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Beschouwing g 

Inn dit proefschrift is, aan de hand van een aantal onderzoeken bij patiënten met 

buikklachten,, het functioneren van SEH-afdeling en de EH-artsen in het Onze 

Lievee Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam, geëvalueerd. In dit grote 

stadsziekenhuis,, met een opleiding in bijna alle medische specialismen, zijn de EH-

artsenn in vaste dienst. Ondanks het feit dat zij geen specifieke opleiding hebben 

gevolgd,, blijken zij in staat te zijn om met behulp van anamnese, lichamelijk 

onderzoekk en relatief weinig aanvullende diagnostiek het merendeel van de 

zichzelff  verwijzende patiënten, zelfstandig te behandelen (79%) zonder 

specialistischee consultatie. Bij slechts 1% van de door de EH-arts zelfstandig 

behandeldee patiënten met buikklachten bleek er sprake te zijn van een gemiste 

diagnose.. Zij zijn ten onrechte niet naar de tweede lij n verwezen. Voor deze 

patiëntenn had dit overigens geen nadelige gevolgen. De EH-arts verwees 

daarentegenn in vergelijking met de huisarts meer patiënten "onnodig" naar de 

specialist.. Dit wordt naar ons idee eerder veroorzaakt door de directe 

beschikbaarheidd van de specialist en het gemakkelijk te leggen contact tussen EH-

artss en specialist op de SEH-afdeling, dan door het overschatten van de ernst van 

dee aandoening door de EH-arts. Of het functioneren van de EH-arts kan verbeteren 

nuu voor hen een geprofessionaliseerde opleiding in het OLVG is gestart, zal in de 

toekomstt alleen gecontroleerd kunnen worden middels een prospectief onderzoek. 

Dee huidige gegevens kunnen daarbij als uitgangswaarde worden gebruikt. 

Menn moet zich realiseren dat de situatie in het OLVG, ten tijde van dit 

onderzoekk (1997), betrekkelijk uniek was voor Nederland. De groep EH-artsen was 

inn vaste dienst en al jaren op de SEH-afdeling werkzaam. Daardoor hadden zij 

(doorr de dagelijkse praktijk) veel klinische ervaring. In de rest van Nederland zijn 

dee EH-artsen meestal in tijdelijke dienst en daardoor wellicht minder ervaren. De 

resultatenn van dit onderzoek zijn daardoor waarschijnlijk niet zonder meer te 

extrapolerenn naar de rest van Nederland. De situatie in het OLVG is de laatste 2-3 

jaarr wel enigszins veranderd. Door een tekort aan artsen, wordt het in het OLVG, 

evenalss in andere ziekenhuizen in Nederland, moeilijker om EH-artsen aan te 

stellenn voor langere perioden. 
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Naarr aanleiding van het onderzoek in het OLVG ontstond de vraag hoe de 

werkwijzee en organisatie van de SEH-afdelingen in andere ziekenhuizen in 

Nederlandd was. Uit de in dit proefschrift beschreven enquête (uit 1996 en 1999), 

blijk tt dat er in Nederland sprake is van een geleidelijke ontwikkeling van de 

spoedeisendee geneeskunde. Deze ontwikkeling komt echter nog onvoldoende 

tegemoett aan de jaarlijkse stijging van het aantal patiënten dat de SEH-afdeling 

bezoektt en aan de toegenomen eisen van patiënten. In de keten van zorg is de 

organisatiegraadd en kwaliteit van diverse disciplines op het gebied van 

spoedeisendee geneeskunde in de laatste jaren fors toegenomen. Ambulance 

personeell  en spoedeisende hulp verpleegkundigen zijn geprofessionaliseerd en 

hebbenn een eigen opleiding, bijscholingsprogramma's en vakvereniging. In deze 

ketenn van zorg zijn de artsen die de SEH-afdeling bemannen echter achtergebleven 

inn ontwikkeling en zijn langzamerhand de "zwakke schakel" geworden. Veel SEH-

afdelingenn worden nog steeds bemand door arts-assistenten, al dan niet in 

opleiding,, meestal tot chirurg of een ander snijdend specialisme. Over het 

algemeenn zijn dit jonge en onervaren artsen, die slechts beperkt worden begeleid. 

Langzaamm is deze medische bemanning van de SEH-afdelingen in Nederland 

aann het veranderen. Steeds vaker worden poortartsen of EH-artsen aangesteld. 

Meestall  zijn deze artsen in tijdelijke dienst en hebben ook zij maar weinig of geen 

specifiekee scholing gehad. De hoeveelheid fouten, klachten, diagnostische en 

therapeutischee missers als gevolg van ondeskundigheid en een niet optimale 

opvangg is onbekend. Uit de literatuur zijn geen harde gegevens bekend, die 

bewijzenn dat een adequate opleiding van de artsen op de SEH-afdeling zou leiden 

tott betere resultaten. Toch lijk t dit een logische veronderstelling. 

Err is op de SEH-afdelingen behoefte aan artsen met deskundigheid en ervaring 

opp een breed gebied en behoefte aan meer continuïteit. Daarom is in enkele 

ziekenhuizenn het afgelopen jaar een opleiding tot EH-arts gestart. De erkenning 

vann een opleiding en de verdere ontwikkeling tot een zelfstandig specialisme zal 

nogg tientallen jaren in beslag nemen en zal medewerking en toestemming vereisen 

vann alle geregistreerde specialismen, die zich thans met de spoedeisende 

geneeskundee bezig houden. Er moet naar ons idee gestreefd worden naar een 

modell  zoals dat in de Verenigde Staten functioneert, dus een afzonderlijk 
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specialisme.. Dit model is te prefereren boven het "Frans-Duitse model" waarin 

veell  verschillende specialismen zich ontfermen over de opvang van patiënten op de 

SEH-afdeling.. Daarnaast hebben in dit Frans-Duitse model de EH-artsen geen 

ervaringg met eerstelijns aandoeningen, die juist een groot deel van het 

patiëntenaanbodd vormen. De toekomstige Nederlandse EH-arts moet ons inziens 

enerzijdss in staat zijn om eerstelijns patiënten te behandelen en zo mogelijk terug te 

verwijzenn naar de huisarts. Anderzijds moet de EH-arts in staat zijn om patiënten 

mett acute spoedeisende en ernstige aandoeningen op te vangen en adequaat te 

behandelenn tot de overdracht (zo nodig) aan een medisch specialist. De 

ziekenhuizenn die nu een opleiding tot EH-arts gestart zijn, of zich daarover 

beraden,, zullen intensief met elkaar moeten samenwerken om te komen tot een 

goede,, gestandaardiseerde en gevalideerde opleiding. Mogelijk ontstaat meer 

duidelijkheidd wanneer in de toekomst alleen artsen die een dergelijke opleiding 

gevolgdd hebben, EH-artsen genoemd worden. Het lijk t noodzakelijk deze 

opleidingenn (voor een deel) te centraliseren en een instelling op te richten of te 

zoekenn die zich ontfermt over de landelijke organisatie van de opleiding, het 

curriculum,, de toetsing, implementatie van richtlijnen en het kwaliteitsbeleid. Door 

hett multidisciplinaire karakter van de spoedeisende geneeskunde zal afstemming 

enn overleg met de verschillende wetenschappelijke verenigingen noodzakelijk zijn. 

Mogelijkk kan uitwisseling met EH-artsen uit landen waar de ontwikkeling van de 

spoedeisendee hulpopleiding verder gevorderd is, een nuttige bijdrage leveren aan 

dee organisatie van de opleiding van de EH-artsen in Nederland. 

Hett toenemend aantal zelfverwijzers is een onopgelost probleem. Deze 

zelfverwijzerss vormen in de meeste ziekenhuizen het grootste deel van het totale 

patiëntenaanbodd op de SEH-afdeling. Uit dit proefschrift blijkt dat de groep 

zelfverwijzerss vooral bestaat uit jonge patiënten, die buiten kantoortijden op de 

SEH-afdelingg komen. Omdat zij de huisarts als "poortwachter" hebben 

overgeslagen,, presenteren zij zich over het algemeen met veel minder ernstige 

klachtenn dan de door de huisarts verwezen patiënten. 

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

huisartss als poortwachter functioneert op zichzelf goed. Overbodige consumptie 

138 8 



Beschouwing Beschouwing 

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

vann de geboden zorg door de centrale regiefunctie en het gerichte verwij sgedrag 

vann de huisarts ongetwijfeld wordt verhoogd. Die centrale rol van de huisarts lijk t 

mett name in de avond en nacht onder druk te staan. Een reden hiervoor is het tekort 

aann huisartsen, vooral in de steden, waardoor de wachttijd lang en de 

bereikbaarheidd slecht kan zijn. Veel huisartsen willen graag verlost worden van de 

zwaree avond- en nachtdiensten en meer gereguleerd gaan werken, omdat de 

financiëlee vergoeding matig is. Voorts speelt een veranderd gedrag van de patiënt 

eenn rol. Deze is mondiger en veeleisender, zoekt zelfstandig een ziekenhuis op en 

vraagtt of eist directe zorg. Voor een deel van de jongeren en allochtonen speelt de 

onbekendheidd met de functie en mogelijkheden van de huisarts een rol en kan dit 

eenn reden van zelfverwijzing zijn. Het lijk t niet zinvol deze ontwikkeling sterk 

tegenn te gaan. De oplossing voor dit probleem, lijk t eerder gelegen in het opleiden 

vann EH-artsen, met een specialisatie in een deel van de eerstelijns 

gezondheidszorg.. Deze EH-arts kan voor de zelfverwijzers, met name in de avond 

enn de nacht functioneren als poortwachter van de gezondheidszorg en als 

ondersteuningg van de huisarts. Een dergelijk systeem heeft het voordeel dat 

eenvoudigee aanvullende diagnostiek (b.v. laboratorium, röntgenonderzoek en echo) 

opp de SEH-afdeling beschikbaar is. Hierdoor neemt de kans toe dat sommige 

patiëntenn niet naar de tweede lij n worden verwezen. Voorts is op een SEH-afdeling 

dee mogelijkheid tot korte observatie onder toezicht van een arts of verpleegkundige 

aanwezig.. De EH-arts kan daarnaast beschikken over uitgebreidere therapeutische 

mogelijkhedenn (bijv. intraveneuze medicatie toediening, toediening van zuurstof, 

opwarmenn en goede verneveling van patiënten etc). Een belangrijke voorwaarde 

vann dit systeem is dat de EH-arts niet onnodig naar de specialist verwijst; 

duidelijkee richtlijnen zijn hierbij van belang. 

Dee vergoeding voor de opvang van deze zelfverwijzers op de SEH-afdeling 

doorr EH-artsen is nog niet geregeld. Het afschaffen van het verwij skaarten systeem 

iss een voor de hand liggende oplossing, omdat dit systeem zijn functie heeft 

verloren.. Het systeem kan vervangen worden door afspraken tussen de huisarts, 

EH-artss en specialist over verwijzen en terugverwijzen. 
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Dezee ontwikkeling van de spoedeisende geneeskunde wordt door vele 

huisartsenn als bedreigend ervaren. ZelfVerwijzing is voor het merendeel van de 

huisartsenn een ongewenst fenomeen dat tegengegaan moet worden. Zij vrezen 

wellichtt dat hierdoor het eerstelijns netwerk in gevaar komt. Een klein deel van de 

huisartsenn en een deel van de responderende ziekenhuizen, wil huisartsen op de 

SEH-afdelingg inzetten. Wij denken dat de huisarts niet de ideale arts op de SEH-

afdelingg is. De huisarts is weliswaar goed bekend met de diagnostiek en 

behandelingg van eerstelijns aandoeningen, maar onvoldoende geschoold en 

getraindd in de opvang en behandeling van spoedeisende tweedelijns aandoeningen. 

Mett een arts op de SEH-afdeling die alleen de eerstelijns pathologie behandelt 

(zonderr de patiënt verder te vervolgen en te behandelen zoals in de 

huisartsenpraktijk),, zal er een functie ontstaan met weinig uitdaging en toekomst-

perspectief.. Voor de bemanning van de SEH-afdeling moet een arts ingezet worden 

mett een opleiding, welke het gehele spectrum van de spoedeisende geneeskunde 

zall  omvatten. Dan pas zal de spoedeisende geneeskunde een specialisme kunnen 

wordenn met uitdaging en toekomstperspectief. De spoedeisende geneeskunde zal 

eenn specialisme zijn dat vele raakvlakken met andere medische specialismen heeft, 

maarr door geen enkel ander vakgebied volledig wordt gedekt. 

Ditt is in Nederland nog geen werkelijkheid en zal volgens sommigen altijd 

toekomstmuziekk blijven. De opvang en behandeling van patiënten op de SEH-

afdelingg wordt nu nog te vaak verricht door onervaren en onvoldoende geschoolde 

artsen.. Deze situatie vraagt dringend om kwaliteitsverbetering. De 2 miljoen 

patiëntenn die jaarlijks de SEH-afdeling bezoeken verdienen optimale spoedeisende 

zorg. . 
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