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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) ) 
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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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