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Inn hoofdstuk 1 wordt de spoedeisende geneeskunde in de Verenigde Staten 

beschreven:: hier is het een officieel erkend specialisme met een aparte opleiding tot 

"Emergencyy Physician". In Nederland is de situatie heel anders en werden tot voor 

kortt de spoedeisende hulpafdelingen (SEH-afdelingen) meestal bemand door 

assistentenn chirurgie. Er is echter de laatste jaren veel veranderd. Recent zijn er in 

eenn aantal ziekenhuizen specifieke opleidingen tot eerste hulparts (EH-arts) gestart. 

Omdatt de SEH-afdeling van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in 

Amsterdamm al jaren bemand wordt door EH-artsen in vaste dienst (zonder 

specifiekee opleiding maar met ruime ervaring) in combinatie met specialisten, was 

ditt een reden om de EH-organisatie en functioneren van de EH-arts te evalueren. 

Alss onderzoeksgroep is gekozen voor patiënten met buikklachten omdat zij vaak 

gebruikk maken van de SEH-afdeling en omdat de acute buik een moeilijk te 

diagnostiserenn ziektebeeld is. 

Dee resultaten van een enquête, gestuurd naar alle SEH-afdelingen in Nederland, 

zijnn beschreven in hoofdstuk 2. Van de 113 ziekenhuizen in Nederland met een 

SEH-afdeling,, stuurden 105 de enquête terug (respons 93%). Hieruit blijkt dat er 

sprakee is van een stijging van het aantal patiënten dat jaarlijks de SEH-afdelingen 

bezoekt,, met name het aantal zelfverwijzers (patiënten zonder verwijzing van de 

huisarts)) neemt toe. Het aantal ziekenhuizen met chirurgische AGNIO's en 

AGIO'SS op de SEH-afdeling neemt af (52% in 1996 versus 41% in 1999). Steeds 

meerr ziekenhuizen hebben EH-artsen of poortartsen in dienst (24% in 1996 versus 

45%oo in 1999). Van de verpleegkundigen op de SEH-afdeling heeft 92% een 

specifiekee opleiding gevolgd; daarentegen heeft 30% van de artsen geen specifieke 

scholingg gehad, de overige 70% meestal alleen een introductiecursus en/of ATLS-

cursus.. De eindverantwoordelijkheid voor medische en organisatorische zaken ligt 

tegenwoordigg vaker bij de medisch staf of een specialist (deze 

verantwoordelijkheidd is ook beter schriftelijk vastgelegd). Ziekenhuizen stellen 

steedss vaker een speciale commissie in voor het bepalen van het beleid op de SEH-

afdeling.. Uit de enquête blijkt tenslotte dat van alle respondenten 88% van mening 

iss dat de spoedeisende geneeskunde in de toekomst als apart specialisme 

levensvatbaarr is; 35% is van plan om in de toekomst een opleiding tot EH-arts te 

starten. . 
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Dee EH-organisatie in het OLVG met EH-artsen in combinatie met specialisten 

wordtt beschreven in hoofdstuk 3. De EH-artsen behandelen alle zelfverwijzers en 

vragenn indien nodig een specialist in consult. De specialisten behandelen de door 

dee huisarts verwezen patiënten. Gedurende 1 jaar (1997) bezochten in totaal 3235 

patiëntenn met buikklachten de SEH-afdeling van het OLVG; hiervan kwamen 2931 

patiëntenn eenmaal en 304 patiënten meer dan eenmaal in dat jaar. Van de 2931 

patiëntenn kwamen 1975 patiënten (67%) zonder verwijzing. Van deze groep door 

dee EH-arts behandeld, konden 1557 (79%) zonder specialistische hulp door de EH-

artss alleen behandeld worden. Daarnaast kwamen 753 patiënten via de huisarts 

(26%)) en de overige 203 patiënten (7%) bereikten de SEH-afdeling door 

overplaatsingg of met een ambulance. In vergelijking met de specialist werd door de 

EH-artss beduidend minder aanvullend onderzoek aangevraagd. Van alle patiënten 

konn 91% conservatief behandeld worden en werd 9% geopereerd. Er overleden 53 

patiëntenn (2%). Bij analyse van de 304 patiënten die de SEH-afdeling meer dan 

eenmaall  in dit jaar bezochten en de patiënten die later via de polikliniek werden 

opgenomen,, bleken 19 patiënten (1%) ten onrechte door de EH-arts naar huis te 

zijnn gestuurd; 17 moesten worden geopereerd. Door de specialist werden 17 

patiëntenn ten onrechte naar de huisarts of polikliniek gestuurd; 13 moesten worden 

geopereerd.. Hieruit kon geconcludeerd worden dat de organisatie van de SEH-

afdelingg in het OLVG goed functioneerde en dat de EH-arts met relatief weinig 

diagnostischee onderzoek een grote groep patiënten uit de tweedelijns 

gezondheidszorgg kon houden. 

Bijj  deze analyse ontbraken echter de follow-up gegevens van de patiënten die in 

eenn ander ziekenhuis dan het OLVG terugkwamen. Door middel van een 

prospectieff  onderzoek, beschreven in hoofdstuk 4, werden deze follow-up 

gegevenss verkregen. Gedurende een half jaar werden alle zelfverwijzers met 

buikklachtenn die door de EH-arts zelfstandig behandeld waren (n=933) 

geïncludeerd.. Na exclusie van patiënten zonder vaste woon- of verblijfplaats en 

buitenlandsee toeristen, kregen 814 patiënten 2 weken na bezoek aan de SEH-

afdelingg een brief thuis gestuurd waarin gevraagd werd naar vervolgbezoeken aan 

dee huisarts of SEH-afdeling elders. Er was een respons van 633 patiënten (81%). 

Err hadden 48 patiënten in de 2 weken na bezoek aan onze SEH-afdeling, een 
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bezoekk gebracht aan de SEH-afdeling van het OLVG (38 patiënten) of een ander 

ziekenhuiss (10 patiënten). Hiervan werden 17 patiënten opgenomen. Bij 7 patiënten 

(1,1%)) was er sprake van een door de EH-arts in eerste instantie gemiste diagnose. 

Omdatt bij de zelfverwijzers de selectie door de huisarts niet heeft 

plaatsgevondenn kan men andere diagnoses verwachten dan in de groep verwezen 

patiënten.. Daarom werden in hoofdstuk 5 de zelfverwijzers met de door de 

huisartss verwezen patiënten met buikklachten vergeleken op patiënten-

karakteristieken,, diagnose en behandeling. De groep zelfverwijzers bestaat in 

vergelijkingg met de door de huisarts verwezen patiënten uit vooral jonge patiënten 

(mediaann 29 jaar versus 58 jaar) die zich vaker buiten kantoortijden presenteren 

(76%% versus 47%). Het opname percentage tussen de zelfverwijzers en de door de 

huisartss verwezen patiënten verschilt aanzienlijk (9% versus 66%). Ook het 

operatiee percentage verschilt (3% versus 23%). Het verschil in de ernst van de 

gesteldee diagnose is significant; zelfverwijzers hebben over het algemeen minder 

ernstigee ziektebeelden waarvoor minder diagnostiek, opnamen en operaties nodig 

zijn. . 

Omm een inzicht te krijgen in de visie van de huisarts op de recente 

ontwikkelingenn op het gebied van de spoedeisende geneeskunde (toenemend aantal 

zelfverwijzerss op de SEH-afdelingen en de start van een opleiding tot EH-arts) 

werdd een enquête gehouden onder 142 huisartsen in de omgeving van het OLVG. 

Dezee enquête is beschreven in hoofdstuk 6. De respons bedroeg 72%. Het 

merendeell  van de huisartsen (80%) heeft een solo of duopraktijk. De 

waarneemgroepenn zijn groot; slechts 53% van de huisartsen verricht de diensten 

volledigg zelfstandig. 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 avond- en nachtzorg overhevelen naar 

hett ziekenhuis. Volgens 63% moet zelfverwijzing bestreden worden. Met name de 

244 uurs bereikbaarheid van het ziekenhuis wordt als reden gezien voor 

zelfverwijzing.. Er is in de huisartsen groep van de regio OLVG weinig bezwaar 

tegenn het starten van een opleiding voor EH-artsen; volgens 46% is dit zelfs 

gewenst. . 
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Omm de diagnostische juistheid van de opnamediagnose te bepalen werden alle 

patiëntenn (n=509), opgenomen op de afdeling chirurgie, nader bekeken en 

beschrevenn in hoofdstuk 7. Bij 113 patiënten (22%) was de opnamediagnose 

verschillendd van de ontslagdiagnose. In deze groep bevonden zich meer vrouwen 

enn meer oudere patiënten (p<0,001). Van alle opgenomen patiënten werd 49% 

geopereerd.. De operatie was "onnodig" bij 23 patiënten (9%). De mortaliteit van de 

patiëntenn met een juiste opnamediagnose was 2% en van de patiënten met een 

foutee opnamediagnose 13%. Er was geen significant verschil in complicatie 

percentage,, ziekenhuisopname en verblijf op de intensive care afdeling. 

Omdatt bij de groep patiënten ouder dan 80 jaar het meest frequent een foute 

opnamediagnosee gesteld was, werd deze groep nader geëvalueerd in hoofdstuk 8. 

Gedurendee 1 jaar werden 132 patiënten ouder dan 80 jaar met buikklachten 

opgenomenn via de SEH-afdeling. Bij 27 van de 132 patiënten (20%) kwam de 

opnamediagnosee niet overeen met de ontslagdiagnose; bij 18 patiënten (14%) 

hiervann was er een belangrijke diagnose gemist en de ernst van de ziekte 

onderschat.. Binnen de eerste 24 uur onderging 97% van de patiënten 

bloedonderzoek,, 63% urine-onderzoek, 58% röntgenonderzoek, 20% een 

echografiee van de buik en 3% een CT-scan. Van alle opgenomen patiënten werd 

27%% geopereerd. De totale mortaliteit was 17% en van de groep geopereerde 

patiënten,, 35%. De mortaliteit van de fout gediagnostiseerde patiënten lag met 59% 

aanzienlijkk hoger. Bij 22% van de overlevende patiënten traden complicaties op. 

Doorr het vroegtijdig inzetten van de juiste diagnostische hulpmiddelen neemt het 

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

eenn adequatere en doelgerichtere behandeling geven. 

Inn hoofdstuk 9 wordt de diagnostiek en behandeling van de "bodypackers" 

besproken,, een weinig voorkomende groep patiënten die de SEH-afdeling bezoekt 

mett buikklachten. Gedurende 5 jaar werden 40 patiënten via de SEH-afdeling van 

hett AMC, opgenomen op de afdeling chirurgie. De belangrijkste redenen voor een 

bezoekk aan de SEH-afdeling waren: ongerustheid door het niet vinden van alle 

bolletjess in de ontlasting (n=40), buikpijn (n=24), misselijkheid of braken (n=15). 

Bijj  alle patiënten bleken op de liggende buikoverzichtsfoto bolletjes aantoonbaar, 

bijj  8/13 patiënten was de cocaïnespiegel in de urine verhoogd. Tijdens opname 
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werdenn 18/40 patiënten geopereerd, bij 22% werd een onderliggende, niet bekende 

afwijkingg gevonden welke de obstructie veroorzaakte. Niemand overleed en 22% 

hadd postoperatieve complicaties. Voorspellende factoren voor een operatieve 

behandelingg waren: abdominale voorgeschiedenis, abdominale pijn en inname 

meerr dan 4 dagen voor opname, lokalisatie van cocaïnebolletjes in de maag en 

dunnedarmm op de buikoverzichtsfoto en een positieve cocaïne spiegel in de urine 

(p<0.05). . 

Inn het laatste hoofdstuk 10 wordt de huidige situatie en de ontwikkeling van de 

spoedeisendee geneeskunde in Nederland beschreven. Het aantal patiënten op de 

SEH-afdelingenn neemt toe en men stelt hogere eisen aan de kwaliteit van zorg. De 

ontwikkelingg van de spoedeisende geneeskunde loopt hierbij echter op een aantal 

gebiedenn achter. De ambulancediensten en spoedeisende hulp verpleegkundigen 

zijnn geprofessionaliseerd maar de artsen die de SEH-afdeling bemannen zijn de 

zwakkee schakel in de keten van zorg. De opvang en behandeling van patiënten op 

dee SEH-afdeling wordt nog vaak verricht door onervaren en onvoldoende 

geschooldee artsen. Er moet gestreefd worden naar professionalisering van de 

opleidingg van EH-artsen. Deze artsen moeten worden opgeleid voor de opvang en 

behandelingg van de grote groep zelfverwijzers met eerstelijns aandoeningen, naast 

dee opvang van patiënten met acute tweedelijns aandoeningen. Aldus kan een 

boeiendd specialisme ontstaan met vele raakvlakken met andere disciplines en met 

uitdagingg en toekomstperspectief. 
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