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Samenvatting g 

Doel:Doel: Evaluatie van de behandeling van patiënten ouder dan 80 jaar met acute 

buikklachten. . 

PatiëntenPatiënten en methoden: Gedurende 1 jaar (1997) werden 132 patiënten ouder dan 

800 jaar, opgenomen met acute buikklachten via de SEH-afdeling van het Onze 

Lievee Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Gegevens werden verzameld over: leeftijd 

enn geslacht, gebruik van aanvullend onderzoek, opname(duur), co-morbiditeit en 

medicatiegebruik,, diagnose bij opname en bij ontslag of overlijden, behandeling, 

morbiditeitt en mortaliteit. 

Resultaten:Resultaten: Bij 27/132 (20%) patiënten werd bij ontslag of overlijden een andere 

diagnosee gesteld dan op de SEH-afdeling; bij 18/132 (14%) patiënten bleek een 

belangrijkee diagnose op de SEH-afdeling gemist te zijn en was de ernst van de 

ziektee onderschat. Binnen 24 uur werd bij 97% (n=128) bloedonderzoek verricht, 

63%% (n=83) urine-onderzoek, 58% (n=76) röntgenonderzoek van de buik, 20% 

(n=26)) echografie en bij 3% (n=4) een CT-scan van de buik. Van alle opgenomen 

patiëntenn werden 35 (27%) patiënten geopereerd. De mortaliteit van alle 

opgenomenn patiënten was 17% (n=23) en van alle geopereerde patiënten 34% 

(n=12).. De mortaliteit van de 27 fout gediagnostiseerde patiënten was 59% (n=16). 

Dee morbiditeit van de 109 overlevende patiënten was 22%. 

Conclusie:Conclusie: De mortaliteit in de groep patiënten ouder dan 80 jaar, die met (acute) 

buikklachtenn zijn opgenomen via de SEH-afdeling, is hoog. Met name indien zij 

geopereerdd zijn of als de initiële diagnose op de SEH-afdeling fout is gesteld. Door 

hett vroegtijdig inzetten van de juiste diagnostische hulpmiddelen neemt het aantal 

onjuistee diagnoses mogelijk af. Op basis van een juiste diagnose kan men een 

adequateree en doelgerichtere behandeling geven. 
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Abstract t 

HospitalHospital admissions of patients aged over 80 with (acute) abdominal complaints. 

Objective:Objective: Evaluation of the outcome of patients aged over 80 with acute 

abdominall  complaints. 

PatientsPatients and methods: In the course of one year (1997) 132 patients aged over 80 

withh acute abdominal complaints were admitted through the emergency department 

off  the Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam. Data were collected on age and 

gender,, additional work-up, hospital stay, co-morbidity and use of medication, 

initiall  and final diagnosis, treatment, morbidity and mortality. 

Results:Results: In 27 of 132 patients (20%) the diagnosis on discharge or death differed 

fromfrom the initial diagnosis at the emergency department; in 18 patients (14%) an 

importantt diagnosis was overlooked and the severity of the illness was 

underestimated.. Within the first 24 hours, 97% of the patients (n=128) had blood 

tests,, 63% (n=83) urine tests, 58% (n=76) plain radiograph of the abdomen, 20% 

(n=26)) ultrasonography, and 3% (n=4) computed tomography (CT) of the 

abdomen.. Of all the patients admitted, 35 (27%) were operated upon. The overall 

mortalityy of the admitted patients was 17% (n=23) and of those operated upon 34% 

(n=12).. The mortality in the 27 misdiagnosed patients was 59% (n=16). The 

morbidityy among the 109 surviving patients was 22%. 

Conclusions:Conclusions: Mortality was high among those aged over 80 with acute abdominal 

complaintss who were admitted through the emergency department, particularly 

amongg those who underwent surgery on and those who were misdiagnosed. 

Guideliness for an earlier and more comprehensive diagnostic approach could lead 

too better insight into the diagnosis and prognosis. A more adequate and better-

targetedtargeted treatment can be given. 
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Inleidin g g 
Err is de laatste jaren sprake van een toenemende vergrijzing van de bevolking, 

voorall  ten gevolge van de hogere levensstandaard en verbeterde medische zorg. In 

19988 was 3,1% (van de 15,6 miljoen Nederlanders) ouder dan 80 jaar en in 2050 

verwachtt men dat dit 7,8% zal zijn (Centraal Bureau voor Statistiek). Het is voor 

dee hand liggend dat in de toekomst veel meer ouderen medische zorg nodig zullen 

hebben.1"55 Omdat oudere patiënten vaker gebruik maken van de SEH-afdeling, in 

vergelijkingg tot jongere patiënten6'9, zal de werkdruk in het ziekenhuis eerder 

logaritmischh dan recht evenredig toenemen, aan de stijging van het aantal 

ouderen.1,4 4 

Buikklachtenn zijn een van de meest voorkomende problemen waarvoor ouderen 

(acute)) medische zorg nodig hebben.6"9 Er bestaan grote verschillen tussen ouderen 

enn jongere patiënten met acute buikklachten: bij ouderen zijn de symptomen 

minderr specifiek, diagnoses verschillen, zij hebben meer co-morbiditeit en er is 

vakerr sprake van een "patiënten delay". Al deze factoren dragen bij tot een hoger 

percentagee onjuiste diagnoses en veroorzaken een verhoogde morbiditeit en 

mortaliteitt bij deze patiënten.1'6'8'10'11 

Hett is nodig om de factoren die specifiek zijn voor oudere patiënten met 

buikklachtenn te analyseren om daarmee de behandelingsresultaten te verbeteren en 

eenn efficiëntere medische zorg te.bereiken. In de literatuur is weinig bekend over 

hett ziektebeloop van patiënten ouder dan 80 jaar en de resultaten van behandeling 

inn het ziekenhuis. Er zijn enkele artikelen verschenen over ouderen met acute 

buikklachten,, maar meestal betreft het de evaluatie van een groep geopereerde 

patiënten.2"4'12,133 Het is moeilijk om deze studies onderling te vergelijken omdat een 

wisselendee leeftijdsgrens is gebruikt om het begrip "oudere patiënt" te definiëren 

(vanaff  50 jaar tot vanaf 80 jaar). 

Hett doel van de huidige studie is om het ziektebeloop en de 

behandelingsresultatenn te evalueren van een groep patiënten ouder dan 80 jaar die 

gedurendee 1 jaar met acute buikklachten zijn opgenomen via de SEH-afdeling van 

eenn groot binnenstads ziekenhuis. De patiënten werden gevolgd tot ontslag of 

overlijden. . 
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Patiëntenn en methoden 

Gedurendee 1 jaar (1997) presenteerde zich een groep van 160 opeenvolgende 

patiëntenn ouder dan 80 jaar met buikklachten 187 maal op de SEH-afdeling van het 

Onzee Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Dit was 5% van alle 

patiëntenn met buikklachten. Van de 160 patiënten werden 137 patiënten (86%) 

opgenomenn in het ziekenhuis. De 23 patiënten die niet werden opgenomen, werden 

verwezenn naar de huisarts en kwamen niet terug op de SEH-afdeling. Vij f van de 

1377 patiënten werden meer dan één maal opgenomen gedurende deze periode en 

zijnn apart geanalyseerd. Van de overige 132 patiënten werden retrospectief de 

volgendee gegevens vastgesteld: leeftijd, geslacht, wijze van presentatie, consult-

aanvragen,, gebruik van aanvullend onderzoek, diagnose bij opname en ontslag, co-

morbiditeit,, medicatie gebruik, behandeling, opname op de intensive care afdeling, 

opnamee duur, morbiditeit en mortaliteit. 

Resultaten n 

Patiënten n 

Err werden 132 patiënten opgenomen (84 vrouwen en 48 mannen). De leeftijd 

varieerdee van 80 tot 100 jaar (gemiddeld 85). Van deze 132 patiënten werden 117 

patiëntenn (89%) gezien na verwijzing door de huisarts; 69 patiënten werden 

verwezenn naar interne geneeskunde, 43 naar de chirurgie en 5 naar de urologie. De 

overigee 7 patiënten kwamen op de SEH-afdeling na zelfverwijzing en werden eerst 

doorr een EH-arts gezien en daarna verwezen naar een van de bovengenoemde 

specialisten.. Vij f patiënten werden door de ambulance binnengebracht en drie 

patiëntenn werden overgeplaatst vanuit een ander ziekenhuis en direct door een arts-

assistentt van de interne geneeskunde of chirurgie gezien. 

Aanvullendd onderzoek 

Naastt het routinematig afnemen van de anamnese en het doen van lichamelijk 

onderzoekk werden een aantal aanvullende onderzoeken verricht; bij 128 patiënten 

(97%)) bloedonderzoek, bij 83 patiënten (63%) urine-onderzoek en bij 76 patiënten 

(58%)) een buikoverzichtsfoto. Echografie van de buik werd verricht tijdens 

opnamee bij 56 patiënten (42%) (bij 26 patiënten binnen 24 uur); bij 15 patiënten 
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(11%)) werd een CT-scan van de buik gemaakt (bij 4 patiënten binnen 24 uur) en 

bijj  51 patiënten (39%) een endoscopic onderzoek (bij 26 patiënten binnen 24 uur). 

Opname e 

Vann de 132 patiënten werden 81 patiënten (61%) opgenomen op de afdeling 

internee geneeskunde, 41 patiënten (31%) op de afdeling chirurgie en tien op andere 

afdelingen.. De keuze tussen de verschillende afdelingen werd gemaakt door de 

dienstdoendee arts-assistenten op de SEH-afdeling, op basis van klinische 

symptomenn of de noodzaak van een eventuele operatieve behandeling. De 

opnameduurr varieerde van 1 tot 117 dagen (gemiddeld 16 dagen). Van alle 

opgenomenn patiënten werden 15 patiënten (11%) na operatie tijdelijk opgenomen 

opp de intensive care afdeling. 

Co-morbiditeitt en medicatie 

Co-morbiditeitt werd bij 131 patiënten (99%) vastgesteld; 110 patiënten (83%) 

haddenn meer dan drie bijkomende aandoeningen. Het meest voorkomend waren 

cardiovasculairee aandoeningen (76 patiënten (58%)) en gastro-intestinale 

pathologiee (75 patiënten (58%)). Slechts 10 patiënten (8%) gebruikten geen 

medicatiee en 71 patiënten (54%) gebruikten meer dan twee verschillende soorten 

medicijnen.. De variatie in soort medicatie was groot, maar cardiovasculaire 

medicatiee werd het meest gebruikt (78 patiënten (59%). 

Diagnose e 

Eenn overzicht van alle diagnoses bij ontslag en overlijden wordt in tabel I 

gegeven.. Bij de meeste patiënten n=105 (80%) kwam de diagnose bij ontslag of 

overlijdenn overeen met de opnamediagnose. Bij 27 patiënten (20%) was de 

diagnosee bij ontslag duidelijk verschillend van de diagnose bij opname (tabel II) . 

Analysee van deze 27 patiënten toont aan dat bij 18 patiënten een belangrijke 

diagnosee is gemist en de ernst van de ziekte is onderschat (tabel II) . Bij deze 18 

patiëntenn werden ernstige ziektebeelden zoals darmischaemie, maligniteit en 

pancreatitiss het meest gemist (bij 3,4 en 2 patiënten respectievelijk). 
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TabelTabel I: Ontslag diagnose en aantal patiënten met een juiste of onjuiste diagnose op de 

SEH-afdeling,SEH-afdeling, het aantal patiënten dat geopereerd is en het aantal patiënten dat 

overledenoverleden is. Patiënten ouder dan 80 jaar met acute buikklachten, Onze Lieve 

VrouweVrouwe Gasthuis, 1997(n=132), 

Ontslagg diagnose 

(bijj ontslag of overlijden) 

Gastro-intestinalee bloeding 

Heuss t.g.v. adhaesies (n=7) 

obstipatiee / diverticulitis (n=5) 

maligniteitt (n=5) 

anderee (n=4) 

Urologischee oorzaak 

Gastro-enteritiss / darmkoliek 

Cholelithiasiss /cholecystitis / lever falen 

Abdominalee maligniteit (geen obstructie) 

Aspecifiekee buikklachten 

Darmischaemie e 

Beklemdee breuk 

Gastritiss / ulcus 

Appendicitiss acuta 

Maagperforatie e 

Pancreatitis s 

Geruptureerdd aneurysma aorta abdominalis 
Buikklachtenn na operatie 

Buiktrauma a 

Andere e 

Totaal l 

(%) ) 

Tot t 

23 3 

21 1 

15 5 

14 4 

9 9 
9 9 

6 6 

5 5 

5 5 
3 3 

3 3 
2 2 
2 2 

2 2 

2 2 
2 2 

9 9 

132 2 

Juiste e 

diagnose e 
opp de SEH-
afdeling g 

21 1 

16 6 

14 4 

14 4 

8 8 
5 5 

1 1 

2 2 

5 5 

2 2 
3 3 

2 2 

0 0 
2 2 

2 2 

2 2 

6 6 

105 5 

(80) ) 

Onjuiste e 
diagnose e 

opp de SEH-

afdeling g 

2 2 

5 5 

1 1 
0 0 

1 1 

4 4 

5 5 

3 3 
0 0 

1 1 

0 0 

0 0 
2 2 

0 0 

0 0 
0 0 

3 3 

27 7 

(20) ) 

OK K 

0 0 

7 7 

3 3 
0 0 

1 1 
5 5 

1 1 

5 5 

3 3 

0 0 
3 3 

2 2 

2 2 
2 2 

0 0 

0 0 
1 1 

35 5 

(27) ) 

t t 

2 2 

2 2 

2 2 
1 1 

1 1 

5 5 
3 3 

4 4 

0 0 

0 0 

0 0 
0 0 

2 2 

0 0 
0 0 

0 0 

1 1 

23 3 

(17) ) 

Tott = totaal aantal patiënten 

tt = aantal overleden patiënten 

OKK = aantal geopereerde patiënten 
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TabelTabel II: Patiënten waarvan de opnamediagnose op de SEH-afdeling onjuist was. 

OntsiagdiagnoseOntsiagdiagnose en opnamediagnose, aantal patiënten en aantal patiënten dat 

overledenoverleden is (n=27). 

Ontslagg diagnose Aantal 
(bijj ontslag of overlijden) patiënten 

Abdominalee maligniteit 

Gastro-intestinalee bloeding 

Totaall (%) 

Opnamee diagnose op de SEH-
afdeling g 

Darmischaemie e 

Heuss t.g.v. maligniteit 

Pancreatitis s 

3* * 

3* * 

2* * 

2* * 

Cholecystitis s 

Geperforeerdee diverticulitis 

Ileus s 

Pyelonephritis s 

Niett specifieke buikklachten 

1* * 

1* * 

1* * 

1* * 

5 5 

Uteruss myomatosus 1 
Polymyalgicaa rheumatica 1 
Gastritiss 1 
Heuss t.g.v. adhaesies 1 

27 7 

Beklemdee breuk (n=2) 

Gastro-intestinalee bloeding (n=1) 

Obstipatiee / urologische oorzaak (n=1) 

Heus s 

Heuss t.g.v. obstipatie 

Cholecystitiss (n=1) 

Maagperforatiee (n=1) 

Obstipatiee (n=1) 

Cystitiss (n=1) 

Obstipatie e 

Niett specifieke buikklachten 

Gastritis s 

Koortss eci 

Heuss (n=1) 

Cystitiss (n=1) 

Urolithiasiss (n=1) 

Obstipatiee / maligniteit (n=1) 

Pyelonefritiss / cholecystitis (n=1) 

Niett specifieke buikklachten 

Niett specifieke buikklachten 

Gastro-intestinalee maligniteit 

Maagperforatiee / darmischaemie 

3 3 

3 3 

2 2 

2 2 

0 0 

1 1 

1 1 

0 0 

1 1 

3 3 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

** Belangrijke diagnose gemist en ernst van ziekte onderschat (n=18) 
ff = aantal overleden patiënten 

166 (59) 

Behandeling g 

Vann alle opgenomen patiënten werden 97 (73%) conservatief behandeld en 35 

(27%)) geopereerd: 20 binnen 24 uur en 15 na meer dan 24 uur. De tijd tussen 

opnamee en operatie varieerde van 0 tot 20 dagen (gemiddeld 2,4 dagen). Van alle 

355 geopereerde patiënten, waren 27 patiënten reeds vanaf de eerste dag opgenomen 

opp een chirurgische afdeling; de overige vij f patiënten kwamen van de afdeling 

110 0 
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internee geneeskunde en drie van de urologische afdeling. De meest voorkomende 

operatiee was een darmresectie (n=12), gevolgd door een diagnostische laparotomie 

(n=4),, appendectomie (n=3), herstel van beklemde breuk (n=3) en een urologische 

operatiee (n=3). Vij f patiënten ondergingen een re-operatie. Bij twee patiënten werd 

eenn geplande "second-look" verricht (één na operatie in verband met 

darmischaemiee en één na adhaesiolyse) en drie patiënten ondergingen een re-

operatiee in verband met complicaties (twee in verband met een intra-abdominale 

bloedingg en één in verband met een intra-abdominale chyluslekkage). 

Mortaliteit t 

Vann alle 132 opgenomen patiënten overleden 23 (17%) in het ziekenhuis; van 

dee 35 patiënten die geopereerd werden overleden 12 patiënten (34%). In de groep 

vann 97 patiënten die conservatief behandeld werden, was de mortaliteit beduidend 

lagerr (11 patiënten (11%)). Van de 27 patiënten die bij opname een onjuiste 

diagnosee hadden, overleden 16 patiënten (59%) (tabel II). De overleden patiënten 

verblevenn gemiddeld 14 dagen in het ziekenhuis (variërend van 1 tot 58 dagen) en 

77 (30%) werden opgenomen op de intensive care afdeling. Bij 12 van de overleden 

patiëntenn (52%) was een echografie van de buik gemaakt gedurende de opname (6 

binnenn 24 uur en 6 na 24 uur). Een CT-scan van de buik werd gemaakt bij 5 

patiëntenn (22%) (geen binnen 24 uur). Bij 13 van de overleden patiënten werd een 

beslissingg genomen tot abstineren (na gemiddeld 11 dagen opname). 

Morbiditeit t 

Vann de 109 overlevende patiënten, hadden 85 (78%) geen complicaties tijdens 

dee opname en 24 patiënten (22%) hadden in totaal 31 complicaties. De meest 

voorkomendee complicaties waren cystitis (n=6), pneumonie (n=5), hart falen (n=5) 

enn wond infectie (n=3). Van de geopereerde patiënten overleefden 23 patiënten en 

negenn van hen (39%) hadden 13 complicaties. 

Ontslag g 

Vann de 109 overlevende patiënten konden 95 (87%) terugkeren naar dezelfde 

woonruimtee als voor opname (73 naar hun eigen huis en 22 naar hun verpleeghuis). 

Elff  patiënten (10%) hadden een (tijdelijke) opname in een verpleeghuis of 

revalidatiekliniekk nodig en 3 patiënten werden overgeplaatst naar een ander 

ziekenhuis. . 
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Vij ff  patiënten werden gedurende dat jaar meer dan één maal opgenomen in 

verbandd met buikklachten (vier patiënten twee maal en één patiënt vijfmaal). Eén 

patiëntt (88 jaar) werd geopereerd in verband met een gangreneuze cholecystitis en 

werdd heropgenomen en geopereerd met een ileus. Een tweede patiënt (86 jaar) 

werdd twee maal opgenomen en conservatief behandeld in verband met een ileus en 

overleedd ten gevolge van nierinsufficiëntie. Een derde patiënt (85 jaar) werd twee 

maall  opgenomen met een pyelonefritis. Een vierde patiënt (90 jaar) werd twee 

maall  opgenomen in verband met een tevoren bekend maagcarcinoom. Een vijfde 

patiëntt (86 jaar) werd vier maal opgenomen met een recidiverende bloeding van 

hett colon ascendens. 

Beschouwing g 
Vann alle patiënten die in 1997 met buikklachten op de SEH-afdeling van het 

OLVGG kwamen was 5% ouder dan 80 jaar. De meesten in deze leeftijdscategorie 

warenn verwezen door de huisarts (89%). In een vorige studie naar alle patiënten 

mett buikklachten op de SEH-afdeling was het percentage door de huisarts 

verwezenn patiënten veel lager (26%) en kwamen de meeste patiënten na 

zelfverwijzingg op de SEH-afdeling (67%).M 

Vann de groep patiënten ouder dan 80 jaar met buikklachten werd 86% 

opgenomen.. Dit in tegenstelling tot patiënten van alle leeftijden met buikklachten 

waarbijj  het opnamepercentage veel lager was (29%).14 Een mogelijke reden voor 

ditt hoge opnamepercentage bij ouderen is dat de meesten van hen zijn verwezen 

doorr de huisarts, waardoor al een selectie heeft plaatsgevonden. Meer dan de helft 

vann de patiënten werd opgenomen op de afdeling interne geneeskunde. Dit is een 

verrassendd hoog percentage en kan verklaard worden door het feit dat alle patiënten 

mett buikklachten zijn geïncludeerd in deze studie. In deze groep zitten niet alleen 

dee patiënten met een acute buik, maar ook patiënten met bijvoorbeeld een gastro-

intestinalee bloeding, gastro-enteritis en cystitis. Huisartsen geven er de voorkeur 

aann om deze oudere patiënten naar de internist te verwijzen. 

Ouderee patiënten verblijven (in tegenstelling tot wat altijd gedacht werd) niet 

langerr in het ziekenhuis dan jongere patiënten.1516 De gemiddelde opnameduur van 

onzee groep patiënten was 16 dagen, terwijl andere artikelen over geopereerde 
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patiëntenn een gemiddelde opnameduur van 10 tot 13 dagen beschrijven.1"4 

Tijdelijkee opname in een verpleeghuis of revalidatiekliniek was bij slechts 10% 

vann de patiënten nodig. 

Inn deze studie was de ziekenhuismortaliteit van alle opgenomen oudere 

patiëntenn met buikklachten 17%; in de literatuur wordt 6 tot 14% 

beschreven.1'6'8'11177 Na analyse van de gegevens van de overleden patiënten bleek 

dezee hoge mortaliteit vooral voor te komen in de groep patiënten die geopereerd 

wass (34%) en in de groep patiënten met een onjuiste diagnose op de SEH-afdeling 

(59%).. Een onjuiste opnamediagnose en factoren zoals late diagnostiek en een 

onjuistee keuze van de opnameafdeling, zouden een delay in de juiste behandeling 

kunnenn geven. Het is echter de vraag of deze factoren en/of de operatie zelf, van 

directee invloed zijn op de mortaliteit. 

Uitt eerdere studies blijkt dat het stellen van een onjuiste opnamediagnose, 

duidelijkk invloed heeft op de mortaliteit en morbiditeit.1'8'11,17,18 De "diagnostische 

juistheid""  bij oudere patiënten met buikklachten op de SEH-afdeling varieert in de 

literatuurr van 65 tot 97%.U1'17 Eén studie beschrijft zelfs een percentage van 29% 

bijj  patiënten ouder dan 80 jaar.8 In de huidige studie werden 105/132 patiënten 

(80%)) juist gediagnostiseerd. Van de 27 patiënten met een onjuiste 

opnamediagnosee zijn er 16 (59%) overleden. De literatuur vermeldt een aantal 

redenenn waarom het veel moeilijker is om een juiste diagnose te stellen bij oudere 

patiëntenn met buikklachten dan bij jongeren. Ten eerste worden de buikklachten bij 

ouderenn veroorzaakt door een ander spectrum van ziektenbeelden.1'2'8,10'11'18'19 Het 

ziektebeeldd presenteert zich bij ouderen minder specifiek dan bij jongere patiënten. 

Bijj  infecties ontbreken vaak de bekende lokale en systemische verschijnselen. 

Daarnaastt hebben ouderen een andere pijnperceptie.1'2'6'7'10'11*17"23 Tevens is er vaak 

sprakee van patiënten delay.10'11,19 Ouderen zijn afhankelijk van anderen om naar het 

ziekenhuiss te komen zoals uit deze studie blijkt. 

Eenn ander probleem specifiek voor de oudere patiënt is het nauwkeurig afnemen 

vann de anamnese. Dit is bij ouderen moeilijker door een gebrekkige algehele 

conditie,, geheugenverlies, dementie, gehoorproblemen en afasie.1'2'111719'21'22'24 

Doorr het gelijktijdig aanwezig zijn van andere (abdominale) aandoeningen is het 
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stellenn van de juiste diagnose dikwijl s moeilijker.1'6'11,21"23 In deze studie had 99% 

vann de opgenomen patiënten een of meer bijkomende ziekten of een operatie in het 

verledenn gehad (vergelijkbare percentages uit andere artikelen variëren van 65 tot 

77 j o î-3,i7̂  £)o or de bovenstaande problemen wordt de juiste diagnose bij oudere 

patiëntenn minder snel gesteld. 

Bijj  sommige patiënten (met bijvoorbeeld een gemiste maagperforatie of gemiste 

beklemdee breuk) zou het klinisch beloop misschien gunstiger geweest zijn, indien 

dee juiste diagnose bij opname gesteld was. Bij andere patiënten (met bijvoorbeeld 

eenn gemiste abdominale maligniteit of darmischaemie) had dit waarschijnlijk geen 

invloedd gehad op de prognose c.q. overleving. Ook bij het juist stellen van de 

diagnosee is de kans op genezing zeer beperkt bij ouderen met deze ernstige 

ziektebeelden. . 

Eenn andere factor die de mortaliteit zou kunnen beïnvloeden, is de chirurgische 

ingreepp zelf. Van alle opgenomen patiënten werd 27% geopereerd. Dit percentage 

iss vergelijkbaar met andere onderzoeken waarbij operatiepercentages worden 

beschrevenn van 24 tot 34%.1'11'17 Voor de patiënten in onze studie was de diagnose 

"ileus""  de belangrijkste operatie-indicatie. Dit in tegenstelling tot andere artikelen, 

waarbijj  "galblaaspathologie" de meest gestelde indicatie was.1'2,4'17 Slechts twee 

vann de 35 operaties in de huidige studie werden verricht in verband met 

galblaaspathologie. . 

Vijftie nn van de geopereerde patiënten (43%) werden gedurende enige tijd 

opgenomenn op de intensive care afdeling. Er is in de literatuur maar een 

vergelijkbaarr artikel2; hierin is het percentage "IC-opname" even hoog (42%) bij 

patiëntenn ouder dan 65 jaar. 

Dee ziekenhuismortaliteit van de 35 geopereerde patiënten was 34%. Dit is hoger 

dann in andere artikelen wordt vermeld; de postoperatieve mortaliteit varieert hierbij 

tussenn de 13 en 32%.1-4-12'13-17'25-26 Dit verschil kan (gedeeltelijk) verklaard worden 

doorr de hogere leeftijdsgrens in onze studie. Ondanks verbeteringen op het gebied 

vann anesthesie en intensive care, zijn de resultaten van de acute abdominale 

chirurgiee bij oudere patiënten de laatste jaren niet verbeterd.2 Zoals te verwachten, 

wass vooral de mortaliteit bij geopereerde patiënten met darmischaemie en 
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pancreatitiss extreem hoog (tabel I). Bij patiënten met deze ernstige ziektebeelden is 

dee hoge mortaliteit eerder gerelateerd aan de diagnose dan aan de chirurgische 

proceduree op zich. 

Inn de huidige studie bestaat er een grote variatie in de tijd tussen opname en 

operatie;; de gemiddelde tijd was 2,4 dagen (spreiding 0-20 dagen). Het is moeilijk 

omm conclusies te trekken uit dit variabele tijdsinterval. Met onze gegevens is een 

directee invloed van laat opereren op morbiditeit en mortaliteit, niet te bewijzen. Wij 

denkenn dat vroeg opereren (b.v. een diagnostische laparoscopic of zelfs 

laparotomie)) kan leiden tot het eerder verkrijgen van een juiste diagnose en een 

beterr inzicht in de prognose. Dit kan ook een voordeel zijn bij de behandeling van 

patiëntenn met een ziekte die niet te genezen is. Bij deze patiënten (met b.v. 

darmischaemie)) kan een vroege diagnostische laparoscopic helpen in de beslissing 

tott abstineren. Een afwachtende houding leidt tot onnodig gebruik van aanvullend 

onderzoekk en uitstel van de behandeling. 

Vij ff  patiënten werden op de verkeerde afdeling opgenomen; na een initiële 

opnamee op de afdeling interne geneeskunde bleek er uiteindelijk toch een operatie 

indicatiee te bestaan. De onjuiste keuze van de afdeling veroorzaakte geen 

vertragingg of onjuistheid van de diagnose en behandeling; er was geen directe 

invloedd op de mortaliteit aantoonbaar. 

Hett is de vraag of de hoeveelheid aanvullend onderzoek en de tijd die hieraan 

besteedd wordt, de mortaliteit direct beïnvloedt. Uit deze studie blijkt dat er een 

grotee hoeveelheid aanvullend onderzoek is aangevraagd, maar nauwelijks 

gedurendee de eerste 24 uur van de opname. Gedurende deze eerste 24 uur werd 

weliswaarr bij 97% bloedonderzoek gedaan, bij 63% urine-onderzoek en bij 58% 

eenn buikoverzichtsfoto gemaakt. Maar uitgebreider aanvullend onderzoek werd in 

dezee periode slechts beperkt verricht (bij 20% een echografie en bij 3% een CT-

scan).. Meestal werd dit onderzoek later tijdens de opname alsnog aangevraagd. 

Volgenss enkele artikelen wordt bij oudere patiënten meer aanvullend onderzoek 

aangevraagdaangevraagd dan bij jongeren; exacte getallen worden echter niet gegeven.5,24'27'28 

Geenn van deze studies kon de relatieve betekenis van laboratorium, röntgen en 

anderr onderzoek aantonen bij het verkrijgen van de juiste diagnose.n'29 Misschien 
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zouu er een agressiever beleid gevoerd moeten worden met betrekking tot de 

diagnostiek,, maar het is de vraag of het meer en vroeger aanvragen van echografie 

enn CT-scan kan bijdragen tot een juistere diagnose en een betere uitkomst. Wij 

hebbenn dit met onze gegevens niet kunnen bewijzen. 
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