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Samenvatting g 

Doel:Doel: Inzicht verkrijgen in de visie van de huisarts op recente ontwikkelingen op 

gebiedd van de spoedeisende geneeskunde en hun verwachtingen of wensen met 

betrekkingg tot de organisatie van huisartsdiensten in de toekomst. 

PatiëntenPatiënten en methoden: Een enquête werd gestuurd naar alle 142 huisartsen uit de 

omgevingg van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (respons: 72%). 

Hierinn werd gevraagd naar de praktij kvorm, de huidige en toekomstige 

dienstregelingen,, de mening over het toenemend aantal zelfverwijzers en de start 

vann opleidingen tot EH-arts. 

Resultaten:Resultaten: Het merendeel van de huisartsen (80%) heeft een solo of duopraktijk. 

Dee waarneemgroepen zijn groot; slechts 53% van de huisartsen verricht de 

dienstenn volledig zelf. De meeste huisartsen willen de diensten beter organiseren in 

centra/dienstpostenn (65%); 15% wil het dienstensysteem houden zoals het 

momenteell  geregeld is. Slechts 12% wil de zorg voor acute patiënten buiten 

kantoortijdenn overhevelen naar het ziekenhuis. Zelfverwijzing moet volgens 63% 

vann de huisartsen bestreden worden. Met name de 24 uurs bereikbaarheid van het 

ziekenhuiss wordt als reden voor zelfverwijzing gezien. Het starten van een 

opleidingg voor EH-artsen is volgens 46% gewenst, slechts 4% vindt dit ongewenst. 

Conclusie:Conclusie: De meeste huisartsen vinden het fenomeen zelfverwijzing ongewenst en 

vindenn dat dit bestreden moet worden. De avond-, nacht- en weekenddiensten wil 

menn beter organiseren in centra/dienstposten. Overhevelen van deze zorg naar het 

ziekenhuiss wil slechts 12%. 
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Abstract t 

OpinionOpinion of the general practitioner on recent developments in emergency medicine 

inin The Netherlands. 

Objective:Objective: To evaluate the opinion of general practitioners on recent developments 

inn emergency medicine and their opinion on future arrangements concerning 

evening/nightt shift. 

PatientsPatients and methods: A questionnaire was sent to 142 general practitioners in the 

vicinityy of the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam (response rate: 72%). 

Thee following items were evaluated: organisation of practice, present and future 

arrangementt of outside office hours shifts, their opinion on the increasing number 

off  self-referred patients and the start of a special training course for emergency 

physicianss (leading to an independent speciality). 

Results:Results: Most of the general practitioners (80%) work alone or have a dual 

practice.. The evening- and nightshifts cover too many patients; therefore 

availabilityy is sometimes poor. Only 53% of the GP's perform their own duties 

completelyy by themselves, the rest contract them out to special service centres. 

Mostt of them want to organise a service centre for evening-, night- and 

weekendshiftss (65%); 15% wants to continue working within the current system. 

Onlyy 12% wants to pass on their duties to the hospital. Self-referral should be cut 

downn according to 63%. Most of them think that the 24 hours accessibility of the 

emergencyy department is the most important reason for self-referral. The start of a 

speciall  training course for emergency medicine is desired according to 46% of the 

generall  practitioners. 

Conclusion:Conclusion: Most of the general practitioners think that self-referral is undesirable 

andd should be discouraged. They want to organise a GP service centre for evening-, 

night-- and weekendshifts in the future. Only 12% prefers to pass on their evening 

andd night service to the emergency department of the hospital. 
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Inleidin g g 

Inn de Nederlandse gezondheidszorg heeft de huisarts een belangrijke rol als 

poortwachterr voor de zorg.1,2 De grote dichtheid van huisartsen maakt het mogelijk 

datt patiënten met een gezondheidsklacht zich eerst wenden tot de huisarts. Na 

onderzoekk kan de huisarts ongeveer 90% van de problemen zelfstandig 

behandelen.. Hij of zij verwijst 2 tot 3% naar andere hulpverleners in de eerste lijn, 

zoalss fysiotherapeuten en ongeveer 5% naar klinisch specialisten (de tweede lijn).3 

Bijj  de eerstelijns zorg maakt de huisarts soms gebruik van aanvullende diagnostiek 

inn het ziekenhuis, huisartsen laboratoria en diagnostische centra zonder dat de 

patiëntt wordt doorverwezen naar een medisch specialist. Zonder een verwijzing 

vann de huisarts heeft de patiënt in de regel geen toegang tot de tweedelijns 

gezondheidszorg. . 

Dee huidige organisatie van de gezondheidszorg met een centrale rol voor de 

huisartss als poortwachter functioneert op zichzelf goed. Overbodige consumptie 

vann (dure) tweedelijns zorg wordt zoveel mogelijk voorkomen, terwijl de kwaliteit 

vann de geboden zorg door de centrale regiefunctie en het gerichte verwijsgedrag 

vann de huisarts waarschijnlijk wordt verhoogd. Toch staat de rol van de huisarts in 

Nederlandd de laatste tijd onder druk door een aantal veranderingen. Ten eerste is er 

voorall  in de steden een tekort aan huisartsen ontstaan. Door dit tekort en het 

toenemendd aantal patiënten dat de huisarts bezoekt, stijgt de werkdruk en de kans 

opp "burnout".4"8 Met name in de avond-, nacht- en weekenddiensten leidt dit tot 

problemen.. Lange wachttijden en een slechte bereikbaarheid van de huisarts door 

dee grote hoeveelheid patiënten die door een waarnemend en dienstdoende huisarts 

geholpenn moeten worden, zijn hiervan het gevolg.9 Daarnaast ervaren huisartsen de 

vergoedingg voor deze diensten als onvoldoende.10 Om de individuele belasting 

tijdenss de diensten te verlichten, zoeken steeds meer huisartsen naar oplossingen in 

dee vorm van grootschalige waarneemgroepen en huisartsenposten (HAP).91112 Een 

deell  van de huisartsen wil helemaal van de diensten af en alleen overdag werken. 

Inn Amsterdam is dit door een aantal huisartsen geregeld in de vorm van de WHAM 

(Waarneemgroepp Huisartsen Amsterdam). Deze organisatie neemt tegen betaling 

dee diensten van huisartsen over. 
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Anderee oorzaken waardoor de rol van de huisarts onder druk komt te staan zijn 

dee veranderde mentaliteit en het gewijzigde gedrag van patiënten. Zij eisen directe 

zorgg en passeren ook uit gemakzucht de huisarts bij een bezoek aan bijvoorbeeld 

dee spoedeisende hulpafdeling (SEH-afdelingen). Het fenomeen zelfverwijzing 

neemtt toe en lijk t niet te keren.13"16 Ongezien terugsturen naar de huisarts is geen 

verantwoordee optie en kan agressie opwekken en juridische gevolgen hebben. 

Tenslottee moet de toename van allochtone bevolkingsgroepen in Nederland worden 

genoemd.. Zij zijn onbekend met de functie/rol van de huisarts en gaan vaker 

zonderr verwijzing naar het ziekenhuis. 

Bovengenoemdee factoren dragen er toe bij dat de huisarts een deel van zijn 

poortwachterss functie verliest. Voor de SEH-afdelingen betekent dit dat zij te 

makenn hebben met een toenemende stroom zelfverwijzers, die met name eerstelijns 

aandoeningenn hebben. Mede daarom besluiten steeds meer ziekenhuizen eerste 

hulpartsenn (EH-artsen) aan te stellen op de SEH-afdelingen. Tot voor kort waren 

ditt basisartsen zonder speciale opleiding maar recent is er op een aantal plaatsen in 

Nederlandd een specifieke opleiding voor EH-artsen gestart. Hiermee lijk t er 

langzaamm het een en ander te veranderen op het gebied van de spoedeisende 

geneeskundee en de poortwachtersfunctie van de huisarts. Doel van deze enquête 

wass om een beter inzicht te krijgen in de visie van de huisarts op deze 

ontwikkelingen.. Daarnaast werd de huisartsen gevraagd naar de verwachtingen of 

wensenn wat betreft het verzorgen van de huisartsdiensten in de toekomst. 

Patiëntenn en methoden 

Eenn enquête werd gestuurd naar alle 142 huisartsen uit de omgeving van het 

Onzee Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Voor deze groep huisartsen is 

gekozenn omdat dit aansluit bij een in 1997 verricht onderzoeknaar het functioneren 

vann de SEH-afdeling van het OLVG.17 Uit dit onderzoek bij patiënten met 

buikklachtenn kwam naar voren dat het merendeel van de patiënten zich 

presenteerdenn zonder verwijzing van de huisarts en vaak buiten kantoortijden. 

Inn de enquête werd de huisartsen gevraagd naar de praktijkvorm, de huidige 

regelingenn met betrekking tot de avond- en nachtwaarneming en hun visie over het 

verzorgenn van deze diensten in de toekomst. Daarnaast werd gevraagd naar hun 
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meningg over het toenemende aantal zelfverwijzers op de SEH-afdelingen en de 

redenenn hiervoor. De laatste vraag betrof de mening van de huisarts over het starten 

vann een specifieke opleiding tot EH-arts in Nederland. 

Resultaten n 

Vann de 142 huisartsen stuurden 102 de enquête terug (respons 72%). Tabel I 

toontt een overzicht van de huidige organisatie van de huisartspraktijk, de invulling 

vann de diensten op dit moment en de verwachtingen in de toekomst. 

TabelTabel I: Overzicht van de huidige organisatie van de huisartspraktijk en de invulling van de 

diensten,diensten, huisartsen omgeving Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam (n=102). 

Vraagg Antwoorden Aantal (%) 

HA A 

Watt voor soort 

praktijkk heeft u? 

Hoee groot is uw 

waarnemingsgroep p 

inn de avond? < 

Hoee groot is uw < 

waarnemingsgroepp < 

inn de nacht? , 

Verrichtt u de « 

avond/nachtdienstt , 

zelf?? , 

Hoee moet het in de * 

toekomstt met de

huisartsenn avond- « 

enn nachtdiensten? , 

»» Solopraktijk 

 Duopraktijk 

 Groepspraktijk 

<5 5 

5-10 0 

 10-20 

 >20 

 <5 

 5-10 

10-20 0 

 20-30 

>30 0 

.. Ja 

>> Nee 

>> Gedeeltelijk 

>> Doorgaan zoals het nu is 

 Beter organiseren in centra/dienstposten 

Overhevelenn naar ZH 

Overhevelenn naar ZH 

huisartsen n 

EH-artsen n 

Combinatiee van dienstposten en 

opp SEH-afdeling 

opp SEH-afdeling 

EH-artsen EH-artsen inZH H 

43 3 

39 9 

20 0 

11 1 

46 6 

41 1 

4 4 

6 6 

38 8 

35 5 

5 5 

18 8 

54 4 

21 1 

27 7 

16 6 

66 6 

6 6 

6 6 

8 8 

(42) ) 

(38) ) 

(20) ) 

(11) ) 

(45) ) 

(40) ) 

(4) ) 

(6) ) 
(37) ) 

(34) ) 

(5) ) 

(18) ) 

(53) ) 

(21) ) 

(26) ) 

(15) ) 

(65) ) 

(6) ) 

(6) ) 

(8) ) 
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Err bestond geen significante relatie tussen de huidige en toekomstige 

dienstinvulling. . 

Dee mening van de huisarts over het stijgend aantal zelfverwijzers op de SEH-

afdelingenn en de redenen hiervan, wordt gegeven in tabel II . Hierbij worden soms 

perr vraag meerdere antwoorden gegeven. In deze tabel staat ook vermeld wat de 

huisartss vindt van de ontwikkelingen in Nederland waarbij steeds meer opleidingen 

tott EH-arts ontstaan. Ook hier werd geen significante relatie gevonden tussen de 

verschillendee onderzochte aspecten. 

TabelTabel II: Mening van de huisarts over het stijgend aantal zelfverwijzers op de SEH-

afdelingenafdelingen en de start van opleidingen tot EH-arts, huisartsen omgeving Onze 

LieveLieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam (n=102). 

Vraagg Antwoorden Aantal (%) 

HA A 

Hett aantal zelfverwijzers op  Ongewenst, moet bestreden worden 64 (63) 

dee SEH-afdeling neemt toe.  Neutraal, accepteren 32 (31) 

Watt vindt u daarvan? . Gewenst, organisatie SEH-afdeling 6 (6) 

verbeteren n 

Watt is volgens u de 
belangrijkstee reden voor 

zelfverwijzing?? * 

Watt vindt u van het ontstaan i 

vann opleidingen tot EH-arts? < 

 Onwetendheid 

»» Bezorgdheid 

 Mentaliteitsverandering 

»» Beschikbaarheid (eigen) huisarts in dienst 

»» 24 uurs bereikbaarheid van SEH-afdeling 

»» Financiële/verzekeringstechnische redenen 

»» (bijna) alle hierboven beschreven redenen 

 Ongewenst, onnodig 

 Neutraal 

Gewenst,, noodzakelijk 

19 9 

31 1 

17 7 

10 0 

51 1 

2 2 

17 7 

4 4 

51 1 

47 7 

(19) ) 

(30) ) 

(17) ) 
(10) ) 

(50) ) 

(2) ) 

(17) ) 

(4) ) 
(50) ) 

(46) ) 

HAA = huisarts 

EH-artss = eerste hulparts 

SEH-afdelingg = spoedeisende hulpafdeling 

Omdatt een aantal huisartsen meer dan één antwoord op deze vraag gaf, is het totaal aantal huisartsen 

meerr dan 102 en de som van de percentages meer dan 100%. 
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Beschouwing g 
Dee huidige enquête is gehouden onder de huisartsen in de regio van het OLVG 

inn Amsterdam. Het is goed mogelijk dat deze huisartsen te maken hebben met een 

anderee patiënten samenstelling en problematiek dan de huisartsen elders in 

Nederland.. Hierdoor zijn de resultaten van deze enquête mogelijk niet 

representatieff  voor de mening van alle huisartsen in heel Nederland. 

Dee meeste huisartsen werken overdag in een solo- of duopraktijk. De avond- en 

mett name nachtdienstgroepen daarentegen zijn groot. Het lijk t aannemelijk dat dit 

leidtt tot een slechte bereikbaarheid van de huisarts. Toch zien de meeste huisartsen 

ditt niet als belangrijke oorzaak voor het toenemend aantal zelfverwijzers. Vooral 

dee 24 uurs bereikbaarheid van de SEH-afdeling (naast de bezorgdheid en 

onwetendheidd van de patiënt) wordt door hen gezien als de belangrijkste reden 

voorr zelfverwijzing. Het merendeel van de huisartsen (63%) vindt dat 

zelfverwijzingg bestreden moet worden. 

Dee helft van de huisartsen staat neutraal tegenover de ontwikkeling van de 

opleidingg tot EH-arts, 46% vindt het zelfs een goede ontwikkeling. De meeste 

huisartsenn zien echter deze ontwikkeling van EH-artsen niet in het belang van de 

oplossingg voor hun eigen avond- en nachtdiensten. Het merendeel (65%) wil de 

dienstenn in de toekomst beter organiseren d.m.v. centra/dienstposten; slechts 15% 

will  het huidige dienstensysteem zo houden. Overhevelen van de zorg in de avond 

enn nacht naar het ziekenhuis vindt slechts 12% van de huisartsen een oplossing. 

Dee recente ontwikkelingen op het gebied van de spoedeisende geneeskunde, 

wordenn met tegenstrijdige gevoelens bekeken door de huisartsen van de regio 

OLVG.. De start van een speciale opleiding tot EH-arts ondervond weinig 

tegenwerkingg en wordt geaccepteerd door de huisartsen. Aan de andere kant stuit 

hett fenomeen zelfverwijzing nog steeds op veel kritiek. De huisartsen vrezen dat 

hunn positie als poortwachter hiermee in gevaar komt. De discussie over hoe de 

huisartsenzorgg in de avond- en nachtdiensten het best georganiseerd kan worden, is 

nogg lang niet gesloten. Er zijn veel ontwikkelingen op dit gebied te verwachten en 

err zal gezocht moeten worden naar een zorgsysteem dat een goede kwaliteit 

waarborgtt en financieel haalbaar is. 
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