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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 

134 4 

91 1 

68 8 

62 2 

54 4 

45 5 

42 2 

14 4 

14 4 

13 3 

126 6 

(20) ) 

(14) ) 

(10) ) 

(10) ) 

(8) ) 

(7) ) 

(6) ) 

(2) ) 

(2) ) 

(2) ) 
(19) ) 
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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 
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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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