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Samenvatting g 

Doel:Doel: Evaluatie van de juistheid van de opnamediagnose bij patiënten met 

buikklachtenn opgenomen op de afdeling chirurgie via de spoedeisende hulpafdeling 

(SEH-afdeling).. De diagnose bij ontslag of overlijden werd als gouden standaard 

gebruikt.. Onderzocht is of bij bepaalde patiëntengroepen de juiste diagnose vaker 

gemistt werd en of het stellen van een onjuiste diagnose invloed had op de 

morbiditeitt en mortaliteit. 

PatiëntenPatiënten en methoden: Gedurende 1 j aar (1997) werden retrospectief de statussen 

vann 509 opeenvolgende patiënten bekeken, die met buikklachten waren opgenomen 

opp de afdeling chirurgie van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. 

Gegevenss werden verzameld over: de diagnose op de SEH-afdeling 

(opnamediagnose)) en bij ontslag of overlijden (ontslagdiagnose), demografische 

gegevens,, gebruik van aanvullend onderzoek, behandeling, opname duur, 

morbiditeitt en mortaliteit. 

Resultaten:Resultaten: Bij 113/509 (22%) patiënten was de opnamediagnose verschillend van 

dee ontslagdiagnose. In totaal werden 300 mannen en 209 vrouwen opgenomen; 

254/3000 (85%) mannen had een juiste opnamediagnose en 142/209 vrouwen (68%) 

(p<0,001).. Van de 382 patiënten jonger dan 60 jaar, hadden 309/382 (81%) een 

juistee opnamediagnose en van de 127 patiënten ouder dan 60 jaar waren 87/127 

(69%)) juist gediagnostiseerd (p<0,001). Van alle opgenomen patiënten werden 

254/5099 (49%) patiënten geopereerd. Bij 23/254 (9%) patiënten was er sprake van 

eenn onnodige operatie. De mortaliteit in de groep patiënten met een juiste 

opnamediagnosee was 2% en in de groep patiënten met een onjuiste 

opnamediagnosee 13%. Er was geen significant verschil in complicaties en 

opnameduur. . 

Conclusie:Conclusie: Bij 78% van de patiënten met buikklachten op de afdeling chirurgie was 

dee opnamediagnose gelijk aan de ontslagdiagnose. Bij vrouwen en oudere 

patiëntenn werd significant vaker een onjuiste opnamediagnose gesteld. De 

mortaliteitt was significant hoger in de groep patiënten met een onjuiste 

opnamediagnose. . 
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Abstract t 

DiagnosticDiagnostic accuracy in patients with abdominal complaints admitted at the 

surgicalsurgical ward. 

Objective:Objective: Abdominal complaints at the emergency department have many 

differentt causes and ways of presentation, and provide a considerable diagnostic 

challenge.. The aim of this study was to evaluate the diagnostic accuracy in 

patients,, admitted for abdominal complaints, through the emergency department of 

aa large city teaching hospital in the Netherlands. The diagnosis at discharge from 

thee hospital or death was used as golden standard. Analysis was performed of the 

specificc groups of patients in which the correct diagnosis was missed, and 

implicationss on morbidity and mortality were studied. 

PatientsPatients and methods: During the year 1997 the charts of 509 consecutive patients, 

admittedd for abdominal complaints at the surgical ward of the Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuiss in Amsterdam, were studied retrospectively for diagnosis at presentation 

att the emergency department (initial diagnosis) and diagnosis at discharge or death 

(finall  diagnosis), demographic data, use of additional diagnostic tests, treatment, 

hospitall  stay, morbidity and mortality. 

Results:Results: In 113/509 (22%) patients the initial diagnosis differed from the final 

diagnosis.. There were 300 men and 209 women; 254/300 (85%) men had a correct 

initiall  diagnosis and 142/209 women (68%) (p<0.001). Of the 382 patients younger 

thann 60 years old, 309 (81%) had a correct initial diagnosis; of the 127 patients 

olderr than (or as old as) 60 years, 87 (69%) (pO.001). Of all admitted patients, 

254/5099 (49%) underwent surgery. The operation was "unnecessary" in 23/254 

(9%)) patients. Mortality rate in the patients with a correct initial diagnosis was 2% 

andd in patients with an incorrect initial diagnosis 13%. There was no significant 

differencee in complication rate and hospital stay. 

Conclusion:Conclusion: Li 78% of the patients with abdominal complaints admitted at the 

surgicall  ward, the initial diagnosis was identical to the final diagnosis at discharge 

orr death. In women and elderly patients an incorrect initial diagnosis was made 

moree often. Mortality was significantly higher in this group. 
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Inleidin g g 

Patiëntenn met (acute) buikklachten op de spoedeisende hulpafdeling (SEH-

afdeling)) vormen een diagnostische uitdaging voor de medicus. (Acute) 

buikklachtenn kunnen vele verschillende oorzaken hebben, variërend van totaal 

onschuldigg tot levensbedreigend.1'2 Een uiteindelijk onschuldige intra-abdominale 

ziektee kan dramatisch beginnen, terwijl enkele ernstige abdominale aandoeningen 

weinigg duidelijke symptomen hebben. De klinische presentatie kan binnen enkele 

urenn veranderen. Zonder behandeling kunnen bepaalde abdominale afwijkingen 

snell  progressief worden; adequate en tijdige behandeling geeft de beste kans op 

genezing.. Zelfs met goede diagnostische hulpmiddelen zoals CT-scan en 

echografie,, kan het stellen van de juiste diagnose bij patiënten met acute 

buikklachtenn nog steeds problematisch zijn. Patiënten met buikklachten maken 

veelvuldigg gebruik van de SEH-afdeling en de kliniek. In Europa worden jaarlijks 

ongeveerr 3 miljoen patiënten opgenomen in het ziekenhuis vanwege buikklachten.3 

Doell  van deze studie is te evalueren hoe vaak de diagnose op de SEH-afdeling 

vann een groot opleidingsziekenhuis in Nederland juist gesteld is. Daarbij is ook 

gekekenn of er bepaalde groepen patiënten te identificeren waren waarbij de 

diagnosee vaker gemist werd en of het stellen van de onjuiste diagnose invloed had 

opp het klinisch beloop en de therapeutische uitkomst. 

Patiëntenn en methoden 

Inn 1997 presenteerden zich 3235 opeenvolgende patiënten op de SEH-afdeling 

vann het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) met buikklachten. Hiervan werden 

5211 patiënten opgenomen op de afdeling chirurgie. Van de 521 opgenomen 

patiëntenn werden 509 patiënten één maal opgenomen gedurende dat jaar en 12 

patiëntenn meer dan één maal; deze laatste groep werd voor deze studie 

geëxcludeerd.. Op de SEH-afdeling werden alle patiënten na verwijzing door de 

huisartss of eerste hulparts (EH-arts) onderzocht door een assistent chirurgie. 

Retrospectieff  werden de statussen van alle 509 patiënten bekeken. De volgende 

gegevenss werden verzameld: diagnose op de SEH-afdeling (opnamediagnose), 

diagnosee bij ontslag of overlijden (ontslagdiagnose), demografische gegevens, 

gebruikk van aanvullend onderzoek, behandeling, opnameduur, morbiditeit en 
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mortaliteit.. De term "diagnostische juistheid" wordt gebruikt om aan te geven of de 

opnamediagnosee overeenkomt met de ontslagdiagnose. De statistische analyse 

werdd uitgevoerd m.b.v. de y?-\est. Een waarde van p<0,001 werd als significant 

beschouwd. . 

Resultaten n 

Gedurendee een jaar (1997) werden 509 patiënten opgenomen met buikklachten 

(3000 mannen en 209 vrouwen) met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar (0-100 

jaar).. Bij 396/509 (78%) patiënten was de ontslagdiagnose gelijk aan de 

opnamediagnose;; bij de overige 113/509 (22%) patiënten was de ontslagdiagnose 

anders. . 

Vann alle opgenomen patiënten hadden 155/509 (30%) patiënten buikklachten 

tenn gevolge van een trauma en bij 354/509 (70%) patiënten waren deze niet 

gerelateerdd aan een trauma. Van de laatste groep waren 247/354 (70%) patiënten 

juistt gediagnostiseerd, bij 107/354 (30%) was een onjuiste diagnose gesteld. De 

opnamediagnosess van alle patiënten met niet-traumatische buikklachten en het 

aantall  patiënten dat juist gediagnostiseerd is (diagnostische juistheid), zijn 

samengevatt in tabel I. De diagnostische juistheid voor de verschillende diagnose 

groepenn varieert van 47 tot 100%. 

Tabell  II laat de opname- en ontslagdiagnoses zien van deze patiënten. Van alle 

1555 opgenomen patiënten met buikklachten ten gevolge van een trauma, was de 

opnamediagnosee bij 149/155 (96%) juist en bij 6/155 (4%) onjuist (tabel III) . 
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TabelTabel I: Aantal patiënten (%) met de opnamediagnose en de diagnostische juistheid 

(aantal(aantal patiënten dat juist gediagnostiseerd is), opgenomen met niet-

traumatischetraumatische buikklachten op de afdeling chirurgie, Onze Lieve Vrouwe 

Gasthuis,Gasthuis, 1997 (n=354). 

Diagnosee op de SEH-afdeling Aantal Aantal juist 
(opnamediagnose)) patiënten gediagnostiseerde patiënten 

(== diagnostische juistheid) 

Aneurysmss aorta abdominalis (geruptureerd) 

Appendicitis s 

Cholecystitis s 

Cholecystolithiasis s 

Diverticulitis s 

Gastro-enteritiss / gastritis / ulcus 

Gynaecologischee aandoeningen 

Irreponibelee breuk 

Heus* * 

Darmischaemie e 

Maligniteit t 

Buikklachtenn eci 

Pancreatitis s 

Geperforeerdd ulcus ventriculi / duodeni 

Urologischee ziekten 

Anderee ziekten 

n n 

11 1 

108 8 

20 0 

13 3 

9 9 

23 3 

2 2 

24 4 

49 9 

3 3 

2 2 

41 1 

10 0 

17 7 

4 4 

18 8 

(%) ) 

(3) ) 

(31) ) 

(5) ) 

(4) ) 

(2) ) 

(6) ) 

(1) ) 
(6) ) 
(14) ) 

(1) ) 

(D D 
(12) ) 

(3) ) 

(5) ) 

(1) ) 
(5) ) 

n n 

11 1 

77 7 

17 7 

11 1 

7 7 

13 3 

1 1 

22 2 

23 3 

2 2 

2 2 

25 5 

10 0 

9 9 

3 3 

14 4 

(%) ) 

(100) ) 

(71) ) 

(85) ) 

(85) ) 

(78) ) 

(57) ) 

(50) ) 

(92) ) 

(47) ) 

(67) ) 

(100) ) 

(61) ) 

(100) ) 

(53) ) 

(75) ) 

(78) ) 

Totaall 354 (100) 247 (70) 

** zie Tabel IV 
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TabelTabel II: Overzicht van de verschillen tussen opnamediagnose en ontslag-diagnose bij 

patiëntenpatiënten opgenomen met niet-traumatische buikklachten op de afdeling 

chirurgie,chirurgie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 1997 (n=354). 

tt) tt) 
<fl l o o 
c c 
O) ) « « 
5 5 
o» » 
ra ra 
</> > 
+* * 
c c 
O O 

Opnamediagnos e e 

Aaa a 

App p 

Ch h 

Chi i 

Div v 

Ga a 

Gy y 

Her r 

lleu u 

Isc c 

Mal l 

Eci i 

Pan n 

Per r 

Uro o 

Ov v 

Tot t 

Aaa a 

11 1 

11 1 

App p 

77 7 

1 1 

1 1 

2 2 

10 0 

3 3 

7 7 

4 4 

3 3 

108 8 

Ch h 

11 1 

1 1 

1 1 

13 3 

Chi i 

17 7 

1 1 

1 1 

1 1 

20 0 

Div v 

1 1 

7 7 

1 1 

9 9 

Ga a 

4 4 

2 2 

1 1 

13 3 

1 1 

1 1 

1 1 

23 3 

Gy y 

1 1 

1 1 

2 2 

Her r 

22 2 

2 2 

24 4 

lleu u 

1 1 

3 3 

1 1 

41* * 

2 2 

1 1 

49 9 

Isc c 

1 1 

2 2 

3 3 

Mal l 

2 2 

2 2 

Eci i 

3 3 

2 2 

1 1 

1 1 

2 2 

1 1 

25 5 

1 1 

2 2 

3 3 

41 1 

Pan n 

10 0 

10 0 

Per r 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

2 2 

9 9 

1 1 

17 7 

Uro o 

1 1 

3 3 

4 4 

Ov v 

1 1 

2 2 

1 1 

14 4 

18 8 

Tot t 

11 1 

86 6 

15 5 

22 2 

13 3 

19 9 

14 4 

22 2 

44* * 

5 5 

11 1 

37 7 

12 2 

10 0 

10 0 

23 3 

354 354 

Aaaa = aneurysms aorta abdominalis, App = appendicitis, Ch = Cholecystolithiasis, Chi = Cholecystitis, 

Divv = Diverticulitis, Ga = Gastro-enteritis / Gastritis / ulcus, Gy = Gynaecologische aandoeningen, Her = 

Irreponobelee breuk, lleu = Heus, Isc = Darmischaemie, Mal = Maligniteit, Eci = Buikklachten eci, Pan = 

Pancreatitis,, Per = geperforeerd ulcus ventriculi/duodeni, Uro = Urologische ziekten, Ov = Overige 

ziekten,, Tot = totaal. 

*411 patiënten met een ileus; bij 23 patiënten was de oorzaak van de ileus juist gesteld (zie tabel IV) 
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TabelTabel III: Aantal patiënten met de diagnose op de SEH-afdeling (opnamediagnose) en 

diagnosediagnose bij ontslag of overlijden (ontslagdiagnose), opgenomen met 

buikklachtenbuikklachten op basis van een trauma op de afdeling chirurgie, Onze Lieve 

VrouweVrouwe Gasthuis, 1997(n=155). 

9) 9) 
V) V) 
O O 
C C 
o> > 
2 2 
o> > 

tl) tl) 

O O 

Opnamediagnos e e 

Stompp -

Stompp + 

Steekk -

Steekk + 

Schott -

Schott + 

Totaal l 

Stompp -

99 9 

1 1 

100 0 

Stompp + 

13 3 

13 3 

Steekk -

20 0 

3 3 

23 3 

Steekk + 

4 4 

4 4 

Schott -

7 7 

2 2 

9 9 

Schott + 

6 6 

6 6 

Totaal l 

99 9 

14 4 

20 0 

7 7 

7 7 

8 8 

155 5 

Stomp-- = Stomp buiktrauma - geen letsel, Stomp+ = Stomp buiktrauma - wel letsel, Steek- = 
Steekwondd - geen letsel, Steek+ = Steekwond - wel letsel, Schot- = Schotwond - geen letsel, Schot+ = 
Schotwondd - wel letsel 

Inn totaal werden 300 mannen en 209 vrouwen opgenomen; 254/300 (85%) 

mannenn had een juiste diagnose bij opname en 142/209 vrouwen (68%) waren juist 

gediagnostiseerdd (p<0,001). Figuur 1 laat het aantal patiënten met een juiste 

diagnosee zien in relatie tot het geslacht. Figuur 2 toont de relatie met de leeftijd. 

Vann de 382 patiënten jonger dan 60 jaar, hadden 309/382 (81%) een juiste 

opnamediagnose.. Van de 127 patiënten ouder dan 60 jaar waren 87/127 (69%) juist 

gediagnostiseerdd (p<0,001). 

Dee meeste patiënten die opgenomen werden, kwamen op de SEH-afdeling na 

verwijzingg door de huisarts. In deze groep van 292 patiënten hadden 205 patiënten 

(70%)) bij opname een correcte diagnose gekregen. Van de 60 patiënten die na 

zelfverwijzingg op de SEH-afdeling kwamen, werd de diagnose bij 46 patiënten 

(77%)) juist gesteld. Daarnaast werden 145 patiënten binnen gebracht via de 

ambulance,, bij 139 (96%) van hen werd bij opname dezelfde diagnose gesteld als 

bijj  ontslag. Van de 12 patiënten die na overplaatsing vanuit een ander ziekenhuis 

opp de SEH-afdeling kwamen, hadden 6 (50%) een juiste opnamediagnose. 
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Vann alle 396 patiënten die juist gediagnostiseerd waren, ondergingen 391 

patiëntenn (99%) bloedonderzoek, 267 patiënten (67%) urine-onderzoek, 176 

patiëntenn (44%) een buikoverzichtsfoto, bij 214 patiënten (54%) werd een 

echografiee van de buik gemaakt, bij 21 (5%) een CT-scan en bij 25 (6%) een 

endoscopicc verricht. Van de 113 patiënten die onjuist gediagnostiseerd waren 

ondergingenn 113 patiënten (100%) bloedonderzoek, 81 (72%) urine-onderzoek, 88 

(78%)) een buikoverzichtsfoto, 69 (61%) echografie van de buik, 15 (13%) CT-scan 

enn 11 (10%) een endoscopic De verschillen waren statistisch niet significant. 

FiguurFiguur 1: Diagnostische juistheid in relatie tot geslacht. Patiënten opgenomen op de 

afdelingafdeling chirurgie met buikklachten, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 1997 

(n=509). (n=509). 

c c 
(I) ) 
c c 

:(D D 
*—> *—> CV) ) 
Q. . 

m m 
r r 
ra ra m m 

3000 -I 

250--

?000 -

150--

100--

bUU -

mannenn vrouwen 

geslacht t 

** diagnostische juistheid is bij vrouwen lager dan bij mannen (p<0,001) 

Vann alle 509 opgenomen patiënten konden 255 patiënten (51%) conservatief 

behandeldd worden en 254 patiënten (49%) werden geopereerd. Van de conservatief 

behandeldee patiënten hadden 217/255 patiënten (85%) een ontslagdiagnose die 

gelijkk was aan de opnamediagnose; van de 254 geopereerde patiënten hadden 179 

patiëntenn (70%) een gelijke diagnose (p<0.001). Van de geopereerde patiënten, 

werdenn 184 (72%) binnen 24 uur geopereerd, 143/184 (78%) patiënten hadden een 

juistee opnamediagnose. Van de overige 70 patiënten die later tijdens de opname 

mm diagnose juist 

 diagnose onjuist 
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werdenn geopereerd hadden 36 patiënten (51%) een juiste opnamediagnose. Analyse 

vann de geopereerde patiënten die bij ontslag een andere diagnose hadden dan bij 

opnamee (n=75), laat zien dat de operatie "onnodig" was bij 23/75 patiënten (31%). 

Dezee "onnodige" operaties bestonden uit een diagnostische laparoscopic bij 9 

patiëntenn (i.v.m. verdenking appendicitis (n=8) en buikklachten e.c.i. (n=l)). Bij 10 

patiëntenn werd via wisselsnede een appendectomie verricht en werd een appendix 

sanaa gevonden. Tenslotte werd bij 4 patiënten een laparotomie uitgevoerd (i.v.m. 

verdenkingg maagperforatie (n=2), verdenking diverticulitis (n=l) en i.v.m. 

buikklachtenn eci (n=l)). Tijdens deze operaties werden geen afwijkingen gevonden 

waarvoorr een laparotomie noodzakelijk was. 

FiguurFiguur 2: Diagnostische juistheid in relatie tot leeftijd. Patiënten opgenomen op de 

afdelingafdeling chirurgie met buikklachten, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 1997 

(n=509). (n=509). 

CD D 

CL L 

öi i 
c c 
co o 
co o 

1000 -, 
900 -
800 -
700 -
60 --
50 --
4 0 --
300 -
20 --
100 -
00 -

CD D 

lil l 

üü diagnose juist 

 diagnose onjuist 

27 7 

1 0 * * 

35 5 

o o 
CM M 

O) ) 
co o 
o o 
CO O 

O O 

leeftijd d 

O) ) 

o o 
LO O 

co o 
CD D 

O O 
CO O 

CD D 

o o 

25 5 

**  [ |16* 

O O 
OO O 
A A 

** diagnostische juistheid is bij patiënten ouder dan 60 jaar lager vergeleken met patiënten jonger dan 

60jaar(p<0,001). . 
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Vann alle opgenomen patiënten overleden 23 patiënten (4.5%) waaronder 14 

vrouwenn en 9 mannen. In deze groep hadden 8/23 (35%) een opnamediagnose die 

gelijkk was aan de diagnose bij overlijden; bij 15/23 patiënten (65%) was de 

opnamediagnosee en diagnose bij overlijden verschillend (p<0,001). De mortaliteit 

inn de groep patiënten met een juiste diagnose bij opname was (8/396) 2% en in de 

groepp patiënten met een onjuiste opname diagnose (15/113) 13%. In de groep 

overledenn patiënten waren 13 patiënten ouder dan 80 jaar (11 in de groep patiënten 

mett een onjuiste diagnose). Analyse van de groep overleden patiënten met een 

onjuistee opnamediagnose (n=15), laat zien dat bij 5 patiënten het overlijden 

mogelijkk voorkomen had kunnen worden indien de juiste diagnose op de SEH-

afdelingg was gesteld. 

Vann de 486 niet overleden patiënten hadden 60 patiënten (12%) complicaties. 

Hiervann hadden 41 een juiste opnamediagnose; 19 patiënten hadden bij opname 

eenn andere diagnose dan bij ontslag. Het complicatiepercentage in de groep 

patiëntenn met een juiste opnamediagnose was (41/396) 10% in tegenstelling tot het 

complicatiepercentagee in de groep patiënten met een onjuiste opnamediagnose 

(19/113)) 17% (niet significant). De meest voorkomende complicaties waren 

pneumoniee (n=14), wond infectie (n=14), hartfalen (n=9) en cystitis (n=8). 

Dee groep patiënten met een juiste opnamediagnose verbleef gemiddeld 6 dagen 

inn het ziekenhuis (variërend van 1-93 dagen) en 34 patiënten (9%) verbleven 

tijdenss de opname een periode op de intensive care afdeling. De gemiddelde 

opnamee duur in de groep patiënten met een onjuiste opnamediagnose was 8 dagen 

(variërendd van 1-63 dagen) en 13 patiënten (12%) werden tijdelijk opgenomen op 

dee intensive care afdeling (niet significant). 

Dee diagnose "appendicitis" werd het meest frequent gesteld bij opname via de 

SEH-afdelingg (n=108) en deze groep werd apart geanalyseerd. Bij 77 patiënten 

(71%)) was de ontslagdiagnose ook appendicitis, maar bij 31 patiënten (29%) was 

err sprake van een andere aandoening (tabel II) . Het betrof 51 mannen en 57 

vrouwen;; bij 6 van de 51 mannen (12%) werd bij ontslag een andere diagnose 

gesteld,, bij de vrouwen bleken 25/57 (44%) een andere aandoening te hebben 

(p<0,001).. Van de groep patiënten met verdenking appendicitis werden 99/108 
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patiëntenn geopereerd; 22 patiënten (19 vrouwen en 3 mannen) hadden geen 

appendicitiss (22%). De overige 9 patiënten werden conservatief behandeld en 

haddenn waarschijnlijk geen appendicitis. Bij 12 patiënten (10 mannen en 2 

vrouwen)) was er sprake van een geperforeerde appendix; bij 11 van deze 12 

patiëntenn was de diagnose appendicitis op de SEH-afdeling correct gesteld. 

Err waren 49 patiënten opgenomen met de verdenking ileus (tabel IV). Bij 27 

patiëntenn was de oorzaak van de ileus onduidelijk/onbekend; tijdens opname werd 

bijj  20 van hen (74%) een oorzaak voor de ileus gevonden (meestal adhaesies of 

maligniteit). . 

TabelTabel IV: Aantal patiënten met diagnose op de SEH-afdeling (opnamediagnose) en 

diagnosediagnose bij ontslag of overlijden (ontslagdiagnose), opgenomen op de 

chirurgischechirurgische afdeling met de verdenking Heus, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 

19971997 (n=49). 

«ft t 
O O 
C C 
O) ) 
<5 5 
'•6 6 
ra ra 
iS S 
V) ) 
"e e 
O O 

Opnamediagnose:: ileus 

Adhesies s 

Divertt / Obsti 

Maligniteit t 

Eci i 

anderee diagn 

Totaal l 

Adhesies s 

10 0 

1 1 

1 1 

1 1 

13 3 

Divertt / Obsti 

4 4 

11 . 

2 2 

7 7 

Maligniteit t 

2 2 

2 2 

Eci i 

6 6 

4 4 

5 5 

7 7 

5 5 

27 7 

Totaal l 

16 6 

9 9 

8 8 

8 8 

8 8 

49 9 

Divertt = diverticulitis, Obsti = obstipatie, andere diagn = andere diagnose 

Beschouwing g 

Bijj  78% van de patiënten die met buikklachten op de SEH-afdeling werden 

gezienn en opgenomen op de afdeling chirurgie, werd bij opname dezelfde diagnose 

gesteldd als bij ontslag. Dit percentage juist gediagnostiseerde patiënten was hoger 

inn de groep patiënten met buikklachten ten gevolge van een trauma dan in de groep 

patiëntenn met niet-traumatische buikklachten (96% versus 70%). Een van de 

mogelijkee redenen voor dit verschil is de gestandaardiseerde opvang volgens de 

Advancedd Trauma Lif e Support (ATLS). Daarnaast is in deze groep het aantal 
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klassiekee oorzaken voor acute buikklachten beperkt. In de literatuur varieert het 

percentagee patiënten met (acute) niet-traumatische buikklachten dat juist 

gediagnostiseerdd wordt door de artsen op de SEH-afdeling, van 40 tot 84%.4"18 Dit 

percentagee lijk t toe te nemen met elk opeenvolgend anamnestisch en lichamelijk 

onderzoekk van de patiënt.6"812 Het ziekte patroon wordt gaandeweg de onderzoeken 

steedss duidelijker, omdat het klachtenpatroon steeds consistenter wordt en 

onbelangrijkee details vervallen. Er is geen direct verband aangetoond tussen het 

niveauu van de opleiding van de arts op de SEH-afdeling en het percentage juist 

gediagnostiseerdee patiënten.19 

Hett percentage patiënten met een juiste opnamediagnose is significant lager bij 

vrouwenn dan bij mannen (68% versus 85%). In de studie van Blacklock e.a.6 werd 

bijj  65% van de vrouwen een juiste opnamediagnose gesteld en bij 76% van de 

mannen.. Het is een feit dat het verschil in diagnostische juistheid tussen vrouwen 

enn mannen nog duidelijker is in de groep patiënten met de verdenking appendicitis. 

Inn de huidige studie werd bij slechts 56% van de vrouwen en bij 88% van de 

mannen,, de diagnose appendicitis juist gesteld. Deze getallen ondersteunen het 

adviess om een diagnostische laparoscopic te verrichten bij vrouwen met 

verdenkingg appendicitis20"24, een procedure die in deze studieperiode niet standaard 

werdd uitgevoerd. 

Err zijn een aantal redenen waarom het stellen van de juiste diagnose bij (acute) 

buikklachtenn moeilijker is bij oudere patiënten dan bij jongeren. Allereerst zijn de 

symptomenn bij ouderen minder specifiek. Daarnaast is het afnemen van een 

betrouwbaree anamnese moeilijker, komt "patiënt delay" vaker voor en hebben 

ouderenn meer co-morbiditeit.25"28 In de studie van de Dombal25 was er een 

significantee daling in diagnostische juistheid te zien van 60% bij kinderen tot 

minderr dan 45% bij patiënten ouder dan 50 jaar. In de groep patiënten ouder dan 80 

jaarr was het percentage juist gediagnostiseerde patiënten slechts 29%.25 In de 

huidigee serie werd bij patiënten ouder dan 80 jaar ook een lage diagnostische 

juistheidd gevonden. Slechts 61% van deze groep had een juiste opnamediagnose. 

Err was geen significant verschil in diagnostische juistheid tussen de patiënten 

verwezenn door de huisarts en de zelfverwijzers. Dit is ook te verwachten, 
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aangezienn beide groepen patiënten door een assistent chirurgie werden onderzocht 

voorr opname op de afdeling chirurgie. Het is opvallend dat bijna alle patiënten 

(96%)) die werden binnengebracht door een ambulance, juist werden 

gediagnostiseerdd op de SEH-afdeling, maar dat slechts 50% van de patiënten die 

overgeplaatstt werden een juiste opnamediagnose hadden. Dit is mogelijk ten 

gevolgee van de ernstige pathologie van de patiënten uit de eerstgenoemde groep, 

waardoorr een agressiever diagnostisch beleid op de SEH-afdeling wordt gevoerd. 

Inn de groep patiënten met niet-traumatische buikklachten werd de diagnose 

"appendicitis""  het meest frequent gesteld (31%). In de literatuur is de incidentie 
f\f\ 7 1 7 9 0 T? 

vann appendicitis op de SEH-afdeling lager en varieert van 7.5 tot 28%. ' ' ' " De 

opnamee diagnose "appendicitis" was juist in 71% en het percentage negatieve 

appendectomiëenn was 22%. Andere onderzoeken laten vergelijkbare resultaten 

zien;; het percentage patiënten waarbij de diagnose appendicitis juist was varieert 

vann 48 tot 85% en het percentage negatieve appendectomiëen van 8 tot 

33%.7'12'13,20'26'29'30'32"399 Zoals ook in deze studie naar voren komt, tonen de meeste 

auteurss een significant verschil tussen mannen en vrouwen aan met betrekking tot 

hett percentage juist gediagnostiseerde patiënten en negatieve appendectomiëen. 

Daarnaastt wordt ook een hoger percentage perforaties gevonden bij mannen in 

vergelijkingg met vrouwen met appendicitis.' ' ' 

Anderee acute abdominale ziektebeelden zoals pancreatitis, geruptureerd 

aneurysmaa aorta abdominalis en irreponibele hernia blijken een hoge diagnostische 

juistheidd te hebben en bijna allen zijn juist gediagnostiseerd op de SEH-afdeling. 

Eenn geperforeerd ulcus ventriculi/duodeni, gastritis, gastro-enteritis, 

gynaecologischee ziekten en darmischaemie hebben een lage diagnostische 

juistheid.. Op de SEH-afdeling werden de diagnose appendicitis, geperforeerd ulcus 

duodeni,, obstipatie, maagulcus en gastro-enteritis te vaak gesteld, terwijl aan de 

diagnosee cholecystitis, cystitis, diverticulitis, adnexitis en maligniteit te weinig 
77 9 12 26 29 

werdd gedacht. Deze trends worden ook bij andere studies waargenomen.'" ' ' 

Dee diagnose "pancreatitis" echter heeft in de literatuur een lage diagnostische 

juistheidd in tegenstelling tot de bevindingen in onze studie. Dit kan mogelijk 
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verklaardd worden door het feit dat in onze situatie het serum amylase routinematig 

werdd bepaald op de SEH-afdeling, indien bloedonderzoek werd aangevraagd. 

Inn de groep patiënten met niet-traumatische buikklachten, werd de diagnose 

"buikklachtenn eci" op de SEH-afdeling bij 12% gesteld, dit percentage varieert in 

dee literatuur tussen de 9.6 en 50.5%.7'9'17'29"31'40"43 Een mogelijke verklaring voor dit 

schijnbaarr betere resultaat is dat in de meeste studies alle patiënten met 

buikklachtenn op de SEH-afdeling werden geïncludeerd, terwijl in de huidige studie 

alleenn de op de afdeling chirurgie opgenomen patiënten zijn bestudeerd. Mogelijk 

datt ook het wisselende opnamebeleid van de verschillende ziekenhuizen een 

verklaringg is.9'29 Bij ongeveer de helft van de patiënten met de diagnose 

buikklachtenn e.c.i. werd in de huidige serie tijdens opname een meer specifieke 

diagnosee gesteld. 

Vann alle opgenomen patiënten werd 49% geopereerd; dit percentage komt 

ongeveerr overeen met dat van andere studies (33 tot 60%).6'13'31'42,44 In de groep van 

755 geopereerde patiënten met een onjuiste opnamediagnose, was de operatie in 

31%% "onnodig", terwijl dit in de groep van 179 geopereerde patiënten met een 

juistee opnamediagnose 0% was. Het totale (gemiddelde) percentage "onnodige" 

operatiess bedroeg 9%. Dit is vergelijkbaar met de in de literatuur vermelde 

mcidentiee van 5 tot 15%.9'n'12,44,45 

Dee meeste studies benadrukken het belang van het stellen van de juiste 

opnamediagnosee in verband met de invloed op mortaliteit en morbiditeit.26"28 In 

onzee studie was de mortaliteit aanzienlijk hoger in de groep patiënten met een 

initieell  onjuiste diagnose (13%) in vergelijking met de groep juist 

gediagnostiseerdenn (2%). Fenyö27 benadrukt in een artikel over 1000 oudere 

patiënten,, die opgenomen zijn op een chirurgische afdeling, het belang van het 

stellenn van een juiste opnamediagnose bij buikklachten. Hij beschrijft een 

mortaliteitt van 8% bij patiënten waarbij de opnamediagnose juist was vergeleken 

mett 19% bij de patiënten waarbij pas gedurende de opname een juiste diagnose 

werdd gesteld. In de huidige serie was bij 5 patiënten mogelijk een gunstiger beloop 

vann de ziekte geweest indien de juiste diagnose was gesteld op de SEH-afdeling. 
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Inn deze studie werd geen significant verschil in complicatiepercentage gezien 

tussenn de patiënten met een juiste en onjuiste opnamediagnose. Ook de 

opnameduurr en het aantal patiënten dat op de intensive care behandeld moest 

worden,, was niet verschillend. 

Dee wens om de diagnostische juistheid en klinische besluitvorming te 

verbeteren,, is al heel lang een uitdaging voor geneeskundigen. Er zijn in de loop 

vann de jaren vele technische hulpmiddelen geïntroduceerd om de diagnostiek te 

verbeterenn bij patiënten met (acute) buikklachten. De nieuwe beeldvormende 

techniekenn kunnen mogelijk het diagnostisch proces versnellen en de 

besluitvormingg bij behandeling bevorderen, vooral bij ziekten van de bovenbuik. 

Hett gevaar van meer en uitgebreidere diagnostiek is echter ook een "delay" in 

behandeling.. Het rendement van echografie en CT-scanonderzoek bij de acute buik 

iss te gering om routine toepassing te rechtvaardigen.3'20'38,46"53 Diagnostische 

laparoscopicc kan bij de acute buik onder bepaalde voorwaarden helpen bij het 

stellenn van de juiste diagnose, met name indien er een verdenking op appendicitis 

bestaat20"24,32'48,54"56,, maar het blijf t een invasief diagnosticum met een kleine kans 

opp complicaties. Computerondersteunde diagnostische programma's hebben 

bewezenn effectief te zijn in het verhogen van de diagnostische juistheid bij jonge 

artsenn en het verbeteren van het klinische beloop.4'7,10'15,17'18'45'57"61 In de praktijk 

wordenn deze computerprogramma's echter zelden gebruikt op de SEH-afdelingen. 

Hett grote voordeel van het computergebruik is waarschijnlijk gelegen in de 

disciplinee en nauwkeurigheid van het verzamelen en invoeren van gegevens en de 

gestructureerdee manier van differentiaal diagnostisch denken.7'45 De anamnese en 

hett lichamelijk onderzoek vormen van oudsher de basis voor het stellen van de 

juistee diagnose. Technische hulpmiddelen kunnen hierbij van pas komen. Goede 

studiess ontbreken echter over de rol van het lichamelijk onderzoek en/of 

aanvullendee diagnostiek voor de klinische resultaten (met diagnostische juistheid, 

morbiditeitt en mortaliteit) en kosten-batenanalyse. Het stellen van de diagnose bij 

patiëntenn met een acute buik blijf t nog steeds een lastig probleem. 
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