningenn te onderscheiden van de grote groep eerstelijns aandoeningen voor 

verderee verwijzing naar de specialist. Uit eerder onderzoek bleek dat de EH-arts in 

ditt opzicht goed kan functioneren en met weinig aanvullend onderzoek voor een 

grotee groep patiënten tweedelijns gezondheidszorg kon voorkomen. Bij slechts 

1%% van de door de EH-arts zelfstandig behandelde patiënten bleek er sprake te zijn 

vann een gemiste diagnose en was de patiënt ten onrechte niet naar de tweede lij n 

verwezen.266 Uit de huidige studie blijkt dat de EH-arts in vergelijking met de 

huisartss aan de andere kant wel meer patiënten "onnodig" naar de specialist 

verwijst.. Dit wordt naar ons idee eerder veroorzaakt door de directe 

beschikbaarheidd van de specialist en het makkelijke contact van EH-arts met 

specialistt op de SEH-afdeling, dan door het overschatten van de ernst van de 

aandoeningg door de EH-arts. De EH-arts is in zijn functie als poortwachter van de 

gezondheidszorgg misschien te voorzichtig maar voert daarmee wel een veilig 

beleidd met een acceptabel aantal gemiste diagnoses en lage mortaliteit. Mogelijk 

datt een goede opleiding van de EH-artsen in eerste- en tweedelijns vaardigheden 

hett functioneren van de EH-arts als adequate poortwachter van de Nederlandse 

gezondheidszorgg nog verder kan verbeteren. 
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Samenvatting g 

Doel:Doel: Inzicht verkrijgen in de visie van de huisarts op recente ontwikkelingen op 

gebiedd van de spoedeisende geneeskunde en hun verwachtingen of wensen met 

betrekkingg tot de organisatie van huisartsdiensten in de toekomst. 

PatiëntenPatiënten en methoden: Een enquête werd gestuurd naar alle 142 huisartsen uit de 

omgevingg van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (respons: 72%). 

Hierinn werd gevraagd naar de praktij kvorm, de huidige en toekomstige 

dienstregelingen,, de mening over het toenemend aantal zelfverwijzers en de start 

vann opleidingen tot EH-arts. 

Resultaten:Resultaten: Het merendeel van de huisartsen (80%) heeft een solo of duopraktijk. 

Dee waarneemgroepen zijn groot; slechts 53% van de huisartsen verricht de 

dienstenn volledig zelf. De meeste huisartsen willen de diensten beter organiseren in 

centra/dienstpostenn (65%); 15% wil het dienstensysteem houden zoals het 

momenteell  geregeld is. Slechts 12% wil de zorg voor acute patiënten buiten 

kantoortijdenn overhevelen naar het ziekenhuis. Zelfverwijzing moet volgens 63% 

vann de huisartsen bestreden worden. Met name de 24 uurs bereikbaarheid van het 

ziekenhuiss wordt als reden voor zelfverwijzing gezien. Het starten van een 

opleidingg voor EH-artsen is volgens 46% gewenst, slechts 4% vindt dit ongewenst. 

Conclusie:Conclusie: De meeste huisartsen vinden het fenomeen zelfverwijzing ongewenst en 

vindenn dat dit bestreden moet worden. De avond-, nacht- en weekenddiensten wil 

menn beter organiseren in centra/dienstposten. Overhevelen van deze zorg naar het 

ziekenhuiss wil slechts 12%. 
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Abstract t 

OpinionOpinion of the general practitioner on recent developments in emergency medicine 

inin The Netherlands. 

Objective:Objective: To evaluate the opinion of general practitioners on recent developments 

inn emergency medicine and their opinion on future arrangements concerning 

evening/nightt shift. 

PatientsPatients and methods: A questionnaire was sent to 142 general practitioners in the 

vicinityy of the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (response rate: 72%). 

Thee following items were evaluated: organisation of practice, present and future 

arrangementt of outside office hours shifts, their opinion on the increasing number 

off  self-referred patients and the start of a special training course for emergency 

physicianss (leading to an independent speciality). 

Results:Results: Most of the general practitioners (80%) work alone or have a dual 

practice.. The evening- and nightshifts cover too many patients; therefore 

availabilityy is sometimes poor. Only 53% of the GP's perform their own duties 

completelyy by themselves, the rest contract them out to special service centres. 

Mostt of them want to organise a service centre for evening-, night- and 

weekendshiftss (65%); 15% wants to continue working within the current system. 

Onlyy 12% wants to pass on their duties to the hospital. Self-referral should be cut 

downn according to 63%. Most of them think that the 24 hours accessibility of the 

emergencyy department is the most important reason for self-referral. The start of a 

speciall  training course for emergency medicine is desired according to 46% of the 

generall  practitioners. 

Conclusion:Conclusion: Most of the general practitioners think that self-referral is undesirable 

andd should be discouraged. They want to organise a GP service centre for evening-, 

night-- and weekendshifts in the future. Only 12% prefers to pass on their evening 

andd night service to the emergency department of the hospital. 
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Inleidin g g 

Inn de Nederlandse gezondheidszorg heeft de huisarts een belangrijke rol als 

poortwachterr voor de zorg.1,2 De grote dichtheid van huisartsen maakt het mogelijk 

datt patiënten met een gezondheidsklacht zich eerst wenden tot de huisarts. Na 

onderzoekk kan de huisarts ongeveer 90% van de problemen zelfstandig 

behandelen.. Hij of zij verwijst 2 tot 3% naar andere hulpverleners in de eerste lijn, 

zoalss fysiotherapeuten en ongeveer 5% naar klinisch specialisten (de tweede lijn).3 

Bijj  de eerstelijns zorg maakt de huisarts soms gebruik van aanvullende diagnostiek 

inn het ziekenhuis, huisartsen laboratoria en diagnostische centra zonder dat de 

patiëntt wordt doorverwezen naar een medisch specialist. Zonder een verwijzing 

vann de huisarts heeft de patiënt in de regel geen toegang tot de tweedelijns 

gezondheidszorg. . 

Dee huidige organisatie van de gezondheidszorg met een centrale rol voor de 

huisartss als poortwachter functioneert op zichzelf goed. Overbodige consumptie 

vann (dure) tweedelijns zorg wordt zoveel mogelijk voorkomen, terwijl de kwaliteit 

vann de geboden zorg door de centrale regiefunctie en het gerichte verwijsgedrag 

vann de huisarts waarschijnlijk wordt verhoogd. Toch staat de rol van de huisarts in 

Nederlandd de laatste tijd onder druk door een aantal veranderingen. Ten eerste is er 

voorall  in de steden een tekort aan huisartsen ontstaan. Door dit tekort en het 

toenemendd aantal patiënten dat de huisarts bezoekt, stijgt de werkdruk en de kans 

opp "burnout".4"8 Met name in de avond-, nacht- en weekenddiensten leidt dit tot 

problemen.. Lange wachttijden en een slechte bereikbaarheid van de huisarts door 

dee grote hoeveelheid patiënten die door een waarnemend en dienstdoende huisarts 

geholpenn moeten worden, zijn hiervan het gevolg.9 Daarnaast ervaren huisartsen de 

vergoedingg voor deze diensten als onvoldoende.10 Om de individuele belasting 

tijdenss de diensten te verlichten, zoeken steeds meer huisartsen naar oplossingen in 

dee vorm van grootschalige waarneemgroepen en huisartsenposten (HAP).91112 Een 

deell  van de huisartsen wil helemaal van de diensten af en alleen overdag werken. 

Inn Amsterdam is dit door een aantal huisartsen geregeld in de vorm van de WHAM 

(Waarneemgroepp Huisartsen Amsterdam). Deze organisatie neemt tegen betaling 

dee diensten van huisartsen over. 
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Anderee oorzaken waardoor de rol van de huisarts onder druk komt te staan zijn 

dee veranderde mentaliteit en het gewijzigde gedrag van patiënten. Zij eisen directe 

zorgg en passeren ook uit gemakzucht de huisarts bij een bezoek aan bijvoorbeeld 

dee spoedeisende hulpafdeling (SEH-afdelingen). Het fenomeen zelfverwijzing 

neemtt toe en lijk t niet te keren.13"16 Ongezien terugsturen naar de huisarts is geen 

verantwoordee optie en kan agressie opwekken en juridische gevolgen hebben. 

Tenslottee moet de toename van allochtone bevolkingsgroepen in Nederland worden 

genoemd.. Zij zijn onbekend met de functie/rol van de huisarts en gaan vaker 

zonderr verwijzing naar het ziekenhuis. 

Bovengenoemdee factoren dragen er toe bij dat de huisarts een deel van zijn 

poortwachterss functie verliest. Voor de SEH-afdelingen betekent dit dat zij te 

makenn hebben met een toenemende stroom zelfverwijzers, die met name eerstelijns 

aandoeningenn hebben. Mede daarom besluiten steeds meer ziekenhuizen eerste 

hulpartsenn (EH-artsen) aan te stellen op de SEH-afdelingen. Tot voor kort waren 

ditt basisartsen zonder speciale opleiding maar recent is er op een aantal plaatsen in 

Nederlandd een specifieke opleiding voor EH-artsen gestart. Hiermee lijk t er 

langzaamm het een en ander te veranderen op het gebied van de spoedeisende 

geneeskundee en de poortwachtersfunctie van de huisarts. Doel van deze enquête 

wass om een beter inzicht te krijgen in de visie van de huisarts op deze 

ontwikkelingen.. Daarnaast werd de huisartsen gevraagd naar de verwachtingen of 

wensenn wat betreft het verzorgen van de huisartsdiensten in de toekomst. 

Patiëntenn en methoden 

Eenn enquête werd gestuurd naar alle 142 huisartsen uit de omgeving van het 

Onzee Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Voor deze groep huisartsen is 

gekozenn omdat dit aansluit bij een in 1997 verricht onderzoeknaar het functioneren 

vann de SEH-afdeling van het OLVG.17 Uit dit onderzoek bij patiënten met 

buikklachtenn kwam naar voren dat het merendeel van de patiënten zich 

presenteerdenn zonder verwijzing van de huisarts en vaak buiten kantoortijden. 

Inn de enquête werd de huisartsen gevraagd naar de praktijkvorm, de huidige 

regelingenn met betrekking tot de avond- en nachtwaarneming en hun visie over het 

verzorgenn van deze diensten in de toekomst. Daarnaast werd gevraagd naar hun 
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meningg over het toenemende aantal zelfverwijzers op de SEH-afdelingen en de 

redenenn hiervoor. De laatste vraag betrof de mening van de huisarts over het starten 

vann een specifieke opleiding tot EH-arts in Nederland. 

Resultaten n 

Vann de 142 huisartsen stuurden 102 de enquête terug (respons 72%). Tabel I 

toontt een overzicht van de huidige organisatie van de huisartspraktijk, de invulling 

vann de diensten op dit moment en de verwachtingen in de toekomst. 

TabelTabel I: Overzicht van de huidige organisatie van de huisartspraktijk en de invulling van de 

diensten,diensten, huisartsen omgeving Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam (n=102). 

Vraagg Antwoorden Aantal (%) 

HA A 

Watt voor soort 

praktijkk heeft u? 

Hoee groot is uw 

waarnemingsgroep p 

inn de avond? < 

Hoee groot is uw < 

waarnemingsgroepp < 

inn de nacht? , 

Verrichtt u de « 

avond/nachtdienstt , 

zelf?? , 

Hoee moet het in de * 

toekomstt met de

huisartsenn avond- « 

enn nachtdiensten? , 

»» Solopraktijk 

 Duopraktijk 

 Groepspraktijk 

<5 5 

5-10 0 

 10-20 

 >20 

 <5 

 5-10 

10-20 0 

 20-30 

>30 0 

.. Ja 

>> Nee 

>> Gedeeltelijk 

>> Doorgaan zoals het nu is 

 Beter organiseren in centra/dienstposten 

Overhevelenn naar ZH 

Overhevelenn naar ZH 

huisartsen n 

EH-artsen n 

Combinatiee van dienstposten en 

opp SEH-afdeling 

opp SEH-afdeling 

EH-artsen EH-artsen inZH H 

43 3 

39 9 

20 0 

11 1 

46 6 

41 1 

4 4 

6 6 

38 8 

35 5 

5 5 

18 8 

54 4 

21 1 

27 7 

16 6 

66 6 

6 6 

6 6 

8 8 

(42) ) 

(38) ) 

(20) ) 

(11) ) 

(45) ) 

(40) ) 

(4) ) 

(6) ) 
(37) ) 

(34) ) 

(5) ) 

(18) ) 

(53) ) 

(21) ) 

(26) ) 

(15) ) 

(65) ) 

(6) ) 

(6) ) 

(8) ) 
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Err bestond geen significante relatie tussen de huidige en toekomstige 

dienstinvulling. . 

Dee mening van de huisarts over het stijgend aantal zelfverwijzers op de SEH-

afdelingenn en de redenen hiervan, wordt gegeven in tabel II . Hierbij worden soms 

perr vraag meerdere antwoorden gegeven. In deze tabel staat ook vermeld wat de 

huisartss vindt van de ontwikkelingen in Nederland waarbij steeds meer opleidingen 

tott EH-arts ontstaan. Ook hier werd geen significante relatie gevonden tussen de 

verschillendee onderzochte aspecten. 

TabelTabel II: Mening van de huisarts over het stijgend aantal zelfverwijzers op de SEH-

afdelingenafdelingen en de start van opleidingen tot EH-arts, huisartsen omgeving Onze 

LieveLieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam (n=102). 

Vraagg Antwoorde n Aanta l (%) 

HA A 

Hett aantal zelfverwijzers op  Ongewenst, moet bestreden worden 64 (63) 

dee SEH-afdeling neemt toe.  Neutraal, accepteren 32 (31) 

Watt vindt u daarvan? . Gewenst, organisatie SEH-afdeling 6 (6) 

verbeteren n 

Watt is volgens u de 
belangrijkstee reden voor 

zelfverwijzing?? * 

Watt vindt u van het ontstaan i 

vann opleidingen tot EH-arts? < 

 Onwetendheid 

»» Bezorgdheid 

 Mentaliteitsverandering 

»» Beschikbaarheid (eigen) huisarts in dienst 

»» 24 uurs bereikbaarheid van SEH-afdeling 

»» Financiële/verzekeringstechnische redenen 

»» (bijna) alle hierboven beschreven redenen 

 Ongewenst, onnodig 

 Neutraal 

Gewenst,, noodzakelijk 

19 9 

31 1 

17 7 

10 0 

51 1 

2 2 

17 7 

4 4 

51 1 

47 7 

(19) ) 

(30) ) 

(17) ) 
(10) ) 

(50) ) 

(2) ) 

(17) ) 

(4) ) 
(50) ) 

(46) ) 

HAA = huisarts 

EH-artss = eerste hulparts 

SEH-afdelingg = spoedeisende hulpafdeling 

Omdatt een aantal huisartsen meer dan één antwoord op deze vraag gaf, is het totaal aantal huisartsen 

meerr dan 102 en de som van de percentages meer dan 100%. 
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Beschouwing g 
Dee huidige enquête is gehouden onder de huisartsen in de regio van het OLVG 

inn Amsterdam. Het is goed mogelijk dat deze huisartsen te maken hebben met een 

anderee patiënten samenstelling en problematiek dan de huisartsen elders in 

Nederland.. Hierdoor zijn de resultaten van deze enquête mogelijk niet 

representatieff  voor de mening van alle huisartsen in heel Nederland. 

Dee meeste huisartsen werken overdag in een solo- of duopraktijk. De avond- en 

mett name nachtdienstgroepen daarentegen zijn groot. Het lijk t aannemelijk dat dit 

leidtt tot een slechte bereikbaarheid van de huisarts. Toch zien de meeste huisartsen 

ditt niet als belangrijke oorzaak voor het toenemend aantal zelfverwijzers. Vooral 

dee 24 uurs bereikbaarheid van de SEH-afdeling (naast de bezorgdheid en 

onwetendheidd van de patiënt) wordt door hen gezien als de belangrijkste reden 

voorr zelfverwijzing. Het merendeel van de huisartsen (63%) vindt dat 

zelfverwijzingg bestreden moet worden. 

Dee helft van de huisartsen staat neutraal tegenover de ontwikkeling van de 

opleidingg tot EH-arts, 46% vindt het zelfs een goede ontwikkeling. De meeste 

huisartsenn zien echter deze ontwikkeling van EH-artsen niet in het belang van de 

oplossingg voor hun eigen avond- en nachtdiensten. Het merendeel (65%) wil de 

dienstenn in de toekomst beter organiseren d.m.v. centra/dienstposten; slechts 15% 

will  het huidige dienstensysteem zo houden. Overhevelen van de zorg in de avond 

enn nacht naar het ziekenhuis vindt slechts 12% van de huisartsen een oplossing. 

Dee recente ontwikkelingen op het gebied van de spoedeisende geneeskunde, 

wordenn met tegenstrijdige gevoelens bekeken door de huisartsen van de regio 

OLVG.. De start van een speciale opleiding tot EH-arts ondervond weinig 

tegenwerkingg en wordt geaccepteerd door de huisartsen. Aan de andere kant stuit 

hett fenomeen zelfverwijzing nog steeds op veel kritiek. De huisartsen vrezen dat 

hunn positie als poortwachter hiermee in gevaar komt. De discussie over hoe de 

huisartsenzorgg in de avond- en nachtdiensten het best georganiseerd kan worden, is 

nogg lang niet gesloten. Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied te verwachten en 

err zal gezocht moeten worden naar een zorgsysteem dat een goede kwaliteit 

waarborgtt en financieel haalbaar is. 
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Samenvatting g 

Doel:Doel: Evaluatie van de juistheid van de opnamediagnose bij patiënten met 

buikklachtenn opgenomen op de afdeling chirurgie via de spoedeisende hulpafdeling 

(SEH-afdeling).. De diagnose bij ontslag of overlijden werd als gouden standaard 

gebruikt.. Onderzocht is of bij bepaalde patiëntengroepen de juiste diagnose vaker 

gemistt werd en of het stellen van een onjuiste diagnose invloed had op de 

morbiditeitt en mortaliteit. 

PatiëntenPatiënten en methoden: Gedurende 1 j aar (1997) werden retrospectief de statussen 

vann 509 opeenvolgende patiënten bekeken, die met buikklachten waren opgenomen 

opp de afdeling chirurgie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 

Gegevenss werden verzameld over: de diagnose op de SEH-afdeling 

(opnamediagnose)) en bij ontslag of overlijden (ontslagdiagnose), demografische 

gegevens,, gebruik van aanvullend onderzoek, behandeling, opname duur, 

morbiditeitt en mortaliteit. 

Resultaten:Resultaten: Bij 113/509 (22%) patiënten was de opnamediagnose verschillend van 

dee ontslagdiagnose. In totaal werden 300 mannen en 209 vrouwen opgenomen; 

254/3000 (85%) mannen had een juiste opnamediagnose en 142/209 vrouwen (68%) 

(p<0,001).. Van de 382 patiënten jonger dan 60 jaar, hadden 309/382 (81%) een 

juistee opnamediagnose en van de 127 patiënten ouder dan 60 jaar waren 87/127 

(69%)) juist gediagnostiseerd (p<0,001). Van alle opgenomen patiënten werden 

254/5099 (49%) patiënten geopereerd. Bij 23/254 (9%) patiënten was er sprake van 

eenn onnodige operatie. De mortaliteit in de groep patiënten met een juiste 

opnamediagnosee was 2% en in de groep patiënten met een onjuiste 

opnamediagnosee 13%. Er was geen significant verschil in complicaties en 

opnameduur. . 

Conclusie:Conclusie: Bij 78% van de patiënten met buikklachten op de afdeling chirurgie was 

dee opnamediagnose gelijk aan de ontslagdiagnose. Bij vrouwen en oudere 

patiëntenn werd significant vaker een onjuiste opnamediagnose gesteld. De 

mortaliteitt was significant hoger in de groep patiënten met een onjuiste 

opnamediagnose. . 
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Abstract t 

DiagnosticDiagnostic accuracy in patients with abdominal complaints admitted at the 

surgicalsurgical ward. 

Objective:Objective: Abdominal complaints at the emergency department have many 

differentt causes and ways of presentation, and provide a considerable diagnostic 

challenge.. The aim of this study was to evaluate the diagnostic accuracy in 

patients,, admitted for abdominal complaints, through the emergency department of 

aa large city teaching hospital in the Netherlands. The diagnosis at discharge from 

thee hospital or death was used as golden standard. Analysis was performed of the 

specificc groups of patients in which the correct diagnosis was missed, and 

implicationss on morbidity and mortality were studied. 

PatientsPatients and methods: During the year 1997 the charts of 509 consecutive patients, 

admittedd for abdominal complaints at the surgical ward of the Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuiss in Amsterdam, were studied retrospectively for diagnosis at presentation 

att the emergency department (initial diagnosis) and diagnosis at discharge or death 

(finall  diagnosis), demographic data, use of additional diagnostic tests, treatment, 

hospitall  stay, morbidity and mortality. 

Results:Results: In 113/509 (22%) patients the initial diagnosis differed from the final 

diagnosis.. There were 300 men and 209 women; 254/300 (85%) men had a correct 

initiall  diagnosis and 142/209 women (68%) (p<0.001). Of the 382 patients younger 

thann 60 years old, 309 (81%) had a correct initial diagnosis; of the 127 patients 

olderr than (or as old as) 60 years, 87 (69%) (pO.001). Of all admitted patients, 

254/5099 (49%) underwent surgery. The operation was "unnecessary" in 23/254 

(9%)) patients. Mortality rate in the patients with a correct initial diagnosis was 2% 

andd in patients with an incorrect initial diagnosis 13%. There was no significant 

differencee in complication rate and hospital stay. 

Conclusion:Conclusion: Li 78% of the patients with abdominal complaints admitted at the 

surgicall  ward, the initial diagnosis was identical to the final diagnosis at discharge 

orr death. In women and elderly patients an incorrect initial diagnosis was made 

moree often. Mortality was significantly higher in this group. 
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Inleidin g g 

Patiëntenn met (acute) buikklachten op de spoedeisende hulpafdeling (SEH-

afdeling)) vormen een diagnostische uitdaging voor de medicus. (Acute) 

buikklachtenn kunnen vele verschillende oorzaken hebben, variërend van totaal 

onschuldigg tot levensbedreigend.1'2 Een uiteindelijk onschuldige intra-abdominale 

ziektee kan dramatisch beginnen, terwijl enkele ernstige abdominale aandoeningen 

weinigg duidelijke symptomen hebben. De klinische presentatie kan binnen enkele 

urenn veranderen. Zonder behandeling kunnen bepaalde abdominale afwijkingen 

snell  progressief worden; adequate en tijdige behandeling geeft de beste kans op 

genezing.. Zelfs met goede diagnostische hulpmiddelen zoals CT-scan en 

echografie,, kan het stellen van de juiste diagnose bij patiënten met acute 

buikklachtenn nog steeds problematisch zijn. Patiënten met buikklachten maken 

veelvuldigg gebruik van de SEH-afdeling en de kliniek. In Europa worden jaarlijks 

ongeveerr 3 miljoen patiënten opgenomen in het ziekenhuis vanwege buikklachten.3 

Doell  van deze studie is te evalueren hoe vaak de diagnose op de SEH-afdeling 

vann een groot opleidingsziekenhuis in Nederland juist gesteld is. Daarbij is ook 

gekekenn of er bepaalde groepen patiënten te identificeren waren waarbij de 

diagnosee vaker gemist werd en of het stellen van de onjuiste diagnose invloed had 

opp het klinisch beloop en de therapeutische uitkomst. 

Patiëntenn en methoden 

Inn 1997 presenteerden zich 3235 opeenvolgende patiënten op de SEH-afdeling 

vann het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) met buikklachten. Hiervan werden 

5211 patiënten opgenomen op de afdeling chirurgie. Van de 521 opgenomen 

patiëntenn werden 509 patiënten één maal opgenomen gedurende dat jaar en 12 

patiëntenn meer dan één maal; deze laatste groep werd voor deze studie 

geëxcludeerd.. Op de SEH-afdeling werden alle patiënten na verwijzing door de 

huisartss of eerste hulparts (EH-arts) onderzocht door een assistent chirurgie. 

Retrospectieff  werden de statussen van alle 509 patiënten bekeken. De volgende 

gegevenss werden verzameld: diagnose op de SEH-afdeling (opnamediagnose), 

diagnosee bij ontslag of overlijden (ontslagdiagnose), demografische gegevens, 

gebruikk van aanvullend onderzoek, behandeling, opnameduur, morbiditeit en 
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mortaliteit.. De term "diagnostische juistheid" wordt gebruikt om aan te geven of de 

opnamediagnosee overeenkomt met de ontslagdiagnose. De statistische analyse 

werdd uitgevoerd m.b.v. de y?-\est. Een waarde van p<0,001 werd als significant 

beschouwd. . 

Resultaten n 

Gedurendee een jaar (1997) werden 509 patiënten opgenomen met buikklachten 

(3000 mannen en 209 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar (0-100 

jaar).. Bij 396/509 (78%) patiënten was de ontslagdiagnose gelijk aan de 

opnamediagnose;; bij de overige 113/509 (22%) patiënten was de ontslagdiagnose 

anders. . 

Vann alle opgenomen patiënten hadden 155/509 (30%) patiënten buikklachten 

tenn gevolge van een trauma en bij 354/509 (70%) patiënten waren deze niet 

gerelateerdd aan een trauma. Van de laatste groep waren 247/354 (70%) patiënten 

juistt gediagnostiseerd, bij 107/354 (30%) was een onjuiste diagnose gesteld. De 

opnamediagnosess van alle patiënten met niet-traumatische buikklachten en het 

aantall  patiënten dat juist gediagnostiseerd is (diagnostische juistheid), zijn 

samengevatt in tabel I. De diagnostische juistheid voor de verschillende diagnose 

groepenn varieert van 47 tot 100%. 

Tabell  II laat de opname- en ontslagdiagnoses zien van deze patiënten. Van alle 

1555 opgenomen patiënten met buikklachten ten gevolge van een trauma, was de 

opnamediagnosee bij 149/155 (96%) juist en bij 6/155 (4%) onjuist (tabel III) . 

85 5 



HoofdstukHoofdstuk 7 

TabelTabel I: Aantal patiënten (%) met de opnamediagnose en de diagnostische juistheid 

(aantal(aantal patiënten dat juist gediagnostiseerd is), opgenomen met niet-

traumatischetraumatische buikklachten op de afdeling chirurgie, Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuis,Gasthuis, 1997 (n=354). 

Diagnosee op de SEH-afdeling Aantal Aantal juist 
(opnamediagnose)) patiënten gediagnostiseerde patiënten 

(== diagnostische juistheid) 

Aneurysmss aorta abdominalis (geruptureerd) 

Appendicitis s 

Cholecystitis s 

Cholecystolithiasis s 

Diverticulitis s 

Gastro-enteritiss / gastritis / ulcus 

Gynaecologischee aandoeningen 

Irreponibelee breuk 

Heus* * 

Darmischaemie e 

Maligniteit t 

Buikklachtenn eci 

Pancreatitis s 

Geperforeerdd ulcus ventriculi / duodeni 

Urologischee ziekten 

Anderee ziekten 

n n 

11 1 

108 8 

20 0 

13 3 

9 9 

23 3 

2 2 

24 4 

49 9 

3 3 

2 2 

41 1 

10 0 

17 7 

4 4 

18 8 

(%) ) 

(3) ) 

(31) ) 

(5) ) 

(4) ) 

(2) ) 

(6) ) 

(1) ) 
(6) ) 
(14) ) 

(1) ) 

(D D 
(12) ) 

(3) ) 

(5) ) 

(1) ) 
(5) ) 

n n 

11 1 

77 7 

17 7 

11 1 

7 7 

13 3 

1 1 

22 2 

23 3 

2 2 

2 2 

25 5 

10 0 

9 9 

3 3 

14 4 

(%) ) 

(100) ) 

(71) ) 

(85) ) 

(85) ) 

(78) ) 

(57) ) 

(50) ) 

(92) ) 

(47) ) 

(67) ) 

(100) ) 

(61) ) 

(100) ) 

(53) ) 

(75) ) 

(78) ) 

Totaall 354 (100) 247 (70) 

** zie Tabel IV 
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TabelTabel II: Overzicht van de verschillen tussen opnamediagnose en ontslag-diagnose bij 

patiëntenpatiënten opgenomen met niet-traumatische buikklachten op de afdeling 

chirurgie,chirurgie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 1997 (n=354). 

tt) tt) 
<fl l o o 
c c 
O) ) « « 
5 5 
o» » 
ra ra 
</> > 
+* * 
c c 
O O 

Opnamediagnos e e 

Aaa a 

App p 

Ch h 

Chi i 

Div v 

Ga a 

Gy y 

Her r 

lleu u 

Isc c 

Mal l 

Eci i 

Pan n 

Per r 

Uro o 

Ov v 

Tot t 

Aaa a 

11 1 

11 1 

App p 

77 7 

1 1 

1 1 

2 2 

10 0 

3 3 

7 7 

4 4 

3 3 

108 8 

Ch h 

11 1 

1 1 

1 1 

13 3 

Chi i 

17 7 

1 1 

1 1 

1 1 

20 0 

Div v 

1 1 

7 7 

1 1 

9 9 

Ga a 

4 4 

2 2 

1 1 

13 3 

1 1 

1 1 

1 1 

23 3 

Gy y 

1 1 

1 1 

2 2 

Her r 

22 2 

2 2 

24 4 

lleu u 

1 1 

3 3 

1 1 

41* * 

2 2 

1 1 

49 9 

Isc c 

1 1 

2 2 

3 3 

Mal l 

2 2 

2 2 

Eci i 

3 3 

2 2 

1 1 

1 1 

2 2 

1 1 

25 5 

1 1 

2 2 

3 3 

41 1 

Pan n 

10 0 

10 0 

Per r 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

9 9 

1 1 

17 7 

Uro o 

1 1 

3 3 

4 4 

Ov v 

1 1 

2 2 

1 1 

14 4 

18 8 

Tot t 

11 1 

86 6 

15 5 

22 2 

13 3 

19 9 

14 4 

22 2 

44* * 

5 5 

11 1 

37 7 

12 2 

10 0 

10 0 

23 3 

354 354 

Aaaa = aneurysms aorta abdominalis, App = appendicitis, Ch = Cholecystolithiasis, Chi = Cholecystitis, 

Divv = Diverticulitis, Ga = Gastro-enteritis / Gastritis / ulcus, Gy = Gynaecologische aandoeningen, Her = 

Irreponobelee breuk, lleu = Heus, Isc = Darmischaemie, Mal = Maligniteit, Eci = Buikklachten eci, Pan = 

Pancreatitis,, Per = geperforeerd ulcus ventriculi/duodeni, Uro = Urologische ziekten, Ov = Overige 

ziekten,, Tot = totaal. 

*411 patiënten met een ileus; bij 23 patiënten was de oorzaak van de ileus juist gesteld (zie tabel IV) 
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TabelTabel III: Aantal patiënten met de diagnose op de SEH-afdeling (opnamediagnose) en 

diagnosediagnose bij ontslag of overlijden (ontslagdiagnose), opgenomen met 

buikklachtenbuikklachten op basis van een trauma op de afdeling chirurgie, Onze Lieve 

VrouweVrouwe Gasthuis, 1997(n=155). 

9) 9) 
V) V) 
O O 
C C 
o> > 
2 2 
o> > 

tl) tl) 

O O 

Opnamediagnos e e 

Stompp -

Stompp + 

Steekk -

Steekk + 

Schott -

Schott + 

Totaal l 

Stompp -

99 9 

1 1 

100 0 

Stompp + 

13 3 

13 3 

Steekk -

20 0 

3 3 

23 3 

Steekk + 

4 4 

4 4 

Schott -

7 7 

2 2 

9 9 

Schott + 

6 6 

6 6 

Totaal l 

99 9 

14 4 

20 0 

7 7 

7 7 

8 8 

155 5 

Stomp-- = Stomp buiktrauma - geen letsel, Stomp+ = Stomp buiktrauma - wel letsel, Steek- = 
Steekwondd - geen letsel, Steek+ = Steekwond - wel letsel, Schot- = Schotwond - geen letsel, Schot+ = 
Schotwondd - wel letsel 

Inn totaal werden 300 mannen en 209 vrouwen opgenomen; 254/300 (85%) 

mannenn had een juiste diagnose bij opname en 142/209 vrouwen (68%) waren juist 

gediagnostiseerdd (p<0,001). Figuur 1 laat het aantal patiënten met een juiste 

diagnosee zien in relatie tot het geslacht. Figuur 2 toont de relatie met de leeftijd. 

Vann de 382 patiënten jonger dan 60 jaar, hadden 309/382 (81%) een juiste 

opnamediagnose.. Van de 127 patiënten ouder dan 60 jaar waren 87/127 (69%) juist 

gediagnostiseerdd (p<0,001). 

Dee meeste patiënten die opgenomen werden, kwamen op de SEH-afdeling na 

verwijzingg door de huisarts. In deze groep van 292 patiënten hadden 205 patiënten 

(70%)) bij opname een correcte diagnose gekregen. Van de 60 patiënten die na 

zelfverwijzingg op de SEH-afdeling kwamen, werd de diagnose bij 46 patiënten 

(77%)) juist gesteld. Daarnaast werden 145 patiënten binnen gebracht via de 

ambulance,, bij 139 (96%) van hen werd bij opname dezelfde diagnose gesteld als 

bijj  ontslag. Van de 12 patiënten die na overplaatsing vanuit een ander ziekenhuis 

opp de SEH-afdeling kwamen, hadden 6 (50%) een juiste opnamediagnose. 
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Vann alle 396 patiënten die juist gediagnostiseerd waren, ondergingen 391 

patiëntenn (99%) bloedonderzoek, 267 patiënten (67%) urine-onderzoek, 176 

patiëntenn (44%) een buikoverzichtsfoto, bij 214 patiënten (54%) werd een 

echografiee van de buik gemaakt, bij 21 (5%) een CT-scan en bij 25 (6%) een 

endoscopicc verricht. Van de 113 patiënten die onjuist gediagnostiseerd waren 

ondergingenn 113 patiënten (100%) bloedonderzoek, 81 (72%) urine-onderzoek, 88 

(78%)) een buikoverzichtsfoto, 69 (61%) echografie van de buik, 15 (13%) CT-scan 

enn 11 (10%) een endoscopic De verschillen waren statistisch niet significant. 

FiguurFiguur 1: Diagnostische juistheid in relatie tot geslacht. Patiënten opgenomen op de 

afdelingafdeling chirurgie met buikklachten, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 1997 

(n=509). (n=509). 

c c 
(I) ) 
c c 

:(D D 
*—> *—> CV) ) 
Q. . 

m m 
r r 
ra ra m m 

3000 -I 

250--

?000 -

150--

100--

bUU -

mannenn vrouwen 

geslacht t 

** diagnostische juistheid is bij vrouwen lager dan bij mannen (p<0,001) 

Vann alle 509 opgenomen patiënten konden 255 patiënten (51%) conservatief 

behandeldd worden en 254 patiënten (49%) werden geopereerd. Van de conservatief 

behandeldee patiënten hadden 217/255 patiënten (85%) een ontslagdiagnose die 

gelijkk was aan de opnamediagnose; van de 254 geopereerde patiënten hadden 179 

patiëntenn (70%) een gelijke diagnose (p<0.001). Van de geopereerde patiënten, 

werdenn 184 (72%) binnen 24 uur geopereerd, 143/184 (78%) patiënten hadden een 

juistee opnamediagnose. Van de overige 70 patiënten die later tijdens de opname 

mm diagnose juist 

 diagnose onjuist 
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werdenn geopereerd hadden 36 patiënten (51%) een juiste opnamediagnose. Analyse 

vann de geopereerde patiënten die bij ontslag een andere diagnose hadden dan bij 

opnamee (n=75), laat zien dat de operatie "onnodig" was bij 23/75 patiënten (31%). 

Dezee "onnodige" operaties bestonden uit een diagnostische laparoscopic bij 9 

patiëntenn (i.v.m. verdenking appendicitis (n=8) en buikklachten e.c.i. (n=l)). Bij 10 

patiëntenn werd via wisselsnede een appendectomie verricht en werd een appendix 

sanaa gevonden. Tenslotte werd bij 4 patiënten een laparotomie uitgevoerd (i.v.m. 

verdenkingg maagperforatie (n=2), verdenking diverticulitis (n=l) en i.v.m. 

buikklachtenn eci (n=l)). Tijdens deze operaties werden geen afwijkingen gevonden 

waarvoorr een laparotomie noodzakelijk was. 

FiguurFiguur 2: Diagnostische juistheid in relatie tot leeftijd. Patiënten opgenomen op de 

afdelingafdeling chirurgie met buikklachten, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 1997 

(n=509). (n=509). 
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** diagnostische juistheid is bij patiënten ouder dan 60 jaar lager vergeleken met patiënten jonger dan 

60jaar(p<0,001). . 
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Vann alle opgenomen patiënten overleden 23 patiënten (4.5%) waaronder 14 

vrouwenn en 9 mannen. In deze groep hadden 8/23 (35%) een opnamediagnose die 

gelijkk was aan de diagnose bij overlijden; bij 15/23 patiënten (65%) was de 

opnamediagnosee en diagnose bij overlijden verschillend (p<0,001). De mortaliteit 

inn de groep patiënten met een juiste diagnose bij opname was (8/396) 2% en in de 

groepp patiënten met een onjuiste opname diagnose (15/113) 13%. In de groep 

overledenn patiënten waren 13 patiënten ouder dan 80 jaar (11 in de groep patiënten 

mett een onjuiste diagnose). Analyse van de groep overleden patiënten met een 

onjuistee opnamediagnose (n=15), laat zien dat bij 5 patiënten het overlijden 

mogelijkk voorkomen had kunnen worden indien de juiste diagnose op de SEH-

afdelingg was gesteld. 

Vann de 486 niet overleden patiënten hadden 60 patiënten (12%) complicaties. 

Hiervann hadden 41 een juiste opnamediagnose; 19 patiënten hadden bij opname 

eenn andere diagnose dan bij ontslag. Het complicatiepercentage in de groep 

patiëntenn met een juiste opnamediagnose was (41/396) 10% in tegenstelling tot het 

complicatiepercentagee in de groep patiënten met een onjuiste opnamediagnose 

(19/113)) 17% (niet significant). De meest voorkomende complicaties waren 

pneumoniee (n=14), wond infectie (n=14), hartfalen (n=9) en cystitis (n=8). 

Dee groep patiënten met een juiste opnamediagnose verbleef gemiddeld 6 dagen 

inn het ziekenhuis (variërend van 1-93 dagen) en 34 patiënten (9%) verbleven 

tijdenss de opname een periode op de intensive care afdeling. De gemiddelde 

opnamee duur in de groep patiënten met een onjuiste opnamediagnose was 8 dagen 

(variërendd van 1-63 dagen) en 13 patiënten (12%) werden tijdelijk opgenomen op 

dee intensive care afdeling (niet significant). 

Dee diagnose "appendicitis" werd het meest frequent gesteld bij opname via de 

SEH-afdelingg (n=108) en deze groep werd apart geanalyseerd. Bij 77 patiënten 

(71%)) was de ontslagdiagnose ook appendicitis, maar bij 31 patiënten (29%) was 

err sprake van een andere aandoening (tabel II) . Het betrof 51 mannen en 57 

vrouwen;; bij 6 van de 51 mannen (12%) werd bij ontslag een andere diagnose 

gesteld,, bij de vrouwen bleken 25/57 (44%) een andere aandoening te hebben 

(p<0,001).. Van de groep patiënten met verdenking appendicitis werden 99/108 
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patiëntenn geopereerd; 22 patiënten (19 vrouwen en 3 mannen) hadden geen 

appendicitiss (22%). De overige 9 patiënten werden conservatief behandeld en 

haddenn waarschijnlijk geen appendicitis. Bij 12 patiënten (10 mannen en 2 

vrouwen)) was er sprake van een geperforeerde appendix; bij 11 van deze 12 

patiëntenn was de diagnose appendicitis op de SEH-afdeling correct gesteld. 

Err waren 49 patiënten opgenomen met de verdenking ileus (tabel IV). Bij 27 

patiëntenn was de oorzaak van de ileus onduidelijk/onbekend; tijdens opname werd 

bijj  20 van hen (74%) een oorzaak voor de ileus gevonden (meestal adhaesies of 

maligniteit). . 

TabelTabel IV: Aantal patiënten met diagnose op de SEH-afdeling (opnamediagnose) en 

diagnosediagnose bij ontslag of overlijden (ontslagdiagnose), opgenomen op de 

chirurgischechirurgische afdeling met de verdenking Heus, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 

19971997 (n=49). 

«ft t 
O O 
C C 
O) ) 
<5 5 
6 6 
ra ra 
iS S 
V) ) 
"e e 
O O 

Opnamediagnose ::  ileu s 

Adhesies s 

Divertt / Obsti 

Maligniteit t 

Eci i 

anderee diagn 

Totaal l 

Adhesies s 

10 0 

1 1 

1 1 

1 1 

13 3 

Divertt / Obsti 

4 4 

11 . 

2 2 

7 7 

Maligniteit t 

2 2 

2 2 

Eci i 

6 6 

4 4 

5 5 

7 7 

5 5 

27 7 

Totaal l 

16 6 

9 9 

8 8 

8 8 

8 8 

49 9 

Divertt = diverticulitis, Obsti = obstipatie, andere diagn = andere diagnose 

Beschouwing g 

Bijj  78% van de patiënten die met buikklachten op de SEH-afdeling werden 

gezienn en opgenomen op de afdeling chirurgie, werd bij opname dezelfde diagnose 

gesteldd als bij ontslag. Dit percentage juist gediagnostiseerde patiënten was hoger 

inn de groep patiënten met buikklachten ten gevolge van een trauma dan in de groep 

patiëntenn met niet-traumatische buikklachten (96% versus 70%). Een van de 

mogelijkee redenen voor dit verschil is de gestandaardiseerde opvang volgens de 

Advancedd Trauma Lif e Support (ATLS). Daarnaast is in deze groep het aantal 
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klassiekee oorzaken voor acute buikklachten beperkt. In de literatuur varieert het 

percentagee patiënten met (acute) niet-traumatische buikklachten dat juist 

gediagnostiseerdd wordt door de artsen op de SEH-afdeling, van 40 tot 84%.4"18 Dit 

percentagee lijk t toe te nemen met elk opeenvolgend anamnestisch en lichamelijk 

onderzoekk van de patiënt.6"812 Het ziekte patroon wordt gaandeweg de onderzoeken 

steedss duidelijker, omdat het klachtenpatroon steeds consistenter wordt en 

onbelangrijkee details vervallen. Er is geen direct verband aangetoond tussen het 

niveauu van de opleiding van de arts op de SEH-afdeling en het percentage juist 

gediagnostiseerdee patiënten.19 

Hett percentage patiënten met een juiste opnamediagnose is significant lager bij 

vrouwenn dan bij mannen (68% versus 85%). In de studie van Blacklock e.a.6 werd 

bijj  65% van de vrouwen een juiste opnamediagnose gesteld en bij 76% van de 

mannen.. Het is een feit dat het verschil in diagnostische juistheid tussen vrouwen 

enn mannen nog duidelijker is in de groep patiënten met de verdenking appendicitis. 

Inn de huidige studie werd bij slechts 56% van de vrouwen en bij 88% van de 

mannen,, de diagnose appendicitis juist gesteld. Deze getallen ondersteunen het 

adviess om een diagnostische laparoscopic te verrichten bij vrouwen met 

verdenkingg appendicitis20"24, een procedure die in deze studieperiode niet standaard 

werdd uitgevoerd. 

Err zijn een aantal redenen waarom het stellen van de juiste diagnose bij (acute) 

buikklachtenn moeilijker is bij oudere patiënten dan bij jongeren. Allereerst zijn de 

symptomenn bij ouderen minder specifiek. Daarnaast is het afnemen van een 

betrouwbaree anamnese moeilijker, komt "patiënt delay" vaker voor en hebben 

ouderenn meer co-morbiditeit.25"28 In de studie van de Dombal25 was er een 

significantee daling in diagnostische juistheid te zien van 60% bij kinderen tot 

minderr dan 45% bij patiënten ouder dan 50 jaar. In de groep patiënten ouder dan 80 

jaarr was het percentage juist gediagnostiseerde patiënten slechts 29%.25 In de 

huidigee serie werd bij patiënten ouder dan 80 jaar ook een lage diagnostische 

juistheidd gevonden. Slechts 61% van deze groep had een juiste opnamediagnose. 

Err was geen significant verschil in diagnostische juistheid tussen de patiënten 

verwezenn door de huisarts en de zelfverwijzers. Dit is ook te verwachten, 

93 3 



HoofdstukHoofdstuk 7 

aangezienn beide groepen patiënten door een assistent chirurgie werden onderzocht 

voorr opname op de afdeling chirurgie. Het is opvallend dat bijna alle patiënten 

(96%)) die werden binnengebracht door een ambulance, juist werden 

gediagnostiseerdd op de SEH-afdeling, maar dat slechts 50% van de patiënten die 

overgeplaatstt werden een juiste opnamediagnose hadden. Dit is mogelijk ten 

gevolgee van de ernstige pathologie van de patiënten uit de eerstgenoemde groep, 

waardoorr een agressiever diagnostisch beleid op de SEH-afdeling wordt gevoerd. 

Inn de groep patiënten met niet-traumatische buikklachten werd de diagnose 

"appendicitis""  het meest frequent gesteld (31%). In de literatuur is de incidentie 
f\f\ 7 1 7 9 0 T? 

vann appendicitis op de SEH-afdeling lager en varieert van 7.5 tot 28%. ' ' ' " De 

opnamee diagnose "appendicitis" was juist in 71% en het percentage negatieve 

appendectomiëenn was 22%. Andere onderzoeken laten vergelijkbare resultaten 

zien;; het percentage patiënten waarbij de diagnose appendicitis juist was varieert 

vann 48 tot 85% en het percentage negatieve appendectomiëen van 8 tot 

33%.7'12'13,20'26'29'30'32"399 Zoals ook in deze studie naar voren komt, tonen de meeste 

auteurss een significant verschil tussen mannen en vrouwen aan met betrekking tot 

hett percentage juist gediagnostiseerde patiënten en negatieve appendectomiëen. 

Daarnaastt wordt ook een hoger percentage perforaties gevonden bij mannen in 

vergelijkingg met vrouwen met appendicitis.' ' ' 

Anderee acute abdominale ziektebeelden zoals pancreatitis, geruptureerd 

aneurysmaa aorta abdominalis en irreponibele hernia blijken een hoge diagnostische 

juistheidd te hebben en bijna allen zijn juist gediagnostiseerd op de SEH-afdeling. 

Eenn geperforeerd ulcus ventriculi/duodeni, gastritis, gastro-enteritis, 

gynaecologischee ziekten en darmischaemie hebben een lage diagnostische 

juistheid.. Op de SEH-afdeling werden de diagnose appendicitis, geperforeerd ulcus 

duodeni,, obstipatie, maagulcus en gastro-enteritis te vaak gesteld, terwijl aan de 

diagnosee cholecystitis, cystitis, diverticulitis, adnexitis en maligniteit te weinig 
77 9 12 26 29 

werdd gedacht. Deze trends worden ook bij andere studies waargenomen.'" ' ' 

Dee diagnose "pancreatitis" echter heeft in de literatuur een lage diagnostische 

juistheidd in tegenstelling tot de bevindingen in onze studie. Dit kan mogelijk 
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verklaardd worden door het feit dat in onze situatie het serum amylase routinematig 

werdd bepaald op de SEH-afdeling, indien bloedonderzoek werd aangevraagd. 

Inn de groep patiënten met niet-traumatische buikklachten, werd de diagnose 

"buikklachtenn eci" op de SEH-afdeling bij 12% gesteld, dit percentage varieert in 

dee literatuur tussen de 9.6 en 50.5%.7'9'17'29"31'40"43 Een mogelijke verklaring voor dit 

schijnbaarr betere resultaat is dat in de meeste studies alle patiënten met 

buikklachtenn op de SEH-afdeling werden geïncludeerd, terwijl in de huidige studie 

alleenn de op de afdeling chirurgie opgenomen patiënten zijn bestudeerd. Mogelijk 

datt ook het wisselende opnamebeleid van de verschillende ziekenhuizen een 

verklaringg is.9'29 Bij ongeveer de helft van de patiënten met de diagnose 

buikklachtenn e.c.i. werd in de huidige serie tijdens opname een meer specifieke 

diagnosee gesteld. 

Vann alle opgenomen patiënten werd 49% geopereerd; dit percentage komt 

ongeveerr overeen met dat van andere studies (33 tot 60%).6'13'31'42,44 In de groep van 

755 geopereerde patiënten met een onjuiste opnamediagnose, was de operatie in 

31%% "onnodig", terwijl dit in de groep van 179 geopereerde patiënten met een 

juistee opnamediagnose 0% was. Het totale (gemiddelde) percentage "onnodige" 

operatiess bedroeg 9%. Dit is vergelijkbaar met de in de literatuur vermelde 

mcidentiee van 5 tot 15%.9'n'12,44,45 

Dee meeste studies benadrukken het belang van het stellen van de juiste 

opnamediagnosee in verband met de invloed op mortaliteit en morbiditeit.26"28 In 

onzee studie was de mortaliteit aanzienlijk hoger in de groep patiënten met een 

initieell  onjuiste diagnose (13%) in vergelijking met de groep juist 

gediagnostiseerdenn (2%). Fenyö27 benadrukt in een artikel over 1000 oudere 

patiënten,, die opgenomen zijn op een chirurgische afdeling, het belang van het 

stellenn van een juiste opnamediagnose bij buikklachten. Hij beschrijft een 

mortaliteitt van 8% bij patiënten waarbij de opnamediagnose juist was vergeleken 

mett 19% bij de patiënten waarbij pas gedurende de opname een juiste diagnose 

werdd gesteld. In de huidige serie was bij 5 patiënten mogelijk een gunstiger beloop 

vann de ziekte geweest indien de juiste diagnose was gesteld op de SEH-afdeling. 
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Inn deze studie werd geen significant verschil in complicatiepercentage gezien 

tussenn de patiënten met een juiste en onjuiste opnamediagnose. Ook de 

opnameduurr en het aantal patiënten dat op de intensive care behandeld moest 

worden,, was niet verschillend. 

Dee wens om de diagnostische juistheid en klinische besluitvorming te 

verbeteren,, is al heel lang een uitdaging voor geneeskundigen. Er zijn in de loop 

vann de jaren vele technische hulpmiddelen geïntroduceerd om de diagnostiek te 

verbeterenn bij patiënten met (acute) buikklachten. De nieuwe beeldvormende 

techniekenn kunnen mogelijk het diagnostisch proces versnellen en de 

besluitvormingg bij behandeling bevorderen, vooral bij ziekten van de bovenbuik. 

Hett gevaar van meer en uitgebreidere diagnostiek is echter ook een "delay" in 

behandeling.. Het rendement van echografie en CT-scanonderzoek bij de acute buik 

iss te gering om routine toepassing te rechtvaardigen.3'20'38,46"53 Diagnostische 

laparoscopicc kan bij de acute buik onder bepaalde voorwaarden helpen bij het 

stellenn van de juiste diagnose, met name indien er een verdenking op appendicitis 

bestaat20"24,32'48,54"56,, maar het blijf t een invasief diagnosticum met een kleine kans 

opp complicaties. Computerondersteunde diagnostische programma's hebben 

bewezenn effectief te zijn in het verhogen van de diagnostische juistheid bij jonge 

artsenn en het verbeteren van het klinische beloop.4'7,10'15,17'18'45'57"61 In de praktijk 

wordenn deze computerprogramma's echter zelden gebruikt op de SEH-afdelingen. 

Hett grote voordeel van het computergebruik is waarschijnlijk gelegen in de 

disciplinee en nauwkeurigheid van het verzamelen en invoeren van gegevens en de 

gestructureerdee manier van differentiaal diagnostisch denken.7'45 De anamnese en 

hett lichamelijk onderzoek vormen van oudsher de basis voor het stellen van de 

juistee diagnose. Technische hulpmiddelen kunnen hierbij van pas komen. Goede 

studiess ontbreken echter over de rol van het lichamelijk onderzoek en/of 

aanvullendee diagnostiek voor de klinische resultaten (met diagnostische juistheid, 

morbiditeitt en mortaliteit) en kosten-batenanalyse. Het stellen van de diagnose bij 

patiëntenn met een acute buik blijf t nog steeds een lastig probleem. 

96 6 



JuistheidJuistheid opnamediagnose 

Referenties s 

1.. Saegesser F. The acute abdomen. Clin Gastroenterol 1981;10:123-143. 

2.. Cope Z. Cope's early diagnosis of the acute abdomen. New York: Oxford University 

Presss 1996. 

3.. Keeman JN. Veelal geen meerwaarde van nieuwe beeldvormende technologie bij 

diagnostiekk van de acute buik. Ned Tijdschr Geneesk 1999;143:2225-2229. 

4.. Adams ID, Chan M, Clifford P, Cooke WM, Dallos V, de Dombal FT, Edwards MH, 

Hancockk DM, Hewett DJ Mclntyre N, Somerville PG, Spiegelhalter DJ, Wellwood J, 

Wilsonn DH. Computer aided diagnosis of acute abdominal pain: a multicentre study. 

Brr Med J 1986;293:800-804. 

5.. Bertinieri G, Bonino P, Caser L, Ceffa GC, Martina C, Calogero G. The casuality 

doctorr and acute abdominal pathology. A comparative study of 1500 cases. Min Med 

1987;78:1597-1600. . 

6.. Blacklock ARE, Gunn AA. The "acute abdomen" in the accident and emergency 

department.. J R Coll Surg Edinb 1955;21:165-169. 

7.. De Dombal FT, Leaper DJ, Stanland JR, McCann AP, Horrocks JC. Computer-aided 

diagnosiss of acute abdominal pain. Br Med J 1972;2:9-13. 

8.. Driscoll PA, Vincent CA, Servant CJ, Audley RJ. Use of advisers in the diagnosis and 

managementt of abdominal pain in accident and emergency departments. Br J Surg 

1988;75:1173-1175. . 

9.. Krebber ThFWA, Brouwer W, Greep JM, Hoogenband CR van den, Knottnerus JA, 

Lefferss P. Acute buikpijn op een EHBO. Huisarts Wet 1989;32:329-333. 

10.. Leaper DJ, Horrocks JC, Stamland JR, de Dombal FT. Computer-assisted diagnosis of 

abdominall  pain using "estimates" provided by clinicians. Br Med J 1972;4:350-354. 

11.. Maitra AK, Briggs PJ, McGeehan D. Computer-unaided diagnosis of acute abdominal 

painn in an accident and emergency department. Am J Emerg Med 1988;5:74-78. 

12.. Ohmann C, Kraemer M, Jager S, Sitter H, Pohl C, Stadelmayer B, Vietmeier P, 

Wickerss J, Latzke L, Koch B, Thon K. Akuter Bauchschmerz - standardisierte 

befundungg als diagnoseunterstützung. Chirurg 1992;63:113-123. 

13.. Simmen HP, Decurtins M, Rotzer A, Duff C, Brütsch HP, Largiadèr F. Emergency 

roomm patients with abdominal pain unrelated to trauma: prospective analysis in a 

surgicall  university hospital. Hepato-Gastroenterol 1991;38:279-282. 

14.. Stamland JR, Ditchburn J, de Dombal FT. Clinical presentation of acute abdomen: 

studyy of 600 patients. Br Med J 1972;3:393-398. 

97 7 



HoofdstukHoofdstuk 7 

15.. Stonebridge PA, Freeland P, Rainey JB, Macleod DAD. Audit of computer-aided 

diagnosiss of abdominal pain in accident and emergency departments. Arch Emerg Med 

1992;9:271-273. . 

16.. Telfer S, Fenyö G, Holt PR, de Dombal FT. Acute abdominal pain in patients over 50 

yearss of age. Scan J Gastroenterol 188;23(suppl 144):47-50. 

17.. Wilson DH. The acute abdomen in the accident and emergency department. Pract 

1979;222:480-485. . 

18.. Wilson DH, Wilson PD, Walmsley RG, Horrocks iC de Dombal FT. Diagnosis of 

acutee abdominal pain in the accident and emergency department. Br J Surg 

1977;64:250-254. . 

19.. Raz E, Cohen S, Benbassat J. Evaluation of diagnostic accuracy in the clinical setting. 

Isrr J Med Sci 1987;23:1177-1180. 

20.. Eriksson S. Acute appendicitis - ways to improve diagnostic accuracy. Eur J Surg 

1996;162:435-442. . 

21.. Deutsch AA, Zelikovsky A, Reiss R. Laparoscopy in the prevention of unnecessary 

appendicectomies:: a prospective study. Br J Surg 1982;69:336-337. 

22.. Olsen JB, Myrén CJ, Haahr PE. Randomized study of the value of laparoscopy before 

appendicectomy.. Br J Surg 1993;80:922-923. 

23.. Tytgat SHAJ, Bakker XR, Butzelaar RMJM. Laparoscopic evaluation of patients with 

suspectedd acute appendicitis. Surg Endosc 1998;12:918-920. 

24.. Leape LL, Ramenofsky ML. Laparoscopy for questionable appendicitis. Can it reduce 

thee negative appendectomy rate? Ann Surg 1980;191:410-413. 

25.. De Dombal FT. Acute abdominal pain in the elderly. J Clin Gastroent 1994;19:331-

335. . 

26.. Fenyö G. Diagnostic problems of acute abdominal diseases in the aged. Acta Chir 

Scandd 1974;140:396-405. 

27.. Fenyö G. Acute abdominal disease in the elderly. Experience from two series in 

Stockholm.. Am J Surg 1982;143:751-754. 

28.. Kizer KW, Vassar M. Emergency department diagnosis of abdominal disorders in the 

elderly.. Am J Emerg Med 1998;16:357-362. 

29.. De Dombal FT. Acute abdominal pain - An O.M.G.E. Survey. Scan J Gastroent 

1979;14suppl:: 29-43. 

30.. Hawthorn IE. Abdominal pain as a cause of acute admission to hospital. J R Coll Surg 

Edinbb 1992;37:389-393. 

98 8 



JuistheidJuistheid opnamediagnose 

31.. Irvin TT. Abdominal pain: a surgical audit of 1190 emergency admissions. Br J Surg 

1989;76:1121-1125. . 

32.. Wagner JM, McKinney P, Carpenter JL. Does this patient have appendicitis? JAMA 

1996;276:1589-1594. . 

33.. Andersson RE, Hugander A, Yhulin AJG. Diagnostic accuracy and perforation rate in 

appendicitis:: association with age and sex of the patient and with appendicectomy rate. 

Eurr J Surg 1992;158:37-41. 

34.. Colson M, Skinner KA, Dunnington G. High negative appendectomy rates are no 

longerr acceptable. Am J Surg 1997;174:723-727. 

35.. Fenyö G, Lindberg G, Blind P, Enochsson L, Öberg A. Diagnostic decision support in 

suspectedd acute appendicitis: validation of a simplified scoring system. Eur J Surg 

1997;163:831-838. . 

36.. Gilling-Smith C, Panay N, Wadsworth J, Beard RW, Touquet R. Management of 

womenn presenting to the accident and emergency department with lower abdominal 

pain.. Ann R Coll Surg Engl 1995;77:193-197. 

37.. Hale DA, Molloy M, Pearl RH, Schutt DC, Jaques DP. Appendectomy. A 

contemporaryy appraisal. Ann Surg 1997;225:252-261. 

38.. Hoffmann J, Rasmussen O0. Aids in the diagnosis of acute appendicitis. Br J Surg 

1989;76:774-779. . 

39.. Lau W, Fan S, Yiu T, Chu K, Wong S. Negative findings at Appendectomy. Am J 

Surgg 1984;148:375-378. 

40.. Gray DWR, Collin J. Non-specific abdominal pain as a cause of acute admission to 

hospital.. Br J Surg 1987;74:239-242. 

41.. Jess P, Bjerregaard B, Brynitz S, Holst-Christensen J, Kalaja E, Lund-Kristensen J, 

Matzenn P. Prognosis of acute nonspecific abdominal pain. A prospective study. Am J 

Surgg 1982;144:338-340. 

42.. Miettinen P, Pasanen P, Lahtinen J, Alhava E. Acute abdominal pain in adults. Annates 

ChirGynn 1996;85:5-9. 

43.. Powers RD, Guertler AT. Abdominal pain in the ED: Stability and change over 20 

years.. AmJEmergMed 1995;13:301-303. 

44.. Brewer RJ, Golden GT, Hitch DC, Rudolf LE, Wangensteen SL. Abdominal pain. An 

analysiss of 1,000 consecutive cases in a University Hospital Emergency room. Am J 

Surgg 1976;131:219-224. 

45.. Gunn AA. The diagnosis of acute abdominal pain with computer analysis. J R Coll 

SurgEdinbb 1955;21:170-172. 

99 9 



HoofdstukHoofdstuk 7 

46.. Amgwerd M, Röthlin M, Candinas D, Schimmer R, Klotz HP, Largiadèr F. 

Appendizitissonographiee durch chirurgen - Erfahrungssache? Eine prospektive studie. 

Langenbeckss Arch Chir 1994;379:335-340. 

47.. Cochrane RA, Edwards AT, Crosby DL, Roberts CJ, Lewis PA, McGee S, Meecham-

Joness S, Jones A. Senior surgeons and radiologists should assess emergency patients 

onn presentation: a prospective randomized controlled trial. J R Coll Surg Edinb 

1998;43:324-327. . 

48.. Paterson-Brown S, Vipond MN. Modern aids to clinical decision-making in the acute 

abdomen.. Br J Surg 1990;77:13-18. 

49.. Puylaert JBCM, Rutgers PH, Lalisang RI, Vries BC de, Werf SDJ van der, Dörr JPJ, 

Blokk RAPR. A prospective study of ultrasonography in the diagnosis of appendicitis. 

NN Eng J Med 1987;317:666-669. 

50.. Walsh PF, Crawford D, Crossling FT, Sutherland GR, Negrette JJ, Shand J. The value 

off  immediate ultrasound in acute abdominal conditions: a critical appraisal. Clin Rad 

1990;42:47-49. . 

51.. Zielke A, Hasse C, Sitter H, Rothmund M. Influence of ultrasound on clinical decision 

makingg in acute appendicitis: a prospective study. Eur J Surg 1998;164:201-209. 

52.. Schuier JG, Shortsleeve MJ, Goldenson RS, Perez-Rossello JM, Perlmutter RA, 

Thorsenn A. Is there a role for abdominal computed tomographic scans in appendicitis? 

Archh Surg 1998;133:373-277. 

53.. Taouel P, Pradel J, Fabre JM, Cover S, Senéterre E, Bruel JM. Role of CT in the acute 

nontraumaticc abdomen. Seminars in ultrasound, CT, and MRI 1995;16:151-164. 

54.. Navez B, d'Udekem Y, Cambier E, Richir C, de Pierpont B, Guiot P. Laparoscopy for 

managementt of nontraumatic acute abdomen. World J Surg 1995;19:382-387. 

55.. Olsen JB, Myrén CJ, Haahr PE. Randomized study of the value of laparoscopy before 

appendicectomy.. Br J Surg 1993;80:922-923. 

56.. Leape LL, Ramenofsky ML. Laparoscopy for questionable appendicitis. Ann Surg 

1980;191:410-413. . 

57.. Horrocks JC, McCann AP, Staniland JR, Leaper DJ, de Dombal FT. Computer-aided 

diagnosis:: description of an adaptable system, and operational experience with 2,034 

cases.. Br Med J 1972;2:5-9. 

58.. Sutton GC. Computer-aided diagnosis: a review. Br J Surg 1989;76:82-85. 

59.. Wellwood JM, Spiegelhalter DJ. Computers and the diagnosis of acute abdominal pain. 

Brr J Hosp Med 1989;41:564-568. 

100 0 



JuistheidJuistheid opnamediagnose 

60.. Clifford PC, Chan M, Hewett DJ. The acute abdomen: management with 

microcomputerr aid. Ann Roy Coll Surg Engl 1986;58:182-184. 

61.. Wellwood J, Johannessen S, Spiegelhalter DJ. How does computer-aided diagnosis 

improvee the management of acute abdominal pain. Ann Roy Coll Surg Eng 

1992;74:40-46. . 

101 1 



102 2 



HoofdstukHoofdstuk 8 

Ziekenhuisopnamee van patiënten ouder  dan 80 jaar  met 
(acute)) buikklachten. 

A.A.W.. van Geloven, T.H. Biesheuvel, J.S.K Luitse, 

H.F.W.. Hoitsma en H. Obertop. 

EurJSurgEurJSurg 2000; 166(11) 



HoofdstukHoofdstuk 8 

Samenvatting g 

Doel:Doel: Evaluatie van de behandeling van patiënten ouder dan 80 jaar met acute 

buikklachten. . 

PatiëntenPatiënten en methoden: Gedurende 1 jaar (1997) werden 132 patiënten ouder dan 

800 jaar, opgenomen met acute buikklachten via de SEH-afdeling van het Onze 

Lievee Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Gegevens werden verzameld over: leeftijd 

enn geslacht, gebruik van aanvullend onderzoek, opname(duur), co-morbiditeit en 

medicatiegebruik,, diagnose bij opname en bij ontslag of overlijden, behandeling, 

morbiditeitt en mortaliteit. 

Resultaten:Resultaten: Bij 27/132 (20%) patiënten werd bij ontslag of overlijden een andere 

diagnosee gesteld dan op de SEH-afdeling; bij 18/132 (14%) patiënten bleek een 

belangrijkee diagnose op de SEH-afdeling gemist te zijn en was de ernst van de 

ziektee onderschat. Binnen 24 uur werd bij 97% (n=128) bloedonderzoek verricht, 

63%% (n=83) urine-onderzoek, 58% (n=76) röntgenonderzoek van de buik, 20% 

(n=26)) echografie en bij 3% (n=4) een CT-scan van de buik. Van alle opgenomen 

patiëntenn werden 35 (27%) patiënten geopereerd. De mortaliteit van alle 

opgenomenn patiënten was 17% (n=23) en van alle geopereerde patiënten 34% 

(n=12).. De mortaliteit van de 27 fout gediagnostiseerde patiënten was 59% (n=16). 

Dee morbiditeit van de 109 overlevende patiënten was 22%. 

Conclusie:Conclusie: De mortaliteit in de groep patiënten ouder dan 80 jaar, die met (acute) 

buikklachtenn zijn opgenomen via de SEH-afdeling, is hoog. Met name indien zij 

geopereerdd zijn of als de initiële diagnose op de SEH-afdeling fout is gesteld. Door 

hett vroegtijdig inzetten van de juiste diagnostische hulpmiddelen neemt het aantal 

onjuistee diagnoses mogelijk af. Op basis van een juiste diagnose kan men een 

adequateree en doelgerichtere behandeling geven. 
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Abstract t 

HospitalHospital admissions of patients aged over 80 with (acute) abdominal complaints. 

Objective:Objective: Evaluation of the outcome of patients aged over 80 with acute 

abdominall  complaints. 

PatientsPatients and methods: In the course of one year (1997) 132 patients aged over 80 

withh acute abdominal complaints were admitted through the emergency department 

off  the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Data were collected on age and 

gender,, additional work-up, hospital stay, co-morbidity and use of medication, 

initiall  and final diagnosis, treatment, morbidity and mortality. 

Results:Results: In 27 of 132 patients (20%) the diagnosis on discharge or death differed 

fromfrom the initial diagnosis at the emergency department; in 18 patients (14%) an 

importantt diagnosis was overlooked and the severity of the illness was 

underestimated.. Within the first 24 hours, 97% of the patients (n=128) had blood 

tests,, 63% (n=83) urine tests, 58% (n=76) plain radiograph of the abdomen, 20% 

(n=26)) ultrasonography, and 3% (n=4) computed tomography (CT) of the 

abdomen.. Of all the patients admitted, 35 (27%) were operated upon. The overall 

mortalityy of the admitted patients was 17% (n=23) and of those operated upon 34% 

(n=12).. The mortality in the 27 misdiagnosed patients was 59% (n=16). The 

morbidityy among the 109 surviving patients was 22%. 

Conclusions:Conclusions: Mortality was high among those aged over 80 with acute abdominal 

complaintss who were admitted through the emergency department, particularly 

amongg those who underwent surgery on and those who were misdiagnosed. 

Guideliness for an earlier and more comprehensive diagnostic approach could lead 

too better insight into the diagnosis and prognosis. A more adequate and better-

targetedtargeted treatment can be given. 
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Inleidin g g 
Err is de laatste jaren sprake van een toenemende vergrijzing van de bevolking, 

voorall  ten gevolge van de hogere levensstandaard en verbeterde medische zorg. In 

19988 was 3,1% (van de 15,6 miljoen Nederlanders) ouder dan 80 jaar en in 2050 

verwachtt men dat dit 7,8% zal zijn (Centraal Bureau voor Statistiek). Het is voor 

dee hand liggend dat in de toekomst veel meer ouderen medische zorg nodig zullen 

hebben.1"55 Omdat oudere patiënten vaker gebruik maken van de SEH-afdeling, in 

vergelijkingg tot jongere patiënten6'9, zal de werkdruk in het ziekenhuis eerder 

logaritmischh dan recht evenredig toenemen, aan de stijging van het aantal 

ouderen.1,4 4 

Buikklachtenn zijn een van de meest voorkomende problemen waarvoor ouderen 

(acute)) medische zorg nodig hebben.6"9 Er bestaan grote verschillen tussen ouderen 

enn jongere patiënten met acute buikklachten: bij ouderen zijn de symptomen 

minderr specifiek, diagnoses verschillen, zij hebben meer co-morbiditeit en er is 

vakerr sprake van een "patiënten delay". Al deze factoren dragen bij tot een hoger 

percentagee onjuiste diagnoses en veroorzaken een verhoogde morbiditeit en 

mortaliteitt bij deze patiënten.1'6'8'10'11 

Hett is nodig om de factoren die specifiek zijn voor oudere patiënten met 

buikklachtenn te analyseren om daarmee de behandelingsresultaten te verbeteren en 

eenn efficiëntere medische zorg te.bereiken. In de literatuur is weinig bekend over 

hett ziektebeloop van patiënten ouder dan 80 jaar en de resultaten van behandeling 

inn het ziekenhuis. Er zijn enkele artikelen verschenen over ouderen met acute 

buikklachten,, maar meestal betreft het de evaluatie van een groep geopereerde 

patiënten.2"4'12,133 Het is moeilijk om deze studies onderling te vergelijken omdat een 

wisselendee leeftijdsgrens is gebruikt om het begrip "oudere patiënt" te definiëren 

(vanaff  50 jaar tot vanaf 80 jaar). 

Hett doel van de huidige studie is om het ziektebeloop en de 

behandelingsresultatenn te evalueren van een groep patiënten ouder dan 80 jaar die 

gedurendee 1 jaar met acute buikklachten zijn opgenomen via de SEH-afdeling van 

eenn groot binnenstads ziekenhuis. De patiënten werden gevolgd tot ontslag of 

overlijden. . 
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Patiëntenn en methoden 

Gedurendee 1 jaar (1997) presenteerde zich een groep van 160 opeenvolgende 

patiëntenn ouder dan 80 jaar met buikklachten 187 maal op de SEH-afdeling van het 

Onzee Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Dit was 5% van alle 

patiëntenn met buikklachten. Van de 160 patiënten werden 137 patiënten (86%) 

opgenomenn in het ziekenhuis. De 23 patiënten die niet werden opgenomen, werden 

verwezenn naar de huisarts en kwamen niet terug op de SEH-afdeling. Vij f van de 

1377 patiënten werden meer dan één maal opgenomen gedurende deze periode en 

zijnn apart geanalyseerd. Van de overige 132 patiënten werden retrospectief de 

volgendee gegevens vastgesteld: leeftijd, geslacht, wijze van presentatie, consult-

aanvragen,, gebruik van aanvullend onderzoek, diagnose bij opname en ontslag, co-

morbiditeit,, medicatie gebruik, behandeling, opname op de intensive care afdeling, 

opnamee duur, morbiditeit en mortaliteit. 

Resultaten n 

Patiënten n 

Err werden 132 patiënten opgenomen (84 vrouwen en 48 mannen). De leeftijd 

varieerdee van 80 tot 100 jaar (gemiddeld 85). Van deze 132 patiënten werden 117 

patiëntenn (89%) gezien na verwijzing door de huisarts; 69 patiënten werden 

verwezenn naar interne geneeskunde, 43 naar de chirurgie en 5 naar de urologie. De 

overigee 7 patiënten kwamen op de SEH-afdeling na zelfverwijzing en werden eerst 

doorr een EH-arts gezien en daarna verwezen naar een van de bovengenoemde 

specialisten.. Vij f patiënten werden door de ambulance binnengebracht en drie 

patiëntenn werden overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis en direct door een arts-

assistentt van de interne geneeskunde of chirurgie gezien. 

Aanvullendd onderzoek 

Naastt het routinematig afnemen van de anamnese en het doen van lichamelijk 

onderzoekk werden een aantal aanvullende onderzoeken verricht; bij 128 patiënten 

(97%)) bloedonderzoek, bij 83 patiënten (63%) urine-onderzoek en bij 76 patiënten 

(58%)) een buikoverzichtsfoto. Echografie van de buik werd verricht tijdens 

opnamee bij 56 patiënten (42%) (bij 26 patiënten binnen 24 uur); bij 15 patiënten 
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(11%)) werd een CT-scan van de buik gemaakt (bij 4 patiënten binnen 24 uur) en 

bijj  51 patiënten (39%) een endoscopic onderzoek (bij 26 patiënten binnen 24 uur). 

Opname e 

Vann de 132 patiënten werden 81 patiënten (61%) opgenomen op de afdeling 

internee geneeskunde, 41 patiënten (31%) op de afdeling chirurgie en tien op andere 

afdelingen.. De keuze tussen de verschillende afdelingen werd gemaakt door de 

dienstdoendee arts-assistenten op de SEH-afdeling, op basis van klinische 

symptomenn of de noodzaak van een eventuele operatieve behandeling. De 

opnameduurr varieerde van 1 tot 117 dagen (gemiddeld 16 dagen). Van alle 

opgenomenn patiënten werden 15 patiënten (11%) na operatie tijdelijk opgenomen 

opp de intensive care afdeling. 

Co-morbiditeitt en medicatie 

Co-morbiditeitt werd bij 131 patiënten (99%) vastgesteld; 110 patiënten (83%) 

haddenn meer dan drie bijkomende aandoeningen. Het meest voorkomend waren 

cardiovasculairee aandoeningen (76 patiënten (58%)) en gastro-intestinale 

pathologiee (75 patiënten (58%)). Slechts 10 patiënten (8%) gebruikten geen 

medicatiee en 71 patiënten (54%) gebruikten meer dan twee verschillende soorten 

medicijnen.. De variatie in soort medicatie was groot, maar cardiovasculaire 

medicatiee werd het meest gebruikt (78 patiënten (59%). 

Diagnose e 

Eenn overzicht van alle diagnoses bij ontslag en overlijden wordt in tabel I 

gegeven.. Bij de meeste patiënten n=105 (80%) kwam de diagnose bij ontslag of 

overlijdenn overeen met de opnamediagnose. Bij 27 patiënten (20%) was de 

diagnosee bij ontslag duidelijk verschillend van de diagnose bij opname (tabel II) . 

Analysee van deze 27 patiënten toont aan dat bij 18 patiënten een belangrijke 

diagnosee is gemist en de ernst van de ziekte is onderschat (tabel II) . Bij deze 18 

patiëntenn werden ernstige ziektebeelden zoals darmischaemie, maligniteit en 

pancreatitiss het meest gemist (bij 3,4 en 2 patiënten respectievelijk). 
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TabelTabel I: Ontslag diagnose en aantal patiënten met een juiste of onjuiste diagnose op de 

SEH-afdeling,SEH-afdeling, het aantal patiënten dat geopereerd is en het aantal patiënten dat 

overledenoverleden is. Patiënten ouder dan 80 jaar met acute buikklachten, Onze Lieve 

VrouweVrouwe Gasthuis, 1997(n=132), 

Ontsla gg diagnos e 

(bi jj  ontsla g of overlijden ) 

Gastro-intestinalee bloeding 

Heuss t.g.v. adhaesies (n=7) 

obstipatiee / diverticulitis (n=5) 

maligniteitt (n=5) 

anderee (n=4) 

Urologischee oorzaak 

Gastro-enteritiss / darmkoliek 

Cholelithiasiss /cholecystitis / lever falen 

Abdominalee maligniteit (geen obstructie) 

Aspecifiekee buikklachten 

Darmischaemie e 

Beklemdee breuk 

Gastritiss / ulcus 

Appendicitiss acuta 

Maagperforatie e 

Pancreatitis s 

Geruptureerdd aneurysma aorta abdominalis 
Buikklachtenn na operatie 

Buiktrauma a 

Andere e 

Totaa l l 

(%) ) 

Tot t 

23 3 

21 1 

15 5 

14 4 

9 9 
9 9 

6 6 

5 5 

5 5 
3 3 

3 3 
2 2 
2 2 

2 2 

2 2 
2 2 

9 9 

132 2 

Juist e e 

diagnos e e 
opp de SEH-
afdelin g g 

21 1 

16 6 

14 4 

14 4 

8 8 
5 5 

1 1 

2 2 

5 5 

2 2 
3 3 

2 2 

0 0 
2 2 

2 2 

2 2 

6 6 

105 5 

(80) ) 

Onjuist e e 
diagnos e e 

opp de SEH-

afdelin g g 

2 2 

5 5 

1 1 
0 0 

1 1 

4 4 

5 5 

3 3 
0 0 

1 1 

0 0 

0 0 
2 2 

0 0 

0 0 
0 0 

3 3 

27 7 

(20) ) 

OK K 

0 0 

7 7 

3 3 
0 0 

1 1 
5 5 

1 1 

5 5 

3 3 

0 0 
3 3 

2 2 

2 2 
2 2 

0 0 

0 0 
1 1 

35 5 

(27) ) 

t t 

2 2 

2 2 

2 2 
1 1 

1 1 

5 5 
3 3 

4 4 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

2 2 

0 0 
0 0 

0 0 

1 1 

23 3 

(17) ) 

Tott = totaal aantal patiënten 

tt = aantal overleden patiënten 

OKK = aantal geopereerde patiënten 
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TabelTabel II: Patiënten waarvan de opnamediagnose op de SEH-afdeling onjuist was. 

OntsiagdiagnoseOntsiagdiagnose en opnamediagnose, aantal patiënten en aantal patiënten dat 

overledenoverleden is (n=27). 

Ontslagg diagnose Aantal 
(bijj ontslag of overlijden) patiënten 

Abdominalee maligniteit 

Gastro-intestinalee bloeding 

Totaall (%) 

Opnamee diagnose op de SEH-
afdeling g 

Darmischaemie e 

Heuss t.g.v. maligniteit 

Pancreatitis s 

3* * 

3* * 

2* * 

2* * 

Cholecystitis s 

Geperforeerdee diverticulitis 

Ileus s 

Pyelonephritis s 

Niett specifieke buikklachten 

1* * 

1* * 

1* * 

1* * 

5 5 

Uteruss myomatosus 1 
Polymyalgicaa rheumatica 1 
Gastritiss 1 
Heuss t.g.v. adhaesies 1 

27 7 

Beklemdee breuk (n=2) 

Gastro-intestinalee bloeding (n=1) 

Obstipatiee / urologische oorzaak (n=1) 

Heus s 

Heuss t.g.v. obstipatie 

Cholecystitiss (n=1) 

Maagperforatiee (n=1) 

Obstipatiee (n=1) 

Cystitiss (n=1) 

Obstipatie e 

Niett specifieke buikklachten 

Gastritis s 

Koortss eci 

Heuss (n=1) 

Cystitiss (n=1) 

Urolithiasiss (n=1) 

Obstipatiee / maligniteit (n=1) 

Pyelonefritiss / cholecystitis (n=1) 

Niett specifieke buikklachten 

Niett specifieke buikklachten 

Gastro-intestinalee maligniteit 

Maagperforatiee / darmischaemie 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

0 0 

1 1 

1 1 

0 0 

1 1 

3 3 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

** Belangrijke diagnose gemist en ernst van ziekte onderschat (n=18) 
ff = aantal overleden patiënten 

166 (59) 

Behandeling g 

Vann alle opgenomen patiënten werden 97 (73%) conservatief behandeld en 35 

(27%)) geopereerd: 20 binnen 24 uur en 15 na meer dan 24 uur. De tijd tussen 

opnamee en operatie varieerde van 0 tot 20 dagen (gemiddeld 2,4 dagen). Van alle 

355 geopereerde patiënten, waren 27 patiënten reeds vanaf de eerste dag opgenomen 

opp een chirurgische afdeling; de overige vij f patiënten kwamen van de afdeling 
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internee geneeskunde en drie van de urologische afdeling. De meest voorkomende 

operatiee was een darmresectie (n=12), gevolgd door een diagnostische laparotomie 

(n=4),, appendectomie (n=3), herstel van beklemde breuk (n=3) en een urologische 

operatiee (n=3). Vij f patiënten ondergingen een re-operatie. Bij twee patiënten werd 

eenn geplande "second-look" verricht (één na operatie in verband met 

darmischaemiee en één na adhaesiolyse) en drie patiënten ondergingen een re-

operatiee in verband met complicaties (twee in verband met een intra-abdominale 

bloedingg en één in verband met een intra-abdominale chyluslekkage). 

Mortaliteit t 

Vann alle 132 opgenomen patiënten overleden 23 (17%) in het ziekenhuis; van 

dee 35 patiënten die geopereerd werden overleden 12 patiënten (34%). In de groep 

vann 97 patiënten die conservatief behandeld werden, was de mortaliteit beduidend 

lagerr (11 patiënten (11%)). Van de 27 patiënten die bij opname een onjuiste 

diagnosee hadden, overleden 16 patiënten (59%) (tabel II). De overleden patiënten 

verblevenn gemiddeld 14 dagen in het ziekenhuis (variërend van 1 tot 58 dagen) en 

77 (30%) werden opgenomen op de intensive care afdeling. Bij 12 van de overleden 

patiëntenn (52%) was een echografie van de buik gemaakt gedurende de opname (6 

binnenn 24 uur en 6 na 24 uur). Een CT-scan van de buik werd gemaakt bij 5 

patiëntenn (22%) (geen binnen 24 uur). Bij 13 van de overleden patiënten werd een 

beslissingg genomen tot abstineren (na gemiddeld 11 dagen opname). 

Morbiditeit t 

Vann de 109 overlevende patiënten, hadden 85 (78%) geen complicaties tijdens 

dee opname en 24 patiënten (22%) hadden in totaal 31 complicaties. De meest 

voorkomendee complicaties waren cystitis (n=6), pneumonie (n=5), hart falen (n=5) 

enn wond infectie (n=3). Van de geopereerde patiënten overleefden 23 patiënten en 

negenn van hen (39%) hadden 13 complicaties. 

Ontslag g 

Vann de 109 overlevende patiënten konden 95 (87%) terugkeren naar dezelfde 

woonruimtee als voor opname (73 naar hun eigen huis en 22 naar hun verpleeghuis). 

Elff  patiënten (10%) hadden een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of 

revalidatiekliniekk nodig en 3 patiënten werden overgeplaatst naar een ander 

ziekenhuis. . 
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Vij ff  patiënten werden gedurende dat jaar meer dan één maal opgenomen in 

verbandd met buikklachten (vier patiënten twee maal en één patiënt vijfmaal). Eén 

patiëntt (88 jaar) werd geopereerd in verband met een gangreneuze cholecystitis en 

werdd heropgenomen en geopereerd met een ileus. Een tweede patiënt (86 jaar) 

werdd twee maal opgenomen en conservatief behandeld in verband met een ileus en 

overleedd ten gevolge van nierinsufficiëntie. Een derde patiënt (85 jaar) werd twee 

maall  opgenomen met een pyelonefritis. Een vierde patiënt (90 jaar) werd twee 

maall  opgenomen in verband met een tevoren bekend maagcarcinoom. Een vijfde 

patiëntt (86 jaar) werd vier maal opgenomen met een recidiverende bloeding van 

hett colon ascendens. 

Beschouwing g 
Vann alle patiënten die in 1997 met buikklachten op de SEH-afdeling van het 

OLVGG kwamen was 5% ouder dan 80 jaar. De meesten in deze leeftijdscategorie 

warenn verwezen door de huisarts (89%). In een vorige studie naar alle patiënten 

mett buikklachten op de SEH-afdeling was het percentage door de huisarts 

verwezenn patiënten veel lager (26%) en kwamen de meeste patiënten na 

zelfverwijzingg op de SEH-afdeling (67%).M 

Vann de groep patiënten ouder dan 80 jaar met buikklachten werd 86% 

opgenomen.. Dit in tegenstelling tot patiënten van alle leeftijden met buikklachten 

waarbijj  het opnamepercentage veel lager was (29%).14 Een mogelijke reden voor 

ditt hoge opnamepercentage bij ouderen is dat de meesten van hen zijn verwezen 

doorr de huisarts, waardoor al een selectie heeft plaatsgevonden. Meer dan de helft 

vann de patiënten werd opgenomen op de afdeling interne geneeskunde. Dit is een 

verrassendd hoog percentage en kan verklaard worden door het feit dat alle patiënten 

mett buikklachten zijn geïncludeerd in deze studie. In deze groep zitten niet alleen 

dee patiënten met een acute buik, maar ook patiënten met bijvoorbeeld een gastro-

intestinalee bloeding, gastro-enteritis en cystitis. Huisartsen geven er de voorkeur 

aann om deze oudere patiënten naar de internist te verwijzen. 

Ouderee patiënten verblijven (in tegenstelling tot wat altijd gedacht werd) niet 

langerr in het ziekenhuis dan jongere patiënten.1516 De gemiddelde opnameduur van 

onzee groep patiënten was 16 dagen, terwijl andere artikelen over geopereerde 
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patiëntenn een gemiddelde opnameduur van 10 tot 13 dagen beschrijven.1"4 

Tijdelijkee opname in een verpleeghuis of revalidatiekliniek was bij slechts 10% 

vann de patiënten nodig. 

Inn deze studie was de ziekenhuismortaliteit van alle opgenomen oudere 

patiëntenn met buikklachten 17%; in de literatuur wordt 6 tot 14% 

beschreven.1'6'8'11177 Na analyse van de gegevens van de overleden patiënten bleek 

dezee hoge mortaliteit vooral voor te komen in de groep patiënten die geopereerd 

wass (34%) en in de groep patiënten met een onjuiste diagnose op de SEH-afdeling 

(59%).. Een onjuiste opnamediagnose en factoren zoals late diagnostiek en een 

onjuistee keuze van de opnameafdeling, zouden een delay in de juiste behandeling 

kunnenn geven. Het is echter de vraag of deze factoren en/of de operatie zelf, van 

directee invloed zijn op de mortaliteit. 

Uitt eerdere studies blijkt dat het stellen van een onjuiste opnamediagnose, 

duidelijkk invloed heeft op de mortaliteit en morbiditeit.1'8'11,17,18 De "diagnostische 

juistheid""  bij oudere patiënten met buikklachten op de SEH-afdeling varieert in de 

literatuurr van 65 tot 97%.U1'17 Eén studie beschrijft zelfs een percentage van 29% 

bijj  patiënten ouder dan 80 jaar.8 In de huidige studie werden 105/132 patiënten 

(80%)) juist gediagnostiseerd. Van de 27 patiënten met een onjuiste 

opnamediagnosee zijn er 16 (59%) overleden. De literatuur vermeldt een aantal 

redenenn waarom het veel moeilijker is om een juiste diagnose te stellen bij oudere 

patiëntenn met buikklachten dan bij jongeren. Ten eerste worden de buikklachten bij 

ouderenn veroorzaakt door een ander spectrum van ziektenbeelden.1'2'8,10'11'18'19 Het 

ziektebeeldd presenteert zich bij ouderen minder specifiek dan bij jongere patiënten. 

Bijj  infecties ontbreken vaak de bekende lokale en systemische verschijnselen. 

Daarnaastt hebben ouderen een andere pijnperceptie.1'2'6'7'10'11*17"23 Tevens is er vaak 

sprakee van patiënten delay.10'11,19 Ouderen zijn afhankelijk van anderen om naar het 

ziekenhuiss te komen zoals uit deze studie blijkt. 

Eenn ander probleem specifiek voor de oudere patiënt is het nauwkeurig afnemen 

vann de anamnese. Dit is bij ouderen moeilijker door een gebrekkige algehele 

conditie,, geheugenverlies, dementie, gehoorproblemen en afasie.1'2'111719'21'22'24 

Doorr het gelijktijdig aanwezig zijn van andere (abdominale) aandoeningen is het 
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stellenn van de juiste diagnose dikwijl s moeilijker.1'6'11,21"23 In deze studie had 99% 

vann de opgenomen patiënten een of meer bijkomende ziekten of een operatie in het 

verledenn gehad (vergelijkbare percentages uit andere artikelen variëren van 65 tot 

77 j o î-3,i7̂  £)o or de bovenstaande problemen wordt de juiste diagnose bij oudere 

patiëntenn minder snel gesteld. 

Bijj  sommige patiënten (met bijvoorbeeld een gemiste maagperforatie of gemiste 

beklemdee breuk) zou het klinisch beloop misschien gunstiger geweest zijn, indien 

dee juiste diagnose bij opname gesteld was. Bij andere patiënten (met bijvoorbeeld 

eenn gemiste abdominale maligniteit of darmischaemie) had dit waarschijnlijk geen 

invloedd gehad op de prognose c.q. overleving. Ook bij het juist stellen van de 

diagnosee is de kans op genezing zeer beperkt bij ouderen met deze ernstige 

ziektebeelden. . 

Eenn andere factor die de mortaliteit zou kunnen beïnvloeden, is de chirurgische 

ingreepp zelf. Van alle opgenomen patiënten werd 27% geopereerd. Dit percentage 

iss vergelijkbaar met andere onderzoeken waarbij operatiepercentages worden 

beschrevenn van 24 tot 34%.1'11'17 Voor de patiënten in onze studie was de diagnose 

"ileus""  de belangrijkste operatie-indicatie. Dit in tegenstelling tot andere artikelen, 

waarbijj  "galblaaspathologie" de meest gestelde indicatie was.1'2,4'17 Slechts twee 

vann de 35 operaties in de huidige studie werden verricht in verband met 

galblaaspathologie. . 

Vijftie nn van de geopereerde patiënten (43%) werden gedurende enige tijd 

opgenomenn op de intensive care afdeling. Er is in de literatuur maar een 

vergelijkbaarr artikel2; hierin is het percentage "IC-opname" even hoog (42%) bij 

patiëntenn ouder dan 65 jaar. 

Dee ziekenhuismortaliteit van de 35 geopereerde patiënten was 34%. Dit is hoger 

dann in andere artikelen wordt vermeld; de postoperatieve mortaliteit varieert hierbij 

tussenn de 13 en 32%.1-4-12'13-17'25-26 Dit verschil kan (gedeeltelijk) verklaard worden 

doorr de hogere leeftijdsgrens in onze studie. Ondanks verbeteringen op het gebied 

vann anesthesie en intensive care, zijn de resultaten van de acute abdominale 

chirurgiee bij oudere patiënten de laatste jaren niet verbeterd.2 Zoals te verwachten, 

wass vooral de mortaliteit bij geopereerde patiënten met darmischaemie en 
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pancreatitiss extreem hoog (tabel I). Bij patiënten met deze ernstige ziektebeelden is 

dee hoge mortaliteit eerder gerelateerd aan de diagnose dan aan de chirurgische 

proceduree op zich. 

Inn de huidige studie bestaat er een grote variatie in de tijd tussen opname en 

operatie;; de gemiddelde tijd was 2,4 dagen (spreiding 0-20 dagen). Het is moeilijk 

omm conclusies te trekken uit dit variabele tijdsinterval. Met onze gegevens is een 

directee invloed van laat opereren op morbiditeit en mortaliteit, niet te bewijzen. Wij 

denkenn dat vroeg opereren (b.v. een diagnostische laparoscopic of zelfs 

laparotomie)) kan leiden tot het eerder verkrijgen van een juiste diagnose en een 

beterr inzicht in de prognose. Dit kan ook een voordeel zijn bij de behandeling van 

patiëntenn met een ziekte die niet te genezen is. Bij deze patiënten (met b.v. 

darmischaemie)) kan een vroege diagnostische laparoscopic helpen in de beslissing 

tott abstineren. Een afwachtende houding leidt tot onnodig gebruik van aanvullend 

onderzoekk en uitstel van de behandeling. 

Vij ff  patiënten werden op de verkeerde afdeling opgenomen; na een initiële 

opnamee op de afdeling interne geneeskunde bleek er uiteindelijk toch een operatie 

indicatiee te bestaan. De onjuiste keuze van de afdeling veroorzaakte geen 

vertragingg of onjuistheid van de diagnose en behandeling; er was geen directe 

invloedd op de mortaliteit aantoonbaar. 

Hett is de vraag of de hoeveelheid aanvullend onderzoek en de tijd die hieraan 

besteedd wordt, de mortaliteit direct beïnvloedt. Uit deze studie blijkt dat er een 

grotee hoeveelheid aanvullend onderzoek is aangevraagd, maar nauwelijks 

gedurendee de eerste 24 uur van de opname. Gedurende deze eerste 24 uur werd 

weliswaarr bij 97% bloedonderzoek gedaan, bij 63% urine-onderzoek en bij 58% 

eenn buikoverzichtsfoto gemaakt. Maar uitgebreider aanvullend onderzoek werd in 

dezee periode slechts beperkt verricht (bij 20% een echografie en bij 3% een CT-

scan).. Meestal werd dit onderzoek later tijdens de opname alsnog aangevraagd. 

Volgenss enkele artikelen wordt bij oudere patiënten meer aanvullend onderzoek 

aangevraagdaangevraagd dan bij jongeren; exacte getallen worden echter niet gegeven.5,24'27'28 

Geenn van deze studies kon de relatieve betekenis van laboratorium, röntgen en 

anderr onderzoek aantonen bij het verkrijgen van de juiste diagnose.n'29 Misschien 

115 5 



HoofdstukHoofdstuk 8 

zouu er een agressiever beleid gevoerd moeten worden met betrekking tot de 

diagnostiek,, maar het is de vraag of het meer en vroeger aanvragen van echografie 

enn CT-scan kan bijdragen tot een juistere diagnose en een betere uitkomst. Wij 

hebbenn dit met onze gegevens niet kunnen bewijzen. 

116 6 



ZiekenhuisopnameZiekenhuisopname van patiënten ouder dan 80 jaar 

Referenties s 

1.. Fenyö G. Acute abdominal disease in the elderly. Am J Surg 1982;143:751-754. 

2.. Kettunen J, Paajanen H, Kostiainen S. Emergency abdominal surgery in the elderly. 

Hepatogastroenterologyy 1995 ;42:106-108. 

3.. Mcintyre R, Reinbach D, Cuschieri RJ. Emergency abdominal surgery in the elderly. J 

RR Coll Surg Edinb 1997;42:173-178. 

4.. Miettinen P, Pasanen P, Salonen A, Lahtinen J, Alhava E. The outcome of elderly 

patientss after operation for acute abdomen. Ann Chir Gynaecol 1996;85:11-15. 

5.. Strange GR, Chen EH, Sanders AB. Use of emergency departments by elderly patients: 

projectionss from a multicenter data base. Ann Emerg Med 1992;21:819-824. 

6.. Abi-Hanna P, Gleckman R. Acute abdominal pain: a medical emergency in older 

patients.. Geriatrics 1997;52:72-74. 

7.. Bugliosi TF, Meloy TD, Vukov LF. Acute abdominal pain in the elderly. Ann Emerg 

Medd 1990;19:1383-1386. 

8.. De Dombal FT. Acute abdominal pain in the elderly. J Clin Gastroenterol 

1994;19:331-335. . 

9.. Lowenstein RS, Crescenzi AC, Kern DC, Steel K. Care of the elderly in the emergency 

department.. Ann Emerg Med 1986;15:528-535. 

10.. Kauvar DR. The geriatric acute abdomen. Clin Geriatr Med 1993;9:547-558. 

11.. Kizer KW, Vassar MJ. Emergency department diagnosis of abdominal disorders in the 

elderly.. Am J Emerg Med 1998;16:357-362. 

12.. Blake R, Lynn J. Emergency abdominal surgery in the aged. Br J Surg 1976;63:956-

960. . 

13.. Keller SM, Markovitz LJ, Wilder JR, Aufses AH. Emergency and elective surgery in 

patientss over age 70. Am Surg 1957;53: 636-640. 

14.. Geloven van AAW, Luitse JSK, Hoitsma HFW. Goede resultaten van de behandeling 

vann patiënten met buikklachten op de afdeling spoedeisende hulp van het Onze Lieve 

Vrouwee Gasthuis te Amsterdam. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:2003-2006. 

15.. Rjarbaek-Madsen M, Dupont G, Kristenen K, Holm T, Sorensen J, Dahger H. General 

surgeryy in patients aged 80 years and older. Br J Surg 1992;79:1216-1218. 

16.. Seymour DG, Pringle R. Elderly patients in a general surgical unit; do they block beds? 

Brr Med J 1982;284:1921-1923. 

17.. Fenyö G. Diagnostic problems of acute abdominal diseases in the aged. Acta Chir 

Scandd 1974;140:396-405. 

117 7 



HoofdstukHoofdstuk 8 

18.. Telfer S, Fenyö G, Holt PR, De Dombal FT. Acute abdominal pain in patients over 50 

yearss of age. Scand J Gastroenterol 1988;23(suppl 144):47-50. 

19.. Bender JS. Approach to the acute abdomen. Med Clin North Am 1989;73:1413-1422. 

20.. Cooper GS, Shlaes DM, Salata RA. Intraabdominal infection: differences in 

presentationn and outcome between younger patients and the elderly. Clin Infect Dis 

1994;19:146-148. . 

21.. Linthoudt H, Filez L, Pelemans W. Een acute intestinale obstructie bij een oudere 

patiënt.. Tijdschr Gerontol Geriatr 1996;27:255-257. 

22.. Phillips SL, Burns GP. Acute abdominal disease in the aged. Med Clin North Am 

1988;72:1213-1224. . 

23.. Ponka JL, Welborn JK, Brush BE. Acute abdominal pain in aged patients: an analysis 

off  200 cases. J Am Geriatr Soc 1983;11:993-1007. 

24.. McNamara RM, Rousseau E, Sanders AB. Geriatric emergency medicine: a survey of 

practicingg emergency physicians. Ann Emerg Med 1992;21:796-801. 

25.. Linn BS, Linn MW, Wallen N. Evaluation of results of surgical procedures in the 

elderly.. Ann Surg 1982;195:90-96. 

26.. Wilkins LF, Knight CD. Abdominal surgery in the aged. Arch Surg 1958;76:963-968. 

27.. Irvin TT. Abdominal pain: a surgical audit of 1190 emergency admissions. Br J Surg 

1989;76:1121-1125. . 

28.. Singal BM, Hedges JR, Rousseau EW, Sanders AB, Berstein E, McNamara RM. 

Geriatricc patient emergency visits. Ann Emerg Med 1992;21:802-813. 

29.. Powers RD, Guertler AT. Abdominal pain in the ED: stability and change over 20 

years.. Am J Emerg Med 1995;13:301-303. 

118 8 



HoofdstukHoofdstuk 9 

"Bodypacking" ,, een bijzondere vorm van acute buik op de 
spoedeisendee hulpafdeling. 

Chirurgischee of conservatieve behandeling? 
Resultatenn van 5 jaar. 

A.A.W.. van Geloven, K.P. van Lienden, DJ. Gouma. 

(aangeboden(aangeboden voorpublicatie) 
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Samenvatting g 

Doel:Doel: Evaluatie van de diagnostiek en behandeling van bodypackers. Tevens 

identificatiee van factoren met een voorspellende waarde ten aanzien van operatieve 

off  conservatieve behandeling van deze patiënten. 

PatiëntenPatiënten en methoden: Gedurende 5 jaar (1995-2000) werden alle opeenvolgende 

patiënten,, opgenomen op de afdeling chirurgie van het Academisch Medisch 

Centrumm (AMC) in Amsterdam met de diagnose "bodypacker", geïncludeerd. Er 

werdenn gegevens verzameld over patiëntkenmerken, anamnese, aanvullend 

onderzoek,, behandeling, morbiditeit en mortaliteit. 

Resultaten:Resultaten: De groep bestond uit 36 mannen en 4 vrouwen. De belangrijkste reden 

voorr een bezoek aan de spoedeisende hulpafdeling was: het niet vinden van alle 

bolletjess in de ontlasting (n=40), buikpijn (n=24), misselijkheid of braken (n=15). 

Bijj  alle patiënten bleken op de liggende buikoverzichtsfoto bolletjes aantoonbaar, 

bijj  8/13 patiënten was de cocaïnespiegel in de urine verhoogd. Tijdens opname 

werdenn 18/40 patiënten (45%) geopereerd, bij 4/18 patiënten werd een 

onderliggende,, niet bekende afwijking gevonden welke de obstructie veroorzaakte. 

Niemandd overleed en 22% had postoperatieve complicaties. Voorspellende 

factorenn voor operatieve behandeling waren: abdominale voorgeschiedenis, 

abdominalee pijn en inname meer dan 4 dagen voor opname, lokalisatie van 

cocaïnebolletjess in de maag en dunnedarm op de buikoverzichtsfoto en een 

positievee cocaïne spiegel in de urine (p<0,05). 

Conclusie:Conclusie: Het aantal opnames voor bodypackers stijgt; 55% kan conservatief 

wordenn behandeld. Bij operatie blijkt bij 22% van de patiënten een onverwachte 

oorzaakk voor de obstructie aanwezig te zijn. De operatieve ingreep gaat gepaard 

mett een hoog percentage postoperatieve complicaties (22%). Voorspellende 

factorenn voor operatieve behandeling zijn: abdominale voorgeschiedenis en pijn, 

langee periode tussen inname en opname, hoge obstructie en cocaïne in urine. 
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Abstract t 

ResultsResults of5-year treatment ofbodypackers. 

SurgicalSurgical or conservative treatment? 

Objective:Objective: Evaluation of diagnostic work-up and treatment of bodypackers. 

Identificationn of predictive factors for surgical treatment. 

PatientsPatients and methods: During 5 years all consecutive patients, admitted at the 

surgicall  department of the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam, with 

thee diagnosis "bodypacker", were included. Data were collected on age and gender, 

medicall  history, additional diagnostic work-up, treatment, morbidity and mortality. 

Results:Results: There were 36 men and 4 women. In all patients the most important reason 

too visit the emergency department was the persistence of cocaine packages in the 

body.. Twenty-four patients had abdominal pain and 15 patients were vomiting. A 

supinee abdominal X-ray identified all as bodypackers. The cocaine-level in urine 

wass elevated in 8/13 patients. During admission 18/40 patients (45%) were 

operatedd upon, in 4/18 patients a previous unknown disease was found, causing the 

obstruction.. Predictive factors for surgical treatment were: abdominal history, 

abdominall  pain at the emergency department, swallowing the packages more than 

44 days before admission, as well as location of the cocaine packages in the stomach 

andd small intestine on the abdominal X-ray and a high level of cocaine in the urine 

(p<0.05).. In 22% of the operated patients there were complications; no patient 

died. . 

Conclusion:Conclusion: The number of bodypackers admitted at the surgical department 

increases.. More than half the patients can be treated conservatively (55%). 

Predictivee factors for surgery are: abdominal history, pain, high obstruction, long 

periodd between swallowing and admission and cocaine in the urine. In 22% of the 

operatedd patients an unknown disease was found, which caused the obstruction. 
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Inleidin g g 
Eenn "bodypacker" of "mule" is iemand die drugs, met name heroïne of cocaïne, 

verpaktt in rubber of plastic in het lichaam vervoert. De meest voorkomende plaats 

omm de drugs te verstoppen is via orale weg in het maagdarm kanaal. Dit fenomeen 

werdd in 1975 voor het eerst beschreven.1 Sinds de verschijning van dit case report 

iss er veel veranderd in klinische presentatie en behandeling. Dit is vooral het 

gevolgg van veranderingen in de verpakkingsmethode van de drugs. Met cocaïne 

gevuldee latex handschoen-vingers, ballonnen en condooms zijn vervangen door 

machinaall  geproduceerde meerlagige latex verpakkingen, welke nauwkeurig zijn 

afgesloten.2,33 De kans op ruptuur is afgenomen waardoor morbiditeit en mortaliteit 

drastischh zijn gedaald. In de begin jaren zijn hoge mortaliteitspercentages 

beschrevenn tot 56%.2,4"6 Patiënten presenteerden zich vaak met intoxicatie 

verschijnselenn of werden reeds overleden aangetroffen. De laatste jaren 

daarentegenn presenteren de meeste bodypackers zich met abdominale klachten ten 

gevolgee van obstructie of zijn asymptomatisch en komen uit ongerustheid. Dit 

heeftt veel verandering teweeg gebracht in de behandeling van deze patiënten. 

Inn deze studie hebben wij het aantal opnames voor bodypackers, de diagnostiek 

enn behandelingsresultaten geëvalueerd. 

Patiëntenn en methoden 
Gedurendee 5 jaar (1995-2000) werden 40 opeenvolgende patiënten met de 

diagnosee "bodypacker" opgenomen op de afdeling chirurgie van het Academisch 

Medischh Centrum (AMC) in Amsterdam. Deze groep werd retrospectief 

geëvalueerd.. Van deze groep werden 2 patiënten meer dan één maal opgenomen. 

Allenn zijn opgenomen via de spoedeisende hulpafdeling. Patiënten die poliklinisch 

off  alleen op de spoedeisende hulpafdeling behandeld werden, zijn in dit onderzoek 

buitenn beschouwing gelaten. 

Patiëntenn werden in principe conservatief behandeld, dat wil zeggen met een 

infuus,, niets per os en soms een maagsonde of laxantia. Operatie indicaties waren 

persisterendee ileus, obstructie (m.n. hoog in de tractus digestivus), verdenking op 

cocaïnelekkagee en het niet vorderen van een conservatieve behandeling. 
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Dee volgende gegevens werden geregistreerd: jaar van presentatie, leeftijd, 

geslacht,, anamnestische gegevens, aanvullend onderzoek, behandeling, 

complicaties,, mortaliteit, opnameduur en eventueel verblijf op de intensive care 

afdeling.. Aan de hand van deze gegevens is gekeken naar factoren die een 

voorspellendee waarde hebben ten aanzien van de operatieve of conservatieve 

behandeling.. Voor het berekenen van de verschillen tussen de conservatief en 

operatieff  behandelde groep werd gebruik gemaakt van de x2-test. Een waarde van 

p<0,055 werd als significant beschouwd. 

Resultaten n 

Dee groep bestond uit 36 mannen en 4 vrouwen en de leeftijd varieerde van 19 

tott 52 jaar (mediaan 34 jaar). Het aantal bodypackers dat per jaar opgenomen werd 

opp de afdeling chirurgie is afgebeeld in figuur 1. Vanaf 1997 is er een forse 

toenamee van het aantal patiënten. 

FiguurFiguur 1: Aantal bodypackers opgenomen per jaar op de afdeling chirurgie van het 

AcademischAcademisch Medisch Centrum, Amsterdam, 1995-2000. 

1995 5 19966 1997 

jaarr van opname 

1998 8 1999 9 
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Inn de anamnese werd bij 32 patiënten geen relevante voorgeschiedenis 

gevonden.. Bij 8 patiënten was er wel sprake van een gastro-intestinale 

voorgeschiedenis:: maagklachten in het verleden (n=3), niet geopereerde 

pylorusstenosee (n=l) en 4 patiënten waren in het verleden geopereerd aan een 

abdominalee aandoeningen (B2-maagresectie i.v.m. ulcuslijden (n=l), operatie in 

verbandd met Hirsprung (n=l), correctie hernia umbilicalis (n=l) en overhechten 

maagperforatiee (n=l)). Het aantal cocaïne bolletjes dat volgens de patiënt geslikt 

wass varieerde van 4 tot 500 (mediaan 48); bij 5 patiënten was het aantal onbekend. 

Hett aantal dagen van inname tot bezoek aan de spoedeisende hulpafdeling 

varieerdee van 1 dag tot 5 weken (het merendeel tussen 2 en 7 dagen). De 

belangrijkstee reden voor bezoek aan de spoedeisende hulpafdeling was voor alle 

patiëntenn het feit dat geen of niet alle bolletjes in de ontlasting waren gevonden. 

Daarnaastt gaven 24 patiënten aan buikpijn te hebben en 15 patiënten hadden 

klachtenn van misselijkheid en braken. Een patiënt had een kapot bolletje in de 

ontlastingg gevonden. Geen van de patiënten presenteerden zich primair met 

intoxicatieverschijnselen. . 

Bijj  alle 40 patiënten werd een buikoverzichtsfoto (X-BOZ) gemaakt en kon de 

klinischee diagnose bevestigd worden. De resultaten van de evaluatie van de 

buikoverzichtsfoto'ss zijn samengevat in tabel I. Bij 8/40 (20%) patiënten werd een 

zogenaamdd "halo-sign" gezien. Dit is een luchtschil tussen de verpakkingslagen 

vann de cocaïnebolletjes, wat vroeger werd beschouwd als een teken van ruptuur. 

Bijj  2 patiënten werden bij operatie geruptureerde bolletjes aangetroffen. Op de X-

BOZZ van 2/40 patiënten waren losse flarden verpakkingsmateriaal en afwijkend 

gevormdee bolletjes zichtbaar, suggestief voor een ruptuur van een of meer 

cocaïnebolletjes;; bij één patiënt werd dit operatief bevestigd. Op een liggende X-

BOZZ zijn de cocaïnebolletjes beter te detecteren en te lokaliseren dan op een 

staandee X-BOZ (figuur 2). 

Naastt de X-BOZ werd bij 13 patiënten de urine gecontroleerd op cocaïne. De 

cocaïnespiegell  was bij 8/13 patiënten verhoogd. Een ruptuur kon slechts bij 2 

patiëntenn operatief worden bevestigd. 
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TabelTabel I: Overzicht van de gegevens verkregen bij evaluatie van de buikoverzichtsfoto's 

vanvan de 40 bodypackers, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam, 1995-

2000. 2000. 

Aanta ll  patiënte n 

38 8 

2 2 

13 3 
13 3 
13 3 
1 1 

15 5 
8 8 

1-1000 (25-50) 
1-100 cm (5.5 cm) 

Dee behandeling van 22/40 (55%) patiënten was conservatief. De overige 18 

patiëntenn werden geopereerd; 11 patiënten binnen 24 uur en 7 patiënten later (allen 

binnenn 3 dagen na opname). De belangrijkste indicatie voor operatie was geen 

verbeteringg van het ileusbeeld bij conservatieve therapie (n=6) en een ileus en/of 

forsee buikklachten bij opname (n=6). De overige redenen waren: verdenking op 

intoxicatiee (n=4), een kapot bolletje in de ontlasting (n=l) en een bekende 

pylorusstenosee (n=l). 

Bijj  6 patiënten werden de bolletjes verwijderd via een enterotomie, bij 6 

patiëntenn via een gastrotomie, bij 4 patiënten werden meerdere tomiëen verricht, 1 

patiëntt onderging een Hartmann procedure en bij 1 patiënt werden de 

cocaïnebolletjess zowel via een enterotomie als manueel via het rectum verwijderd. 

Bijj  4 patiënten bleek er sprake te zijn van reeds geruptureerde bolletjes, echter 

zonderr klinische intoxicatie verschijnselen. 

Tijdenss operatie werd bij 4/18 (22%) patiënten een onderliggende, niet bekende 

afwijkingg gevonden die de obstructie veroorzaakte: een pylorus stenose (n=2) 

(figuurr 3), maagulcus (n=l) en een ileocoecaal-stenose mogelijk op basis van M. 

Crohnn (n=l). 

vormm van bolletjes: ovaal 

Lossee flarden / afwijkende vorm van bolletjes 

Verdelingg in tractus digestivus 

-- maag 

-- dunnedarm 

-- colon 

-- verspreid 

Neus s 

"Halo-sign"" aanwezig 

Aantall bolletjes per patiënt (mediaan) 

Groottee van bolletjes in cm (mediaan) 
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FiguurFiguur 2: Staande (links) en liggende (rechts) buikoverzichtsfoto bij een patiënt die 3 

dagendagen voor opname bolletjes geslikt had. De bolletjes zijn voornamelijk 

gelokaliseerdgelokaliseerd in de dunne darm. 

staandee buikoverzichtsfoto liggende buikoverzichtsfoto 

Bijj  4/18 (22%) patiënten ontstonden postoperatieve complicaties. Drie keer was 

err sprake van een wondinfectie en 1 patiënt werd tevens postoperatief respiratoir 

insufficiëntt en onderging een relaparotomie voor het spoelen van de buik. De 

vierdee patiënt ontwikkelde een septische shock bij faecale peritonitis op basis van 

eenn ischaemische sigmoidperforatie. Een Hartmann procedure, langdurige 

beademing,, meerdere relaparotomiën en een openbuikbehandeling waren nodig. Er 

overledenn geen patiënten. De opname duur varieerde van 1 tot 33 dagen (mediaan 5 

dagen)) en 2 patiënten werden tijdelijk behandeld op de intensive care afdeling. 

Tweee patiënten zijn gedurende deze 5 jaar 2 maal opgenomen in verband met 

bodypacking.. Een patiënt werd beide keren geopereerd. De eerste keer werden de 

bolletjess verwijderd via een gastro- en duodenotomie en 1 jaar later via een 
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jejunotomie.. De tweede patiënt werd de eerste keer geopereerd (jejunotomie) en de 

tweedee keer (1 jaar later) conservatief behandeld. 

FiguurFiguur 3: Buikoverzicht van een patiënt 7 dagen na inname van cocaïnebolletjes; 

ophopingophoping van cocaïnebolletjes in de maag door pylorusstenosr waarvoor 

laparotomielaparotomie en verwijdering van de bolletjes via gastrotomie. 

Dee onderzochte factoren die een voorspellende waarde hebben voor operatieve 

off  conservatieve behandeling van de bodypacker zijn samengevat in tabel II. 

Abdominalee voorgeschiedenis, abdominale pijn bij opname en inname meer dan 4 

dagenn voor opname (p<0,05) zijn anamnestisch voorspellende factoren voor 

patiëntenn die operatief behandeld worden. Hetzelfde geldt voor de lokalisatie van 

cocaïnebolletjess in de maag en dunnedarm op de X-BOZ en een positieve cocaïne 

spiegell  in de urine (p<0,05). 
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TabelTabel II: Overzicht van de factoren die een voorspellende waarde hebben ten aanzien 

vanvan een operatieve of conservatieve behandeling van 40 bodypackers, AMC, 

Amsterdam,Amsterdam, 1995-2000. 

Voorspellend ee facto r Totaa l l 
aanta l l 
patiënte n n 
(n=40) ) 

Operatiev ee Conservatiev e 

behandelin gg behandelin g 

(n=18) ) (n=22) ) 

Leeftijdd >30jaar 

Leeftijdd <30 jaar 
17 7 
23 3 

10 0 

8 8 
7 7 
15 5 

Geslachtt man 

Geslachtt vrouw 

36 6 

4 4 
16 6 
2 2 

20 0 

2 2 

Relevantee abdominale voorgeschiedenis 

Geenn abdominale voorgeschiedenis 32 2 

7 7 

11 1 
1 1 
21 1 

Innamee bolletjes > 4 dagen voor opname 

Innamee bolletjes < 4 dagen voor opname 

Abdominalee pijn bij opname 

Geenn pijn bij opname 

Misselijkheidd en braken bij opname 

Geenn misselijkheid en braken bij opname 

25 5 

15 5 

24 4 
16 6 

15 5 
25 5 

14 4 
4 4 

15 5 
3 3 

7 7 
11 1 

11 1 

11 1 

9 9 
13 3 

8 8 
14 4 

Heuss beeld op X-BOZ 

Geenn ileus beeld op X-BOZ 
15 5 
25 5 

8 8 
10 0 

7 7 
15 5 

>500 bolletjes op X-BOZ 

<500 bolletjes op X-BOZ 

11 1 
29 9 

6 6 
12 2 

5 5 
17 7 

"Halo-sign"" op X-BOZ 

Geenn "halo-sign" op X-BOZ 

8 8 

32 2 
4 4 
14 4 

4 4 
18 8 

Bolletjess in maag of dunnedarm op X-BOZ 26 

Bolletjess elders in tractus digestivus 14 
15 5 
3 3 

11 1 

11 1 

Urinee test positief voor cocaïne 

Urinee test negatief voor cocaïne 

** P<0,05 
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Beschouwing g 

Dee laatste 2 jaar is er een forse toename van het aantal opnames van 

bodypackerss in het AMC. Er bestaan geen andere gepubliceerde gegevens (in 

Nederland)) die deze toename bevestigen. Ook zijn er geen gegevens beschikbaar 

overr het aantal bodypackers dat geen medische zorg nodig heeft of poliklinisch 

behandeldd kan worden. Het is echter aannemelijk dat slechts een beperkt deel van 

dee bodypackers een (chirurgische) opname nodig heeft. 

Hett klachtenpatroon waarmee bodypackers zich tegenwoordig presenteren is 

duidelijkk veranderd. Waar vroeger intoxicatie verschijnselen op de voorgrond 

stondenn ' ", zien wij in deze serie vooral patiënten met ongerustheid wegens het 

niett vorderen van de uitscheiding van de bolletjes in de ontlasting. Daarnaast heeft 

slechtss een deel (60%) buikklachten of ileus klachten. Geen patiënt presenteerde 

zichh met acute intoxicatie verschijnselen. Dit veranderde klachtenpatroon kan 

verklaardd worden door de verbeterde verpakkingsmethoden waardoor het aantal 

intoxicatiee gevallen drastisch is verminderd.3,7'8 

Bijj  alle patiënten werd de diagnose gesteld op basis van anamnese en de 

buikoverzichtsfoto.. Zoals reeds eerder is beschreven, wordt ook in deze serie 

bevestigdd dat een liggende buikoverzichtsfoto geprefereerd wordt boven een 

staandee foto met betrekking tot het stellen van de diagnose, de beoordeling van het 

aantall  bolletjes en de locatie van de bolletjes.8'9 De foto dient de gehele buik, van 

diafragmaa tot en met bekken af te beelden. Hoewel de buikoverzichtsfoto het 

belangrijkstee radiologische diagnosticum is, is het percentage vals negatieve 

uitslagenn in de literatuur ongeveer 20%.210"13 In onze serie werden geen vals 

negatievee uitslagen gezien. In het verleden werd veel aandacht besteed aan het 

"halo-- of double condom-sign" op de buikoverzichtsfoto, hetgeen beschouwd 

wordtt als een teken van lekkage.712"14 Aangezien de verpakking tegenwoordig uit 

meerderee lagen bestaat kan een luchtlaag ook ontstaan tijdens het verpakken, en 

heeftt dit teken in de praktijk minder consequenties. Het "halo-sign" is 

tegenwoordigg dan ook geen operatie indicatie meer. Van de 8 patiënten met een 

"halo-sign""  werden slechts 4 patiënten geopereerd, waarvan er 2 een ruptuur 

blekenn te hebben. Echografie, CT-scan en barium-contrast onderzoeken spelen 

geenn belangrijke rol in de diagnostiek van de bodypacker.2,6'13'15,16 
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Bijj  13 patiënten werd de urine op de aanwezigheid van cocaïne onderzocht. 

Gherardii  e.a. beschreven een hoge sensitiviteit (97%) van de urine-cocaïneanalyse 

mett name tijdens de eerste drie opnamedagen.17 Een hoge cocaïneconcentratie in 

dee urine betekent echter niet per definitie een ruptuur van de bolletjes. Het kan ook 

optredenn door lekkage ten gevolge van semipermeabiliteit van de verpakking, door 

zelfgebruikk van de patiënt of contaminatie van de buitenkant van de bolletjes 

tijdenss het verpakken.4'17"19 In de huidige serie hadden slechts 2 van de 8 patiënten 

mett een verhoogde cocaïnespiegel in de urine, bij operatie een ruptuur van een van 

dee bolletjes. 

Overr de te volgen behandelingsstrategie is in het verleden veel discussie 

geweest.. Suarez e.a.5 adviseerden in 1977 alle patiënten operatief te behandelen. 

Tegenwoordigg is de operatie-indicatie beperkt en worden de bodypackers zo veel 

mogelijkk conservatief behandeld (meestal in klinische setting).210 Ook bij onze 

populatiee werd bij de meeste patiënten een conservatief beleid nagestreefd 

(observatie,, actief clysmeren en/of laxeren). Het laxeren met behulp van paraffine 

oliee wordt afgeraden in verband met het oplossen van het verpakkingsmateriaal en 

derhalvee een vergrote kans op ruptuur.20 Medicamenteuze behandeling in de vorm 

vann actieve koolpreparaten, zoals door anderen eerder werd beschreven, is bij ons 

niett toegepast.2,18'21 Anders dan in de literatuur was er in onze patiënten groep geen 

redenn om de conservatieve behandeling op de intensive-care te laten 

plaatsvinden.18,222 De meeste auteurs adviseren een conservatieve behandeling niet 

langerr dan 3 tot 4 dagen te continueren en de patiënt pas te ontslaan indien op de 

buikoverzichtsfotoo geen bolletjes meer zichtbaar zijn en er twee keer ontlasting 

zonderr bolletjes is geweest.3,9'10,18 Het endoscopisch verwijderen van de bolletjes 

wordtt ontraden vanwege het risico op ruptuur tijdens de ingreep.' '' 

Hett is algemeen aanvaard dat obstructie (m.n. hoog in de tractus digestivus), 

verdenkingg op cocaïnelekkage, persisterende ileus en het niet vorderen van een 

conservatievee behandeling, absolute operatie indicaties zijn. "  Het 

operatiepercentagee in de literatuur varieert van 2 tot 24%2,101 ' ; in de huidige 

studiee is dit 45%. Dit hoge operatie-percentage kan verklaard worden door het feit 

datt een deel van de conservatieve behandeling in het AMC poliklinisch geschiedt, 
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inn tegenstelling tot het beleid in andere studies waarbij alle bodypackers, die zich 

opp de spoedeisende hulp afdeling melden, worden opgenomen. Deze poliklinisch 

behandeldee patiënten zijn in de huidige studie niet geïncludeerd aangezien het 

exactee aantal en follow-up gegevens ontbreken. De operatie-indicaties in onze 

studiee kwamen overeen met de eerder in de literatuur genoemde indicaties. 

Abdominalee voorgeschiedenis, abdominale pijn en inname meer dan 4 dagen 

voorr opname, blijken van voorspellende waarde te zijn voor operatieve 

behandelingg (p<0,05). Hetzelfde geldt voor lokalisatie van cocaïnebolletjes in de 

maagg en dunnedarm op de buikoverzichtsfoto en een positieve cocaïne spiegel in 

dee urine (p<0,05). Stagneren van de bolletjes op niveau van maag en dunnedarm is 

veell  voorkomend en gevaarlijk in verband met de inwerking van zuur op de 

verpakking,, waardoor er een verhoogde kans op lekkage/ruptuur bestaat. ' ' ' ' 

Opvallendd is dat bij 22% van de geopereerde patiënten (4/18) een onderliggende, 

tevorenn niet bekende afwijking gevonden werd die de obstructie veroorzaakte. Dit 

iss eerder beschreven bij een patiënt die per-operatief een prepylorisch maagulcus 

bleekk te hebben.3 

Dee behandeling van bodypackers ging vroeger gepaard met een hoge mortaliteit 

(tot(tot 56%); tegenwoordig is dit veel lager en in de huidige studie overleed 

niemand.2'4"66 Wel is er sprake van een aanzienlijk percentage complicaties (22%) in 

dee groep geopereerde bodypackers. 
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Inn dit proefschrift is, aan de hand van een aantal onderzoeken bij patiënten met 

buikklachten,, het functioneren van SEH-afdeling en de EH-artsen in het Onze 

Lievee Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam, geëvalueerd. In dit grote 

stadsziekenhuis,, met een opleiding in bijna alle medische specialismen, zijn de EH-

artsenn in vaste dienst. Ondanks het feit dat zij geen specifieke opleiding hebben 

gevolgd,, blijken zij in staat te zijn om met behulp van anamnese, lichamelijk 

onderzoekk en relatief weinig aanvullende diagnostiek het merendeel van de 

zichzelff  verwijzende patiënten, zelfstandig te behandelen (79%) zonder 

specialistischee consultatie. Bij slechts 1% van de door de EH-arts zelfstandig 

behandeldee patiënten met buikklachten bleek er sprake te zijn van een gemiste 

diagnose.. Zij zijn ten onrechte niet naar de tweede lij n verwezen. Voor deze 

patiëntenn had dit overigens geen nadelige gevolgen. De EH-arts verwees 

daarentegenn in vergelijking met de huisarts meer patiënten "onnodig" naar de 

specialist.. Dit wordt naar ons idee eerder veroorzaakt door de directe 

beschikbaarheidd van de specialist en het gemakkelijk te leggen contact tussen EH-

artss en specialist op de SEH-afdeling, dan door het overschatten van de ernst van 

dee aandoening door de EH-arts. Of het functioneren van de EH-arts kan verbeteren 

nuu voor hen een geprofessionaliseerde opleiding in het OLVG is gestart, zal in de 

toekomstt alleen gecontroleerd kunnen worden middels een prospectief onderzoek. 

Dee huidige gegevens kunnen daarbij als uitgangswaarde worden gebruikt. 

Menn moet zich realiseren dat de situatie in het OLVG, ten tijde van dit 

onderzoekk (1997), betrekkelijk uniek was voor Nederland. De groep EH-artsen was 

inn vaste dienst en al jaren op de SEH-afdeling werkzaam. Daardoor hadden zij 

(doorr de dagelijkse praktijk) veel klinische ervaring. In de rest van Nederland zijn 

dee EH-artsen meestal in tijdelijke dienst en daardoor wellicht minder ervaren. De 

resultatenn van dit onderzoek zijn daardoor waarschijnlijk niet zonder meer te 

extrapolerenn naar de rest van Nederland. De situatie in het OLVG is de laatste 2-3 

jaarr wel enigszins veranderd. Door een tekort aan artsen, wordt het in het OLVG, 

evenalss in andere ziekenhuizen in Nederland, moeilijker om EH-artsen aan te 

stellenn voor langere perioden. 
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Naarr aanleiding van het onderzoek in het OLVG ontstond de vraag hoe de 

werkwijzee en organisatie van de SEH-afdelingen in andere ziekenhuizen in 

Nederlandd was. Uit de in dit proefschrift beschreven enquête (uit 1996 en 1999), 

blijk tt dat er in Nederland sprake is van een geleidelijke ontwikkeling van de 

spoedeisendee geneeskunde. Deze ontwikkeling komt echter nog onvoldoende 

tegemoett aan de jaarlijkse stijging van het aantal patiënten dat de SEH-afdeling 

bezoektt en aan de toegenomen eisen van patiënten. In de keten van zorg is de 

organisatiegraadd en kwaliteit van diverse disciplines op het gebied van 

spoedeisendee geneeskunde in de laatste jaren fors toegenomen. Ambulance 

personeell  en spoedeisende hulp verpleegkundigen zijn geprofessionaliseerd en 

hebbenn een eigen opleiding, bijscholingsprogramma's en vakvereniging. In deze 

ketenn van zorg zijn de artsen die de SEH-afdeling bemannen echter achtergebleven 

inn ontwikkeling en zijn langzamerhand de "zwakke schakel" geworden. Veel SEH-

afdelingenn worden nog steeds bemand door arts-assistenten, al dan niet in 

opleiding,, meestal tot chirurg of een ander snijdend specialisme. Over het 

algemeenn zijn dit jonge en onervaren artsen, die slechts beperkt worden begeleid. 

Langzaamm is deze medische bemanning van de SEH-afdelingen in Nederland 

aann het veranderen. Steeds vaker worden poortartsen of EH-artsen aangesteld. 

Meestall  zijn deze artsen in tijdelijke dienst en hebben ook zij maar weinig of geen 

specifiekee scholing gehad. De hoeveelheid fouten, klachten, diagnostische en 

therapeutischee missers als gevolg van ondeskundigheid en een niet optimale 

opvangg is onbekend. Uit de literatuur zijn geen harde gegevens bekend, die 

bewijzenn dat een adequate opleiding van de artsen op de SEH-afdeling zou leiden 

tott betere resultaten. Toch lijk t dit een logische veronderstelling. 

Err is op de SEH-afdelingen behoefte aan artsen met deskundigheid en ervaring 

opp een breed gebied en behoefte aan meer continuïteit. Daarom is in enkele 

ziekenhuizenn het afgelopen jaar een opleiding tot EH-arts gestart. De erkenning 

vann een opleiding en de verdere ontwikkeling tot een zelfstandig specialisme zal 

nogg tientallen jaren in beslag nemen en zal medewerking en toestemming vereisen 

vann alle geregistreerde specialismen, die zich thans met de spoedeisende 

geneeskundee bezig houden. Er moet naar ons idee gestreefd worden naar een 

modell  zoals dat in de Verenigde Staten functioneert, dus een afzonderlijk 
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specialisme.. Dit model is te prefereren boven het "Frans-Duitse model" waarin 

veell  verschillende specialismen zich ontfermen over de opvang van patiënten op de 

SEH-afdeling.. Daarnaast hebben in dit Frans-Duitse model de EH-artsen geen 

ervaringg met eerstelijns aandoeningen, die juist een groot deel van het 

patiëntenaanbodd vormen. De toekomstige Nederlandse EH-arts moet ons inziens 

enerzijdss in staat zijn om eerstelijns patiënten te behandelen en zo mogelijk terug te 

verwijzenn naar de huisarts. Anderzijds moet de EH-arts in staat zijn om patiënten 

mett acute spoedeisende en ernstige aandoeningen op te vangen en adequaat te 

behandelenn tot de overdracht (zo nodig) aan een medisch specialist. De 

ziekenhuizenn die nu een opleiding tot EH-arts gestart zijn, of zich daarover 

beraden,, zullen intensief met elkaar moeten samenwerken om te komen tot een 

goede,, gestandaardiseerde en gevalideerde opleiding. Mogelijk ontstaat meer 

duidelijkheidd wanneer in de toekomst alleen artsen die een dergelijke opleiding 

gevolgdd hebben, EH-artsen genoemd worden. Het lijk t noodzakelijk deze 

opleidingenn (voor een deel) te centraliseren en een instelling op te richten of te 

zoekenn die zich ontfermt over de landelijke organisatie van de opleiding, het 

curriculum,, de toetsing, implementatie van richtlijnen en het kwaliteitsbeleid. Door 

hett multidisciplinaire karakter van de spoedeisende geneeskunde zal afstemming 

enn overleg met de verschillende wetenschappelijke verenigingen noodzakelijk zijn. 

Mogelijkk kan uitwisseling met EH-artsen uit landen waar de ontwikkeling van de 

spoedeisendee hulpopleiding verder gevorderd is, een nuttige bijdrage leveren aan 

dee organisatie van de opleiding van de EH-artsen in Nederland. 

Hett toenemend aantal zelfverwijzers is een onopgelost probleem. Deze 

zelfverwijzerss vormen in de meeste ziekenhuizen het grootste deel van het totale 

patiëntenaanbodd op de SEH-afdeling. Uit dit proefschrift blijkt dat de groep 

zelfverwijzerss vooral bestaat uit jonge patiënten, die buiten kantoortijden op de 

SEH-afdelingg komen. Omdat zij de huisarts als "poortwachter" hebben 

overgeslagen,, presenteren zij zich over het algemeen met veel minder ernstige 

klachtenn dan de door de huisarts verwezen patiënten. 

Dee huidige organisatie van de gezondheidszorg met een centrale rol voor de 

huisartss als poortwachter functioneert op zichzelf goed. Overbodige consumptie 
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vann dure tweedelijns zorg wordt zoveel mogelijk voorkomen, terwijl de kwaliteit 

vann de geboden zorg door de centrale regiefunctie en het gerichte verwij sgedrag 

vann de huisarts ongetwijfeld wordt verhoogd. Die centrale rol van de huisarts lijk t 

mett name in de avond en nacht onder druk te staan. Een reden hiervoor is het tekort 

aann huisartsen, vooral in de steden, waardoor de wachttijd lang en de 

bereikbaarheidd slecht kan zijn. Veel huisartsen willen graag verlost worden van de 

zwaree avond- en nachtdiensten en meer gereguleerd gaan werken, omdat de 

financiëlee vergoeding matig is. Voorts speelt een veranderd gedrag van de patiënt 

eenn rol. Deze is mondiger en veeleisender, zoekt zelfstandig een ziekenhuis op en 

vraagtt of eist directe zorg. Voor een deel van de jongeren en allochtonen speelt de 

onbekendheidd met de functie en mogelijkheden van de huisarts een rol en kan dit 

eenn reden van zelfverwijzing zijn. Het lijk t niet zinvol deze ontwikkeling sterk 

tegenn te gaan. De oplossing voor dit probleem, lijk t eerder gelegen in het opleiden 

vann EH-artsen, met een specialisatie in een deel van de eerstelijns 

gezondheidszorg.. Deze EH-arts kan voor de zelfverwijzers, met name in de avond 

enn de nacht functioneren als poortwachter van de gezondheidszorg en als 

ondersteuningg van de huisarts. Een dergelijk systeem heeft het voordeel dat 

eenvoudigee aanvullende diagnostiek (b.v. laboratorium, röntgenonderzoek en echo) 

opp de SEH-afdeling beschikbaar is. Hierdoor neemt de kans toe dat sommige 

patiëntenn niet naar de tweede lij n worden verwezen. Voorts is op een SEH-afdeling 

dee mogelijkheid tot korte observatie onder toezicht van een arts of verpleegkundige 

aanwezig.. De EH-arts kan daarnaast beschikken over uitgebreidere therapeutische 

mogelijkhedenn (bijv. intraveneuze medicatie toediening, toediening van zuurstof, 

opwarmenn en goede verneveling van patiënten etc). Een belangrijke voorwaarde 

vann dit systeem is dat de EH-arts niet onnodig naar de specialist verwijst; 

duidelijkee richtlijnen zijn hierbij van belang. 

Dee vergoeding voor de opvang van deze zelfverwijzers op de SEH-afdeling 

doorr EH-artsen is nog niet geregeld. Het afschaffen van het verwij skaarten systeem 

iss een voor de hand liggende oplossing, omdat dit systeem zijn functie heeft 

verloren.. Het systeem kan vervangen worden door afspraken tussen de huisarts, 

EH-artss en specialist over verwijzen en terugverwijzen. 
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Dezee ontwikkeling van de spoedeisende geneeskunde wordt door vele 

huisartsenn als bedreigend ervaren. ZelfVerwijzing is voor het merendeel van de 

huisartsenn een ongewenst fenomeen dat tegengegaan moet worden. Zij vrezen 

wellichtt dat hierdoor het eerstelijns netwerk in gevaar komt. Een klein deel van de 

huisartsenn en een deel van de responderende ziekenhuizen, wil huisartsen op de 

SEH-afdelingg inzetten. Wij denken dat de huisarts niet de ideale arts op de SEH-

afdelingg is. De huisarts is weliswaar goed bekend met de diagnostiek en 

behandelingg van eerstelijns aandoeningen, maar onvoldoende geschoold en 

getraindd in de opvang en behandeling van spoedeisende tweedelijns aandoeningen. 

Mett een arts op de SEH-afdeling die alleen de eerstelijns pathologie behandelt 

(zonderr de patiënt verder te vervolgen en te behandelen zoals in de 

huisartsenpraktijk),, zal er een functie ontstaan met weinig uitdaging en toekomst-

perspectief.. Voor de bemanning van de SEH-afdeling moet een arts ingezet worden 

mett een opleiding, welke het gehele spectrum van de spoedeisende geneeskunde 

zall  omvatten. Dan pas zal de spoedeisende geneeskunde een specialisme kunnen 

wordenn met uitdaging en toekomstperspectief. De spoedeisende geneeskunde zal 

eenn specialisme zijn dat vele raakvlakken met andere medische specialismen heeft, 

maarr door geen enkel ander vakgebied volledig wordt gedekt. 

Ditt is in Nederland nog geen werkelijkheid en zal volgens sommigen altijd 

toekomstmuziekk blijven. De opvang en behandeling van patiënten op de SEH-

afdelingg wordt nu nog te vaak verricht door onervaren en onvoldoende geschoolde 

artsen.. Deze situatie vraagt dringend om kwaliteitsverbetering. De 2 miljoen 

patiëntenn die jaarlijks de SEH-afdeling bezoeken verdienen optimale spoedeisende 

zorg. . 
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Inn hoofdstuk 1 wordt de spoedeisende geneeskunde in de Verenigde Staten 

beschreven:: hier is het een officieel erkend specialisme met een aparte opleiding tot 

"Emergencyy Physician". In Nederland is de situatie heel anders en werden tot voor 

kortt de spoedeisende hulpafdelingen (SEH-afdelingen) meestal bemand door 

assistentenn chirurgie. Er is echter de laatste jaren veel veranderd. Recent zijn er in 

eenn aantal ziekenhuizen specifieke opleidingen tot eerste hulparts (EH-arts) gestart. 

Omdatt de SEH-afdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in 

Amsterdamm al jaren bemand wordt door EH-artsen in vaste dienst (zonder 

specifiekee opleiding maar met ruime ervaring) in combinatie met specialisten, was 

ditt een reden om de EH-organisatie en functioneren van de EH-arts te evalueren. 

Alss onderzoeksgroep is gekozen voor patiënten met buikklachten omdat zij vaak 

gebruikk maken van de SEH-afdeling en omdat de acute buik een moeilijk te 

diagnostiserenn ziektebeeld is. 

Dee resultaten van een enquête, gestuurd naar alle SEH-afdelingen in Nederland, 

zijnn beschreven in hoofdstuk 2. Van de 113 ziekenhuizen in Nederland met een 

SEH-afdeling,, stuurden 105 de enquête terug (respons 93%). Hieruit blijkt dat er 

sprakee is van een stijging van het aantal patiënten dat jaarlijks de SEH-afdelingen 

bezoekt,, met name het aantal zelfverwijzers (patiënten zonder verwijzing van de 

huisarts)) neemt toe. Het aantal ziekenhuizen met chirurgische AGNIO's en 

AGIO'SS op de SEH-afdeling neemt af (52% in 1996 versus 41% in 1999). Steeds 

meerr ziekenhuizen hebben EH-artsen of poortartsen in dienst (24% in 1996 versus 

45%oo in 1999). Van de verpleegkundigen op de SEH-afdeling heeft 92% een 

specifiekee opleiding gevolgd; daarentegen heeft 30% van de artsen geen specifieke 

scholingg gehad, de overige 70% meestal alleen een introductiecursus en/of ATLS-

cursus.. De eindverantwoordelijkheid voor medische en organisatorische zaken ligt 

tegenwoordigg vaker bij de medisch staf of een specialist (deze 

verantwoordelijkheidd is ook beter schriftelijk vastgelegd). Ziekenhuizen stellen 

steedss vaker een speciale commissie in voor het bepalen van het beleid op de SEH-

afdeling.. Uit de enquête blijkt tenslotte dat van alle respondenten 88% van mening 

iss dat de spoedeisende geneeskunde in de toekomst als apart specialisme 

levensvatbaarr is; 35% is van plan om in de toekomst een opleiding tot EH-arts te 

starten. . 
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Dee EH-organisatie in het OLVG met EH-artsen in combinatie met specialisten 

wordtt beschreven in hoofdstuk 3. De EH-artsen behandelen alle zelfverwijzers en 

vragenn indien nodig een specialist in consult. De specialisten behandelen de door 

dee huisarts verwezen patiënten. Gedurende 1 jaar (1997) bezochten in totaal 3235 

patiëntenn met buikklachten de SEH-afdeling van het OLVG; hiervan kwamen 2931 

patiëntenn eenmaal en 304 patiënten meer dan eenmaal in dat jaar. Van de 2931 

patiëntenn kwamen 1975 patiënten (67%) zonder verwijzing. Van deze groep door 

dee EH-arts behandeld, konden 1557 (79%) zonder specialistische hulp door de EH-

artss alleen behandeld worden. Daarnaast kwamen 753 patiënten via de huisarts 

(26%)) en de overige 203 patiënten (7%) bereikten de SEH-afdeling door 

overplaatsingg of met een ambulance. In vergelijking met de specialist werd door de 

EH-artss beduidend minder aanvullend onderzoek aangevraagd. Van alle patiënten 

konn 91% conservatief behandeld worden en werd 9% geopereerd. Er overleden 53 

patiëntenn (2%). Bij analyse van de 304 patiënten die de SEH-afdeling meer dan 

eenmaall  in dit jaar bezochten en de patiënten die later via de polikliniek werden 

opgenomen,, bleken 19 patiënten (1%) ten onrechte door de EH-arts naar huis te 

zijnn gestuurd; 17 moesten worden geopereerd. Door de specialist werden 17 

patiëntenn ten onrechte naar de huisarts of polikliniek gestuurd; 13 moesten worden 

geopereerd.. Hieruit kon geconcludeerd worden dat de organisatie van de SEH-

afdelingg in het OLVG goed functioneerde en dat de EH-arts met relatief weinig 

diagnostischee onderzoek een grote groep patiënten uit de tweedelijns 

gezondheidszorgg kon houden. 

Bijj  deze analyse ontbraken echter de follow-up gegevens van de patiënten die in 

eenn ander ziekenhuis dan het OLVG terugkwamen. Door middel van een 

prospectieff  onderzoek, beschreven in hoofdstuk 4, werden deze follow-up 

gegevenss verkregen. Gedurende een half jaar werden alle zelfverwijzers met 

buikklachtenn die door de EH-arts zelfstandig behandeld waren (n=933) 

geïncludeerd.. Na exclusie van patiënten zonder vaste woon- of verblijfplaats en 

buitenlandsee toeristen, kregen 814 patiënten 2 weken na bezoek aan de SEH-

afdelingg een brief thuis gestuurd waarin gevraagd werd naar vervolgbezoeken aan 

dee huisarts of SEH-afdeling elders. Er was een respons van 633 patiënten (81%). 

Err hadden 48 patiënten in de 2 weken na bezoek aan onze SEH-afdeling, een 
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bezoekk gebracht aan de SEH-afdeling van het OLVG (38 patiënten) of een ander 

ziekenhuiss (10 patiënten). Hiervan werden 17 patiënten opgenomen. Bij 7 patiënten 

(1,1%)) was er sprake van een door de EH-arts in eerste instantie gemiste diagnose. 

Omdatt bij de zelfverwijzers de selectie door de huisarts niet heeft 

plaatsgevondenn kan men andere diagnoses verwachten dan in de groep verwezen 

patiënten.. Daarom werden in hoofdstuk 5 de zelfverwijzers met de door de 

huisartss verwezen patiënten met buikklachten vergeleken op patiënten-

karakteristieken,, diagnose en behandeling. De groep zelfverwijzers bestaat in 

vergelijkingg met de door de huisarts verwezen patiënten uit vooral jonge patiënten 

(mediaann 29 jaar versus 58 jaar) die zich vaker buiten kantoortijden presenteren 

(76%% versus 47%). Het opname percentage tussen de zelfverwijzers en de door de 

huisartss verwezen patiënten verschilt aanzienlijk (9% versus 66%). Ook het 

operatiee percentage verschilt (3% versus 23%). Het verschil in de ernst van de 

gesteldee diagnose is significant; zelfverwijzers hebben over het algemeen minder 

ernstigee ziektebeelden waarvoor minder diagnostiek, opnamen en operaties nodig 

zijn. . 

Omm een inzicht te krijgen in de visie van de huisarts op de recente 

ontwikkelingenn op het gebied van de spoedeisende geneeskunde (toenemend aantal 

zelfverwijzerss op de SEH-afdelingen en de start van een opleiding tot EH-arts) 

werdd een enquête gehouden onder 142 huisartsen in de omgeving van het OLVG. 

Dezee enquête is beschreven in hoofdstuk 6. De respons bedroeg 72%. Het 

merendeell  van de huisartsen (80%) heeft een solo of duopraktijk. De 

waarneemgroepenn zijn groot; slechts 53% van de huisartsen verricht de diensten 

volledigg zelfstandig. De meeste huisartsen willen de diensten beter organiseren in 

centra/dienstpostenn (65%); 15% wil het dienstensysteem houden zoals het 

momenteell  geregeld is. Slechts 12% wil de avond- en nachtzorg overhevelen naar 

hett ziekenhuis. Volgens 63% moet zelfverwijzing bestreden worden. Met name de 

244 uurs bereikbaarheid van het ziekenhuis wordt als reden gezien voor 

zelfverwijzing.. Er is in de huisartsen groep van de regio OLVG weinig bezwaar 

tegenn het starten van een opleiding voor EH-artsen; volgens 46% is dit zelfs 

gewenst. . 
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Omm de diagnostische juistheid van de opnamediagnose te bepalen werden alle 

patiëntenn (n=509), opgenomen op de afdeling chirurgie, nader bekeken en 

beschrevenn in hoofdstuk 7. Bij 113 patiënten (22%) was de opnamediagnose 

verschillendd van de ontslagdiagnose. In deze groep bevonden zich meer vrouwen 

enn meer oudere patiënten (p<0,001). Van alle opgenomen patiënten werd 49% 

geopereerd.. De operatie was "onnodig" bij 23 patiënten (9%). De mortaliteit van de 

patiëntenn met een juiste opnamediagnose was 2% en van de patiënten met een 

foutee opnamediagnose 13%. Er was geen significant verschil in complicatie 

percentage,, ziekenhuisopname en verblijf op de intensive care afdeling. 

Omdatt bij de groep patiënten ouder dan 80 jaar het meest frequent een foute 

opnamediagnosee gesteld was, werd deze groep nader geëvalueerd in hoofdstuk 8. 

Gedurendee 1 jaar werden 132 patiënten ouder dan 80 jaar met buikklachten 

opgenomenn via de SEH-afdeling. Bij 27 van de 132 patiënten (20%) kwam de 

opnamediagnosee niet overeen met de ontslagdiagnose; bij 18 patiënten (14%) 

hiervann was er een belangrijke diagnose gemist en de ernst van de ziekte 

onderschat.. Binnen de eerste 24 uur onderging 97% van de patiënten 

bloedonderzoek,, 63% urine-onderzoek, 58% röntgenonderzoek, 20% een 

echografiee van de buik en 3% een CT-scan. Van alle opgenomen patiënten werd 

27%% geopereerd. De totale mortaliteit was 17% en van de groep geopereerde 

patiënten,, 35%. De mortaliteit van de fout gediagnostiseerde patiënten lag met 59% 

aanzienlijkk hoger. Bij 22% van de overlevende patiënten traden complicaties op. 

Doorr het vroegtijdig inzetten van de juiste diagnostische hulpmiddelen neemt het 

aantall  onjuiste diagnoses mogelijk af. Op basis van een juiste diagnose kan men 

eenn adequatere en doelgerichtere behandeling geven. 

Inn hoofdstuk 9 wordt de diagnostiek en behandeling van de "bodypackers" 

besproken,, een weinig voorkomende groep patiënten die de SEH-afdeling bezoekt 

mett buikklachten. Gedurende 5 jaar werden 40 patiënten via de SEH-afdeling van 

hett AMC, opgenomen op de afdeling chirurgie. De belangrijkste redenen voor een 

bezoekk aan de SEH-afdeling waren: ongerustheid door het niet vinden van alle 

bolletjess in de ontlasting (n=40), buikpijn (n=24), misselijkheid of braken (n=15). 

Bijj  alle patiënten bleken op de liggende buikoverzichtsfoto bolletjes aantoonbaar, 

bijj  8/13 patiënten was de cocaïnespiegel in de urine verhoogd. Tijdens opname 
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werdenn 18/40 patiënten geopereerd, bij 22% werd een onderliggende, niet bekende 

afwijkingg gevonden welke de obstructie veroorzaakte. Niemand overleed en 22% 

hadd postoperatieve complicaties. Voorspellende factoren voor een operatieve 

behandelingg waren: abdominale voorgeschiedenis, abdominale pijn en inname 

meerr dan 4 dagen voor opname, lokalisatie van cocaïnebolletjes in de maag en 

dunnedarmm op de buikoverzichtsfoto en een positieve cocaïne spiegel in de urine 

(p<0.05). . 

Inn het laatste hoofdstuk 10 wordt de huidige situatie en de ontwikkeling van de 

spoedeisendee geneeskunde in Nederland beschreven. Het aantal patiënten op de 

SEH-afdelingenn neemt toe en men stelt hogere eisen aan de kwaliteit van zorg. De 

ontwikkelingg van de spoedeisende geneeskunde loopt hierbij echter op een aantal 

gebiedenn achter. De ambulancediensten en spoedeisende hulp verpleegkundigen 

zijnn geprofessionaliseerd maar de artsen die de SEH-afdeling bemannen zijn de 

zwakkee schakel in de keten van zorg. De opvang en behandeling van patiënten op 

dee SEH-afdeling wordt nog vaak verricht door onervaren en onvoldoende 

geschooldee artsen. Er moet gestreefd worden naar professionalisering van de 

opleidingg van EH-artsen. Deze artsen moeten worden opgeleid voor de opvang en 

behandelingg van de grote groep zelfverwijzers met eerstelijns aandoeningen, naast 

dee opvang van patiënten met acute tweedelijns aandoeningen. Aldus kan een 

boeiendd specialisme ontstaan met vele raakvlakken met andere disciplines en met 

uitdagingg en toekomstperspectief. 
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Inn chapter  1 the specialty of Emergency Medicine as practised in the United 

Statess is described; this is an independent specialty with a special training 

programmee for emergency physicians. Until recently in The Netherlands, most 

accidentt and emergency departments used to be staffed by surgical trainees. In 

recentt years a lot has changed. In some hospitals a special training programme for 

emergencyy physicians has been initiated. At the accident and emergency 

departmentt of the OLVG hospital in Amsterdam, emergency physicians have 

workedd together with specialists for many years. This rather unique situation in 

Thee Netherlands was the reason to evaluate the organisation of the emergency 

departmentt and the quality of treatment by emergency physicians. For this 

evaluation,, patients with abdominal complaints were included, since this group of 

patientss frequently visits the emergency department and since, especially in this 

group,, the correct diagnose is sometimes difficult to make. 

Inn addition a large national enquiry was held on the organisation of all 

emergencyy departments in The Netherlands. The results of this study are discussed 

inn chapter  2. In The Netherlands 113 hospitals (out of 126) have an accident and 

emergencyy department; 105/113 returned the questionnaire (93% response). In 

mostt hospitals an increase in the number of patients visiting the department was 

seenn over the years. Especially the number of self-referred patients (patients who 

visitt the emergency department without referral by their general practitioner) has 

increased.. The number of emergency departments staffed by surgical trainees 

decreasedd (52% in 1996 versus 41% in 1999) and there was an increase in the 

numberr of hospitals using so-called "emergency physicians" on their departments 

(24%% in 1996 versus 45% in 1999). In the accident and emergency departments, 

92%oo of the nurses had a specific training. In contrast to them 70% of the 

emergencyy physicians just followed some courses (e.g. ATLS) whereas 30% did 

nott receive a specific training at all. However, none of the emergency physicians 

wass fully trained in emergency medicine. In most departments medical specialists 

(usuallyy surgeons) held the final-responsibility. According to 88% of all 

respondentss to the enquiry, emergency medicine should be an independent 

specialtyy in the future and 35% have the intention to initiate some form of training 

programmee for emergency physicians in the future. 
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Thee organisation of the emergency department of the OLVG with close 

collaborationn of emergency physicians and clinical specialists is described in 

chapterr  3. Emergency physicians treat patients seen after self-referral and consult 

aa specialist when indicated. All patients referred by a general practitioner were 

treatedd by a specialist. During one year (1997) 3235 patients with abdominal 

complaintss visited the emergency department of the OLVG; 2931 patients visited 

thee emergency department only once and 304 patients more than once during that 

year.. Of the 2931 patients, 1975 patients (67%) were seen after self-referral. Of this 

group,, the majority 1557 patients (79%) were treated by the emergency physician 

alonee and could be referred to the general practitioner. In addition to these patients, 

7533 patients (26%) visited the emergency department after referral by their general 

practitionerr and 203 patients (7%) were brought in by ambulance or transfer from 

anotherr hospital. The emergency physician used less additional diagnostic tests 

thann the specialist. Of all patients, 91% could be treated conservatively, only 9% 

requiredd surgery. Fifty-three patients (2%) died. Analysis of the 304 patients who 

visitedd the emergency department more than once in the year of study and the 

patientss who were admitted later via the outpatients' clinic, showed that in only 19 

patientss (1%) the diagnosis was missed by the emergency physician; 17 patients 

hadd to be operated upon. In 17 patients the specialist missed the diagnosis; 13 had 

too be operated upon. We concluded that the organisation of the emergency 

departmentt in the OLVG-hospital, with close collaboration between emergency 

physicianss and specialists, appears to be efficient. With relatively few additional 

tests,, the emergency physician is able to differentiate between primary health care 

andd hospital care. 

Inn this study however, there was no follow-up of the patients who were sent 

homee and returned to another hospital than the OLVG hospital. Therefore a 

prospectivee study was performed which is described in chapter  4. During 6 

monthss all patients with abdominal complaints who visited the emergency 

departmentt after self-referral and who were treated by the emergency physician 

alonee (n=933) were included. After exclusion of foreign tourists and the homeless, 

8144 were sent a questionnaire 2 weeks after their visit of the emergency 

department.. Patients were asked about any further visits to or treatment by, their 
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generall  practitioner or any other hospital within 2 weeks. The response rate was 

81%% (633 patients). In these 2 weeks 48 patients visited the emergency department 

off  the OLVG (38 patients) or another hospital (10 patients). Of these 48 patients, 

177 were admitted to a hospital. After evaluation of these 17 patients we concluded 

thatt 7 patients were initially misdiagnosed by the emergency physician. 

Becausee the self-referred patients are not seen initially by their general 

practitioner,, other diseases could be expected compared to the group of referred 

patients.. Therefore in chapter  5 a comparison was made between self-referred 

patientss and patients referred by their general practitioner. Data were collected on 

agee and gender, time of presentation, diagnosis and treatment of these two groups. 

Thee group of self-referred patients consisted of younger patients in comparison to 

patientss referred by their general practitioner (mean 29 years versus 58 years). 

Theyy visited the emergency department more often outside ordinary business hours 

(76%% versus 47%). A significant difference exists between self-referred patients 

andd patients referred by their general practitioner in admission rate (9% versus 

66%)) and operation percentage (3% versus 23%). Most often self-referred patients 

hadd less serious diseases and needed less additional work-up, admission and 

surgery. . 

Inn order to get a better insight in the opinion of general practitioners on recent 

developmentss in emergency medicine and future arrangements concerning their 

evening/nightt shifts, a questionnaire was sent to 142 general practitioners in the 

vicinityy of the OLVG in Amsterdam. The results of this questionnaire are described 

inn chapter  6. The response rate was 72%. Most of the general practitioners (80%) 

workk alone or have a dual practice. The evening- and nightshifts cover too many 

patients;; therefore availability is sometimes insufficient. Only 53% of the general 

practitionerss perform their own duties completely by themselves, other delegate it 

too special service centres. Most of them want to organise a service centre for 

evening-,, night- and weekendshifts (65%); 15% want to continue working within 

thee current system. Only 12% want to pass on their duties to the hospital. Self-

referrall  should be cut down according to 63%. Most of them think that the 24 hours 

accessibilityy of the emergency department is the most important reason for self-
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referral.. The start of a special training course for emergency physicians is desired 

accordingg to 46% of the general practitioners. 

Thee diagnostic accuracy of the initial diagnoses of all admitted patients (n=509) 

withh abdominal complaints at the emergency department, is reported in chapter  7. 

Inn 113 patients (22%), the diagnosis at the emergency department (preliminary 

diagnosis)) was different from the diagnosis at discharge or death (final diagnosis). 

Inn this group there were more women and elderly patients (pO.001). Of all 

admittedd patients 49% underwent surgery. Retrospectively, the operation was 

"unnecessary""  in 23 patients (9%). Mortality rate in the patients with a correct 

preliminaryy diagnosis was 2% and in patients with an incorrect preliminary 

diagnosiss 13%. No significant difference in complication rate, hospital stay and use 

off  the intensive care unit was seen. 

Inn the group of patients older than 80 years, many preliminary diagnoses proved 

too be incorrect. Therefore this group was evaluated separately in chapter  8. In the 

coursee of one year (1997) 132 patients older than 80 years were admitted through 

thee emergency department. In 27 of 132 patients (20%) the diagnosis at discharge 

orr post-mortem was different from the initial diagnosis at the emergency 

department;; in 18 patients (14%) an important diagnosis was overlooked and the 

severityy of the illness was underestimated. Within the first 24 hours 97% of all 

patientss underwent blood tests, 63% urine tests, 58% plain X-ray of the abdomen, 

20%)) ultrasonography and 3% a computer tomography of the abdomen. Of all the 

patientss admitted 27% underwent surgery. The hospital mortality of the admitted 

patientss was 17%, of the operated patients 34%. The mortality in the misdiagnosed 

patientss was 59%. The morbidity of the 109 surviving patients was 22%. Mortality 

wass high in octogenarians with acute abdominal complaints admitted through the 

emergencyy department, especially in the patients who were misdiagnosed. 

Guideliness for an earlier and more comprehensive diagnostic approach could lead 

too better insight into the prognosis and thereby to more adequate and better-

targetedtargeted treatment. 

Inn chapter  9 diagnosis and treatment of a group of so-called "bodypackers" is 

reported,, a rare group of patients visiting the emergency department with 

abdominall  complaints. During 5 years all consecutive patients, admitted at the 
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surgicall  department of the Academic Medical Center (AMC) in Amsterdam, with 

thee diagnosis "bodypacker", were included. There were 36 men and 4 women. In 

alll  patients the most important reason to visit the emergency department was 

anxietyy due to the persistence of cocaine packages in the body. Twenty-four 

patientss had abdominal pain and 15 patients were vomiting. A supine abdominal X-

rayy identified all as bodypackers. The cocaine-level in urine was elevated in 8/13 

patients.. During admission 18/40 patients (45%) underwent surgery, in 22% of the 

patientss a previously unknown disease was found, causing the obstruction. 

Predictivee factors for surgical treatment were: an abdominal history, abdominal 

painn at the emergency department, swallowing of the packages more than 4 days 

beforee admission, as well as location of the cocaine packages in the stomach and 

smalll  intestine on the abdominal X-ray and a high level of cocaine in the urine 

(p<0.05).. In 22% of the operated patients there were complications; none died. 

Inn the last chapter, chapter  10 the present situation and recent developments in 

emergencyy medicine in The Netherlands are summarised. In conclusion, an 

increasingg number of patients is seen at the emergency department without referral 

byy their general practitioner. The development of emergency medicine stays behind 

thee growing number of patients and increasing quality requirements. Currently, a 

lott of patients are treated by inexperienced and untrained physicians. In contrast to 

thee emergency physicians, the nurses and ambulance personnel are well trained. It 

iss essential to improve the training for emergency physicians. This training must 

focuss on both primary health care problems, as well as acute hospital care and 

traumatologicall  problems. Emergency medicine can develop into a fascinating and 

challengingg job with many aspects of different specialities. 
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Lijs tt  van afkortingen 

ACLS S 

AG(N)IO O 

AMC C 

ATLS S 

ecu u 
CPA A 

EH-artsen n 

EH-organisatie e 

HA A 

HAP P 

HAIO O 

ICU U 

NSAP P 

OLVG G 

PALS S 

SEH-afdeling g 

TNCC C 

WHAM M 

X-BOZ Z 

Zelfverwijzers s 

ZH H 

Advancedd Cardiac Life Support 

assistentt geneeskundige (niet) in opleiding 

Academischh Medisch Centrum, Amsterdam 

Advancedd Trauma Life Support 

cardiacc care unit 

centralee post ambulance 

eerstee hulpartsen 

eerstee hulporganisatie 

huisarts s 

huisartsenposten n 

huisartss in opleiding 

intensivee care unit 

nonn specific abdominal pain 

Onzee Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam 

Paediatricc Advanced Life Support 

spoedeisendee hulpafdeling 

Traumaa Nurse Core Course 

waarneemgroepp huisartsen Amsterdam 

buikoverzichtsfoto o 

patiëntenn die zonder verwijzing van de huisarts de SEH-

afdelingg bezoeken 

ziekenhuis s 
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Graagg wil ik een woord van dank richten aan allen die hebben bijgedragen aan de 

totstandkomingg van dit proefschrift. In het bijzonder zou ik de volgende personen 

willenn bedanken: 

Professorr Obertop, onder uw begeleiding is dit onderzoek uit het OLVG 

uitgegroeidd tot een proefschrift. Bedankt voor uw kritische beoordeling van de 

artikelen.. Het is een voorrecht om bij u te mogen promoveren. 

Dr.. Hoitsma, ik kan me nog herinneren dat u mij 4 jaar geleden voorstelde om even 

dee buiken op de spoedeisende hulpafdeling te bekijken. De combinatie 

spoedeisendee hulp en gastro-enterologie sprak mij erg aan en met veel 

enthousiasmee ben ik aan dit onderzoek begonnen. Ik had me toen niet gerealiseerd 

datt "even" wel 4 jaar zou kunnen duren. 

Dr.. Luitse, beste Jan. Een van de grondleggers van de ontwikkelingen op het 

gebiedd van de spoedeisende hulp in Nederland. Bedankt voor je gedreven 

begeleiding.. De eindeloze worstelingen tussen je overvolle agenda en mijn 

vragendee blik zijn met de afsluiting van dit boekje voorlopig van de baan. 

Dr.. Simons, beste Maarten. Je bent halverwege met groot enthousiasme op een 

lopendee trein gesprongen. Door jou heeft het boekje nog een laatste duw naar het 

eindstationn gekregen. Bedankt voor je tijd. De hoop dat jouw ondergeschoven 

kindjee in het OLVG in de toekomst vorm gaat krijgen zoals je dat nu in gedachte 

hebt. . 

Goss de Vries, ji j wordt een van de eerste echte EH-artsen in Nederland. En dat is 

terechtt want je hebt zelf veel energie gestoken in het opzetten van een curriculum 

inn het OLVG. Het was een genoegen om met je samen te werken aan het 

prospectievee deel van dit proefschrift. Spreken we weer eens af in café LULU (San 

Diego)? ? 

Tessaa Biesheuvel, tachtig plus!!! Na 2 jaar schrijven, ontbijtjes, herschrijven, koffie 

mett gebak, herherschrijven dan toch eindelijk die oudjes gepubliceerd! 

Grietaa en Beijtje, al geruime tijd voordat er een letter van dit boekje geschreven 

was,, hadden julli e in de oude vertrouwde "Duvel" al besloten mijn paranimf te 

worden.. Nu is het eindelijk zo ver. Ik vind het fantastisch twee goede vriendinnen 

naastt me te hebben op deze bijzondere dag. Een huisarts en een EH-arts wat wil ik 

nogg meer! Heb ik het onderwerp misschien afgestemd op jullie? 
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Edwardd Baarda, computerbrein achter de database voor dit onderzoek met 24 uur 

perr dag telefonische helpdeskservice (hotline) voor al mijn "domme blondjes" 

vragen.. Bedankt voor je hulp en vooral geduld! 

Mennoo en Marjos (student assistenten) bedankt voor julli e hulp bij het verzamelen 

enn verwerken van gegevens. Veel succes met julli e verdere carrière. 

Ikk wil de organisatorische en medische hoofden van alle SEH-afdelingen, die de 

moeitee genomen hebben om de enquêtes in te vullen, hartelijk bedanken. Dat 

zelfdee geldt voor de huisartsen uit de regio OLVG. Een respons waar we trots op 

kunnenn zijn. 

Bobb Walman (audiovisuele dienst OLVG). Je creatieve en vakkundige hulp bij 

posters,, dia's en de omslag van dit boekje heb ik zeer gewaardeerd. 

Johanna,, Djemila en Peter, recent gepromoveerden, bedankt voor julli e handige 

adviezenn en ondersteuning tijdens de laatste zware loodjes tijd. Dankzij julli e 

hoefdee ik niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. 

Lievee PaMa, julli e dagelijkse telefoontjes met bemoedigende woorden en julli e 

onbeperktee vertrouwen hebben mij op lastige momenten zeker geholpen. Hopelijk 

iss er vanaf nu tijd om wat vaker af te zakken naar het altijd zonnige zuiden. 

Lievee Krijn, de andere 10 bladzijden dankbetuiging voor jouw hulp en steun heb ik 

err maar uitgelaten! Kort samengevat: Het allermeest en voor altijd!!! 
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Nanettee van Geloven is geboren op 8 oktober 1969 in Goirle. In 1988 behaalde zij 

opp het Theresia Lyceum te Tilburg het Gymnasium ft-eindexamen. In dat jaar 

starttee zij haar studie Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en 

studeerdee in 1995 af. Vervolgens werkte zij 14 maanden als AGNIO chirurgie in 

hett Andreas Ziekenhuis in Amsterdam. Vanaf 1996 werkte zij gedurende 2 jaar als 

AGNIOO chirurgie in het OLVG in Amsterdam en combineerde daar het klinische 

werkk met een onderzoek naar patiënten met buikklachten op de spoedeisende 

hulpafdeling.. Onder supervisie van professor Obertop is dit uitgegroeid tot een 

promotiee onderzoek. Op 1 januari 1999 begon zij in het Academisch Medisch 

Centrumm in Amsterdam de opleiding tot chirurg. 
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