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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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