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Inleiding 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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