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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. 

23 3 



HoofdstukHoofdstuk 2 

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 

25 5 
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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 

28 8 
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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. 

32 2 



SpoedeisendeSpoedeisende hulpafdelingen aan vernieuwing toe 

Referenties s 

1.. Arnold JL. International emergency medicine and the recent development of 

emergencyy medicine worldwide. Ann Emerg Med 1999;33:97-103. 

2.. Vries de GMJ, Luitse JSK. Spoedeisende geneeskunde als specialisme. Drie modellen 

vergeleken.. Med Contact 1999;54:204-206. 

3.. Morgan K, Prothero D, Frankel S. The rise in emergency admissions-crisis or artefact? 

Temporall  analysis of health services data. Br Med J 1999;319:158-159. 

4.. Capewell S. The continuing rise in emergency admissions. Br Med J 1996;312:991-

992. . 

5.. Kendrick S. The pattern of increase in emergency hospital admissions in Scotland. 

Healthh Bull 1996;54:169-183. 

6.. Volans A. Trends in emergency admissions. Br Med J 1999;319:1201. 

7.. Hobbes R. Rising emergency admissions. Br Med J 1995;310:207-208. 

8.. Jaarsma- van Leeuwen I, Hammacher ER, Hirsch R, Janssens M. Patiënten zonder 

verwijzingg op de afdeling spoedeisende hulp: patiëntenkarakteristieken en motieven. 

Nedd Tijdschr Geneeskd 2000; 144:428-431. 

9.. Beckers LLEM. Veel patiënten ten onrechte naar EHBO ziekenhuis. Inzet 1986; 10:22-

23. . 

10.. Sixma HJM. EHBO in Almere. Utrecht: Nederlands instituut voor onderzoek van de 

eerstelijnsgezondheidszorg;; 1987. 

11.. Krishnadat JR. Eerste hulp bij acute ongevallen. Huisarts tot last? Med Contact 

1985;40:495-497. . 

12.. Huil S, Jones IR, Moser K, Fisher J. The use and overlap of AED and general practice 

servicess by patients registered at two inner London general practices. Br Med J 

1998;46:1575-1579. . 

13.. Creutzberg CL, Jansen PP, Merkelbach JW. EHBO-bezoek: eerste of 

tweedelijnskarakter?? Ned Tijdschr Geneeskd 1989;133:73-76. 

14.. Peeters HPJM, Vierhout WPM. Spoedeisende gevallen. Aard en opvang van de 

hulpvraagg op een EHBO-afdeling in Maastricht. Med Contact 1984;39:1147-1148. 

15.. Magnusson G. The hospital emergency department as the primary source of medical 

care.. Scan J Soc Med 1980;8:149-156. 

16.. Wood TCA, Cliff KS. Accident and emergency departments - Why people attend with 

minorr injuries and ailments. Public Health 1986;100:15-20. 

33 3 



HoofdstukHoofdstuk 2 

17.. Hansagi H, Carlsson B, Olsson M, Edhag O. Trial of a method of reducing 

inappropriatee demands on a hospital emergency department. Public Health 

1987;101:99-105. . 

18.. Bliss HA. Primary care in the emergency room: high in cost and low in quality. N Eng 

JMedl982;306:998. . 

19.. Brook RH. Appropriateness: the next frontier. Br Med J 1994;308:218-219. 

20.. Sixma HJM. EHBO in Zoetermeer: een onderzoek naar de EHBO-voorzieningen in 

Zoetermeerr rond de opening van het Lage Land Ziekenhuis. Utrecht: Nederlands 

Instituutt voor onderzoek van de eerstelijnsgezondheids-zorg; 1990. 

21.. Dale J, Green J, Reid F, Glucksman E, Higgs R. Primary care in the accident and 

emergencyy department: II . Comparison of general practitioners and hospital doctors. Br 

Medd J 1995;311:427-431. 

22.. Dale J, Lang H, Roberts JA, Green J, Glucksman E. Cost effectiveness of treating 

primaryy care patients in accident and emergency: a comparison between general 

practitioners,, senior house officers, and registrars. Br Med J 1996;312:1340-1344. 

23.. Murphy AW, Bury G, Plunkert PK, Gibney D, Smith M, Mullan E, Johnson Z. 

Randomisedd controlled trial of general practitioner versus usual medical care in an 

urbann accident and emergency department: process, outcome, and comparitive cost. Br 

Medd J 1996;312:1135-1142. 

24.. Driscoll PA, Vincent CA, Wilkinson M. The use of the accident and emergency 

department.. Arch Emerg Med 1987;4:77-82. 

25.. Gibney D, Murphy AW, Barton D, Byrne C, Smith M, Bury G, Mullan E, Plunkert PK. 

Randomizedd controlled trial of general practitioner versus usual medical care in a 

suburbann accident and emergency department using an informal triage system. Br J 

Genn Pract 1999;49:43-44. 

26.. Ward P, Huddy J, Hargreaves S, Touquet R, Hurley J, Fothergill J. Primary care in 

London:: an evaluation of general practitioners working in an inner city accident and 

emergencyy department. J Accid Emerg Med 1996; 13:11-15. 

27.. Cooke M. Employing general practitioners in accident and emergency departments. 

Betterr to increase number of consultants in accident and emergency medicine. Br Med 

JJ 1996;313:628. 

34 4 


