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Ten Geleide
Dit boek geeft antwoord op de vragen:
1. Wat is het spoedzorg gebruik in een aantal gebieden in Nederland over de
jaren 2004-2008?
2. Wat is bij ongewijzigd beleid het waarschijnlijke spoedzorg gebruik in de
provincie Utrecht in 2015?
3. Welke herontwerpscenario’s leiden waarschijnlijk tot betere en doelmatiger
spoedzorg in de provincie Utrecht?

In deze studie gebruiken wij de woorden academische scenario’s. Wij hebben het woord
academisch toegevoegd om te benadrukken, dat wij ze niet hebben getoetst op
implementeerbaarheid in het professionele veld en inpasbaarheid in de bestaande
regelgeving. De scenario’s zijn bedoeld om de discussie daarover te ondersteunen.
De auteurs beseffen dat meer varianten van scenario’s mogelijk zijn dan de hier
gepresenteerde. Het is relatief eenvoudig om met de thans beschikbare database andere
scenario’s door te rekenen. Wij staan open voor verzoeken hierom.

Utrecht, juli 2008
Guus Schrijvers
a.j.p.schrijvers@umcutrecht.nl
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1

Methodologische verantwoording voor het samenstellen
van de atlas

Guus Schrijvers

1.1

De landelijke doelstelling van deze atlas

De organisatie van de spoedzorg staat in de belangstelling sinds in 2003 de Raad voor
de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in opdracht van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Werkgelegenheid een advies uitbracht over het doelmatig
inrichten van de spoedzorg in Nederland. De RVZ schetst kort de problemen die aan
de orde zijn binnen de spoedzorg1). De kwaliteit van de spoedzorg schiet op bepaalde
onderdelen tekort. Het duurt, volgens internationale maatstaven, te lang voordat een
patiënt met een spoedzorgvraag professionele hulp krijgt. Ook worden patiënten met
een specifieke spoedzorgvraag niet altijd vervoerd naar het ziekenhuis dat zich hierin
gespecialiseerd heeft, maar kiest men voor het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De
organisatie van de keten van spoedzorg is niet doelmatig. Medische specialisten
worden op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis ingezet voor huisartsenzorg.
Tevens is veel bestuurlijk overleg nodig om de vele autonome partijen en instanties op
één lijn te krijgen. De beschikbaarheid van spoedzorg is onvoldoende. De aanbieders
ervan moeten gebruik maken van voorzieningen en capaciteit die ook door aanbieders
van minder spoedeisende zorg worden gebruikt. In het ambulancevervoer moeten
spoedritten concurreren met de geplande, bestelde ritten. Ook is er onvoldoende
financiering van de beschikbaarheid voor spoedzorg.
In antwoord op bovenvermelde problemen beschrijft de RVZ in haar advies een viertal
maatregelen ter bevordering van de spoedzorg. Ten eerste wordt gesteld dat de
overheid normen voor kwaliteit en toegankelijkheid voor de spoedzorg moet stellen
welke gebaseerd zijn op volksgezondheidsoverwegingen. De nadruk ligt vooral op de
snelheid van het aanbieden van hulp in de eerste fase van de spoedzorgvraag,
namelijk de tijd tussen het moment van melding door de patiënt of omstander(s) en de
aankomst van een ambulance of professionele hulpverlener bij de patiënt. Ten tweede
adviseert de RVZ dat er maatregelen nodig zijn om de prestaties in de spoedzorg te
meten. Door middel van een registratiesysteem kan in de toekomst een uitspraak
worden gedaan over kwaliteit en doelmatigheid in de keten van spoedzorg. Een derde
advies heeft betrekking op het treffen van maatregelen ter bevordering van de
doelmatigheid van spoedzorg, zoals het integreren van spoedeisende hulpafdelingen
en huisartsenposten, het terugdringen van het aantal spoedeisende hulpafdelingen en
het afhandelen van klachten van zelfverwijzers door huisartsen, in plaats van door
medische specialisten. Als laatste stelt de RVZ dat de financiering van de spoedzorg
veranderd moet worden.

1) RVZ, Advies inzake de spoedzorg, Zoetermeer, 2003, te downloaden via www.rvz.net
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Er wordt een aparte tariefstelling voorgesteld voor de beschikbaarheid en paraatheid,
en voor de feitelijke dienstverlening (zorg en/of vervoer). Om de door RVZ geschetste
tekortkomingen in kaart te brengen en een basis te verwerven om effecten van
gegeven adviezen te meten, dient dit boek. Naast deze landelijk geldende doelstelling
heeft dit boek ook een regionaal oogmerk. Daarop gaat de volgende paragraaf in.
1.2

De regionale doelstelling van deze atlas

Op 1 januari 2006 is de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) in werking getreden. De
WTZi verplicht alle aanbieders van spoedzorg (ziekenhuizen, regionale
ambulancevoorzieningen, geestelijke gezondheidszorginstellingen, verloskundigen,
huisartsenposten en huisartsen) om in een regionaal overleg afspraken te maken over
een betere samenwerking. Het doel van dit overleg is dat een patiënt die spoedzorg
nodig heeft, zo snel mogelijk op de juiste plaats terechtkomt. Het regionale overleg
brengt ook het spoedzorgaanbod in de regio in kaart. Gekeken wordt wie welke zorg
levert, hoeveel mensen iedere zorgaanbieder kan behandelen, welke indirecte of
directe afspraken de verschillende ketenpartners in de regio al hebben voor de
aansluiting van spoedzorg of welke afspraken in de toekomst nog gemaakt moeten
worden om bovenstaand doel na te kunnen blijven streven. Ter ondersteuning van de
uitvoering van deze regionale WTZi verplichting dient deze Atlas. Deze is
samengesteld op basis van meetweken spoedzorg die in een aantal regio's
plaatsvinden.
Met steun van AGIS Zorgverzekeringen doet het Julius Centrum sinds 2006 ook
onderzoek in de regio’s Harderwijk en de regio Gooi en Vechtstreek en sinds 2004 in
de hele provincie Utrecht. In opdracht van Samenwerkende Ziekenhuizen Rijnmond
hebben we in 2007 een meetweek gehouden in de regio Rijnmond en de provincies
Noord Holland en Flevoland. In april 2008 vond in de Provincie Noord-Brabant ook een
meetweek plaats. Het traumacentrum Noord-Brabant het treedt als opdrachtgever op.
Hieronder volgt een beschrijving van methodologie van de gehouden meetweken.
1.3

De onderzoeksmethodologie van de al gehouden meetweken spoedzorg
in Utrecht, het Gooi, Harderwijk en omgeving en Rijnmond.

De meetweken richten zich op het in kaart brengen van het spoedzorg gebruik in een
regio. Hierbij wordt onder spoedzorg verstaan: alle acute en dringende zorg. Acute
zorg is aan de orde wanneer zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen enkele
minuten tot enkele uren, zorg moet worden verleend om overlijden of irreversibele
gezondheidsschade als gevolg van een acute levensbedreigende aandoening of een
ongeval te voorkomen. Dringende zorg gaat uit van alle medische vragen en klachten
als gevolg van een aandoening of ongeval, waarvan volgens de patiënt behandeling of
beoordeling niet langer dan enkele uren tot een dag uitstelbaar is om overlijden of
irreversibele gezondheidsschade te voorkomen.
Het onderzoek was een transversale en observationele multi-centered trial van de
totale keten van aanbieders van spoedzorg in een regio.

16

Methodologische verantwoording voor het samenstellen van de atlas

De onderzoekspopulatie bestond uit alle patiënten, die gedurende een periode van
één week een spoedzorgvraag hebben én een beroep deden op één van de
aanbieders van spoedzorg in de regio.
Wij kozen als meetweek de laatste week van april, eindigende op een dag
voorafgaande aan Koninginnedag en altijd startend op een donderdag om 17.00 uur,
als de Huisartsenposten opengaan. De verwachting was dat deze week een
representatieve steekproef op zou leveren voor alle vraag en aanbod van spoedzorg in
de regio. Voor de provincie Utrecht hebben wij gecontroleerd of deze veronderstelling
klopte voor de jaren 2006 en 2007.
De resultaten van de meetweken werden gepresenteerd in een rapport voor de
opdrachtgevers. Deze rapportage bestond uit drie onderdelen:
• Algemeen
- Kenmerken van de patiënten (geslacht, leeftijd, herkomst)
- Kenmerken van de zorgvraag (tijdstip van de zorgvraag, herkomst van de
patiënten geografisch kaart gebracht voor de totale regio)
• Specifiek per deelnemende zorgaanbieder:
- Huisartsenposten (HAP) (totale zorgvraag in kaart gebracht, verwijzer,
behandelend specialisme, diagnosen, zorgtrajecten, reisafstand/-tijden)
- Regionale Ambulance Voorziening (RAV) (aanvrager zorg, type rit, aantal
meldingen, soort vervoer, aanrijtijden)
- Spoedeisende Hulp afdeling ziekenhuis (SEH) (totale zorgvraag in kaart gebracht,
verwijzer, behandelend specialisme, diagnosen, zorgtrajecten, reisafstand/- tijden)
- Intensive Care (IC) (herkomst, insturend specialisme, aard van de opname,
diagnosen, APACHE-score, ontslagbestemming)
- Geestelijke Gezondheids Zorg (GGZ) (melder spoedzorgvraag, locatie van de
cliënt, zorgvraag, diagnose, beleid)
- Thuiszorg (melder spoedzorgvraag, probleem volgens hulpverlener, afhandeling,
beleid)
•

Vergelijking eigen regio met de regio Utrecht
In een aantal tabellen vergeleken wij het zorggebruik per geslacht en
leeftijdsgroep en het percentage zelfverwijzers.
Hieronder staan de rapporten vermeld die wij per regio uitbrachten. Met behulp
van de data die wij in de jaren 2004-2008 verzamelden berekenden wij scenario’s.
De verantwoording en onderbouwing van deze scenario’s staan vermeld in de
hoofdstukken 4 tot en met 7.
Specifieke verantwoording van kaarten, grafieken en bijlagen treft u aan.
Op www.integratedcare.nl/spoedzorg van deze website zijn ook onderstaande
rapporten te downloaden
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2.

De spoedzorg over de jaren 2004-2008

Guus Schrijvers, Nanne Bos, Meggelina Smit, Henk van Stel, Leontien Sturms, Lidia
van Veenendaal en Magriet Verhoogt

In dit hoofdstuk geven wij enkele data over het spoedzorg gebruik in de door ons
onderzochte regio’s. Voor de verantwoording van kaarten, grafieken en tabellen
verwijzen wij naar bijlage 1.
Kaart 2.1 toont de ligging in Nederland en de omvang van de regio’s waarover deze
atlas gaat: de provincie Utrecht, de regio Gooi- en Vechtstreek, de regio Harderwijk en
omgeving en de regio Rijnmond.
2.1

De spoedzorg in de vier onderzochte regio’s
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Kaarten 2.2, 2.3 en 2.4 tonen de bevolkingsdichtheid, de vergrijzing en het
opleidingsniveau van deze gebieden.

Kaart 2.2 Bevolkingsdichtheid per buurt per 1 januari 2006
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Kaart 2.3 Vergrijzing
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Kaart 2.4 Opleidingsniveau per buurt
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KAART 2.5
Vogelaarwijken in de regio Rijnmond

Vogelaarwijken in de regio Utrecht

Binnen elke regio bestaan er dun en dicht bevolkte, vergrijsde en niet-vergrijsde en
laag en hoogopgeleide buurten. In Rijnmond en Utrecht liggen dertien Vogelaarwijken
(kaart 2.5) Voor de bevolkingssamenstelling van deze wijken verwijzen wij naar
www.integratedcare.nl/spoedzorg
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Kaart 2.6

Spoedzorg gebruik bij huisartsenpost per buurt en
per 1000 inwoners in 2007

Het spoedzorg gebruik bij huisartsenposten (HAP’s) is hoger dan bij spoedeisende
Hulpafdelingen (SEH’s) van ziekenhuizen (kaarten 2.6 en 2.7), ook al zijn de HAP’s
alleen buiten kantooruren geopend en de SEH’s 24 uur per dag.

Kaart 2.7

Spoedzorg gebruik bij spoedeisende hulp-afdelingen per
buurt en per 1000 inwoners
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Kaart 2.8 Totale Spoedzorg gebruik bij huisartsenposten en
spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen in de
meetweken 2007

2.8 toont het spoedzorg gebruik per buurt in de meetweken 2007. Deze varieert van 12
contacten per 1000 inwoners in één week nul totaal.
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Grafiek 2.1

Spoedzorg gebruik naar buurtkenmerk en per 1000 inwoners
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In laag opgeleide buurten bedraagt het zorggebruik die 6,52 tegen 5,68 in
hoogopgeleide buurten (grafiek 2.1). Naar welstandsklasse zijn de verschillen groter:
8,35 in arme buurten versus 5,57 in rijke buurten. De Vogelaarwijken verschillen nog
meer: 8,98 spoedzorg contacten tegen 5,86 contacten in de overige gebieden. Er blijkt
een geleidelijke toename van het spoedzorg gebruik in de buurten, naarmate het
percentage allochtonen toeneemt grafiek 2.2)
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Grafiek 2.2

Spoedzorg gebruik per 1000 inwoners naar % niet-westerse
allochtonen in buurten
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In stedelijke gebieden is het spoedzorg gebruik hoger (6,51 contacten per 1000
inwoners) dan in niet-stedelijke gebieden 4,7 per 1000 inwoners). Van de stedelijke
gebieden scoort Utrecht het laagste (6,89) en Schiedam het hoogste (8,9 zie grafiek
2.3).
Grafiek 2.3

Spoedzorg gebruik in stedelijke en niet-stedelijke gebieden
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Van alle 21.263 spoedzorg contacten in de meetweken is met behulp van een
routeplanner berekend wat de reistijd bedroeg om bij de HAP of de SEH te arriveren.
Bij 88,9 % van de contacten bedroeg deze twintig minuten of minder. Bij 3,5 % duurt de
reistijd langer dan een half uur (grafiek 2.4)

27

De spoedzorg over de jaren 2004-2008

Reistijd naar HAP of SEH, berekend met routeplanner op basis van kortste
afstand tussen postcode van patiënten en postcode HAP of SEH
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In Tabel 2.1 staat de bevolkingsopbouw in 2006 van de vier regio’s aangegeven in
vergelijking met die van Nederland. De totale onderzoekspopulatie omvat bijna 2,7 miljoen
inwoners ofwel 16,3% van de Nederlandse bevolking. De demografische opbouw in de
regio’s is nagenoeg identiek aan die van de Nederlandse bevolking.
Tabel 2.1

Bevolkingsopbouw (2006) van meetweek regio’s
Totaal
inwoners

Regio

Mannen

Vrouwen

%
%
Man0-14 15- 25- 45- 65
Vrouwen
nen
jr. 24 jr. 44 jr. 64 jr. jr. >
49%
51% 18% 11% 28% 28% 14%

RIJNMOND

1.202.170

590.340

611.840

GOOI &
VECHTSTREEK

241.800

116.470

125.360

48%

52%

18%

UTRECHT

1.180.040

576.260

603.740

49%

51%

20% 11% 28% 27% 13%

HARDERWIJK

136.810

67.740

69.090

50%

50%

21% 13% 28% 25% 14%

Totaal

2.760.820

1.350.810

1.410.030

49%

51%

19% 11% 28% 27% 14%

NEDERLAND

16.334.210

8.077.407

8.256.803

49%

51%

19% 11% 27% 28% 15%
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De verschillen zijn statistisch niet-significant. Op basis van deze representativiteit van
de regio’s voor de Nederlandse bevolking, stellen wij dat de hierna volgende
onderzoeksresultaten representatief zijn voor het spoedzorg gebruik in Nederland1).
Tabel 2.2 toont de spoedzorg contacten (HAP en SEH) in de vier regio’s gedurende de
meetweek 2007. In totaal bedroeg dit aantal 21.263. Hiervan namen de huisartsenposten
(HAP’s) 12.336 (58%) contacten voor hun rekening en de Spoedeisende Hulpafdelingen
8.927. Toegerekend naar het hele jaar 2007 en voor de hele Nederlandse bevolking
bedroegen deze aantallen 6,8 miljoen (totaal) 3,9 miljoen (HAP’s) en 2,8 miljoen (SEH’s). In
elk van de vier regio’s is het aantal spoedzorg contacten bij HAP’s groter dan bij de SEH’s.
In de regio Rijnmond is het verschil het kleinste. Het aantal van 6,8 mln. Spoedzorg
contacten is een onderschatting, omdat het aantal contacten van huisartsen overdag hierin
niet is opgenomen. Dat is evenmin het geval voor het aantal spoedzorg contacten bij de
ambulancediensten, crisisdiensten en thuiszorg.
Tabel 2.2

Spoedzorg gebruik in de vier regio’s naar zorgaanbieder gedurende
de meetweek 2007
HAP

Totaal (= A)
Regio
Rijnmond
Utrecht
Harderwijk
Gooi en Vechtstreek
Geschat
spoedzorg gebruik
per jaar
A x 52 = B
Geschat totaal in
Nederland
B x 100: 16.3%

12.336

SEH
8.927

Totaal
21.263

5.771
4.654
714
1.197

4.619
3.150
365
793

10.390
7.804
1.079
1.990

641.472

464.204

1.105.676
(1,1 mln.)

3.935.411
(3,9 mln.)

2.847.877
(2,8 mln.)

6.783.288
(6,8 mln.)

Tabel 2.3 toont dezelfde gegevens als Tabel 2.2 maar dan als incidentie, dat wil
zeggen per 100.000 inwoners voor 2007. Per 100.000 inwoners zijn er 3.751
spoedzorg- contacten. (Anders gezegd: tien Nederlanders hebben in 2007 bijna
viermaal een spoedcontact). Voor de HAP’s bedragen de incidentiecijfers 2.214 en
voor de SEH’s 1.695 per 100.000 inwoners.

1) Wij hebben ook getoetst voor enkele Utrechtse SEH’s of in 2007 de meetweek een representatief beeld geeft voor het totale jaar 2007. Dat was
het geval voor vier van de zes SEH’s voor twee SEH’s was de meetweek drukker dan normaal per week van 2007. Wij beschikten niet over meer
jaarcijfers dan van deze SEH’s.
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Tabel 2.3

Incidentie van spoedzorg gebruik bij HAP’s en SEH’s per 100.000
inwoners, gedurende de meetweek en voor het gehele jaar 2007
HAP

Totaal van de vier regio’s
gezamenlijk
Regio
Rijnmond
Utrecht
Harderwijk
Gooi en Vechtstreek

SEH

Totaal

447

323

770

480
394
522
495

384
267
267
328

864
661
789
824

HAP
23.744

SEH
16.796

Totaal
40.040

24.963
20.508
27.144
25.742

19.980
13.880
13.884
17.054

44.949
34.388
41.028
42.796

(jaar x52) weekcijfers geëxtrapoleerd naar jaartotalen

Totaal van de vier regio’s
gezamenlijk
Regio
Rijnmond
Utrecht
Harderwijk
Gooi en Vechtstreek

Meer vrouwen (51,2%) dan mannen (48,8%) maken gebruik van spoedzorg (Tabel
2.4).
Dit feit doet zich in alle regio’s voor. Meer dan een kwart van de spoedzorg gebruikers
is jonger dan 15 jaar en meer dan één vijfde ouder dan 65 jaar (Tabel 2.4).
Tabel 2.4

Kenmerken van de spoedzorg contacten op HAP en SEH
tijdens de meetweken 2007
Totaal

Totaal
(n = 21.263)

n = 21.253

n = 1.0381

n = 7.803

n = 1.079

Gooi en
vechtstreek
n = 1.990

Geslacht
Man
Vrouw

%
48,8
51,2

%
49,0
51,0

%
48,9
51,1

%
48,9
51,1

%
47,8
52,2

n = 21.259

n = 10.389

n = 7.801

n = 1.079

n = 1.990

%
26,3
11,5
22,9
18,8
20,4

%
25,6
11,2
23,5
19,1
20,6

%
27,3
12,5
22,5
18,9
18,9

%
27,5
11,3
22,7
17,1
21,3

%
26,2
9,0
21,9
18,1
24,9

Leeftijd
0 - 14 jr.
15 - 24 jr.
25 - 44 jr.
45 - 64 jr.
65 jr. en ouder

Rijnmond

Utrecht
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Huisartsenposten
De zestien huisartsenposten in de vier regio’s hadden in de meetweek samen 12.336
spoedzorg contacten (Tabel 2.2). Tabel 2.5 toont enkele persoonskenmerken van
deze patiënten. Hun gemiddelde leeftijd bedraagt 35,2 jaar. De helft van hen is jonger
dan 33 jaar en driekwart is jonger dan 56 jaar. De meerderheid van de patiënten
(55,3%) is vrouw. De gemiddelde reistijd, gemeten met een routeplanner op basis van
de afstand tussen de postcode van het woonadres van de patiënt en de postcode van
de HAP, bedraagt 10,8 minuten. Vijftig procent van de patiënten bereikt de HAP
binnen 9 minuten. Driekwart van hen doet er 13 minuten over.
Tabel 2.5

Enkele persoonlijke gegevens van HAP patiënten in de vier regio’s.
Berekend over meetweek 2007 (N= 12.336 )

Leeftijd, gemiddeld in jaren (standaard deviatie
Idem, mediaan
Eerste en derde kwartiel

35,2 (SD = 27,9)
33
7 - 56

Geslacht (n = 12.330)
Man
vrouw

44,7 %
55,3 %

Reistijd, gemiddeld in minuten (n = 12.260)
Idem, mediaan
Eerste en derde kwartiel

10,8 (SD = 9,2)
9
6 - 13

Voor 49,8 % bestaan deze contacten uit consulten op de post (Tabel 2.6). Voor
telefonische consulten bedraagt dat percentage 38,5 % en voor visites 10,4 %. Vergelijking
van de vier regio’s in Tabel 2.6 levert op, dat in Utrecht relatief minder telefonische
consulten en in de Gooi en Vechtstreek meer visites worden gedaan.
Tabel 2.6

Zorggebruik in de meetweek 2007 op 16 huisartsenposten gelegen
in de vier regio’s ( n = 12.294)
Totaal

Totaal (n)
Totaal
Consulten
Telefonische
consulten
Visites
Herhalingsrecepten

Rijnmond

12.294
100 %
49,8 %
38,5 %

5.741
100 %
48,3
40,6

4.642
100 %
52,7
35,9

714
100 %
54,6
33,9

Gooi en
Vechtstreek
1.179
100 %
44,1
41,2

10,4 %
3%

10,2
1,0

9,7
1,2

10,4
1,1

14,3
1,4
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Tabel 2.7 bevat definities voor urgentie codering van huisartsenzorg. Deze tabel is nodig
Tabel 2.8 te begrijpen. De helft (49,7%) van de spoedzorg contacten van de HAP’s betreft
routine-consulten met een urgentie U4 (Tabel 2.8). Spoedzorg contacten in verband met
levensbedreiging komen in de meetweek bij de 15 huisartsenposten 54 maal voor, ofwel
ruim drie maal per week per post.
Tussen de posten en tussen de regio’s bestaan geringe verschillen in de verdeling van
de spoedzorg contacten naar urgentiecode (hier niet gepubliceerd).
Tabel 2.7

Overzicht van de urgentiecodes bij huisartsenposten

U1 Levensbedreigend
De vitale functies van de patiënt zijn in gevaar. De assistente informeert de huisarts
direct. Deze onderbreekt onmiddellijk het werk en gaat naar de patiënt. Eventueel
wordt tegelijkertijd de ambulancedienst gewaarschuwd. Voorbeelden zijn shock en
bewusteloosheid.
U2 Spoed
Er bestaat een reële kans dat de toestand van de patiënt op korte termijn verslechtert.
De assistente informeert meteen de huisarts. Hij ziet zo snel als mogelijk de patiënt, in
ieder geval binnen een uur. Voorbeelden zijn instabiele angina pectoris en
hypoglykemie.
U3 Dringend
Patiënten met klachten die binnen enkele uren moeten worden beoordeeld om
medische of emotionele redenen. De assistente zorgt ervoor dat de patiënt binnen
enkele uren contact heeft met de huisarts. Voorbeelden zijn pneumonie en
niersteenkoliek.
U4 Routine
Er is geen tijdsdruk, de normale gang van zaken wordt vervolgd. De actie van de
assistente bestaat uit een afspraak maken met de huisarts, telefonisch overleg voeren
met de huisarts of voorlichting en advies geven.

Tabel 2.8

Zorggebruik in de meetweek 2007 naar urgentiecode op 15
huisartsenposten. (N = 11.331, missings: 1005)

Totaal
Levensbedreigend (U1)
Spoed (U2)
Dringend (U3)
Routine (U4)

aantal
11.331
54
472
5.168
5.637

Range in % 1)

%
100
0,5
4,2
45,6
49,7

1) De aanduiding 0 – 1,7 % betekent, dat het percentage U-1 – patiënten varieerde van nul tot 1,7 % per huisartsenpost
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De Spoedeisende Hulpafdelingen in de onderzochte regio’s
De SEH patiënten in de vier onderzoeksregio’s zijn gemiddeld 41,2 jaar oud
(Tabel 2.9). Het merendeel (54,6%) is man. Hun gemiddelde reistijd om bij de SEH te
komen bedraagt 13,5 minuut.
Tabel 2.9

Enkele gegevens van SEH patiënten in de vier regio’s.
Berekend over de meetweek 2007

Leeftijd, gemiddeld in jaren
Idem, mediaan
Eerste en derde kwartiel

41,2 ( SD = 25,8)
39
18 - 62

Geslacht
Man
vrouw

54,6 %
45,4 %

Reistijd, gemiddeld in minuten
Idem, mediaan
Eerste en derde kwartiel

13,5 (SD = 13,0)
10
6 - 17

In 2007 bezochten 8.927 patiënten 22 spoedeisende hulpafdelingen in de vier
onderzochte regio’s
Tabel 2.10 toont de spoedzorg contacten van de SEH naar verwijzer. Bijna de helft
(46,1%) van deze contacten komt van zelfverwijzers. Eenderde (34,1%) van de
patiënten is verwezen door een huisarts en 10,2 % komt binnen via de ambulancezorg.
Tussen de regio’s bestaan weinig verschillen in deze percentages. In Harderwijk
komen naar verhouding weinig patiënten per ambulance naar de SEH.
Tabel 2.10

Zorggebruik spoedeisende Hulpafdelingen per regio naar verwijzer
op basis van meetweken in 2007. (N = 8.927, missing 257)
Totaal

Totaal
Zelfverwijzer
Huisarts
Ambulance
Verwijzing
overige

8.670
%
46,1
34,1
10,2
9,5

Rijnmond
4.534
%
45,5
34,8
8,1
11,6
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Utrecht
2.978
%
47,0
31,1
14,1
7,7

Harderwijk
365
%
43,8
41,9
6,5
7,7

Gooi en
vechtstreek
793
%
47,3
37,6
9,8
5,3
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Tabel 2.11 met definities van de urgentiecodes gehanteerd bij het Manchester Triage
Systeem (MTS), is nodig om Tabel 2.12 te kunnen begrijpen. In de regio’s werken
sommige ziekenhuizen wel met het MTS en andere niet. Van de SEH contacten in de
onderzoeksregio’s verliepen 3.864 van de in totaal 8.927 contacten (ofwel 48,9%) via
het Manchester Triage Systeem. Van die 3.864 patiënten hebben 39 (1,0 %) een rode
en 374 (9,9%) een oranje urgentie. De meeste patiënten moesten binnen één (36,0 %)
of twee uur (51,2%) worden behandeld.
Van de 39 rode patiënten komt 10,3% binnen als zelfverwijzer (Tabel 2.13). Bijna een
kwart (23,7%) is verwezen door de huisarts en meer dan de helft arriveert via een
ambulance (53,8%). Voor de oranje patiënten bedragen de percentages 23,1%
(zelfverwijzers), 44,9% (verwezen door huisarts) en 23,1% (aankomst per ambulance).
Tabel 2.11
Rood

Overzicht van de urgentiecodes bij Spoedeisende Hulpafdelingen

: Onmiddellijk beginnen met behandeling in verband met levensbedreigende
situatie

Oranje : Patiënt kan tien minuten wachten
Geel

: Patiënt kan een uur wachten

Groen

: Patiënt kan twee uur wachten

Blauw

: Patiënt kan vier uur wachten

Tabel 2.12

Triagekleur

Urgentie gemeten op basis van triage, gemeten in de meetweken
2007 (vier regio’s) (N= patiëntencontacten)
Max. toelaatbare
wachttijd

Totaal
Rood
Oranje
Geel
Groen
Blauw

Tabel 2.13

n=
Zelfverwijzer
Huisarts
Ambulance
Verwijzing
overige
Onbekend

n

%
3.864
39
381
1.391
1.978
75

geen
10 min
1 uur
2 uur
4 uur

Verwijzer van de SEH patiënten met triagekleur
rood en oranje in de meetweken 2007 in de
vier regio’s
Totaal
420
%
21,9
41,2
25,6
7,4
1,9

Rood
39
%
10,3
23,1
53,8
10,3

Oranje
381
%
23,1
44,9
23,1
7,1

2,6

1,8
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Tabel 2.14 geeft een overzicht van spoedzorg gebruik naar tijdstip. De meeste
contacten (52,6%) vinden plaats in het weekeinde. Alleen in Rijnmond is dat
percentage lager (50,9%). Doordeweeks overdag (4,2%) vinden de minste spoedzorg
contacten plaats.
De gegevens uit Tabel 2.14 zijn afkomstig van 16 huisartsenposten en 22
Spoedeisende Hulpafdelingen gelegen in de vier regio’s, ofwel van 38
spoedzorgaanbieders.

Tabel 2.14

Procentuele verdeling van spoedzorg gebruik naar tijdstip (N =
21.263, missing 38)
Totaal

Rijnmond

21.225
52,6 %
%

10.390
50,9 %
%

4,2
17,6
25,7
4,9
26,2
21,5

4,3
19,7
25,1
4,9
24,4
21,6

n=
Totaal weekend
Tijdstip
zorgvraag
Week 0.00 – 7.59
Week 8.00 – 16.59
Week 17.00 – 23.59
1)
Weekend 0.00 – 7.59
Weekend 8.00 – 16.59
Weekend 2)17.00 –
23.59

Utrecht

Harderwijk

Gooi en
vechtstreek

7.799
53,9 %
%

1.074
54,6 %
%

1.964
54,3 %
%

4,2
15,1
26,8
4,8
27,6
21,5

3,7
15,4
26,2
5,0
29,2
20,4

3,8
17,6
24,3
4,7
28,8
20,8

1) Er zijn drie weekend – nachten: vrijdag op zaterdag, zaterdag op zondag en zondag op maandag
2) Er zijn drie weekend – avonden: vrijdag-, zaterdag-, en zondagavond

Per dagdeel en per uur hebben wij het aantal contacten berekend (Tabel 2.15).
Overdag in het weekeinde vinden de meeste spoedzorg contacten plaats per uur per
aanbieder (8,1 contacten). In de doordeweekse nachten de minste (0,7).
Tabel 2.15

Aantal spoedzorg contacten per uur, gemiddeld voor 38
spoedzorgaanbieders in de vier regio’s
Aantal
aanbieders

Aantal contacten per
uur en per aanbieder

Tijdstip zorgvraag
Doordeweeks 0.00 – 7.59
)
Doordeweeks 8.00 – 16.591

38
22

0,7
3,8

Doordeweeks17.00 – 23.59

38

5,1

Weekend

0.00 – 7.59

38

1,1

Weekend

8.00 – 16.59

38

8,1

Weekend

17.00 – 23.59

38

5,7

1) alleen SEH, HAP’s zijn gesloten
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Tot zover een overzicht van gegevens over de vier onderzochte regio’s. In de volgende
paragraaf komen gegevens aan de orde die alleen op de provincie Utrecht slaan.
2.2

Ontwikkelingen in de provincie Utrecht 2004-2008

De te maken scenario’s baseren wij niet alleen op gegevens over de vier
onderzoeksregio’s, maar ook op specifieke Utrechtse gegevens die niet voor alle
regio’s beschikbaar zijn.
In de periode 2005-2008 blijft het aandeel U3 (dringend) patiënt het grootste variërend
van 58,6% in 2008 tot 69,5% in 2007. De categorie U1 (levensbedreigend) blijft relatief
de kleinste. Alle spoedzorg contacten in de jaren 2005, 2006 en 2007(zie Tabel 2.2)
tijdens de meetweek in de provincie Utrecht hebben wij medisch gerubriceerd met
behulp van de codering van de International Classification of Primary Care (ICPC). De
International Classification of Primary Care (ICPC) is een methode om diagnoses in de
eerstelijn te rubriceren. De ICPC sluit aan op de algemene International Classification
of Disease (ICD).
Tabel 2.16 bevat de ICPC-codering naar hoofdgroepen voor de huisartsenposten en
SEH’s in de provincie Utrecht. Diagnoses over het bewegingsapparaat (hoofdgroep L)
nemen in de drie getoonde jaren het grootste aandeel (20,3% in 2007) in, gevolgd door
huidproblemen (12,9%).
Tabel 2.16

ICPC hoofdgroepen SEH en HAP totaal provincie Utrecht 2005-2007

Totaal

Code

Omschrijving

A

Algemeen en niet gespecificeerd
bloed, bloedvormende organen en
immuunstelsel
Spijsverteringsorganen
Oog
Oor
Cardiovasculair stelsel
Bewegingsapparaat
Zenuwstelsel
Psychische problemen
Luchtwegen
Huid
Endocriene klieren, stofwisseling en voeding
Urinewegen
Zwangerschap, bevalling en geboorteregeling
Geslachtsorganen vrouw, inclusief borsten
Geslachtsorganen man inclusief borsten
Sociale problemen
Verrichtingen
Ongecodeerd/overigen

B
D
F
H
K
L
N
P
R
S
T
U
W
X
Y
Z
*
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2005
N =7014

2006
N =7307

2007
N =7804

%

%

%

100

100

100

7,4

11,1

11,6

0,4
7,7
2,1
1,9
6,4
19,9
2,3
1,4
8,3
12,4
0,7
2,8
0,3
0,3
0,3
0,03
0,5
25,1

0,3
8,9
2,6
2,2
5,5
19,2
2,6
1,3
9,1
10,2
0,8
2,8
0,2
0,5
0,5
0,2
0,04
22

0,4
10,8
3,1
3
6,4
20,3
3,5
1,6
10,4
12,9
1,3
3,7
0,7
0,7
0,4
0,2
1,7
7,2
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In Tabel 2.17 en grafiek 2.5 vergelijken wij het zorggebruik op de huisartsenposten
met dat op de SEH’s. Wij doen dat voor de uren dat beiden geopend zijn: de AvondNacht- en Weekend (ANW)-uren. De HAP’s (4664 contacten) hebben het in die uren
meer dan tweemaal zo druk als de SEH’s (2.129 contacten). Interessant is het om de
groep SEH zelfverwijzers te vergelijken met de HAP contacten. Immers bij beide ligt
het initiatief tot het contact bij de patiënt. Bij de SEH-zelfverwijzers ligt de nadruk op
letsel bewegingsapparaat (13,9%) en scheurwonden (16,6%).
Tabel 2.17

Meest voorkomende aandoeningen in de ANW uren verdeeld naar
Spoedzorg verlener op basis meetweek 2007 regio Utrecht

Koorts
Flauwvallen
Trauma/Letsel nao
Complicatie medische
behandeling
Gegeneraliseerde
buikpijn/buikkrampen
Andere gelokaliseerde
buikpijn
Verondersteld infectieuze
gastro-enteritis
Oorpijn
Otitis media
acuta/myringitis
Pijn toegeschreven aan
hart
Symptomen/klachten lagerug
Fractuur radius/ulna
Fractuur hand/voet
Verstuiking/distorsie Enkel
Ander letsel
bewegingsapparaat
Commotio cerebri
Acute infectie bovenste
luchtwegen
Pneumonie
Schaafwond/schram/blaar
Scheurwond/snijwond
Cystitis/urineweginfectie

SEH
zelfverwijzers
in de ANW uren

SEH ANW-uren

SEH verwezen in
de ANW uren

N =2129
0,5
1,6
1,6

N =976
0,4
2,6
1,9

N =1148
0,3
0,8
1,2

N =4664
3,0
0,8
0,3

1,7

1,4

2,0

1,1

0,0

0,0

0,1

2,3

3,6

5,8

1,7

0,1

0,7
0,0

0,8
0,0

0,6
0,1

3,0
1,3

0,1

0,0

0,2

2,4

1,5

2,4

0,7

0,4

0,1
2,3
2,6
3,2

0,1
2,4
2,9
0,8

0,2
2,4
2,4
5,3

1,3
0,7
0,8
1,1

10,2
1,3

6,0
1,4

13,9
1,2

3,6
1,0

0,8
1,6
1,0
10,1
0,4

0,8
2,8
0,0
2,6
0,4

0,8
0,6
1,9
16,6
0,3

3,4
1,0
0,6
4,0
3,8

Tabel 2.18 biedt een overzicht van spoedzorg contacten in verband met een ernstige
aandoening. In totaal zijn er in de Utrechtse meetweek 597 van deze contacten, ofwel
7,6% van het totaal ofwel 85 per dag in de meetweek. Het hoogste scoren patiënten
met pijn op de borst met mogelijke cardiale oorzaak (191), acute psychiatrische
problematiek (107), intoxicatie (72), trauma (67) en CVA/TIA (54).
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Van 142 patiënten met cardiale problematiek in ANW-uren hebben wij nagegaan bij
wie ze contact zochten. Van hen kwamen 57 bij de HAP en 85 bij de SEH terecht
(Tabel 2.19 en grafiek 2.6). Van de 142 waren er 22 zelfverwijzers op de SEH.
Tabel 2.18

Aantal patiënten met ernstige aandoeningen tijdens de meetweek
2007 op Utrechtse SEH’s en HAP’s

Patiëntencategorie
Totaal aantal ernstige diagnoses
Patiënten met pijn op de borst met mogelijke
cardiale oorzaak
Patiënten met acute psychiatrische problematiek
Patiënten met een verdenking op een intoxicatie
Patiënten met mono- of multitrauma
Patiënten met CVA
Patiënten die acute verloskundige en intensieve
zorg nodig hebben
Patiënten met een heupfractuur
Patiënten met overige acuut bedreigende
aandoeningen
Patiënten met een verdenking op een ernstige
infectie

Aantal
597
191
107
77
67
54
38
35
25
3

Toelichting op Tabel 2.18:
Patiënten met pijn op de borst met mogelijke cardiale oorzaak daaronder vallen K01,K02,K70,K74
En K75.
Patiënten met CVA/TIA, daaronder vallen K89 en K90.
Patiënten die acute verloskundige zorg nodig hebben, daaronder vallen W03, W10, W17, W29, W70,
W71, W75, W80, W81, W82, W85, W90, W91, W92, W93, W94, W96, en W99.
Patiënten met acute psychiatrische problematiek, daaronder valt alle aangeboden psychiatrische
problematiek, min de intoxicaties, op HAP en SEH.
Patiënten met een verdenking op een intoxicatie, daaronder vallen A84, A86, P16, P17, P18 en P19.
Patiënten met verdenking op een ernstige infectie, daaronder valt N71.
Patiënten met een acuut bedreigende aandoening, daaronder vallen N88 (status epilepticus).
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Tabel 2.19

verdeling van patiënten met cardiale problematiek over de diverse
hulpverleners in de meetweek 2007 regio Utrecht
totaal HAP
SEH
SEH
HAP
en SEH
verwezen in zelfverwijzers tijdens
de ANW
in de ANW
ANW
tijdens
uren
uren
uren
ANW uren
%
%
%
%
%
35
63
22
57
142

SEH
ANWuren

Totaal
Totaal aantal
patiënten
Pijn
toegeschreven
aan hart
druk/
beklemming
toegeschreven
aan hart
infectieziekte
cardiovasculair
stelsel
Ischemische
hartziekten met
angina1)
Acuut
myocardinfarct

n = 2129

n = 976

n = 1148 n = 4664

n = 6783

32

23

8

19

54

4

5

0

9

1

0

0

0

9

1

38

30

8

23

61

11

5

6

5

16

Ischemische hartziekte met angina kent drie varianten: stabiel, onstabiel en onbekend

.

2.3

Enkele aanvullende data over de Utrechtse spoedzorg

Hieronder volgen enkele aanvullende gegevens over de provincie Utrecht.Ten eerste
betreft deze de jaren 2004 tot en met 2008. Ten tweede gaan die data over
ambulancezorg, spoedzorg in verband met psychische problemen en spoedzorg naar
uren van de dag ofwel naar tijdzones.
Hieronder volgt een overzicht, gebaseerd op rapportages spoedzorg over de jaren
2004 tot en met 2008. Over 2004 beschikken we over enkele gegevens (zie Tabel
2.20) afkomstig uit de allereerste meetweek.
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Tabel 2.20

Jaar
2004
2005
2006
2007
2008

Ontwikkeling spoedzorg in de provincie Utrecht gedurende de
jaren 2004 – 20081)
Huisartsen
posten
3.833
4.053
4.443
4.654
4.911

Ambulancezorg
A1 en A2 ritten
527
657
723
805
902

SEH’s

Totaal

2.630
2.957
2.864
3.160
3.261

6.990
7.667
8.030
8.609
9.074

1) de data over 2008 zijn in de komende paragrafen meegenomen, voorzover medio juli 2008 beschikbaar.

Tabel 2.20 toont de groei van de spoedzorg sinds 2004. In 2008 902 ritten ligt het
gebruik van ambulancezorg 71% hoger dan in 2004 (527 ritten). Voor huisartsenposten
en SEH’s bedroegen deze percentages 28% respectievelijk 23%. De totale omvang
van de spoedzorg in 2008 (9.074 contacten) ligt 29,8% hoger dan die in 2004 (6.990
contacten) Dit komt neer op een trendmatige groei van 6,8% per jaar (6.990 x 1,0684)
over de jaren 2004 tot en met 2008. Deze percentages spelen in hoofdstuk 8, 10 en op
de achterflap een grote rol. Op vergelijkbare wijze berekend bedraagt de jaarlijkse
trendmatige groei voor huisartsenposten 6,5% voor ambulancezorg 14,5% en SEH’s
5,5%.
De Utrechtse huisartsenposten
Het aantal HAP contacten over de periode 2005 -2008 neemt toe van 4.053 naar 4.911
(Tabel 2.21). De verdeling man/vrouw blijft nagenoeg constant op 45% t.o.v. 55%. Het
aandeel van de kinderen van 0 - 4 jaar stijgt over de genoemde periode van 18,5%
naar 21,4% en daalt daarna weer naar 18,4%. De aandelen van de hogere
leeftijdsgroepen vertonen evenmin een trend van stijging of daling. Het aandeel
consulten op de HAP neemt toe van 49,9% naar 52,7%. De aandelen van
huisartsvisites en telefonische consulten nemen af, voor telefonische consulten blijven
deze stabiel.
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Tabel 2.21

Kenmerken van spoedzorg contacten bij de Utrechtse
huisartsenposten tijdens de meetweken

Aantal contacten

2005
%
N= 4053

2006
%
N = 4443

2007
%
N= 4654

2008
%
N= 4911

Geslacht
man
vrouw

44,1
55,9

44,4
55,6

45,0
55,0

44,1
55,9

leeftijd
0-4 jaar
5-19 jaar
20-54 jaar
55-74 jaar
75 jaar en ouder

18,5
15,8
38,6
14,0
13,2

18,7
14,9
39,6
15,5
11,3

21,4
15,6
37,9
13,8
11,3

18,4
14,9
38,7
14,6
13,4

Urgentie
U1 Levensbedreigend
U2 Spoed
U3 Dringend
U4 Routine

1,7
6,8
61,9
29,6

0,9
5,2
63,1
30,7

0,4
4,5
69,5
25,6

0,7
5,8
58,6
35,0

Verrichtingen
Consult
Visite
Telefonisch consult
Herhaalrecept

49,9
11,6
36,7
1,8

52,8
11,2
34,6
1,4

52,7
9,7
35,8
1,7

52,7
9,7
35,8
1,7

De Utrechtse SEH’s
Het aantal SEH contacten nam toe van 2.957 in 2005 naar 3.150 in 2007 (Tabel 2.22).
De man/vrouw verhouding blijft onveranderd rond 55% t.o.v. 45%. De leeftijdsopbouw
verandert nauwelijks gedurende de genoemde jaren: de groep 20 – 54 jarigen blijft met
39,4% in 2007 de grootste van alle leeftijdsgroepen. Het aandeel zelfverwijzers naar de
SEH neemt toe van 44,2% in 2005 naar 47,0% in 2007 (Tabel 2.23). Hetzelfde geldt
voor ambulancepatiënten. Het aandeel door huisartsen verwezen patiënten neemt af.
Ruim tachtig procent komt met eigen vervoer naar de SEH. Het aandeel Heelkunde
daalt van 57,5% in 2005 naar 48,5% in 2007. Dat is mede het gevolg van de komst van
SEH-artsen, welke in 2007, 9,1% van de contacten voor hun rekening nemen. Van de
patiënten gaat 73,4% in 2007 na behandeling naar huis (2005: 70,0%). De overige
patiënten worden opgenomen of overgeplaatst naar een ander ziekenhuis.
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Tabel 2.22

Kenmerken van spoedzorg contacten op de SEH’s
in de provincie Utrecht
2006
%
n= 2.864

2007
%
n= 3.150

Geslacht
man
vrouw

n= 2.864
54,2
45,8

n= 3.100
54,8
45,2

leeftijd
0-4 jaar
5-19 jaar
20-54 jaar
55-74 jaar
75 jaar en ouder

n= 2.846
8,2
21,4
38,8
19,0
12,5

n= 3.099
5,6
22,4
39,9
19,1
13,0

Aantal contacten

Tabel 2.23

Kenmerken van spoedzorg contacten op
de Utrechtse SEH’s tijdens de meetweken

Verwijzer
Zelfverwijzer
Huisarts
Ambulance
Overig

2005
%
n= 2.747
44,2
33,1
11,6
11,1

2006
%
n= 2.773
42,8
35,1
11,8
10,3

2007
%
n= 2.978
47,0
31,3
14,1
7,7

Vervoer
Eigen vervoer
Ambulance

n= 2.718
85,4
14,6

n= 2.725
82,9
17,9

n= 3.023
83,2
16,8

Specialisme
Heelkunde
Cardiologie
Interne geneeskunde
Orthopedie
Neurologie
Kindergeneeskunde
SEH-arts
Oogheelkunde
KNO
Meerdere
Specialismen
Overige
specialismen

n= 2.807
57,5
8,9
10,7
4,6
3,9
3,3
n.v.t.
1,7
1,4
1,0

n= 2.725
56,9
10,4
8,7
3,7
3,4
4,3
n.v.t.
1,5
1,0
2,5

n= 3.078
48,5
8,9
9,7
4,5
4,6
3,5
9,1
1,2
1,4

6,9

7,7

8,6
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2005
%
n= 2.875
70,0
22,9
0,8
0,0
6,4

Bestemming
Naar huis
Opname
Overplaatsing
Overleden
Overig

2006
%
n= 2.806
72,2
24,3
1,9
0,1
1,5

2007
%
n= 2.688
73,4
23,2
2,9
0,0
0,5

De mediane reistijd van de SEH-patiënten bedraagt voor elk van de onderzoeksjaren
twaalf minuten (Tabel 2.24) en de mediane reisafstand bijna acht kilometer. De
mediane verblijfsduur op de SEH neemt toe van 89 minuten in 2005 tot 98 minuten in
2006.
Tabel 2.24

Reistijd, reisafstand en doorstroomtijd in minuten van de patiënten
op de Utrechtse SEH’s
2005

2006

2007

Reistijd (in min.)
Mediaan
90e Percentueel
Min.-max.

n= 2741
12,0
27,0
0-129

n= 2823
12,0
26,0
0-134

n= 3099
12,0
27,0
0-203

Reisafstand (in km)

n= 2741

n= 2824

n= 3099

Mediaan
90e percentueel
Min.-max.

7,7
27,1
0-202

8,0
28,4
0-210,3

7,9
27,0
0-193

Verblijfsduur
(in min)
Mediaan
90e percentueel
Min.-max.

n= 2655

n= 2555

89
199
0-629

98
207
0-1314

De Utrechtse Ambulancezorg
Ambulancevervoer wordt ingedeeld in A1, A2 en B-ritten (Tabel 2.25).).
Tabel 2.25

Definities van A1, A2-ritten van een ambulancezorg

A1

ritten (ambulance is zo spoedig mogelijk aanwezig, in ieder geval binnen
15 minuten, hanteert sirene en blauw zwaailicht, rit vindt plaats in
verband met levensbedreiging voor patiënt)
A2-ritten (ambulance arriveert binnen 30 minuten, geen sirene en geen
blauw zwaailicht, levensbedreiging voor patiënt binnen enkele uren
besteld vervoer, geen levensbedreiging

A2
B-ritten
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In dit boek houden wij ons alleen bezig met de A1 en A2 ritten. Deze nemen toe van
657 in 2005 tot 913 in 2008 (Tabel 2.26).
De man-vrouw verdeling blijft over de jaren 2005-2007 rond 53-47%. Het aandeel 75plussers neemt af en dat van 20- tot 54-jarigen neemt toe. Het aandeel A1 ritten
varieert in de periode 2005-2007 van 59,1% in 2006, tot 66,1% in 2005. Eenderde van
de ritten (34,3% in 2007) leidt tot het verlenen van eerste hulp ter plaatse en niet tot
vervoer. De overige ritten leiden alle tot vervoer naar een ziekenhuis.
Tabel 2.26 Kenmerken van de ambulancezorg in de provincie Utrecht

Aantal A1 en A2 ritten

2005
%
n = 657

2006
%
n = 723

2007
%
n = 805

2008
%
n = 913

Geslacht
Man
Vrouw

n = 646
52,3
47,7

n = 690
52,0
48,0

n = 805
53,5
46,5

n = 902
51,3
48,6

Leeftijd
0-4 jaar
5-19 jaar
20-54 jaar
55-74 jaar
75 jaar en ouder

n = 645
2,2
9,8
36,7
25,0
26,4

n = 690
2,2
9,0
38,4
25,8
24,6

n = 805
2,2
9,7
37,9
26,6
23,6

n = 902
3,1
8,1
38,4
27,5
22,9

Urgentiecode rit
A1 rit
A2 rit

n = 657
66,1
33,9

n = 723
59,1
40,9

n = 805
62,2
37,8

n = 913
61,0
39,0

Behandeling/vervoer patiënt A1 en
A2 ritten
Opname ziekenhuis/naar SEH
Geen vervoer patiënt/eerste hulp ter
plaatse

n = 657

n = 723

n = 805

n = 913

66,7
33,3

65,3
34,7

65,7
34,3

62,2
37,8

Tabel 2.27 is nodig om Tabel 2.28 te kunnen interpreteren en bevat definities van
doorstroomtijden in de ambulancezorg. De totale doorstroomtijd voor A1 ritten blijft in
de onderzoeksjaren op 40 minuten en neemt voor A2 ritten af van 45 minuten naar ook
40 minuten. De mediane aanrijtijd voor A1 bedraagt, in 2007, 10 minuten (A2: 15
minuten). Niet in Tabel 2.28 opgenomen is het feit dat de aanrijtijd voor 90% van de A1
ritten minder dan 15 minuten bedraagt.
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Tabel 2.27

Overzicht van doorstroomtijden binnen de ambulancezorg

T1 (Aanrijtijd)

Het verschil in tijd tussen de binnenkomst van de melding bij de
Meldkamer Ambulancezorg en het arriveren van de ambulance
ter plaatse.
T2 (Scene-time)
Het verschil in tijd tussen de aankomst van de ambulance ter
laatse en het vertrek van de ambulance naar het ziekenhuis of
terug naar de standplaats.
T3 (Terugrijtijd)
Het verschil in tijd tussen het vertrek van de ambulance ter plaatse
naar het ziekenhuis of terug naar de standplaats, en de aankomst
op de plaats van bestemming
T4 (Prehospitale fase) Het verschil in tijd tussen de binnenkomst van de melding bij de
meldkamer Ambulancezorg en het arriveren van de ambulance op
de spoedeisende hulp van een ziekenhuis of het terugkeren
vande ambulance op de standplaats. Met andere woorden: de
totale tijd die een acute zorgvraag bestrijkt (T4 = T1+T2+T3).

Tabel 2.28

Doorstroomtijden in minuten voor patiënten van de Utrechtse
ambulancezorg

Doorstroomtijden
T1: Melding bij Meldkamer aankomst ter plaatse
A1 rit
A2 rit
T2: Behandeltijd ter plaatse
plaatse
A1 rit
A2 rit
T3:Terugrijtijd naar ziekenhuis
A1 rit
A2 rit
T4:Totale doorstroomtijd
A1 rit
A2 rit

45

2005

2006

2007

mediaan

mediaan

mediaan

9
14

9
16

10
15

22
14

22
12

20
9

9
15

9
17

10
16

40
43

40
45

40
40
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Utrechtse Spoedzorg in verband met psychische problemen
In Tabel 2.29 schatten wij het aantal spoedzorg contacten overdag gedurende de
meetweek 2007 van Utrechtse huisartsen in verband met psychische problemen. Dit
aantal bedraagt 18 per 10000 inwoners, ofwel drie tot vier contacten per week per
huisartsenpraktijk van 2000 patiënten. Voor de 1,1 miljoen inwoners van de provincie
Utrecht komen wij uit op een aantal van 2.144 spoedzorg contacten. Samen met de
rechtstreeks gemeten contacten bij HAP’s, SEH’s en Crisisdiensten van de geestelijke
gezondheidszorg, komen wij uit op een aantal van, afgerond, 2.400 spoedzorg
contacten gedurende de gehele meetweek. (Tabel 2.30). De crisisdiensten nemen de
meeste contacten voor hun rekening buiten kantooruren. In Tabel 2.30 is niet
meegenomen de spoedzorg die de GGZ overdag verleent.
Tabel 2.29

Berekening incidentie spoedzorg contacten in verband met
psychische klachten met huisartsen overdag in de provincie
Utrecht

Geregistreerde contacten in steekproef van 17 Utrechtse huisartspraktijken
U1-U3 urgentie
U4 urgentie
Totaal U1-U4

10
72
82

Mediane omvang van de 17 praktijken
(25e, 75e percentueel)

2655
(2230-3000)

Gemiddelde omvang

2655

Totale omvang 17 praktijken (17 x 2655)

45.135

Incidentie psychische klachten
Per 10.000 patiënten (82 : 45.135)

18

Geschatte aantal voor gehele provincie
Utrecht met 1,1 mln. inwoners

2144
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Tabel 2.30

Spoedzorg contacten in verband met psychische problemen in de
provincie Utrecht, tijdens de meetweek-2007 per 10.000 inwoners

Geschat aantal contacten
bij huisartsen tijdens kantooruren (A)
Aantal contacten op de huisartsenposten (B)
Aantal contacten op de SEH’s (C)
Aantal contacten bij de crisisdiensten GGZ (D)
TOTAAL (A+B+C+D)

2.144
47
17
189
2.397

Tot zover de beschrijving van de spoedzorg in de vier onderzoeksregio’s en in de
provincie Utrecht in het bijzonder. Voordat we met behulp van deze getallen komen tot
scenario’s, inventariseren wij eerst wat door derden al is gedaan aan scenarioonderzoek over spoedzorg. Hierover gaat deel 2 van dit boek.
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Een overzicht van door derden gemaakte trendanalyses
en scenario’s over spoedzorg

Guus Schrijvers

3.1

Inleiding

Ter voorbereiding van onze eigen scenario’s hebben wij via een niet-systematische
literatuurstudie, via Google op internet en via eigen contacten getracht te achterhalen
welke trend- en scenariostudies over spoedzorg al door anderen zijn uitgevoerd. Wij
kwamen op de publicaties van 1)ABF Research;2) Treurniet c.s.; 3) Blokstra en
Verschuren;4) Stichting Consument en Veiligheid en 5)Traumacentrum Brabant.
Hieronder bespreken wij deze publicaties. De bespreking beperkt zich tot spoedzorg of
onderdelen daarvan. Zo behandelen Blokstra en Verschuren alsmede Treurniet ook
chronische zorg. Deze komt in onze bespreking niet aan de orde. De Primos van ABF
research prognose bespreken wij vanuit het perspectief, dat deze gebruikt gaat worden
om de Utrechtse prognoses voor spoedzorg op te stellen.
3.1

De Primos prognoses

ABF research is een bedrijf dat sinds 20 jaar regionale bevolkingsprognoses levert aan
overheden, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en tal van andere
maatschappelijke instanties.
Deze prognoses worden Primos genoemd: Prognose-, Informatie en Monitoring
Systeem. De Primos prognose baseert zich ten eerste op de tweejaarlijkse
bevolkingsprognose van het CBS. De laatste CBS prognose dateert van medio 2006
en de laatste Primos prognose van november 2006. Het CBS model geeft een
prognose van de bevolking naar leeftijd en geslacht, alsmede een prognose van het
aantal huishoudens naar type en leeftijd.
De Primos prognose houdt rekening met de natuurlijke bevolkingsontwikkeling door
geboorte en sterfte en met de buitenlandse en binnenlandse migratie. Bij de
binnenlandse migratie worden apart de effecten meegenomen van structurele
ontwikkelingen in de werkgelegenheid en van het woningbouwbeleid. De prognoses
zijn per gemeente beschikbaar tot 2030, desgewenst per 4-cijferig postcodegebied.

1 ABF Research, de Primos prognoses voor de bevolkingsopbouw 2006, Delft 2006
2. Treurniet HF c.s. Ontwikkelingen in het gebruik van eerstelijnszorg: een vooruitblik tot 2020. TSG, 2006 (84): 145- 150.
3. Blokstra en Verschuren (red.) Vergrijzing en toekomstige ziektelast; prognose chronische ziekten-prevalentie 2005- 2025. RIVM rapport 260401004/2007.
4. Stichting Consument en Veiligheid, Preventie van Ongevallen in de Privésfeer, recente ontwikkelingen in trends en
nieuwe kansen, Amsterdam, februari 2007.
5. Traumacentrum Brabant. Ontwikkeling Ziekenhuisopnamen tengevolge van letsel over de periode 1998-2006., Tilburg, 2008.
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Voor de spoedzorg scenario’s hebben wij de Primos prognose voor de provincie
Utrecht gebruikt. Hierin is opgenomen de instroom van nieuwe bewoners in gebieden
zoals Leidsche Rijn. Dit leverde de Tabellen 3.1 en 3.2 op. Van 2006 tot 2015 zal de
Utrechtse bevolking toenemen van 1,18 miljoen naar 1,24 miljoen inwoners, ofwel met
circa 60.000 inwoners.
Tabel 3.1

Bevolkingsontwikkeling in de provincie Utrecht 1995-2015

Absoluut aantal (x 1000)
Waarvan man

1995
1.063

2006
1.180

48,6%

48,8 %

2015
1.236
49,0 %

Bron: CBS, Primos 2007

Tabel 3.2

Bevolking naar leeftijd en geslacht in de provincie Utrecht in
2006 en 2015 (x1000)
2006

Leeftijd in jaren
Totaal
0-4
5 - 19
20 - 44
45 - 64
65+

3.2

man
576
41
111
216
146
62

2015
vrouw
604
39
107
222
148
88

man
604
36
116
203
165
84

vrouw
631
35
111
211
168
106

Ontwikkelingen in de eerste lijn (Treurniet c.s.)

Zij schatten, op basis van een onderzoek onder 23 huisartsenposten, het nationale
zorggebruik in 2003 op 3.069.000 HAP contacten. Het aantal contacten op SEH’s
schatten zij op 1.620.000. Hiervan vindt 61,7% plaats in verband met ongeval, geweld
of automutilatie. De overige 38,3% staat in verband met een acute ziekte of
aandoening zoals pijn op de borst. Als gevolg van groei en vergrijzing van de bevolking
verwachten zij dat in 2020 het zorggebruik ten gevolge van letsel bij SEH’s 3% hoger
zal zijn dan in 2005. Zij doen geen prognoses over de spoedzorg vanuit
huisartsenposten.
3.3

Vergrijzing en toekomstige ziektelast (Blokstra en Verschuren)

Een RIVM-onderzoeksgroep heeft onder de redactie van Blokstra en Verschuren voor
tien aandoeningen prognoses over prevalentie opgesteld. Deze tien zijn hartinfarct,
beroerte, hartfalen, diabetes, dikke-darmkanker, longkanker, borstkanker, astma,
COPD en osteoporose.
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Zij maken gebruik van bestaande registratiesystemen tot 2005. De prognoses zijn in
eerste instantie gebaseerd op de bevolkingsprognose van het CBS van 2006. De
schatting van de toekomstige ziektelast maken zij op basis van drie methoden:
1.
een eenvoudige demografische projectie, rekening houdend met groei en
vergrijzing
2.
een demografische projectie zoals onder 1 met daaraan toegevoegd de trend
van de ziekte prevalentie in het verleden
3.
een demografische projectie als onder 2 maar daaraan toegevoegd te
verwachten veranderingen in overgewicht of roken.
De eerste methode is de meest gebruikte. De tweede methode levert voor de meeste
aandoeningen een betere schatting op. De derde methode passen zij toe op
bijvoorbeeld de prognose van het aantal nieuwe hartinfarct- en CVA-patiënten. Voor de
prognose van spoedzorg zijn de schattingen bij hartinfarcten en beroertes van belang.
Daarom vatten wij alleen de prognoses rond deze ziektebeelden hieronder samen.
Op basis van de eerste methode verwachten de onderzoekers een stijging van de
incidentie van het aantal jaarlijkse nieuwe hartinfarctpatiënten van 33.800 in 2005 naar
40.000 in 2015. Dat is een stijging van 8,3% De prognoses met behulp van de tweede
en de derde methode komen op nagenoeg dezelfde getallen uit. De incidentie (op
basis van de eerste methode) van het aantal jaarlijkse, nieuwe CVA patiënten stijgt van
42.800 in 2005 naar 50.400 in 2015. Dit is een stijging van 17,8%. De tweede en derde
methoden leveren nagenoeg dezelfde uitkomsten op (eerste methode 50.300 in 2015
en de tweede 50.800).
3.4

LIS Kerncijfers: letsel door Ongevallen en Geweld (Stichting Consument
en Veiligheid)

Op verzoek van het Julius Centrum heeft de Stichting Consument en Veiligheid een
analyse gemaakt van het SEH zorggebruik tengevolge van letsel over de jaren 1996 2005. In het Letsel Informatie Systeem (LIS) van deze stichting staan alle slachtoffers
geregistreerd die na een ongeval, geweld of automutilatie zijn behandeld op een SEH
afdeling van een selectie van ziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen vormen
een representatieve steekproef van ziekenhuizen met een SEH. Het LIS registreert alle
SEH-behandelingen vanwege letsel alsmede de opnamen die daaruit voortvloeien en
het soort letsel. De Stichting Consument en Veiligheid vergeleek voor ons de periode
1996 tot en met 2000 en de jaren 2001 tot en met 2005 met elkaar. Het “opblazen” van
de uitkomsten van de LIS registratie (bij een steekproef van SEH’s) tot landelijke cijfers
deed de stichting zelf. Hieronder doen wij verslag.
Over de periode 2001-2005 bedraagt het SEH zorggebruik vanwege letsel 890.000
spoedzorg contacten (Tabel 3.3) . Dat is 13,1% lager dan gemiddeld in de periode
1996-2000, toen het gebruik lag op het niveau van 1.024.000.
Over deze periode leidden 8% van alle SEH contacten tot een opname (van 2001-2005
was dit 10%). Anders gezegd: het aantal opnamen vanwege letsel steeg van 81.000
naar 89.000 patiënten. Uit Tabel 3.3 blijkt verder dat meer mannen letsel oplopen dan
vrouwen. De leeftijdsverdeling blijft voor beide perioden nagenoeg constant, zowel bij
alle SEH contacten als bij de opgenomen patiënten.
Een overzicht van door derden gemaakte trendanalyses en scenario’s over spoedzorg

53

Tabel 3.3

SEH-contacten in verband met letsel over de
periode 1996-2015
1996 - 2000
1.024
58%
42%

2001 - 2005
890
58%
42%

-waarvan 0 – 19 jaar
20 - 64 jaar
65+

32,9%
57,1%
10,0%

32,5%
56,6%
10,9%

-waarvan opgenomen
-waarvan man
-waarvan vrouw

81.000
51%
49%

89.000
51%
49%

-waarvan 0 – 19 jaar
20 - 64 jaar
65+

20,6%
43,8%
35,6%

19,8%
44,7%
35,5%

Gemiddeld aantal contacten per jaar
-waarvan man
-waarvan vrouw

Bron: LIS, Stichting Consument en Veiligheid, 2007

In een andere publicatie geeft de Stichting Consument en Veiligheid aan dat de
hierboven vermelde daling6) vooral veroorzaakt wordt door een daling van 26% van het
aantal ongevallen in de privésfeer sinds 2000. Voor sportblessures is die daling 16%.
De Stichting geeft aan dat de daling zich vooral voltrekt bij de lichtere sportblessures.
Daarom daalt het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van letsel niet. Tabel 3.4
geeft de absolute aantallen patiënten per jaar gedurende de periode 2001-2005. De
huisartsen hebben per jaar 1,7 miljoen contacten, de SEH’s 840.000. Over de hele linie
neemt het aantal ongevallen af. Geweld en automutilatie evenals suïcide neemt toe.
Tabel 3.4

Spoedzorgcontacten en opnamen per jaar gedurende de
periode 2001-2005 naar soort letsel (x 1000)

Totaal
Privé-ongevallen
Sportblessures
Arbeidsongevallen
Verkeersongevallen

Huisartsconsulten
*
1700
690
590
180
220

SEHcontacten
*
840
480
160
85
130

Ziekenhuisopnamen
*
100
65
12
5
21

Bron: Stichting Veiligheid en Consument, kerncijfers 2007; Amsterdam, 2007
*) Door afrondingsverschillen kloppen de totalen niet

6) Stichting Consument en Veiligheid, preventie van Ongevallen in de Privésfeer, recente ontwikkelingen in trends en nieuwe kansen. Amsterdam, februari 2007
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3.5

Ontwikkeling Ziekenhuisopnamen tengevolge van letsel
over de periode 1998-2006 in de regio Midden Brabant.

Het Traumacentrum Brabant, gevestigd in het Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg, heeft over
de periode 1997 tot en met 2006 nauwkeurig geregistreerd, welke opnamen
plaatsvonden in verband met letsel (Tabel 3.5). Het aantal opnamen steeg van 937 in
1998 naar 982 in 2006. Wat opvalt is een stijging van opnamen vanwege letsel ten
gevolge van een val. Niet in de tabel vermeld is het feit dat binnen deze groep vaak
opnamen plaatsvinden vanwege een columnfractuur. Ook valt de stijging op van het
letsel ten gevolge van geweldpleging van vijf in 1998 naar 22 in 2006. Wij merken hierbij
op, dat er in 1998 sprake kan zijn van onderrapportage.
De ernst van het letsel van opgenomen patiënten neemt toe. Dat blijkt in Tabel 3.6 uit de
groei van het aantal opnamen in verband met multitrauma (3,2%) en ernstige
neurotrauma’s (9,7%) en de toename van de gemiddelde Injury Severity Score (ISS een
indicator voor de ernst van de trauma ) van 8.2 naar 8.8.
Tabel 3.5

Ontwikkeling spoedzorgvraag in verband met letsel 1998-2006
1998

Totaal
Aantal opgenomen patiënten in
verband met
Vervoersongeval
Val
Externe oorzaken
Geweldpleging
Overig
Missing

2006

Gemiddelde verandering
per jaar

937

982

07%

(1)

(2)

373
438
113
5
4
4

356
486
108
22
12
0

(2) / (1)
gedeeld door 8
- 0,57%
1,4%
- 0,6%
55,0%
-

Bron: St. Elisabeth ziekenhuis te Tilburg, traumaregistratie 1998-2006

Tabel 3.6

Ontwikkeling spoedzorgaanbod in verband met letsel
1998-2006
1998

Totaal aantal opgenomen
patiënten
Gemiddelde leeftijd in jaren
Vrouw
Injury Severity Score (gemiddeld,
mediaan)
Multitrauma’s
Ernstige neurotrauma’s
Ondersteuning heliteam
Verpleegduur in dagen (gemiddeld,
mediaan)
Intensive Care-opnamen in dagen
Intensive Care-duur in dagen
(gemiddeld, mediaan)

2006

(1)

(2)

Gemiddelde verandering
per jaar
(1) / (2) gedeeld door 8

937

982

0,1%

42,6
39,6
%
8,2
(5)
118
50
16

46,3
41,0

1,0%
-

8,8
(8)
149
89
32
8,3

3,2%
9,7%
12,5%
-

173
6,9 (2)

1,3%
-

10,4(5)
157
6,5(3)
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3.6

Samenvatting

Uit de vijf hier besproken studies komt naar voren, dat
•
voor regionale prognoses meestal gebruikt wordt gemaakt van de
Primos prognose
•
de bevolking van de provincie Utrecht zal toenemen van 1,18 miljoen in 2006
naar 1,24 miljoen in 2015;
•
er in Nederland in 2003 drie miljoen HAP contacten en 1,6 miljoen
SEH-contacten plaatsvonden. Van deze SEH-contacten hield 61,7% verband
met letsel;
•
het SEH-zorggebruik ten gevolge van letsel in 2020 drie procent hoger wordt
geschat dan in 2005;
•
het aantal nieuwe patiënten met een hartinfarct per jaar zal stijgen van 3.800 in
2005 naar 40.000 in 2015;
•
het aantal nieuwe CVA patiënten per jaar stijgt van 42.800 in 2005 naar 50.400
in 2015;
•
over de periode 2001-2005 het SEH-zorggebruik vanwege letsel
13,1 % lager dan gemiddeld in de periode 1996-2000;
•
tien procent van het aantal SEH-contacten vanwege letsel in de
periode 2001-2005 leidde tot een ziekenhuisopname;
•
de genoemde daling van 13,1% vooral wordt veroorzaakt door daling van het
aantal privé-ongevallen (2001-2005: 26%) en sportletsels
(13 % in dezelfde periode);
•
huisartsen in de periode 2001-2005 gemiddeld 1,6 miljoen patiënten per jaar
hebben met letsel en SEH’s 840.000;
•
het aantal opnamen vanwege valpartijen stijgt, in het bijzonder vanwege een
collumfractuur;
•
over het algemeen de ernst van het letsel van opgenomen patiënten.
Tot zover de beschikbare resultaten uit andere studies. Wij gebruiken deze bij de
berekening van de eigen toekomstscenario’s voor de provincie Utrecht in hoofdstuk 8.
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De Spoedpost Waterland 30% minder zelfverwijzers1)

4

Roeland Drijver

4.1

Inleiding

Drie mensen in de regio Waterland vonden elkaar in de ambitie om acute zorg te
verbeteren: bestuursvoorzitter van het Waterlandziekenhuis (WLZ), Jeltje Schraverus,
de voorzitter van de Coöperatie Huisartsenposten Zaanstreek Waterland. Tony den
Hollander, en de projectleider Spoed van het Nederlands Huisartsen Genootschap,
Roeland Drijver. Toen was al bekend dat het Waterland Ziekenhuis en daarmee de
Spoedeisende Hulp (SEH), een ingrijpende verbouwing zou ondergaan. Het plan voor
één loket was geboren.
In augustus 2003 is de projectgroep samenwerking SEH-HAP ingesteld, in december
gaven alle stakeholders (medische staf, directie ziekenhuis en huisartsen) het groene
licht2 voor het project Eén Loket Spoed (ELS)3 Op 26 april 2005 is de Spoedpost
Waterland geopend.
De naam is zorgvuldig gekozen4: Spoed om te signaleren dat het acute zorg betreft en
post om de centrale locatie in de regio te duiden.
Reden voor samenwerken is de opvatting dat de patiënt centraal moet staan. En de
toenemende druk op de acute geneeskundige voorzieningen. De opvatting dat de patiënt
centraal staat kent gevolgen voor de samenwerking. Vanuit het patiëntenperspectief zijn
samenhang, snelheid en continuïteit in de zorg gewenst. Bij meer samenhang en
snelheid wordt meer samenwerking tussen professionals en organisaties verondersteld.
De patiënt die in de avond, nacht of weekend een gezondheidsprobleem heeft, weet niet
of hij naar het ziekenhuis of de huisartsenpost moet. Met als risico dat hij zich niet laat
leiden door wat medisch gezien het juiste loket is, maar door wachttijden of voorkeuren.
In 2002 was op de SEH van het Waterland Ziekenhuis 70% van de patiënten
zelfverwijzer5. Een deel van de patiënten met een spoedvraag hoeft objectief gezien
geen spoedzorg, maar advies of geruststelling. De medische klachten liggen dus deels
op het terrein van de huisartsgeneeskunde. Een en ander moet ook in relatie worden
gebracht met een toenemende groep allochtonen die niet gewend is aan echelonering
van de Nederlandse gezondheidszorg.
1)

alle hier geciteerde documenten zijn te downloaden van www.integratedcare.nl/spoedzorg

2)

Startnotitie ELS, november 2003

3)

Projectopdracht ELS, februari 2004

4)

Bedacht door Erica Bouma, o.a. eindredacteur NHG-Telefoonwijzer

5)

Startnotitie ELS, november 2003
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Er zijn meer redenen voor verregaande samenwerking: de demografische ontwikkeling,
bevolkingstoename door stadsuitbreiding en veroudering, en de arbeidsmarkt
ontwikkeling. Het dwingt tot nadenken over een verantwoorde opvang voor iemand met
een acute zorgvraag. Dit speelt in Waterland des te meer, omdat Purmerend een vinex
locatie is met een verwachte groei naar medische zorg van 20%1 in 2015.
Ambitie
Relatief dure ziekenhuisvoorzieningen en hoog opgeleide professionals worden hierdoor
(te) zwaar en onnodig belast. Daarnaast wordt de functie van huisarts als poortwachter
uitgehold.
Aan ziekenhuiszijde bestaat de angst voor voortschrijdende juridisering van de zorg.
Daarom wordt geen enkele patiënt aan de poort geweigerd, maar altijd door een
medische verantwoordelijke gezien. En door het groeiende aantal zelfverwijzers wordt de
SEH als tweedelijns voorziening acute geneeskunde in zijn ontwikkeling belemmerd.
De huisartsen streven naar behoud van de 24-uurszorg en een duidelijke
herkenbaarheid. Het ziekenhuis streeft ernaar patiënten uit de regio Waterland adequate
tweedelijnszorg te bieden. Waar mogelijk, wil het ziekenhuis samenwerking met andere
zorgaanbieders. Samenwerking is belangrijker dan belemmeringen door wet- en
regelgeving.
De Spoedpost Waterland is dus opgericht om samen te werken in de avond, nacht en
weekenden. Uitgangspunten als de goede kwaliteit van de acute geneeskunde te
waarborgen, de werklast te beheersen en invulling te geven aan een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, kunnen zo optimaal gerealiseerd worden. Het grootste voordeel
valt te genereren als een logische patiëntenroute wordt ontworpen.
4.2

Het zorgmodel van de spoedpost

Voor het inrichten van de Spoedpost is een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van de
verschillende zorgvragen gemaakt. Voor de kwaliteitsanalyse werden in de projectfase
van twee zaterdagen en twee zondagen alle fysieke contacten op SEH en HAP
beoordeeld, en ingedeeld naar aard en complexiteit van de diagnostiek en behandeling.
Tegelijkertijd heeft een groep chirurgen, huisartsen en verpleegkundigen onderzocht
welke categorieën acute zorgvragen eenvoudige en te protocolleren zorg betroffen,
ervan uitgaand dat deze zorg via taakherschikking kan worden verricht door daartoe
opgeleide SEH-verpleegkundigen

1 Startnotitie ELS, november 2003
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De kwaliteitsanalyse van de fysieke contacten op SEH Hulp én HAP2 gaf het volgende
beeld:
Kleine traumatologie
16% (exclusief snij- of schaafwond)
Snij- of schaafwond
10%
Overige huidklachten
10%
KNO-klachten
13%
Oogklachten
8%
Overige kleine zorgvragen
4%
Overige complexe klachten 39%
Deze cijfers lijken representatief. Eenzelfde niet gepubliceerd onderzoek in Venlo van
603 fysieke weekendconsulten op SEH en HAP (88% HAP, 12% zelfverwijzers SEH)
toont dat 370 consulten eenvoudige spoedzorg (bovenstaande klachten) betroffen.
Het Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedeisende Zorg (Giesen3) komt in een
onderzoek in opdracht van het College van Zorgverzekeraars tot vergelijkbare cijfers. De
top 10-klachten op de HAP betreffen in dit onderzoek merendeels onschuldige
infectieuze aandoeningen die deels geprotocolleerd kunnen worden afgehandeld.
Slechts 5% van de klachten is potentieel levensbedreigend. Behandeling van de rest kan
worden gepland. Van door de huisarts via een ambulance verwezen patiënten wordt
80% opgenomen. Kennelijk is de eerste lijn uitstekend in staat te selecteren en het juiste
hulpverleningsniveau in te zetten, luidt de conclusie van Giesen.
Beschrijving van het model
De Spoedpost is ingericht met een front- en een backoffice. De frontoffice, het
telefonische én fysieke loket, kent de functies triage en advies. Triage regelt de instroom
van patiënten. De huisarts draagt de verantwoordelijkheid. De instroom van patiënten
wordt geregeld door huisartsgeneeskundige triage omdat zo goed onderscheid valt te
maken tussen niet-urgente en urgente zorgvragen en tussen niet-complexe en complexe
behandeling.
Triage betekent de urgentie bepalen én het vervolgtraject indiceren. Nieuw is dat de
triagist het vervolgtraject kiest uit vier mogelijkheden: advies, basis acute zorg,
generalistische zorg en complexe zorg. Resultaat: patiëntgericht werken via één ingang.
Met als pluspunt duidelijkheid en gemak voor de patiënt. Advies behelst telefonische
zelfzorgadviezen.
In de backoffice wordt in de behandeling onderscheid gemaakt tussen basis acute zorg,
generalistische zorg en complexe zorg. In de basis acute zorg behandelt de
kortelijnsverpleegkundige (KLV)4 kleine trauma’s en andere goed te protocolleren
klachten; doorgaans eenvoudige spoedzorg en eerstelijns problematiek, zoals huid-,
oog- en KNO-klachten.

2 Drijver en Van Campen Functies en competenties op de Spoedpost, augustus 2006 / CBOG Rollen en aakverdeling in de geïntegreerde acute zorg deel 1, 2007
3 Kenniscentrum Huisartsenposten en Spoedeisende zorg Toekomstige samenwerking tussen deHuisartsenpost en de Spoedeisende Eerste Hulp 2003
4 Kortelijnsverpleegkundige is een SEH-verpleegkundige met aanvullende scholing (geen nurse practitioner)
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Generalistische zorg vereist huisartsgeneeskundige expertise in telefonische of fysieke
consulten en huisbezoeken. In consulten gaat het meestal om ingewikkelde differentiaal
diagnostiek, medicatie voorschrijven en kinderen beoordelen. De visites betreffen vooral
bejaarden met multipele problematiek waarbij zowel de ingewikkelde differentiaal
diagnostiek als de context van de patiënt een rol speelt.
Complexe zorg is nodig als specifieke orgaankennis of aanvullend onderzoek is vereist,
of wanneer vitale functies in gevaar zijn, zoals bij door ambulance binnengebrachte of
verwezen patiënten.
• Het kenmerk van de Spoedpost Waterland is dat de telefonische toegang, de
fysieke toegang en de regie zijn samengebracht. De belangrijkste aspecten zijn:
• Onderscheid tussen complexe en niet-complexe zorg in plaats van de domeinen
eerste en tweedelijns;
• Één loket voor spoed (frontoffice), zowel telefonisch als fysiek
• Ontwerp frontoffice vanuit een eerstelijns visie;
• SEH en HAP dragen samen verantwoordelijkheid voor de behandeling in de
backoffice;
• Inzet van getrainde SEH-verpleegkundigen (KLV) voor basis acute zorg
De Spoedpost leidde ook tot nieuwe producten:
• Triageprotocol voor zelfverwijzers inclusief het toewijzen van het vervolgtraject
(Rode Kaart);
• 50 Behandelprotocollen basis acute zorg, waarin patiënten met eenvoudige
spoedpost geprotocolleerd worden behandeld (Spoedpost protocollen Waterland);
• Scholing, regie arts, een meewerkend voorman/voorvrouw die toezicht houdt op
de triage, op de acute zorg en de huisbezoeken.
Competenties
In opdracht van het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg
(CBOG, destijds MOBG) is in 2005-2007 een aantal onderzoeken uitgevoerd5 zoals het
formuleren van functies op de Spoedpost als onderdeel van de acute-zorgketen. In dit
rapport6 en in het Functieprofiel de Regiearts7 zijn de competenties beschreven voor de
functies triage, basis acute zorg en regio arts voor dezelfde zeven taakgebieden als die
van de medisch specialistische opleiding
Voor elk van deze zeven taakgebieden zijn gedragscompetenties nodig.
Gedragscompetenties moeten worden gezien als voorwaarde voor dat specifieke
taakgebied. In tegenstelling tot bij de competenties van de zeven taakgebieden, zijn
gedragscompetenties voor elke functie hetzelfde. Alleen de keuze van de
gedragscompetenties verschilt per functie en per taakgebied. De 32
gedragscompetenties vormen het competentieboek8. Per functie worden bij alle zeven
taakgebieden de competenties, de resultaten en gedragscompetenties beschreven.

8 CBOG Rollen en taakverdeling in de geïntegreerde acute zorg deel 1, 2007
9 Drijver en Van Campen Functies en competenties op de Spoedpost, augustus 2006 / CBOG Rollen en taakverdeling in de geïntegreerde acute zorg deel 1,
2007
10 Drijver en Van Campen Functieprofiel: de Regiearts (augustus 2005) / CBOG Rollen en taakverdeling in de geïntegreerde acute zorg deel 1, 2007
11 Drijver en Van Campen Functies en competenties op de Spoedpost, augustus 2006 / CBOG Rollen en taakverdeling in de geïntegreerde acute zorg deel 1,
2007
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Onderzoek naar kwaliteit
In mei 2005 was de Spoedpost een startende organisatie. De eerste maanden bleek dat
andere of aanvullende afspraken gemaakt moesten worden over de samenwerking en
werkwijze. Onder medewerkers bestond onvoldoende duidelijkheid over de organisatie.
Grote aandacht kreeg de scholing om doktersassistenten en SEH-verpleegkundigen te
laten functioneren in de nieuwe functies van triagist respectievelijk basis acute zorg.
De evaluatie van alle functies en van de taakverdeling, bevindingen van de nulmeting in
20079 en de herhaalmeting in 200710 van de triage en basis acute zorg (voorjaar
2006) zijn aan de hand van audits en 360 graden feedback (in een digitaal
competentiesysteem) gerapporteerd aan het CBOG.
4.3

Wetenschappelijke evaluatie

Het onderzoeksrapport van Prismant bevat de evaluatie met een pre-test posttest design van de Spoedposten Waterland en Haarlem-Zuid in vergelijking met
twee controlelocaties die met gescheiden locaties van SEH en HAP werken.
Effecten van Spoedposten zijn onderzocht en beschreven vanuit het perspectief
van de patiënt, de professionals en organisaties alsmede de verzekeraar en
overheid. Materiaal werd verzameld via vragenlijsten en verdiepingsinterviews
met medewerkers en patiënten, door gegevens aan het
ziekenhuisinformatiesysteem en het waarneeminformatiesysteem te onttrekken
en door gegevens over de doorstroming te registreren. Hieronder volgt een korte
samenvatting van de onderzoeksresultaten.
Effect voor de patiënt
Verondersteld werd dat de Spoedpost de patiënt duidelijkheid verschaft: hij hoeft niet te
kiezen. In dit onderzoek oordeelden patiënten niet positiever over de Spoedpost dan
over de traditionele situatie. In Haarlem-Zuid was hun oordeel vergelijkbaar of kritischer
dan in de controlelocatie. In Purmerend waren patiënten over het telefonische contact
meer tevreden.
Een verklaring kan zijn dat bij beide Spoedposten aspecten die een voordeel voor de
patiënt kunnen betekenen, zoals één balie en triage met voldoende privacy, onvoldoende
waren gerealiseerd. Patiënten waren in Purmerend tevreden over de wachttijd, in
Haarlem minder. Bekend is dat de wachttijd tot het moment van dienstverlening een
belangrijke factor is bij het bepalen van het eindoordeel.
De doorlooptijd, telefonisch en fysiek, was op beide locaties fors verminderd, maar zijn
bij beide controlelocaties gestegen.

13 Drijver en Van Campen Functies en competenties op de Spoedpost, augustus 2006 / CBOG Rollen en

taakverdeling in degeïntegreerde acute zorg deel 1,

2007
14 Marleen Teunis Rapportage Spoedpost Waterland, augustus 2007/ CBOG Rollen en taakverdeling in de geïntegreerde acute zorg deel 1, 2007
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Effect voor medewerkers
De beleving
Het Prismant onderzoek toont aan dat de integratie van de eerste- en tweedelijn in de
vorm van deze Spoedpost gepaard ging met ontevredenheid onder medewerkers. Een
deel geloofde niet in het spoedpost model, voornamelijk de kant van het ziekenhuis. Een
ander deel was positiever over het model, in het bijzonder de huisartsen. Ze toonden
affiniteit, maar vonden wel dat de praktijk te veel verschilt van het theoretische model.
Bovendien zijn ze bang voor uitholling van de rol van de huisarts in de acute zorg. Om
het spoedpostmodel te laten slagen vonden veel geïnterviewden dat integratie en
samenwerking moeten verbeteren.
Werkdruk huisarts
Huisartsen vreesden dat de Spoedpost de werkbelasting verhoogt. Het Prismant
onderzoek toont dat sprake is van een stijging van het aantal contacten in het
huisartsendeel. Maar het is de vraag of de werkdruk van de huisarts erdoor werd
vergroot. Doktersassistenten en verpleegkundigen hadden immers een andere rol
gekregen. In Purmerend waar het aantal contacten met 13 % steeg, ziet de KLV
inmiddels ook 13 % van alle contacten, met name zelfverwijzers. In Haarlem-Zuid ziet de
arts-assistent nog veel zelfverwijzers. Huisartsen zijn wel op beide locaties procentueel
meer consulten op de Spoedpost gaan doen in plaats van dat de vraag telefonisch wordt
afgehandeld. Dit is niet te verklaren door een veranderende urgentieclassificatie. Het is
een tendens die ook op de controlelocaties gezien wordt. Dat dit een landelijk trend is,
blijkt uit de meetweken spoedzorg (hoofdstuk 3).In de vragenlijst en tijdens de interviews
waren huisartsen over de werkdruk kritischer dan andere medewerkers.
Inkomenseffect medisch specialist
Het Waterlandziekenhuis en zorgverzekeraar stonden gedurende de pilot garant voor
behoud van de SEH-omzet van de maatschap chirurgie. Inkomensverlies was voorzien
op grond van de volgende redenering. Een bezoek aan de SEH wordt gezien als een
eerste polikliniekbezoek (epb). De productie van onder andere het aantal epb’s bepaalt
in de huidige financieringsystematiek het honorarium van medisch specialisten. De
daling van het aantal SEH-patiënten die is veroorzaakt door een Spoedpost, heeft
consequenties op de omzet op de SEH en de inkomens van de medisch specialisten. Er
ontstaat echter ook ruimte om andere activiteiten te ontplooien die eerder genoemde
effecten mogelijk compenseren. In de toekomst wordt spoedzorg gefinancierd uit het A0segment dat niet aan de markt wordt overgelaten. Welk effect heeft dit op het inkomen
van medisch specialisten bij verregaande invoering van de DBC-systematiek? Het
honorarium maakt onderdeel uit van de spoed-DBC. De hoogte van het inkomensdeel
zal derhalve de prikkel tot productie bepalen. Wanneer het inkomensdeel gebaseerd
wordt op een beperkte tijdsbesteding, zal er weinig prikkel bestaan voor een hoge SEHproductie. Dit is afhankelijk van de vaststelling van de spoed-DBC. Na afloop van de pilot
heeft de zorgverzekeraar toegezegd eenderde van de kosten voor de KLV voor zijn
rekening te nemen. Evenals de gedoogregeling waarbij het Waterlandziekenhuis een
epb in rekening brengt voor een consult KLV.
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Taakverschuiving
In Purmerend kwam 20 % van de consulten, waaronder de helft van de zelfverwijzers,
terecht bij de KLV. Zij werkt voor een belangrijk deel protocollair. De van oorsprong SEHverpleegkundigen waren kritisch over deze taakverrijking.
Ook de doktersassistenten moesten wennen. Vaak vergden de nieuwe functies andere
competenties, dus forse omscholing. Zeker hier was merkbaar dat realiseren van een
spoedpost een proces is waar iedereen in z’n rol moet groeien.
Triage
In de praktijk werden verschillende soorten triage gebruikt: het Manchester Triage
Systeem, de NHG-TelefoonWijzer en zelf ontwikkelde systemen, zoals de Rode kaart
voor zelfverwijzers. Medewerkers waren hierover niet altijd tevreden. Een nadeel was dat
deze systemen soms lastig te vergelijken waren.
Dit onderzoek bevestigde eerder onderzoek dat het grootste deel van de acute
zorgvraag bestaat uit laagurgente klachten die de eigen huisarts in de reguliere uren kan
behandelen. Door effectieve triage kon het aantal contacten op de post worden beperkt.
Het onderzoek toonde echter niet aan dat de Spoedpost een groter deel van de
patiënten hielp met zelfzorgadviezen. Het percentage telefonisch afgehandelde
contacten was gedaald.
De meeste geïnterviewden vonden dat triage goed kan worden uitgevoerd door
doktersassistenten zoals op beide locaties. Wellicht kan het recent ontwikkelde
Nederlands Triage Systeem (NTS) uitkomst bieden voor de beperkingen van
verschillende systemen.
Effect voor de organisatie
Patiëntenstromen
De Spoedpost in Purmerend veronderstelt een afname van de contacten van het
ziekenhuisdeel en een toename van de contacten van het huisartsendeel. Dit onderzoek
toont dat de Spoedpost Waterland op korte termijn de verwachte verschuiving in
patiëntenstromen heeft weten te realiseren. Het huisartsendeel zag een stijging van
contacten met patiënten met een acute zorgvraag. De ziekenhuiskant kreeg minder
zelfverwijzers en meer verwijzingen van de huisarts. Het aantal patiënten op de SEH
daalde spectaculair met 30 %. Deze veranderingen lijken door de introductie van de
Spoedpost te zijn veroorzaakt omdat de controlevariabelen (geslacht, leeftijd en urgentie)
nagenoeg gelijk bleven en genoemde veranderingen in patiëntenstromen bij de
controlelocaties niet waarneembaar of zelfs sterk omgekeerd waren. Tegelijk blijkt uit dit
onderzoek dat een toenemend deel van de eenvoudige spoedzorg werd gezien door de
huisarts en de KLV. De Spoedpost zorgt er derhalve voor dat niet-complexe acute zorg
zoals kleine traumatologie en zelfverwijzers, meer terecht komt bij de eerstelijn.
Financiële gevolgen ziekenhuis
De financiële gevolgen voor het Waterland Ziekenhuis waren in 2006 en 2007 beperkt.
De verschuiving van de declarabele productie van het ziekenhuisdeel naar het
huisartsendeel werd gecompenseerd doordat contacten van de KLV werden
geregistreerd als een ziekenhuis-DBC.
.
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Zonder afspraken met de zorgverzekeraar waren de inkomsten in de huidige
financieringssystematiek verminderd, omdat het aantal SEH-bezoeken daalde. Een
schatting is op basis van de gegevens uit dit onderzoek niet mogelijk. Nadere
kwantificering van de ombuiging en de onderverdeling van de daling tussen de
verschillende specialismen/DBC’s zijn hiervoor noodzakelijk
Financiële gevolgen huisartsenpost
Voor de Coöperatie Huisartsenpost Zaanstad Waterland kon de substitutie van tweedenaar eerstelijns positieve gevolgen hebben op het budget. Het tarief dat deze Huisartsen
Diensten Structuur (HDS) in rekening mag brengen van de Nederlandse Zorg Autoriteit
(NZA), bestaat uit een honorarium voor de dienstdoende huisartsen en een bedrag aan
infrastructurele kosten voor de instandhouding van de huisartsenpost. Deze
infrastructurele kosten zijn bijvoorbeeld loonkosten voor doktersassistentes,
huisvestingskosten, kosten voor vervoer en automatiseringskosten. De normering is
gebaseerd op een bedrag per inwoner in het werkgebied van de HDS. Het basisbedrag
is € 10,40 per inwoner (niveau 2007). Aangezien Spoedpost Waterland voor de
substitutie zorgde, kon de HDS tijdens de onderhandelingen met de zorgverzekeraar het
tarief ter discussie stellen en een verzoek tot verhoging indienen.
Spoedposten worden vooralsnog geconfronteerd met twee financieringssystemen. Het
fenomeen Spoedpost is een experiment, het vereist dus afspraken met de
zorgverzekeraar. Deze heeft een cruciale rol bij het slagen.
4.4

Procesevaluatie

Er bestond veel animo voor de Spoedpost. Twee verschillende culturen konden een
Spoedpost met één loket vormen. Op inhoud vonden professionals elkaar; aandacht voor
de verschillen in visie, cultuur en attitude was een voorwaarde. Om een brug te slaan
diende gepraat en geluisterd te worden. Investeren in draagvlak en cultuurverandering
was evident op alle niveaus.
Het was goed mogelijk tot een nieuwe taakverdeling te komen, maar dit ontstond niet
vanzelf. Zo waren voor het uitvoeren van triage nieuwe competenties nodig, geen
bestaande functies. De doktersassistenten op de SEH misten competenties die bij triage
noodzakelijk zijn, en SEH-verpleegkundigen waren door opleiding niet ‘vanzelf’ capabel
om in de eerstelijn te werken.
Een factor van betekenis bij taakherschikking was de houding van de maatschap
chirurgie. Deze hechtte zeer aan het werk van de arts-assistent en zag delegeren aan
verpleegkundigen als concurrentie voor het opleiden van deze artsen.
Voor zo’n vergaande samenwerking als in de Spoedpost, was de juiste attitude van
sleutelfiguren een must. Bestuurders moesten het samen willen. Minstens even
belangrijk was de houding van het management. Oog hebben voor cultuurverschillen en
belangen, oor hebben voor weerstand en vragen en vooral competenties in
veranderingsmanagement bleken belangrijke voorwaarden. Er was te weinig
geanticipeerd op de positie van de leidinggevenden. Ze moesten vaardig kunnen
omgaan met veranderingsprocessen, met het laten samenvloeien van de culturen en
zeker met communicatie. Communicatie heeft terecht veel aandacht gekregen.
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De aanstelling van een inhoudelijke projectleider gaf de kwaliteitsontwikkeling een goede
impuls. Instrumenten en werkprocessen dienden immers voortdurend te worden
aangepast en verbeterd. Triage aan één loket met de juiste instrumenten door triagisten
met de juiste competenties werd gerealiseerd, maar vereiste training en coaching on the
job.
De huidige wet- en regelgeving plus de financiering hebben een remmend effect op het
realiseren van een Spoedpost. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid daarentegen,
zijn in het algemeen duidelijk vastgelegd en vormen geen beletsel.
Ten slotte, een groot deel van de uitkomsten van de procesevaluatie waren niet zozeer
specifiek voor het vormen van een Spoedpost als wel voor het veranderen in het
algemeen. Het kenmerkt de gezondheidszorg om sterk gericht te zijn op de uitvoering en
te weinig op het proces. Bij de Spoedpost geldt dit sterker omdat de zorginstelling
‘huisartsenpost’ organisatorisch in een pioniersfase zit.
4.5

Aanbevelingen voor de invoering van Spoedposten11 in Nederland

Ontwikkel visie en strategie
Als professionals willen innoveren is visie meestal aanwezig, maar een strategie om
deze visie te realiseren wordt doorgaans vergeten. Sterke en zwakke kanten van de
bestaande organisatie en van de gewenste organisatie moeten in kaart worden gebracht.
Waarna gezorgd dient te worden dat de kansen en afbreukrisico’s zoveel mogelijk
bekend zijn. Kortom, een duidelijk kader en plan creëren.
Ontwerp een projectstructuur
Beginnen met een projectgroep met afspraken over verantwoordelijkheid en
bevoegdheid zodat de leiding voldoende macht heeft. Continuïteit wordt gewaarborgd
door voor de periode van het project verantwoordelijke bestuurders en
projectmedewerkers te benoemen. Leidinggevenden en teamleiders doen de
verandering er nu ‘bij’. Het is echter professioneler om aparte formatie vrij te maken voor
de implementatie. Zo ontstaat voldoende perspectief bijbetrokkenheid,
verantwoordelijkheid en continuïteit. Het gezamenlijk vaststellen van de
randvoorwaarden, de middelen en bevoegdheden en het scherp scheiden van inhoud en
voorwaarden zijn essentieel voor de voortgang. Daarom is een inhoudelijke projectleider
benoemen raadzaam, zo niet noodzakelijk.
Stel leidinggevenden aan met competentie in veranderen
Een van de belangrijke adviezen is om leidinggevenden met een vaardigheid in
veranderen aan te stellen. De competenties van het management dienen gericht te zijn
op innovatie en implementatie, creativiteit, omgaan met onzekerheden, zoeken naar
nieuwe mogelijkheden en op communicatie. Zij hebben een voorbeeldfunctie inzake
samenwerking en implementatie. Het is een baan buiten de reguliere kantooruren omdat
zij alleen door dagelijks aanwezig te zijn de werkvloer kunnen aansturen. Een
eenkoppige leiding is een belangrijke succesfactor en voorkomt dat problemen tussen
SEH en HAP ‘over de schutting worden gegooid’. De medische leiding hoort te worden
verankerd in de dagelijkse leiding.

11 Drijver De eerste stappen van de Spoedpost, juli 2007 / CBOG Rollen en taakverdeling in de geïntegreerde acute zorg deel 1, 2007
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Dit dient verschillende doelen: professionals weten zich vertegenwoordigd, managers
hebben een aanspreekpunt, de kwaliteit blijft scherp in zicht, huisarts noch medisch
specialist wordt ondergesneeuwd. Een huisarts én medisch specialist, beiden met
bevoegdheid, horen deze functie in te vullen.
Check of medewerkers bereid en bekwaam zijn voor de nieuwe functie
Er is onderzoek nodig om te beoordelen of medewerkers bereid en bekwaam zijn om op
een andere manier te werken. Dit kan door de functies te beschrijven, inclusief de
verantwoordelijkheden en bevoegdheden, door de competenties en mogelijkheden van
iedereen te inventariseren. En daarna te investeren in persoonlijke ontwikkelingsplannen
(POP). Om een spoedpost team te bouwen is het nodig de kracht van het spoedpost
team in kaart te brengen.
Communiceer over ambities en tussentijdse resultaten
Over de schriftelijke en mondelinge communicatie moet tevoren worden nagedacht. Voor
de interne communicatie zijn mijlpalen als de start en het behalen van tussentijdse
resultaten goede hulpmiddelen. Dus mijlpalen creëren door concrete resultaten te
benoemen. Ook moeten bij de aanvang de communicatielijnen wijd openstaan,
bijvoorbeeld door een digitaal forum waarin projectleiding, medici en
afdelingsmanagement participeren. Zowel per functiegroep als met een platform voor alle
betrokkenen. Bij de externe communicatie hoort een pr-campagne met
publieksvoorlichting zoals het inzetten van flyers en berichten in de regionale media.
Borg de kwaliteit van medisch handelen
Goede gezamenlijke voorbereiding van de taken maakt een nieuwe taakverdeling
mogelijk. De verandering in attitude van defensief naar huisartsgeneeskundig of van
risicovol naar veilig ontstaat niet vanzelf. Het vereist communicatie,
competentiemanagement, instrumentarium en onderwijs. In Waterland zijn voor de
fysieke triage de Rode Kaart en voor de behandeling van de basis acute zorg de
Spoedpost protocollen ontworpen. Deze kwaliteitsinstrumenten en de scholing zijn
landelijk inzetbaar.
Koppel triage aan competenties, niet aan beroepen
Triage dient te worden gekoppeld aan competenties, niet aan beroepen als
doktersassistente of verpleegkundige. De fysieke triage, mits de juiste competenties er
zijn, is simpeler aan te leren dan de telefonische waarin communicatie, ervaring met
contextuele factoren en omgaan met risico’s een grote rol spelen. Een groot voordeel is
het werken met een eenduidig triagesyteem. Het Nederlands Triage Systeem is hiervoor
binnenkort beschikbaar.
Kies voor competentiemanagement
Het gebruik van competentieprofielen heeft in de Spoedpost Waterland aangetoond wat
een functie behelst en wat die vereist. Door dit te doen op basis van de
domeinverantwoordelijkheid is objectief benoemd wat – en vooral welk gedrag – van de
medewerker wordt verwacht, onafhankelijk van de functionaris en de mores in de
organisatie.
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Dus als duidelijk is welke competenties noodzakelijk zijn om het bedrijfsplan te
realiseren, is het verband gelegd tussen een competente medewerker en effectieve
prestatie. Per individu is dit bespreekbaar en stuurbaar. Het effect van
competentieprofielen leert op welke onderdelen scholing nodig is. Groot voordeel is dat
de organisatie kan worden ingericht, getoetst en verbeterd op basis van deze
competenties.
4.6

Tenslotte

Is de Spoedpost Waterland een scenario voor de rest van Nederland?
Voor de patiënt geldt dit zeker. En wel om twee redenen: degene die de huisartsenpost
bezoekt en verwezen wordt naar de SEH (10 %) heeft baat bij een Spoedpost. Daar is
geen tijdverlies door reizen, de verwijzing loopt efficiënter ook omdat huisarts en
specialist meer met elkaar overleggen. De tweede reden is de winst door de
eerstelijnstriage. De huisarts is beter in staat de risico’s in te schatten en te bepalen of de
patiënt goed in de eerstelijn kan worden behandeld. Hierdoor loopt de zelfverwijzer
minder kans op iatrogene schade wegens overbodig onderzoek en behandeling, inherent
aan de defensieve cultuur van een ziekenhuis. Het valt aan een patiënt nauwelijks uit te
leggen waarom de structuur van een Spoedpost nog niet overal in Nederland in praktijk
wordt gebracht.
Voor de professional valt er ook voordeel te behalen. Een betere samenwerking en het
meekijken in andermans keuken verbreden de kennis en vergroten de ervaring. Het is
wel zaak dat de arts alert blijft op het behoud van zijn domeinspecifieke identiteit zonder
dat de cultuurverschillen tussen de eerste- en tweedelijn een verregaande samenwerking
belemmeren. De Spoedpost is een kans om de kwaliteit van werk en het plezier erin te
vergroten.
Inzake de organisatie ligt het ingewikkeld. De huisartsenpost is een jonge groeiende en
platte organisatie met de voordelen van kleinschaligheid. Samenwerking met een
ziekenhuis biedt het voordeel van een krachtige regionale onderhandelingspartner.
Anderzijds blijken in de praktijk de nadelen van een grote organisatie met
lijnmanagement en meer bureaucratie. Voor het ziekenhuis is de Spoedpost aantrekkelijk
omdat goed geregelde acute zorg leidt tot een grotere patiënteninstroom.
Last but not least, de financiële kant. Ontegenzeggelijk genereert de Spoedpost
mogelijkheden om te bezuinigen met behoud en zelfs verbetering van kwaliteit. Tot op
heden vallen de financiële voordelen tegen. Waarschijnlijk is er meer tijd nodig om de
voordelen van een Spoedpost uit te baten. Ook de schaalgrootte is belangrijk. Hoe groter
de formatie, des te meer mogelijkheden om met minder mensen dezelfde kwaliteit te
bieden. Op een kleine regionale post moet immers altijd voldoende personeel zijn om
spoedzorg te leveren.
Het verschil in financiering van SEH en HAP vormt een barrière. Dat blijkt ook uit de
constatering dat ondanks het feit dat 75% van alle ziekenhuizen en huisartsenposten met
elkaar in gesprek is, het aantal Spoedposten slechts mondjesmaat toeneemt.
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Het Ministerie van VWS heeft nu dé kans om invloed te hebben op patiëntenstromen. In
combinatie met het Nederlands Triage Systeem12 heeft VWS een instrument voorhanden
om patiëntenstromen om te buigen. In plaats van het over te laten aan het veld kan VWS
invloed uitoefenen bij wie de patiënt zich meldt en waar hij wordt behandeld. Met andere
woorden, als VWS beleid inzet om krachtige incentives te generen voor de Spoedpost en
de financiële barrières weet weg te nemen, zullen de Spoedposten als paddenstoelen uit
de grond schieten. Het veld is er klaar voor.

12 Nederlands Triage Systeem Op weg naar eenduidige triage, april 2006
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Het avondspreekuur van de huisarts is misschien
een alternatief scenario voor huisartsenposten

Eva van Velzen

5.1

Inleiding

Gedurende de dag biedt de Nederlandse huisarts zowel reguliere zorg als spoedzorg.
Buiten kantoortijden kunnen patiënten voor spoedeisende zorg een beroep doen op de
huisartsenpost (HAP) of de spoedeisende eerste hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis.
De HAP is uitdrukkelijk niet bedoeld voor planbare zorg die de huisarts overdag kan
verlenen. Toch hoort men in de wandelgangen dat patiënten ook de HAP bezoeken voor
niet-spoedeisende zorg in de avond. Dit maakt huisartsenzorg nodeloos duur. Over de
mate waarin dit gebeurt, is nog weinig grootschalig onderzoek verricht. Een rapport van
de NZA 1) stelt wel dat de bereikbaarheid van Nederlandse huisartsen ’s middags
ondermaats is, waardoor mensen zich tot de HAP of de SEH wenden met zorg die
eigenlijk in de huisartsenpraktijk thuis hoort. Een avondspreekuur van de huisarts kan
een oplossing zijn om de druk op de HAP van planbare zorg te verlichten. Een
avondspreekuur van de huisarts kan een oplossing zijn om de druk op de HAP te
verlichten. Dit spreekuur wordt gedefinieerd als een regulier spreekuur voor nietspoedeisende zorg, dat 's avonds in de huisartsenpraktijk plaatsvindt na de reguliere
sluitingstijd. Uit een onderzoek van TNS NIPO1 in 2006 blijkt dat een meerderheid van de
Nederlandse bevolking gebruik zou willen maken van een dergelijk avondspreekuur. Ook
de NPCF wil dat huisartsenpraktijken langer open zijn2. De Landelijke
Huisartsenvereniging peilt daarop de meningen over het avondspreekuur onder 595
huisartsen3. Hieruit bleek dat 63 % van de huisartsen het invoeren van een
avondspreekuur niet nodig vindt en dat slechts 8% van de huisartsen op korte termijn
een avondspreekuur wil invoeren.
Bezwaren tegen het spreekuur zijn onder andere het feit dat de huidige tarieven niet
voldoen en dat een onwenselijke vermenging van ANW zorg en reguliere huisartsenzorg
zou optreden (een verschuiving van HAP- patiënten naar de avondspreekuren). Ook
denken veel huisartsen dat patiënten helemaal geen behoefte hebben aan een
avondspreekuur. Volgens de toenmalige minister van Volksgezondheid, Hoogervorst,
kunnen avondopenstellingen betaald worden uit de zogenaamde M&I gelden4 (Budget
Modernisering en Innovatie voor 2006, voortkomend uit het Vogelaar akkoord van 2005).
Hiervan wordt op verschillende plekken in het land gebruik gemaakt.

1)

TNS NIPO, Betalen voor de 24 uurs economie? 17 augustus 2006

2)

De NPCF wil dat huisartsen langer open zijn, Huisarts Vandaag, 25 oktober 2006 www.huisartsvandaag.nl

3)

Serviceverlening huisartsen, Kamerstuk van de minister van VWS d.d. 20 september 2006

4)

Van VWS van www.minvws.nl te downloaden
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In dit kleinschalige verkennende onderzoek werd gekeken naar ervaringen van
huisartsen met het avondspreekuur. De onderliggende vraag is of instellen van een
avond spreekuur kan leiden tot een verminderd gebruik van de HAP. Deze vraag is
voorgelegd aan een aantal Nederlandse huisartsen met ervaring met het
avondspreekuur.
5.2
Methode
Door middel van een oproep in een nieuwsbrief en een zoekactie op het internet werd
een aantal huisartsen met ervaring met het avondspreekuur gevonden en gevraagd
medewerking te verlenen aan het onderzoek. Daarop zijn 5 huisartsen geïnterviewd aan
de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst van 30 vragen: vier telefonisch, één
persoonlijk.
Daarnaast vond een telefonisch interview plaats met een coördinator van een
eerstelijnszorgorganisatie (Zorgbelang, Groningen), die een project coördineerde waarin
negen huisartspraktijken als experiment een avondspreekuur hielden. Huisartsen van
drie van deze praktijken hebben daarnaast hun eigen standpunt nog toegelicht tijdens
een evaluatiebijeenkomst over het avondspreekuur, bijgewoond door de onderzoeker. Al
met al bundelt dit rapport daarmee de ervaringen uit 14 huisartsenpraktijken. Tenzij
expliciet aangegeven, hebben onderstaande ervaringen betrekking op de geïnterviewde
huisartsen, aangevuld met de indirecte gegevens verkregen van de zorgcoördinator
wanneer die afwijken van de eerste bronnen.
Resultaten
Context praktijken
De context van de praktijken is als volgt:
• Twee van de vijf geïnterviewde huisartsen hebben een solopraktijk. Drie werken
in een groepspraktijk (al dan niet binnen een gezondheidscentrum) met drie tot
zes parttime werkende huisartsen. De huisartsen werken in verschillende regio's
van het land en hebben een redelijk ‘normale' patiëntenpopulatie. Geen van de
geïnterviewde huisartsen werkt in een duidelijke achterstandswijk.
• De huisartsen wier ervaringen via de zorgcoördinator zijn meegenomen, werken
in uiteenlopende praktijken in het noorden van het land: solo- en
groepspraktijken, stads- en plattelandpraktijken.
Ervaringen gebundeld
Hieronder volgt een compilatie van de ervaringen van de geïnterviewde huisartsen,
gerangschikt naar de volgende onderwerpen:
1.
2.
3.
4.
5.

Formele kenmerken van het avondspreekuur
Financiële overwegingen
Reden voor het starten van het avondspreekuur
Instroommanagement
Tevredenheid over het spreekuur
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5.3

Formele kenmerken van het avondspreekuur

Drie van de geïnterviewde huisartsen zijn in 2007 als experiment gestart met het
avondspreekuur. Eén is in 2002 gestart en in 2006 gestopt en één heeft altijd al een
avondspreekuur gehad (sinds 23 jaar). Alle huisartsen houden eenmaal per week een
avondspreekuur, allen op dinsdag- of woensdagavond. Gemiddeld duurt het spreekuur
2.5 uur, bij ongeveer de helft van de huisartsen aansluitend op het normale spreekuur
(dus startend om 17 uur of half zes), bij de andere helft later (rond 19 uur), zodat de
huisarts tussendoor een pauze heeft. Over het algemeen loopt het 'vroege' gedeelte van
het avondspreekuur, van 17 tot 19 uur, het best.
Wat betreft het soort spreekuur, gaat het in één praktijk om een inloopspreekuur, bij de
andere praktijken wordt alleen op afspraak gewerkt. De telefoon is uit. In alle gevallen
behalve in een solopraktijk zijn zowel een huisarts als een assistente aanwezig. De
werkzaamheden van de assistentes verschillen: zij doen een eigen spreekuur voor
uitstrijkjes e.d. parallel aan de huisarts, ondersteunen de huisarts als normaal of werken
administratie bij.
Voor veruit de meeste huisartsenpraktijken komt het spreekuur bovenop de normale
werktijd, waarbij moet worden aangetekend dat het meestal gaat om 'extra' bovenop een
parttime functie. Twee van de vijf huisartsen doen dit spreekuur in plaats van een ander
spreekuur door de week (beiden werken in een groepspraktijk). Voor een van de
huisartsen betekende het spreekuur echt een verzwaring van de fulltime werkweek,
hetgeen tot zijn spijt ook reden was er mee te stoppen.
5.4

Financiële overwegingen

Geen van de geïnterviewde huisartsen heeft aparte afspraken met een zorgverzekeraar
gemaakt alvorens het avondspreekuur te starten. Reden hiervoor is dat zij 'eerst eens
wilden zien hoe het zou gaan'. Zij wilden (naar verwachting lange) onderhandelingen niet
afwachten. De huisartsen die meededen aan het project in Groningen, kregen wel een
extra vergoeding, door Menzis gefinancierd uit de module Modernisering en Innovatie.
Assistentes worden conform de CAO iets hoger betaald vanwege het werken buiten
kantooruren. In één van de groepspraktijken krijgt ook de huisarts (een hidha) een
toeslag.
De vijf huisartsen vinden dat een verhoging van het reguliere tarief gerechtvaardigd is,
omdat de langere openingstijd meer kosten met zich meebrengt. Zonder aangepast tarief
is het niet lonend om een avondspreekuur te hebben. Op den duur moet er dus zeker
een hoger tarief komen voor avondopening.
5.5

Reden voor het starten van het avondspreekuur

Hier staat een woord centraal: service. 'In de huidige tijd moet de huisarts deze service
gewoon bieden'. Daarnaast komt het ook goed uit voor sommige huisartsen om een
spreekuur 's avonds te doen in plaats van overdag. Bijvoorbeeld doordat meer
continuïteit mogelijk is in een groepspraktijk met parttime werkende huisartsen of doordat
de huisarts werk en privé beter kan organiseren (een avond werken, scheelt een dagdeel
oppas).
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Opvallend is dat de geïnterviewde huisartsen negatieve reacties van collegae kregen
toen zij startten met het avondspreekuur. Ook krijgen zij, bij positieve ervaringen, weinig
navolging bij omringende huisartsen. Dit lijkt in lijn met het LHV-onderzoek.
5.6

Instroommanagement

Een afspraak maken voor het avondspreekuur gebeurt op de normale wijze. Het
spreekuur werkt alleen op basis van afspraken, behalve bij één huisarts die juist alleen
een avond-inloopspreekuur hanteert. In zijn praktijk kunnen patiënten zich tussen 18 en
18.30 uur melden waarna ze allen worden geholpen. Voor drie huisartsen is iedereen
welkom. Eén huisarts heeft geprobeerd te selecteren maar dat lukte niet, waarschijnlijk
om logistieke redenen (deze huisarts werkte parttime en patiënten wilden persé bij hem
komen, ongeacht de tijd of dag). De huisarts met het inloopspreekuur hanteert wel een
strenge selectie. Alleen forensen die buiten de gemeente weken mogen op het
inloopspreekuur komen.
De meeste huisartsen geven aan de samenstelling van het spreekuur 's avonds eigenlijk
niet erg afwijkt van die van overdag. Wel zien zij minder kinderen en ouderen en zeker
wat meer werkende mensen, maar net zo goed partners van werkende mensen die 's
avonds rustiger naar de huisarts kunnen gaan. Zorgbelang Groningen meldt verder dat
ook mantelzorgers veel gebruik maken van het avondspreekuur, omdat zij 's avonds
gemakkelijk iemand kunnen vinden die de zorg even overneemt.
5.7

Tevredenheid over het spreekuur

Alle geïnterviewde huisartsen zijn erg enthousiast over het avondspreekuur. Zij vinden
het een goede service aan de patiënt en bovendien erg prettig werken. In alle gevallen
staat de telefoon uit, hetgeen veel meer rust creëert dan overdag. Patiënten komen ook
minder gestrest binnen. Voor zowel huisarts als assistente biedt het spreekuur daarnaast
de kans om tussendoor wat achterstallige administratie te verwerken. Tenslotte geldt
voor een aantal artsen en assistentes dat het gezien de gezinssituatie goed uitkomt om
een avond te werken en in plaats daarvan een dagdeel vrij te zijn.
Patiënten zijn ook tevreden, al is dat niet onderzocht. De spreekuren van alle huisartsen
werden goed bezocht, ook zonder veel reclame. Vrijwel vanaf het begin liep het in de
verschillende praktijken. In één praktijk (deel uitmaken van het zorgproject) liep het
spreekuur helemaal niet, tot verbazing van de huisarts. De reden daarvoor zoekt hij in
het feit dat zijn openingstijden eigenlijk al behoorlijk flexibel zijn: als een patiënt echt
alleen maar 's ochtends heel vroeg of rond half zes 's avonds kan komen, kan dat.
Wellicht is daarom minder vraag naar een avondspreekuur. Zorgbelang Groningen heeft
een onderzoek5) uitgevoerd onder 476 bezoekers van het avondspreekuur, waarvan 90%
aangaf het spreekuur te waarderen met een 8 of hoger. Opvallend daarbij is dat ook
patiënten uit twee (van de negen) praktijken waar het spreekuur niet liep, wél een hoog
rapportcijfer gaven

5) Spreekuur buiten kantoortijden Zorgbelang Groningen 2007, www.zorgbelang-groningen.nl
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Vier van de vijf geïnterviewde huisartsen gaan door met het spreekuur. De meesten
geven aan dat er wél een hoger tarief moet komen ter compensatie van de hogere
kosten, maar dat de afwezigheid ervan nu geen reden is om te stoppen. Een huisarts is,
hoewel hij graag door had willen gaan, na vier jaar gestopt met het avondspreekuur,
omdat het toch een te zware belasting vond in een solopraktijk.
De huisartsen benoemen verschillende knelpunten buiten het tarief, die momenteel niet
opwegen tegen de voordelen van het avondspreekuur. In sommige gevallen is veiligheid
een aandachtspunt, afhankelijk van de omstandigheden van de praktijk (een vrouwelijke
huisarts en assistente in een binnenstad voelen zich kwetsbaarder dan de mannelijke
huisarts in een gezondheidscentrum dat volledig open is 's avonds). Het feit dat
apotheek en medisch specialisten niet bereikbaar zijn, zien de huisartsen niet als een
groot probleem. Patiënten komen niet voor spoedeisende problemen, meestal kunnen zij
de volgende dag medicatie ophalen of in een enkel geval in de 24 uurs apotheek.
Overleg met medische specialisten is ook minder aan de orde. Over het algemeen
worden in het avondspreekuur toch mensen ingepland met relatief onschuldige klachten.
5.8

Het avondspreekuur in relatie tot de huisartsenpost

Leidt het avondspreekuur tot minder gebruik van de HAP voor niet-spoedeisende hulp?
Nee, denken de huisartsen, het avondspreekuur is eerder een vervanging van planbare
zorg die overdag wordt geboden. Als iedere dag in plaats van één keer per week een
avondspreekuur beschikbaar zou zijn, zou het mogelijk wel patiënten weghouden van de
HAP. Een huisarts merkt op dat het spreekuur in de huidige vorm, waarbij de telefoon uit
is, geen mogelijkheid biedt tot zorg voor mensen die rond 18 uur toch ongerust zijn en de
nacht 'zo niet in durven'. Dit suggereert dat de bereikbaarheid van de huisarts, vooral op
het eind van de dag, een belangrijke factor is ten aanzien van gebruik van de HAP. Ook
de ervaring van ene huisarts dat vooral tussen 17 uur en 18 uur veel overlap bestaat
tussen HAP en reguliere huisartsenzorg wijst in die richting. Deze overlap, 'rafelrand van
de huisartsenzorg', kan goed worden ingevuld met een avondspreekuur. Overigens
denken de huisartsen niet dat veel van hun patiënten voor planbare zorg naar de HAP
gaan als dat niet nodig is. Ze schatten hun populatie terecht of onterecht erg 'goed
opgevoed' in.
Creëert een avondspreekuur meer zorgvraag?
Hier antwoorden de huisartsen heel verschillend op. Zou kunnen zegt de een, absoluut
niet zegt de ander ('en wat een typische zorgaanbieder-georiënteerde vraag!'). Wel
denken de huisartsen, andersom, dat als het avondspreekuur er níet was, een aantal
mensen geen hulp zouden zoeken omdat ze overdag geen tijd hebben of nemen om
naar de huisarts te gaan.
De huisartsen onderstrepen het belang van huisartsenzorg op tijden die aansluiten bij het
drukke leven van veel (vooral) tweeverdieners. Een avondspreekuur of een goed
toegankelijk inloopspreekuur op het einde van de middag biedt uitkomst en is een
service die patiënten verdienen. Anderzijds benadrukt een aantal artsen niet zomaar
mee te willen in de 24 uur economie die verlangt dat alles doordraait.
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Eén huisarts stelt voor een maatschappelijk debat aan te gaan over de vraag of het wel
gezond is dat mensen blijkbaar zo veel en hard werken dat ze geen tijd hebben om
overdag naar de huisarts te gaan.
Allen ondersteunen het avondspreekuur, mits goed georganiseerd. In groepspraktijken
zou het mogelijk en wenselijk zijn om meerdere avondspreekuren per week te houden,
voor de individuele huisarts als vervanging van een ander spreekuur. Om planbare zorg
van de HAP naar het avondspreekuur 'terug te halen', zou het avondspreekuur wel op
meerdere dagen per week beschikbaar moeten zijn én moet de praktijk goed telefonisch
bereikbaar blijven.
Allen erkennen dat avondspreekuren voor de solopraktijk eigenlijk niet haalbaar zijn.
5.9

Conclusie

Een klein aantal huisartsen in Nederland heeft momenteel een avondspreekuur. Vijf
geïnterviewde huisartsen zijn zeer tevreden over het spreekuur en willen het graag
voortzetten. Zij vinden wel dat daar een passend tarief tegenover moet staan.
Organisatorisch lijkt het spreekuur het beste te passen in groepspraktijken, waar door het
schuiven van de aanwezigheid van parttime artsen vrij eenvoudig avondspreekuren
kunnen plaatsvinden. Het lijkt aannemelijk dat het avondspreekuur, wanneer het voldoet
aan bepaalde voorwaarden, planbare zorg van de HAP kan wegvangen, maar om dit
werkelijk aan te tonen is veel meer onderzoek nodig.
5.10

Discussie

Dit verkennende en kleinschalige onderzoek geeft een indruk van de ervaringen van een
aantal huisartsen met het avondspreekuur. Het beoogt in geen enkel opzicht
representatief te zijn voor de mening van 'de' Nederlandse huisarts over het
avondspreekuur. Het ligt voor de hand dat sprake is van een selectiebias die de
resultaten kleurt. De geïnterviewde huisartsen zijn allemaal enthousiast, maar behoren
tot een minderheid van de huisartsen die een dergelijk spreekuur houdt. Om tot een
representatiever overzicht te komen, zouden veel meer huisartsen moeten worden
geïnterviewd en zeker ook de artsen die bewust geen avondspreekuur ingesteld hebben.
Verder zou gedegen onderzoek nodig zijn om te bepalen welke invloed het
avondspreekuur heeft op het gebruik van de HAP, bij voorkeur door gebruik van HAP-en
te vergelijken in gebieden met huisartsen mét en huisartsen zonder avondspreekuur.
Ook zou men bij voorkeur grote aantallen patiënten moeten vragen naar hun
beweegredenen om naar de HAP in plaats van de huisarts overdag of het
avondspreekuur te gaan. Daarnaast zijn nog veel andere aspecten onduidelijk, zoals hoe
belangrijk mensen het vinden om naar hun eigen huisarts te gaan in de avond.
Wat dit onderzoek wél aangeeft is dat het goed mogelijk is een avondspreekuur in te
stellen, afhankelijk van de organisatie van de praktijk. En het feit dat de spreekuren in
bijna alle voorbeelden meteen goed liepen, geeft aan dat er wel degelijk vraag naar het
spreekuur bestaat onder patiënten.
Met dank aan de geïnterviewde huisartsen, mw. Truus Pinkster van Zorgbelang
Groningen en Zorggroep Almere voor hun rapportages.
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Een voorstel voor een geïntegreerde aansturing van
ambulances en andere ambulante functies van
spoedzorg

Ineke de Kam en Jack Versluis

6.1

Inleiding

Rond 2003 wordt duidelijk dat de acute zorg in Nederland niet optimaal functioneert. De
patiëntenbeweging roerde zich omdat uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de vijf
patiënten, die spoedeisende zorg nodig heeft, niet bij de juiste hulpverlener terecht komt.
In opdracht van VWS brengt de Raad voor de Volksgezondheid het advies Acute Zorg1)
uit. Kort daarop gevolgd door de eigen beleidsvisie Acute Zorg van VWS2). De RVZ en
VWS constateren beiden dat goede acute zorg alleen kan worden gerealiseerd als de
zorgverleners die met elkaar de acute zorg keten vormen, zo met elkaar communiceren,
dat er voor de cliënt een zorgcontinuüm wordt gecreëerd. Ook in 2004 verschijnt het
rapport van de Inspectie Gezondheidszorg3); "Haastige spoed niet overal goed", waarin
zij stelt dat regionale partners samen een visie op spoedeisende zorg dienen te
ontwikkelen en deze op regionaal niveau moeten uitwerken ten behoeve van versterking
van de keten."
In 2004 blijkt uit onderzoek van de PPCP Utrecht4) en uit bevindingen van aanbieders
van spoedeisende zorg in de Provincie Utrecht, dat patiënten ook in de Provincie Utrecht
vaak niet weten waar ze met spoedeisende problemen naar toe moeten. Geconstateerd
wordt dat dit geregeld serieuze problemen oplevert voor mensen die acute zorg nodig
hebben. Om aan deze situatie, in ieder geval in Utrecht, een eind te maken hebben
PPCP Utrecht, Provincie Utrecht en AGIS het initiatief genomen tot het schrijven van het
"Visiedocument Spoedeisende Zorg Utrecht".
Dit document is in november 2004 voorgelegd aan de keten partners in de regio Utrecht
en beschrijft vanuit het perspectief van de patiënt/cliënt waarom het noodzakelijk is dat er
een integrale aanpak komt van de spoedeisende zorg in de provincie Utrecht5). Men stelt
dat door patiëntenstromen als uitgangspunt te nemen bij de organisatie van
spoedeisende zorg in plaats van historische voorzieningen er een eenduidiger en meer
geïntegreerde spoedeisende zorgvoorziening kan worden gerealiseerd.
1 Acute Zorg, advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid aan de minister van VWS, 2003
2 Beleidsvisie Acute Zorg, Ministerie van VWS, oktober 2003
3 Spoedeisende hulpverlening: Haastige spoed niet overal goed, Inspectie Gezondheidszorg, 2004
4 PPCP: Provinciaal Patiënten/Consumenten Platform Utrecht
5 Zie hiervoor: "Achterbannotitie programma spoedeisende zorg Utrecht", Agis 2006
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De patiënt wil graag met zijn spoedeisende vragen, ook voor acute geestelijke
gezondheidszorg en bij acuut benodigde verpleging, op één plaats terecht kunnen, zowel
telefonisch als op een herkenbare locatie.
Daar wil hij ook farmaceutische voorzieningen vinden. Bij versterking van de acute zorg
keten met GGZ en Thuiszorg kan de gehele zorg keten, van acute zorg tot zorgopvolging
in de eerste (thuis) en tweede lijn (intramuraal), geschakeld en sluitend zijn. De
aanwezige bestuurders van organisaties die acute zorg leveren in het Utrechtse, inclusief
de GGZ en de Thuiszorg, onderschrijven deze visie en zeggen hun medewerking toe
aan het programma spoedeisende zorg een werd met het ambitieus opgezette
programma gestart.
Deze cijfers bevestigen de veronderstelling dat de ambulancezorg en de thuiszorg, uit de
aard van hun functie het grootste aandeel hebben in het aantal visites. In totaal zijn er in
de meetweek 2007, 1229 visites afgelegd zowel bij mensen thuis of op locatie
(ambulancezorg). Geëxtrapoleerd naar 52 weken gaat het dan om een dergelijk 64.000
visites per jaar. Vanwege de verschillende wijze van bekostiging is het lastig om de kosten
hiervan integraal weer te geven.
Cijfers
In de provincie Utrecht in de ANW uren zijn ongeveer 25 voertuigen die verband houden
met de sociale veiligheid zodat er in totaal rond de 50 personen bezig zijn acute zorg te
verlenen of te wachten op een melding. Om een indruk te geven over de aantallen
bezoeken die in de meetweek 2007 zijn afgelegd gedurende 24 uur per dag is er een
tabel 6.1 toegevoegd. In deze tabel is weergegeven welke disciplines betrokken zijn, om
hoeveel patiënten het gaat, hoeveel visites er zijn gereden en het percentage van de
verrichting "visite" ten opzichte van andere verrichtingen zoals bv. consult.
Na een grondige analyse van de problematiek in de verschillende subregio's in de
Provincie Utrecht6) werden zeven doelstellingen geformuleerd die de kwaliteit en
bereikbaarheid, beschikbaarheid, kwaliteit en doelmatigheid van de acute zorg dichterbij
moeten brengen.
Tabel 6.1

Aantal visites in de Utrechtse meetweek 2007

Overzicht visites
sector
Totaal
Ambulancezorg A1-2
GGZ
Huisartsenpraktijken
Huisartsenposten
Thuiszorg

Totaal aantal
patiënten
11.596
805
189
5.814
4.664
124

Aantal visites
1.229
529
18
114
452
116

6) Er zijn een groot aantal werkgroepen gevormd die uitgewerkte voorstellen hebben aangeleverd hoe per domein de doelstellingen van het
platform te realiseren
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Deze zijn:








Integratie spoedeisende Hulp ziekenhuizen en Huisartsenposten
Geïntegreerde Aansturing Ambulante functies (GAAF)!
Gespecialiseerde SEH-functies/level indeling SEH’s (traumazorg)
ICT, m.n. gericht op het EPD (Electronische Patiënten Dossier en
ondersteunen van processen
Voorlichting en communicatie
Meetweken
Financiën (begrotingsmodel (pilots)

Dit hoofdstuk gaat over het realiseren van de tweede doelstelling, de Geïntegreerde
Aansturing Ambulante Functies (GAAF). Hierbij gaat het om de mobiele functies: de
zorgverlener gaat naar de cliënt/patiënt toe. Dit in tegenstelling tot de fysieke functies
waarnaar de patiënt zelf toe gaat; de huisartsenpost of de spoedeisende afdeling van
een ziekenhuis
6.2

Mobiele functie geïntegreerd aansturen met behulp van de meldkamer zorg

In 2006 is uitgezocht of het mogelijk is in de provincie Utrecht alle mobiele functies
geïntegreerd aan te sturen met behulp van de meldkamer zorg. Daarvoor is eerst en
probleemanalyse gemaakt.
Deze leverde de volgende problemen op:
•
•
•
•
•

•
•
•

Iedere ambulante zorgaanbieder onderhoud een eigen zelfstandige organisatie
van beschikbaarheid en bereikbaarheid en organiseert zelf een visitefunctie.
Capaciteiten zijn niet onderling uitwisselbaar
Er is een overlap van functies waardoor ondoelmatigheid ontstaat
Sommige functies zoals Thuiszorg, GGZ en Apotheek zijn niet goed in de keten
opgenomen waardoor patiënten niet altijd zorg op maat krijgen
In de ANW uren rijden er ongeveer 25 voertuigen(ook motoren), met
medewerkers vanuit verschillende disciplines, door de Provincie Utrecht die allen
bepaalde vormen van spoedeisende zorg leveren. Het gaat om
ambulanceverpleegkundigen, huisartsen, GGZ en thuiszorg medewerkers en bij
uitzondering apothekers
Er is geen onderlinge communicatie en geen zicht op de positie waar de
ambulante zorgverleners zich bevinden
Er is nog geen elektronisch patiëntendossier waardoor gegevens van patiënten
niet adequaat beschikbaar zijn en patiënten onnodig vaak hun verhaal moeten
vertellen en belangrijke informatie over bijv. medicijngebruik ontbreekt
Er zijn verschillende bekostigings systematieken. In de AWBZ wordt alleen
bereikbaarheid vergoed en niet de beschikbaarheid. Dit maakt het voor de GGZ
en Thuiszorg lastig om acute zorg kostendekkend te leveren. In de
Zorgverzekeringswet bestaat een beschikbaarheids tarief wel voor de
ambulancezorg, huisartsenposten en SEH en niet voor de verloskunde. In Box 1
staat aangegeven hoe het tarief voor de acute thuiszorg is opgebouwd.
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BOX 1

Voorbeeld bereikbaarheidsvergoeding thuiszorg

Mevrouw Visser is cliënt bij thuiszorgorganisatie DIRECT en heeft een alarmeringssysteem.
Dinsdag 4 april voelt ze zich de hele dag niet lekker maar als ze ’s avonds in de keuken een kopje koffie
inschenkt wordt alles zwart voor haar ogen. Een tijd later komt ze bij op de keukenvloer. Ze heeft haar alarm
om en alarmeert DIRECT. Een kwartier later komt de medewerker van de thuiszorg binnen die haar overeind
helpt, verzorgt en in bed legt. Zij kent mevrouw Visser en weet dat ze vaak haar diabetesmedicijnen vergeet
in te nemen. Ze dient haar de medicatie toe en belooft over enkele uren even te bellen om te horen hoe het
met haar gaat. Na een kwartier komt ze weer aan op haar werkplek en schrijft een overdracht voor haar
collega van de dagdienst met het verzoek de volgende dag bij mevrouw Visser langs te gaan om te
controleren of ze haar medicijnen wel heeft ingenomen. Op basis van de bereikbaarheidsvergoeding wordt
via de AWBZ alleen de contacttijd bij de patiënt vergoed. Reistijd en zorgcoördinatie worden niet vergoed,
omdat er van wordt uitgegaan dat het uurtarief deze kosten dekt. Bereikbaarheid wordt vergoed via een
opslag van € 3,00 op het NZA tarief verzorging, (€ 42,20) zodat het tarief voor verzorging extra € 45,20 per
uur bedraagt. Dit geeft het volgende rekensommetje te zien:
Werkzaamheden
Bereikbaarheidsvergoeding
Verzorging mevrouw Visser
€ 15,07 (verzorging extra
20 minuten
Reistijd:
niet vergoed
30 minuten
Registratie overdracht:
niet vergoed
15 minuten
Bereikbare dienst 17-23 uur
Tariefopslag per uur € 3,00

De sectoren die niet via de AWBZ worden bekostigd ontvangen een beschikbaarheids
tarief. Zij kunnen hierdoor een team van bv. Ambulanceverpleegkundigen op de
benodigde sterkte houden doordat de uren dat de verpleegkundigen aanwezig zijn
worden vergoed of men nu wel of niet moet uitrukken om zorg te verlenen. In de recent
verschenen uitvoeringstoets van de NZA7) met spoed, stelt de NZA dat de acute
thuiszorg wel tot de acute zorgketen behoort maar onder de AWBZ blijft vallen waardoor
de bereikbaarheidsbekostiging gehandhaafd blijft. Voor de GGZ geldt dit sinds 2008 niet
meer omdat een deel van haar taken per 2008 is overgeheveld naar de
zorgverzekeringswet en acute GGZ – zorg daar ook onder valt.

7) Met spoed! Advies over verbetering van regulering van acute zorg, NZA 2008
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Vanaf het begin golden voor GAAF twee uitgangspunten:
1. Het project moet zorgen een verdere verbetering van de ketensamenwerking
binnen de acute ambulante zorg zodat cliënten en patiënten aantoonbaar baat
hebben van de verbetering van de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit
van de ambulante zorg.
2. De zorgverleners: dienen de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit te
verbeteren door het aangaan van ketensamenwerking, uitgaande van een
kosteneffectieve organisatie van de ambulante acute zorg, zodat moet worden
uitgegaan van taakdifferentiatie.
Om deze uitgangspunten te realiseren is het van belang om uit te gaan van een
functionele benadering van de acute zorgvraag en niet van de traditionele
domeingerichte benadering. Hierdoor kan er beter worden geanticipeerd op de zorgvraag
en kan ook de bekostiging flexibel plaats vinden. Daartoe onderscheiden wij in navolging
van Plexus en CVZ8) drie processtappen:
1. Toegang en Regie
2. Stabilisatie en Behandeling
3. Vervolgzorg
Deze twee genoemde uitgangspunten en processtap 1 van Plexus zijn omgezet naar
doelstellingen van het GAAF, project, die vermeld staan in BOX 2.
Box 2
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Doelstellingen van het Utrechtse GAAF project

Bovenstaande uitgangspunten zijn omgezet naar de doelstelling van het GAAF! project.
Al werkende weg en met behoud van het eigen domein de mobiele acute zorg gestalte gegeven om
zodoende ketensamenwerking te realiseren. Alle zorgverleners die een acute mobiele functie vervullen
en zich in de Provincie Utrecht op weg gegaan naar een patiënt/cliënt worden aangestuurd vanuit 1
centraal punt; de meldkamer zorg.
Zorgen voor (online) inzicht in de beschikbare mensen, middelen en werkprocessen bij de
samenwerkingspartners in GAAF!
Werkprocessen bij de samenwerking partners optimaliseren gericht op eenduidige aansturing, waardoor
de klant sneller en adequatere ambulante spoedeisende zorg kan worden geboden en er efficiencywinst
ontstaat.
Realiseren van de centrale aansturing van mobiele teams van de RAVU, Huisartsen, Thuiszorg, GGZ,
en Apotheken.
Realiseren dat er taakdifferentiatie ontstaat, uitwisseling van expertise en zorg op maat, zodat de
professional met de meest adequate deskundigheid spoedeisende zorg biedt.
Realiseren dat er een financieringssysteem komt waarin alle partijen op dezelfde wijze worden
bekostigd voor de 24 uur's beschikbaarheid van geleverde spoedzorg.
Centrale Triage en protocollaire aansturing (GPS/tablet PC).
Uitvoering van spoedeisende visites door een geïntegreerd team van alle verschillende medische
functies in de ANW uren.

8) Plexus en CVZ (2005/2006)
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Omdat in het GAAF project de aansturing van de ambulante functies centraal staat, moet
ontwierpen wij opnieuw de processen die nu nog per sector worden georganiseerd. Dit
herontwerp betrof de systematiek, de registratie, de triage en de ambulante uitvoering.
Wij vatten de herontwerp-eisen hieronder samen:
Systematiek
•

De systemen van de andere sectoren moeten koppelbaar zijn aan het
bedrijfsprocessensysteem van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
(RAVU), zodat er onderling tweeweg dataverkeer kan plaatsvinden.

•

auto's moeten voorzien zijn van het ALVS/GIS12 systeem en er moet vice versa
communicatie kan plaatsvinden tussen meldkamer en hulpverlener in de auto.

•

de meldkamer moet worden uitgebreid en aangepast aan het werken met een
triageteam dat naast het uitvoeren van triage ook met elkaar moet kunnen
overleggen.

Registratie
Het bedrijfsprocessensysteem van de RAVU moet in het herontwerp management
informatie opleveren die per sector gefilterd kan worden en in samenhang kan worden
gepresenteerd. Deze informatie kan worden gebruikt om de processen te stroomlijnen
en efficiency te bevorderen.
Door deze eenduidige aansturing is alle spoedzorg die ambulant wordt verleend op
patiëntniveau bekend waarmee de financier kan beschikken over transparante
informatie over de zorginzet, doorlooptijd, verwijzingen, nazorg etc. Hiermee wordt het
mogelijk de ambulante spoedzorg als apart product af te zonderen en via één
bekostigingssysteem te financieren.
Triage
Bij de functie toegang en regie is de triage een belangrijk instrument. In hoofdlijnen gaat
het om:
 Urgentie bepalen
 Bepalen welke hulpverlener zorg moet verlenen
 Plaats waar zorg geleverd moet worden;

a. bij de patiënt thuis of

b. op locatie hulpverlener
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Het is in het herontwerp de bedoeling door middel van een triageteam op de meldkamer
zorg te verdelen op basis van de telefonische hulpvragen die op de meldkamer zorg
binnenkomen. Dit betreft alleen de meldingen die na intake en zorgtoewijzing dienen te
worden opgevolgd met een visite bij de patiënt thuis of op locatie. A1/U1 meldingen via
112 vallen hierbuiten. Meldingen die op de locaties van de aangesloten organisaties
binnenkomen waarbij de ambulante functie moet worden ingezet worden digitaal
doorgeschakeld.
Ambulante Uitvoering
Bij de keuze voor zorg bij de patiënt thuis gaat betreffende hulpverlener huisarts,
thuiszorg of GGZ per auto naar de patiënt. De hulpverlener volgt hierin de
werkprocessen binnen het bedrijfsprocessensysteem van de RAVU. Vanwege de
aansluiting op AVLS/GIS kan de hulpverlener worden gevolgd gedurende de rit van en
naar de cliënt en kan de hulpverlening zonodig direct worden op- of afgeschaald en
kunnen desgewenst andere hulpverleners dan de gewenste hulpverlener als first
responder optreden. Bij eventuele opname in het ziekenhuis kan gebruikt gemaakt
worden van de afspraken tussen ziekenhuizen en RAVU. Nazorg kan via de thuiszorg of
GGZ direct worden ingezet.
6.3

De realisatie van GAAF stagneert

De initiatiefnemers zijn zich bewust van het feit dat het GAAF project veel vraagt van de
betrokken partijen die allen te maken hebben met verschillende belangen en
verschillende financieringswijzen. Daarbij is het van de organisatie afhankelijk hoe snel
dergelijk verandertraject te realiseren is. Het feit dat de diverse deelprojecten binnen het
regionale programma interacteren of sterk samenhangen, bepaalt dat het realiseren van
GAAF een complexe opgave is. Daarbij gaat GAAF per definitie niet uit van het
traditionele denken in en handelen vanuit domeinen maar van ambulante functies en de
daarbij horende functies en processen. Gevolg hiervan is dat dit voor de betrokken
partijen mogelijk (pijnlijke) financiële en organisatorische consequenties kan hebben.
Na de vliegende start van het Programma Spoedeisende Zorg in Utrecht in 2005 is het in
2007 onverwacht geëindigd met een noodlanding. In maart 2007 bleek tijdens, de tot nu
toe laatste, platformbijeenkomst dat de achterban van vooral de huisartsen niet
unaniem achter de doelstellingen van bepaalde programmaonderdelen stond. Voor
GAAF betekende het (nog) niet afgeven van commitment door de huisartsen een
onaangename verrassing. Omdat er geen sancties of andere stimuli zijn, als het
commitment aan het programma wordt verlaten, blijkt begin 2008 dat er geen sprake
meer is van een door alle partijen gedragen programma-aanpak.

81

Een voorstel voor een geïntegreerde aansturing van ambulances en andere ambulante functies van
spoedzorg

Daarbij heeft AGIS haar trekkers financierings functie opgegeven ondanks dringende
verzoeken van de gezamenlijke bestuurders9), om elkaar onder leiding van AGIS te
blijven ontmoeten, om zo de afgesproken programmaonderdelen op elkaar af te
stemmen en te komen tot verbetering van de ketenkwaliteit. Het realiseren van een zo' n
veelomvattend programma vraagt om een krachtige regie en vanwege de forse
investeringen die worden verwacht van de betrokken sectoren. Op zowel moreel als
inhoudelijk en financieel terrein zijn externe eisen en financiële prikkels onontbeerlijk10).
Een aantal programma onderdelen wordt afhankelijk van het elan van de trekkers verder
ontwikkeld. Een aantal programma onderdelen wordt afhankelijk van het elan van de
trekkers verder ontwikkeld.
Ondanks deze ontwikkeling hebben de ambulancedienst en de thuiszorgorganisaties
(20) besloten door te gaan met de opbouw van het GAAF! Project, met daarbij in het
achterhoofd dat andere disciplines, mochten ze alsnog meedoen, naadloos kunnen
aansluiten. Dit betekent dat de samenwerking sterk geïntensiveerd zal worden en op de
meldkamer Zorg thuiszorgexpertise aanwezig zal zijn. Tevens wordt nagestreefd naar
één zorgcentrale voor de thuiszorg, waar spoedaanvragen direct digitaal kunnen worden
doorgestuurd naar de meldkamer zorg die dan de acute thuiszorgauto’s gecoördineerd
op pad stuurt en ze volgt naar en van de patiënt weer terug naar de standplaats. Een
voorbeeld hiervan staat vermeld in box 3
Box 3

Voorbeeld samenwerking thuiszorg – ambulancedienst

De heer Schouten is gisteren, door de ambulance naar huis gebracht vanuit het Eilandziekenhuis. Hij heeft
daar een buikoperatie ondergaan. De verpleegkundige van de ambulance constateert dat meneer geen
mantelzorg heeft en in een erg vervuild huis woont. Hij vraagt, in overleg met de transferafdeling van het
ziekenhuis, de thuiszorg nazorg te komen leveren en tevens rond het bed van meneer schoon te maken.
Dan constateert de verzorgende een forse nabloeding, daarbij is meneer onder invloed van de medicatie
agressief en niet in staat zijn medicatie zelf in te nemen. De verzorgende roept de assistentie van de
motorambulance in om meneer gezamenlijk te behandelen en te overleggen of de huisarts of de specialist
geconsulteerd moet worden.

9 zie hiervoor ook het eerder aangehaalde rapport van Plexus over de inkoop van acute functies
10 is voor beide organisaties ook core business

82

Een voorstel voor een geïntegreerde aansturing van ambulances en andere ambulante functies van
spoedzorg

De randvoorwaarden zijn voor een groot deel gerealiseerd. De meldkamer van de
ambulancedienst is ingericht als Meldkamer Zorg. Het bedrijfsprocessensysteem dat
managementinformatie moet genereren is gereed en ook het systeem dat hulpverleners
kan het volgen die onderweg zijn is klaar.
Momenteel rijden in de provincie Utrecht in de ANW-uren 6 tot 8 thuiszorg auto’s.
Vanwege de krappe bekostiging vaak maar met 1 medewerker. Dit leidt tot behoorlijke
risico’s voor het betrokken personeel. In de maand april 2008 is er in de stad Utrecht 3
keer een verpleegkundige overvallen en van haar werk/privé tas beroofd.
Voor de thuiszorg zijn acute zorgauto's beschikbaar en zoals het er nu naar uitziet zullen
de thuiszorgorganisaties binnenkort de spoed meldingen via de meldkamer zorg
toegewezen krijgen en worden de medewerkers via het ALVS/GIS systeem gevolgd. Op
de meldkamer zal binnenkort een triagist met thuiszorgexpertise plaats nemen om zo de
linkin pin te worden tussen meldkamer zorg en de front-offices van de
thuiszorgorganisaties. Door de inzet van de zorg in alle delen van de provincie eenduidig
aan te sturen, met de ambulancedienst als back up, zal dit op termijn tot reductie van
een aantal auto’s en dus mederwerkers leiden.
Of men er nu voor kiest om de functie toegang en regie in te richten zoals dat in GAAF is
beoogd of andere keuzes maakt. Het doel van een drempelloze toegang tot de acute
spoedzorg is pas gerealiseerd als patiënten/cliënten die acute zorg nodig hebben er op
kunnen vertrouwen dat, als dat noodzakelijk is, er binnen afzienbare tijd, een arts of
verpleegkundige op de stoep staat. Dit betekent voor degene die zorg aan huis verlenen
dat ze zich moeten inzetten voor een naadloos aangesloten zorgketen die zonder
moeite, liefst via één nummer telefonisch te bereiken is.
.
Er kan in de toekomst nog veel verbeterd worden aan de wijze waarop acute spoedzorg
verleend wordt. Het is echter een weg van vallen en opstaan en van drie stappen vooruit
en twee stappen terug, zo is gebleken. Er zijn uitdagingen genoeg nu het erop lijkt dat
een aantal wensen uit 2005 in de nabije toekomst gerealiseerd gaan worden. Te denken
valt aan het Nederlandse Triagesysteem, dat alle disciplines via dezelfde taal met elkaar
laat communiceren, het elektronisch Patiënten dossier dat ervoor gaat zorgen dat per
direct de medische geschiedenis van een patiënt inzichtelijk is voor iedereen die bij de
patiënt betrokken is.
Kortom een uitdaging voor alle professionals die de acute zorgketen daadwerkelijk tot
een hechte keten willen smeden.
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7

Een scenario voor een brede crisisdienst in de
geestelijke gezondheidszorg

Jan Ravestein

7.1

Inleiding

Het doel van dit hoofdstuk is geïnteresseerde lezers, die onbekend zijn met de
geestelijke gezondheidszorg duidelijk te maken, wat een crisisdienst is, hoe een
crisisdienst werkt, en hoe ik de positie van de crisisdienst Utrecht over ca. acht jaar in de
spoedzorg georganiseerd zou willen zien. Ik heb dankbaar gebruik gemaakt van de
ideeën van mijn collegae bij Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg Utrecht en Hans
Slijpen, accountmanager gezondheidszorg van de politie Utrecht.
7.2

Wat is een crisisdienst?

Een crisisdienst is een organisatie eenheid van een Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
-instelling. Een crisisdienst heeft als functie het bieden van 7 x 24 uur beschikbaarheid
van psychiatrische spoedzorg. Een crisisdienst richt zich op de vraag van patiënten en
verwijzers waar binnen 24 uur antwoord op gegeven moet worden. In Nederland zijn ca.
veertig crisisdiensten actief. Landelijk zijn er meerdere modellen van hoe crisisdiensten
georganiseerd zijn. Er zijn bijvoorbeeld grote steden met meerdere crisisdiensten, al of
niet samenwerkend. Er zijn teams die zich uitsluitend richten op crisisinterventie (en dus
een eenmalig contact), en vaak zijn het hulpverleners van uiteenlopende afdelingen die
de agenda gedurende een dag(deel) vrij houden voor crisissen. Er zijn crisisdiensten die
grote landelijke gebieden bestrijken wat bijvoorbeeld van invloed is op de aanrijdtijd.
Meestal is er verschil in organisatie gedurende ‘kantoortijden’, en daar buiten. Overdag
zijn er meestal meerdere mensen beschikbaar, tijdens de avond, nacht- en weekenduren
(ANW) zijn dit meestal een tweetal hulpverleners waarmee verwijzers contact kunnen
leggen.
De crisisdienst Utrecht
Dit is een team met ca. vijftien voltijds formatie plaatsen voor hulpverlenende
medewerkers. Er werken interventoren (sociaal psychiatrisch verpleegkundigen,
maatschappelijk werkenden, GZ-psychologen en GZ-psychologen in opleiding
psychiaters, psychiaters in opleiding, en secretarieel medewerkers). Dit team verzorgt
binnen de gemeente Utrecht (280.000 inwoners) de 7 x 24 uur psychiatrische spoedzorg.
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De crisisdienst Utrecht is geopend van 08.30 tot 19.30 uur. Daarbuiten is deze
bereikbaar op een alleen bij verwijzers bekend telefoonnummer. Dit heet de
bereikbaarheidsdienst. Via dit meldpuntnummer is met de bereikbaarheidsdienst contact
te leggen. Naast de verwijzers is dit nummer eveneens (tijdelijk) toegankelijk voor
patiënten, en familie- of systeemleden, die bij de crisisdienst in zorg zijn, en met wie
specifieke afspraken zijn gemaakt. De interventoren werken in een wisselend en
onregelmatig dienstenpatroon. De bereikbaarheidsdienst, tijdens bestaat uit een
interventor die een koppel vormt met een psychiater of psychiater i.o.
De patiënten van de crisisdienst zijn mensen die zich binnen de Gemeentegrenzen van
de stad Utrecht bevinden en die in crisis zijn. Dit kunnen ook mensen zijn die zich in de
omgeving bevinden van de persoon in crisis (systeemleden: familie, huisgenoten, buren).
Een crisis is te definiëren als: ”een crisis bestaat of ontstaat als de mogelijkheden van
een individu of groepen mensen uitgeput, ontoereikend of geblokkeerd zijn om een
noodzakelijk of wenselijk doel te bereiken”. In Utrecht gebruiken we de praktische stelling
dat iemand in crisis is als men dat zelf zo ervaart.
De crisisdienst krijgt de patiënten aangemeld van uiteenlopende kanten. De patiënten, of
het systeem, kunnen zichzelf bij de crisisdienst melden gedurende de openingstijden.
Meestal worden de patiënten verwezen door huisartsen (overdag eigen praktijk, tijdens
ANW-uren door de Huisartsenpost, politie of collega behandelaren uit de GGZ. In
mindere mate krijgt de crisisdienst verzoeken van sociaalpensions, gezinsvervangende
tehuizen, beschermd wonen projecten, instellingen voor opvang van dak- en thuislozen
en het asielzoekerscentrum.
De problematiek van de patiënten is nogal divers. Deze loopt uiteen van ernstige
psychosociale problematiek tot ernstige psychiatrische ziekten. Eén en ander gaat vaak
gepaard met bijvoorbeeld middelengebruik, huiselijk geweld, een of meerdere
somatische aandoeningen, een verstandelijke handicap, een zeer jonge of juist heel
oude leeftijd, culturele diversiteit of taal- en communicatie problemen.
Vanwege deze verscheidenheid aan patiënten en problematiek is een crisisdienst
aangewezen op goede samenwerking met diverse ketenpartners. Dit zijn naast de al
eerder genoemde partners (huisartsen, politie en collega GGZ-instellingen en afdelingen
van Altrecht) de verslavingszorg, de verstandelijk gehandicapten zorg, diverse zorg- en
opvanginstellingen, bureau jeugdzorg, maatschappelijk werk, ambulance dienst,
woningbouwverenigingen en of vrijgevestigd therapeuten. En dit is geen uitputtende
opsomming. Een crisisdienst valt onder de zorgverzekeringswet, en is gefinancierd.
Met het ontstaan van het ‘crisiscentrum’ (het crisiscentrumvoor intimi) in de jaren
zeventig werd een start gemaakt met het ontwikkelen van een visie op de psychiatrische
spoedzorg in Utrecht. Opname voorkomend werken en een systeemgerichte benadering
stonden toen (en nu nog steeds) hoog in het vaandel. Men bediende de hele regio (die
van de Riagg Stad Utrecht en de Riagg Westelijk Utrecht), werkte 7 x 24 uur, deed naast
crisisinterventie uitgebreide (systeem, relatie) behandelingen en had eveneens complex
chronisch psychiatrische patiënten langdurig in zorg. Nu, dertig jaar later, is er veel
veranderd. De crisisdienst is veel slanker dan toen, de regio is kleiner, en we hebben te
maken met een kleinere doelgroep.
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7.3

Wat doet de crisisdienst

De crisisdienst ontvangt een aanmelding. Afhankelijk van de situatie zal de aangemelde
patiënt op de locatie van de crisisdienst, of elders gesproken worden. Naast de patiënt
worden ook altijd de naasten van de patiënt uitgenodigd. Per dag houdt de crisisdienst
Utrecht plekken vrij in de agenda voor eerste beoordelingen zodat de wachttijd kort blijft.
Dit komt doordat andere onderdelen van de GGZ Utrecht nadrukkelijker met een aantal
doelgroepen aan de slag zijn gegaan hetgeen de druk op de crisisdienst heeft verlaagd.
Dit zijn onder meer de OGGZ (openbare GGZ), zorglijnen gericht op psychotische
stoornissen, persoonlijkheidsstoornissen, leeftijdsgroepen als jong volwassenen en
doelgroepen als forensische psychiatrie. Deze groepen hoorden vroeger veelal tot de
clientèle van de crisisdienst. Uiteraard heeft de crisisdienst hier ook weer ‘groepen’ voor
in de plaats gekregen, maar daarover later meer.
1.
2.
3.
4.
5.

Op basis van een interview met de patiënten en met het systeem
informatie in het elektronisch patiënten dossier (EPD)
de informatie van de verwijzer
andere belangrijke personen of instanties (bijvoorbeeld verslavingszorg),
gecombineerd met onze observaties komen de crisisdienst-medewerkers tot een
eerste diagnose.

Op basis van al deze informatie wordt besloten wat de vervolgstap moet zijn, en komt
men tot een (voorlopig) behandelplan. Dit plan wordt in nauw overleg met de zorgvrager
en diens systeem vastgesteld. De crisisdienst Utrecht doet dus de eerste
crisisinterventies, maar ook de behandelingen passend bij crisisvervolg contacten.
Indien verdere bemoeienis noodzakelijk is; zijn de volgende interventies mogelijk:
 geen noodzaak tot verdere bemoeienis,
 doorverwijzen naar een andere hulpverleningsorganisatie binnen of buiten
Altrecht,
 crisisvervolg afspraken bij de crisisdienst om bovenstaande te realiseren en/of te
overbruggen,
 crisisvervolg afspraken om te komen tot nadere diagnostiek (bijvoorbeeld
aanvullend psychologisch en psychiatrisch onderzoek),
 het organiseren van een acute opname op een psychiatrische afdeling, al of niet
vrijwillig,
 het starten van een behandeling (bijvoorbeeld het geven van voorlichting,
medicamenteus,
 cognitieve gedragstherapie, relatie- en systeemtherapie, traumabehandeling). Het
betreffen
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meestal korte behandelingen met maximaal vijf à tien contacten,
het inschakelen van Spits (intensieve psychiatrisch thuiszorg) als ondersteuning
in de
thuissituatie,
het inschakelen van aanpalende hulpverlening (maatschappelijke werk, schuld
sanering)
overleg en afstemming over bijvoorbeeld woningbouwvereniging, bedrijfsarts,
onderwijsinstelling en wijkagent over maatschappelijke problemen.

Verslaglegging van dit alles volgt in het EPD. De verwijzer en de huisarts worden regulier
telefonisch en schriftelijk geïnformeerd direct na het eerste contact, en na afloop van de
behandeling of bij doorverwijzing.
Uit de meetweek gegevens 2007 van het Julius Centrum blijkt dat de psychiatrische
crisisdiensten in het geheel van de spoedzorg een bescheiden plaats innemen. Bij de
huisartsen tijdens kantooruren heeft 3,5 % van alle patiënten met een U1 – U3 urgentie
psychische problemen. Bij de Huisartsenpost (HAP) betreft deze ca. 2%, en op de
Spoedeisende Hulp (SEH)-afdelingen van de ziekenhuizen1) ca. 1% (bron: vraag en
aanbod van acute zorg in de regio Utrecht 2007).
Op een aantal plaatsen in Nederland is de zorg van de HAP en de SEH in meer of
mindere mate geïntegreerd. Soms is ook de psychiatrische spoedzorg in soortgelijke
constructie vertegenwoordigd. In Utrecht hebben de HAP en de crisisdienst2) gedurende
twaalf maanden een project gedraaid waarbij een crisis interventor op de HAP aanwezig
was. Dit project heeft een aantal positieve punten opgeleverd zoals een goed
samenwerkingsprotocol. En elkaar beter leren kennen is beter samenwerken. Ook is
duidelijk geworden dat de crisisdienst-medewerker op de HAP onderbelast werd. De
medewerker had eenvoudig weg niet voldoende te doen. Voor de komende jaren geloof
ik daarom niet in fysieke aanwezigheid van crisisdienst-medewerkers op een
geïntegreerde zorgpost als de schaalgrootte ongewijzigd blijft. Ik geloof wel in een innige
samenwerking, met wederzijdse korte organisatorische lijnen en een grote mate van
wederzijdse toegankelijkheid (ICT, deskundigheidsbevordering, en vooral patiënt
inhoudelijk). Pas als er een flinke schaalvergroting gaat plaatsvinden, kan het zinvol zijn
om op één plek in de regio als crisisdiensten aanwezig te zijn op een geïntegreerde
spoedpost, en toegankelijk voor andere posten uit de regio. Dit zou ook een meldkamer
kunnen zijn.
7.4

Wat gaat goed?

De crisisdienst Utrecht is een prettig team om in te werken. Uit een recent gehouden
onderzoek naar de arbeidstevredenheid van de medewerkers van de crisisdienst blijkt
dat men over het algemeen tevreden is met het werk en de werkomstandigheden. Het
professioneel handelen, staat op een hoog niveau. Er wordt aandacht besteed aan
intervisie en deskundigheidsbevordering. De afspraken en instructies waarmee gewerkt
wordt zijn meestal duidelijk genoeg. De samenwerking binnen het team is goed.
Een sterk punt is dat de crisisdienst zijn eigen locatie 7 x 24 uur per week kan bereiken,
en er patiënten kan uitnodigen. Ook de aanwezigheid van beveiligingsmedewerkers is
dan een mogelijkheid waardoor de veiligheid vergroot wordt. Dit is bij veel crisisdiensten
niet het geval. Dan moet men altijd op huisbezoek.

1) L. van Veenendaal c.s. vraag en aanbod van spoedzorg in de regio Utrecht 2007, Julius Centrum, rapport, Utrecht 2008
2) J. Schaaf, De crisisdienst Utrecht en de HAP, de stand van zaken een jaar later, studentenscriptie, JuliusCentrum, Utrecht, 2008
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Ook de regeling rond acute psychiatrische opnames is in de regio Utrecht goed
georganiseerd. Het komt weinig voor dat er geen opname mogelijkheden zijn, en de
patiënten worden veelal in hun eigen regio opgenomen.
Als er problemen in de samenwerking zijn, betreffen deze vaak zaken die voortkomen uit
zwakke communicatie. Vooral aan het over en weer voldoende uitspreken van
veronderstellingen en verwachtingen/wensen ontbreekt het regelmatig. Deze
communicatie problemen zijn goed op te lossen door korte lijnen tussen de directe
managers te creëren en problemen na te bespreking met de betrokken functionarissen.
Dit laatste is erg belangrijk omdat negatieve ervaringen voor vele jaren de beeldvorming
bepalen. Deze korte lijnen proberen we zo veel mogelijk te creëren of te onderhouden.
Toch zijn er zaken die beter kunnen en moeten. Ik beschrijf een paar verbeter punten die
mogelijk te generaliseren zijn naar andere regio’s.
7.5

De bereikbaarheid en toegankelijkheid van de crisisdienst

De crisisdienst medewerker bestaat net zo min als de huisarts. De meeste medewerkers
van de crisisdienst zijn door de wol geverfde hulpverleners die veel hebben gezien en
meegemaakt in de acute psychiatrie. Deze medewerker is niet meer snel verbaasd of
onder de indruk is van een casus, en men gaat snel over tot het stellen van (kritische)
vragen betreffende de situatie (“en wat maakt dat wij deze crisis nu moeten zien”).
De verwijzende partij kan deze houding ervaren als kritisch en afwerend. Het is dus
belangrijk dat mensen die de crisisdienst bellen snel het gevoel krijgen dat ze serieus
genomen worden, en dat de crisisdienst gaat proberen hen zo goed mogelijk te helpen
(”dat is een heel vervelende situatie, wij gaan proberen u te helpen, maar ik heb daar
nog wat informatie voor nodig….”).
Hiervoor moet een crisisdienst medewerker zich kunnen verplaatsen in de positie van de
andere partij (patiënt, huisarts, politie, collega etc.). Deze persoon heeft een probleem,
weet zelf op dat moment niet meteen een oplossing, en is vaak al geruime tijd bezig met
de casus. Tijdsbeleving speelt hierbij een belangrijke rol. Huisartsen zijn bijvoorbeeld
gewend de hulpverlening in blokken van tien à vijftien minuten af te ronden. In deze tijd
stellen ze een diagnose, maken ze een plan en starten ze vaak al met de behandeling.
Zorgvragers met psychische klachten vragen meestal meer tijd dan in een dergelijk blok
past.
Daarbij is het soms lastig te begrijpen problematiek, zeker als op dat moment de
wachtkamer vol is. In die situatie belt men dan de crisisdienst. Natuurlijk is communicatie
iets van twee of meerdere partijen. Toch ben ik van mening dat sommige crisisdienst
medewerkers zich beter bewust moeten zijn van de situatie van de ander, en daardoor
meer service gericht moeten communiceren. Verwijzers willen als zij de crisisdienst
bellen snel enkele ter zake kundig medewerker spreken. Op veel plekken in het land
krijgt men als men de crisisdienst belt eerst een secretaresse aan de lijn. Voor een
aanmelding verbindt de secretaresse door naar een inhoudelijk medewerker. Als deze
dan in gesprek is, belt men zo spoedig mogelijk terug. Zoals hierboven aangegeven is er
regelmatig sprake van een verschillende beleving van de druk en de ernst van de
situatie, evenals van de doortastendheid en de snelheid waarmee de crisis moet worden
aangepakt.
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Bij de crisisdienst stad Utrecht nemen de interventoren de telefoon op. Deze
interventoren voeren in veel gevallen geen inhoudelijk belangrijke telefoontjes die ook
daadwerkelijk meteen afgehandeld moeten worden (“werkt Kees? Ik ben mijn recept
kwijt? Kan ik mijn afspraak verplaatsten?”). Daarom gaan wij nog dit jaar experimenteren
met een telefoniste, en hopen daarmee te bereiken dat de belangrijke telefooncontacten
die meteen aangepakt moeten worden sneller en adequater afgehandeld zullen worden.
Maar ook dat de telefoniste/secretaresse minder acute contacten afhandelt.
Als de crisisdienst gesloten is horen bellers een meldtekst die bij acute problematiek
verwijst naar de HAP. De HAP, politie en andere verwijzers zijn bekend met een geheim
nummer, het z.g. meldpuntnummer waarmee contact gelegd kan worden met de
bereikbaarheidsdienst van de crisisdienst. Dit meldpuntnummer wordt beantwoord door
de centralist van het WA-huis (het algemeen psychiatrisch ziekenhuis te Utrecht). De
receptionist informeert bij de beller naar diens naam, telefoonnummer en organisatie, en
naar de naam en geboortedatum van de patiënt waarover men belt. Daarna ‘piept’ de
receptionist de dienstdoende crisisdienst medewerker en geeft de gegevens door. De
crisisdienst medewerker checkt via de laptop met UMTS verbinding in het EPD of de
patiënt bekend is bij Altrecht. Dan belt men de aanmelder terug.
Een regelmatig terugkerende klacht van verwijzers is dat het te lang duurt alvorens de
crisisdienst in actie komt. Hiernaast geven vooral huisartsen aan het liefst meteen een
crisisdienst medewerker aan de lijn te krijgen, dus geen receptionist.
Met de HAP, de politie, en de andere gebruikers van het meldpuntnummer hebben we in
augustus 2007 afgesproken dat men binnen tien minuten contact heeft met een
medewerker van de crisisdienst.
De receptionist, en de medewerkers van de crisisdienst zijn op dit punt geïnstrueerd. Als
de interventoren niet met een klus bezig zijn, is het geen probleem om binnen tien
minuten terug te bellen. Is het dienstdoende koppel werkzaam in een politiecel of in een
thuissituatie, dan is het veel moeilijker om snel en adequaat te communiceren met de
verwijzer. Om een aanmelding aan te nemen, en de meest belangrijke zaken goed in
kaart te brengen, heeft men rust en ruimte nodig. Die rust heb je meestal niet op de
slaapkamer van een patiënt terwijl je collega beneden bezig is met een beoordeling in de
huiskamer met een aantal in crisis verkerende familieleden of huisgenoten. Dit zijn de
omstandigheden waarin de crisisdienst medewerker regelmatig werkzaam is en waarin
men de volgende aanmelder alweer aan de lijn krijgt.
Na augustus 2007 heb ik van mijn collega manager van de HAP éénmaal gehoord dat
het terugbellen langer dan tien minuten op zich liet wachten. Bij navraag bleek dit een
intern misverstand te zijn bij het dienstdoende koppel. Natuurlijk is dit niet de enige keer
geweest, maar door het stellen van deze kwaliteitsindicator is deze klacht wel veel beter
onder de aandacht gekomen. De verwijzer moet weten dat men snel wordt teruggebeld.
Al is het maar in eerste instantie om te laten weten dat men nu nog met een klus bezig
is, aangevuld met een tijdsindicatie waarop men de verwijzer terug belt.
De wachttijd voor patiënten van de crisisdienst Utrecht wordt overigens maar in kleine
mate veroorzaakt door het eerste telefonische aanmeldgesprek. Als de crisisdienst
medewerkers niet wakker en druk zijn, dan is het koppel tussen de dertig à zestig
minuten na het telefoongesprek ter plaatse.
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Het gebeurt echter zeer regelmatig dat de crisisdienst medewerkers met een klus bezig
zijn, en dat de volgende klus al is ‘aangenomen’. Soms zelfs meerdere. Een gemiddelde
klus voor de crisisdienst duurt gemiddeld 1,5 à 2 uur inclusief verslaglegging. Het regelen
van een gedwongen opname met een In Bewaring Stelling (IBS) kost minstens 2 uur,
maar duurt meestal wel langer. Dit proces start met de aanmelding, informatie
verzamelen, reistijd, spreken met de patiënt en de omgeving, overleg met de
achterwacht, overleg met de burgermeester, het zoeken van een opnameplaats, het
regelen van vervoer, en tenslotte de verslaglegging.
Op een aantal van deze onderdelen zit in de praktijk soms veel tijdverlies.
Om meer zicht te krijgen op de tijdspanne tussen het moment van aanmelding en de
start van de interventie, hebben we binnen de crisisdienst een dossieronderzoek gedaan.
We onderzochten van elke maand in 2007 één week. Van 99 dossiers was de
aanmeldtijd en de aanvangstijd van het contact te achterhalen. Er bleken 11 patiënten
binnen het uur gezien te zijn, 33 patiënten tussen de 1 en 2 uur, 20 patiënten hebben
tussen de 2 en 3 uur moeten wachten op de crisisdienst Utrecht, en bij tien mensen
bedroeg de wachttijd tussen de 3 en 4 uur. De overige patiënten werden wel binnen 24
uur gezien, maar waren niet zo urgent dat een beoordeling de volgende dag door de
verwijzer als verantwoord beschouwd werd.
Het spoedeisende karakter van de crisisdienst heeft een andere lading dan die van
bijvoorbeeld de ambulance, huisarts en politie. Er is bij een crisisdienst in feite nooit
sprake van een acuut levensbedreigende situatie. Is hier wel sprake van, dan is als
eerste bijvoorbeeld de ambulance (bijvoorbeeld bij intoxicatie) of de politie (bijvoorbeeld
bij dreiging en/of agressie) aan zet om de situatie eerst veilig te maken alvorens de
crisisdienst zijn werk gaan doen. Dit neemt niet weg dat in veel situaties de aangemelde
patiënt en/of diens omgeving reikhalzend uit kijkt naar komst van de crisisdienst.
Binnen ons team vinden wij dat een wachttijd tot twee uur ‘kan’. Uit bovenstaand
onderzoek blijkt dus dat de wachttijden van al aangemelde patiënten regelmatig hoog
kan oplopen. Op deze momenten is er dus meer capaciteit nodig. Een extra team binnen
de stad, zodat we kunnen opschalen, is dan een mogelijkheid. Dit is echter kostbaar en
doet een groter appel op de medewerkers.
Altrecht is als instelling verantwoordelijk voor de spoedeisende GGZ-zorg in de regio
midden en westelijk Utrecht. In de ANW-uren zijn er in deze regio drie crisisdiensten
werkzaam (naast stad Utrecht, Zeist en Nieuwegein). De crisisdiensten werken slechts
incidenteel samen. Intensieve samenwerking kan de toegankelijkheid van de
spoedeisende GGZ-zorg in de regio aanmerkelijk vergroten.
Ondanks het feit dat er stijlverschillen zijn tussen deze crisisdiensten moet het toch
mogelijk zijn om tijdens de ANW-uren samen te werken. Het volgende is in mijn beleving
mogelijk:
• als de wachttijd voor een interventie voor één van de crisisdiensten op loopt tot meer
dan twee uur, schakelt deze crisisdienst een collega team in uit de andere regio.
Voordeel hiervan is dat de klanten van de crisisdienst sneller, en even professioneel
behandeld worden. Bijkomend voordeel is dat bij extreme drukte de werkdruk en de
werktijden van de crisisdienst medewerkers meer binnen de perken blijft.
• onderzocht moet worden of de Altrecht regio toe kan met twee direct beschikbare
teams, en één team dat ingeschakeld kan worden bij drukte.
• huisartsen van de HAP Leidsche Rijn hebben vanwege de ligging van deze post te
maken met drie mogelijke crisisdiensten. Er zijn meer van dit soort grensgevallen en
daar hebben alle partners van de crisisdienst last van. Altrecht moet daarom tijdens
de ANW-uren toe naar enkele terzake kundige medewerker in wakkere dienst die
rechtstreeks benaderbaar is voor verwijzers uit de hele regio via één
telefoonnummer.
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•

•

7.6

Deze medewerker neemt de aanmeldingen en andere telefoontjes aan, doet het
benodigde onderzoek en administratie, coördineert en ondersteunt de activiteiten van
de verschillende crisisdienst teams. Voordelen hiervan zijn dat de verwijzers, zeker
degene die op de geografische grenzen van de regio’s werkzaam zijn, niet hoeven
na te denken welke crisisdienst zij moeten hebben. Hiernaast hoeven ze maar één
keer te bellen, heeft men rechtstreeks contact en kan men meteen zaken doen.
Het voordeel voor de crisisdienst medewerkers hiervan is dat zij zich kunnen
concentreren op de werkzaamheden zonder dat zij zich klantvriendelijk op hoeven te
stellen bij tussendoor komende telefonische aanmeldingen van onder druk staande
verwijzers. Dit zal de communicatie ten goede komen.
aangezien mij gevraagd is om een ideaal plaatje van de situatie over ca. acht jaar te
schetsen, zou, als de bovenstaande regio vergroting geïmplementeerd is, aan een
nog grotere regio gedacht moeten worden. Er zou samengewerkt moeten worden
met de regio Oostelijk Utrecht (Amersfoort). De voordelen van het hierboven
beschreven onderwerp worden dan nog breder toegepast, en de regio sluit beter aan
bij de regio van de politie, ambulance en de veiligheidsregio (GHOR).
dit zou dan tevens een mooi moment zijn om een speciale EG-functionaris toe te
voegen aan de meldkamer waar ook de politie en de ambulance zitting hebben. Nog
mooier is als dit gepaard gaat met een landelijk spoed telefoonnummer (113). Deze
functionaris zou dan naast inzicht in het EPD van Altrecht, ook inzicht moeten krijgen
in bijvoorbeeld de EPD’s van de Symfora groep, de Gelderse Roos, en die van het
UMC-U en de Paaz-en van het Meander Medisch Centrum, Tergooi ziekenhuizen en
Mesos.
De samenwerking met de ketenpartners

De zorg in de spoedeisende GGZ neemt naar mijn mening toe in complexiteit. Het
middelengebruik is onder mensen met een psychiatrische aandoening ernstig
toegenomen vergeleken met ongeveer vijftien jaar geleden. Het middelenmisbruik is
maatschappelijk toegenomen en leidt tot complexere beelden in de Spoedzorg. Het
aantal mensen met grote schulden en ernstige maatschappelijke problemen is eveneens
toegenomen. Familiaire problemen zoals huiselijk geweld en verwaarlozing is
zichtbaarder geworden. De vermaatschappelijking van mensen met een psychiatrische
stoornis en/of een verstandelijke handicap is wellicht op zijn maximum. De culturele
diversiteit is, zeker in de steden, groot. De mensen worden ouder met de daarbij horende
psychische problemen.
Jongeren hebben de eigen specifieke problemen zoals drank, drugs, loverboys en
criminaliteit. Al deze zaken maken de dagelijkse praktijk van de gehele Spoedzorg in
Nederland steeds ingewikkelder. Ook voor het GGZ segment van de Spoedzorg. Om
deze reden is goede samenwerking met ketenpartners van groot belang. Ik wil enkele
facetten van deze samenwerking die voor verbetering vatbaar zijn belichtten.
Vervoer
De crisisdienst Utrecht maakt voor het werk gebruik van de fiets, taxi’s en eigen vervoer.
We zouden baat hebben bij een eigen dienstvoertuig met volledige parkeerontheffing in
het werkgebied. De kosten van de taxi’s zijn hoog. Regelmatig gaat er nodeloos tijd
verloren vanwege het wachten op een taxi. Een eigen dienstvoertuig, of voertuigen als
het werkgebied groter wordt, kan voor tijdswinst zorgen. Onderzocht zou moeten worden
of de kosten van een dienstvoertuig opwegen tegen de taxikosten.
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Tijdens de ANW-uren rijden veel medewerkers met eigen vervoer, omdat het hen minder
afhankelijk maakt van de taxi. Zij schieten er financieel bij in omdat de vergoedingen
achter blijven bij de kosten. Een ander voordeel van een eigen dienstvoertuig is dat ook
patiënten vervoerd kunnen worden. Nu worden de patiënten vaak per ambulance
vervoerd, terwijl dit mits goed geïndiceerd, soms makkelijker en met minder weerstand
van de patiënt, minder stigmatiserend en wellicht goedkoper met dit dienstvoertuig kan.
In de huidige praktijk worden veel patiënten per ambulance vervoerd. Meestal gebeurt dit
wanneer er sprake is van een gedwongen opname. Omdat de samenwerking in de regio
Utrecht met de ambulance dienst goed is geeft dit weinig problemen.
Landelijk bestaat een grote verscheidenheid tussen de verschillende regio’s in de wijze,
waarop ambulancediensten patiënten met psychiatrische problematiek vervoeren. Soms
vervoert men alleen patiënten met een BOPZ maatregel als de politie dit begeleidt.
Hiervoor moeten landelijke richtlijnen komen, omdat samenwerking nu tussen de regio’s
tot problemen leidt. Nu worden ambulances gebruikt die hightech zijn uitgerust voor
vervoer en stabilisatie van mensen met ernstige somatische toestandsbeelden. De
bemanning van de ambulances lijkt door de jaren heen meer geschoold te zijn in, en
ervaring te hebben met patiënten met somatische aandoeningen, dan met mensen met
psychiatrische problemen.
Ik kan mij voorstellen dat per ambulanceregio één of meerdere voertuigen in gebruik
worden genomen die beter ingericht zijn op het vervoer van mensen met verward en een
onrustig gedrag. Ik denk bijvoorbeeld aan alleen de daarvoor noodzakelijke instrumenten
aan boord en de mogelijkheid om mensen zowel liggend als zittend, met zo nodig
adequate fixatie, te vervoeren. Daarbij de mogelijkheid om een familie- of systeemlid te
vervoeren, en een printer in de auto die de BOPZ verklaring al uitprint voordat men de
patiënt ontmoet. De bemanning zou dan moeten bestaan uit mensen met affiniteit voor,
en ervaring met het werken met mensen met psychiatrisch problematiek.
Omdat de kosten van een dergelijke ambulance lager zijn dan nu het geval is, kan de
beschikbaarheid van dit vervoer groter worden. Dit zou misschien tot gevolg kunnen
hebben dat de wachttijd die thans maximaal dertig minuten is, maar vaak overschreden
wordt, kan afnemen. Dit zou kunnen maken dat de crisisdienst sneller kan werken, en
een cel bij de politie of een bed op de SEH weer sneller vrij komt.
Intoxicaties en moeilijk gedrag
Mensen die (veel) teveel alcohol en/of drugs gebruiken komen dikwijls in contact met de
politie. In sommige gevallen komen deze mensen in een politiecel terecht. Is iemand
ernstig geïntoxiceerd bij insluiting, dan onderzoekt een FMMU-arts (Forensisch Medische
Maatschap Utrecht) op verzoek van de politie deze persoon. Bij twijfel aan de aard of de
ernst van de intoxicatie stuurt deze arts de persoon naar een SEH. Ziet deze arts meer
psychiatrisch gedrag dan vergiftiging als verklaring voor het vreemde gedrag, dan wordt
de crisisdienst erbij gevraagd.
Ontnuchtering is geen indicatie om in een politiecel te verblijven. Een ernstig onder
invloed zijnde persoon de straat opsturen is evenmin een oplossing gezien het mogelijke
gevaar (onderkoeling, verkeer, agressie van omstanders). Mensen die vanuit suïcidaliteit
zich auto-intoxiceren of zichzelf beschadigen worden veelal overgebracht naar een SEH.
Soms gaat dit gepaard met verward gedrag of een opwindingstoestand. Dit gedrag is
soms moeilijk te hanteren op een SEH.
Bij de politie verblijven regelmatig personen die fors onder invloed zijn en die hierdoor
niet in een cel kunnen verblijven. Waarbij het strafrechtelijke feit dus niet ernstig genoeg
is of op dat moment niet op de voorgrond staat. En op de SEH afdeling wordt men
geregeld geconfronteerd met patiënten van wie het gedrag mede door een intoxicatie
niet of nauwelijks te hanteren is.
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Een oplossing van deze problemen zou een speciale ruimte op bijvoorbeeld een SEHafdeling kunnen zijn waar patiënten met een combinatie van intoxicatie of
zelfbeschadiging en moeilijk gedrag op juridisch/medisch verantwoorde wijze kunnen
worden behandeld. Te denken valt aan een ruimte waar veiligheid gegarandeerd kan
worden door de inzet van veiligheids mensen. In deze ruimte kan de patiënt somatisch
behandeld en gemonitord worden.
Met de politie moet er een korte lijn zijn voor het garanderen van de veiligheid en voor
het vlot afhandelen van een eventueel strafrechtelijke procesgang na afloop van de
behandeling. Met de psychiatrische spoedzorg moet een korte lijn bestaan voor het
beoordelen van het gedrag en eventuele onmiddellijke behandeling (ter plekke, of door
opname op een psychiatrische afdeling). In de fase dat iemand weer goed
aanspreekbaar en helder is, volgt dan het beoordelen van het psychiatrische
toestandsbeeld (veelal de suïcidaliteit).
Quick scan
Als mogelijkheid voor de komende jaren zie ik voor de crisisdienst Utrecht ook een
nadrukkelijker rol weggelegd voor het bieden van ondersteuning van andere
professionals als zij geconfronteerd worden met complexe problematiek waar men snel
een deskundig oordeel en/of advies voor wil.
Dagelijks komen huisartsen, andere eerstelijns hulpverleners, bureau jeugdzorg,
(vrijgevestigde) collega’s, politie, in aanraking met mensen waarbij men soms onzeker is
over wat men moet doen. De volgende vragen komen voor. Ziet men bijvoorbeeld een
psychose of een depressie? Hoe suïcidaal is iemand eigenlijk? Waarom gedraagt
iemand zich vreemd in de cel of ziekenhuisbed. Als deze professionals met dergelijke
vragen zitten, zouden ze mijns inziens een afspraak moeten kunnen maken met de
crisisdienst. Men moet vooraf kunnen aangeven wat men nodig heeft om verder te
kunnen met de patiënt (diagnostiek, advies, en desnoods overname van de patiënt). Na
een paar uur heeft men antwoord op deze vragen, en actie als dat noodzakelijk is.
Het betreft dan niet zozeer een crisissituatie van iemand die binnen 24 uur beoordeeld
moet zijn, maar wel een dringende kwestie waarbinnen een paar dagen een tweedelijns
oordeel en advies gegeven moet worden. Van de crisisdienst - medewerkers zal dit een
meer vraaggestuurde manier van werken vragen.
Als iedere in de GGZ in zorg zijnde patiënt een eigen crisisplan heeft, kan dit in de
samenwerking binnen de spoedzorg een positieve uitwerking hebben. In dit crisisplan
wordt vermeld wat de verschijnselen zijn van de (naderende) crisis, met welke
gedragsverschijnselen dit gepaard gaat, welke hulp het efficiëntst is, waar deze geboden
kan worden en hoe de patiënt dit het liefst ziet. Deze informatie moet gedeeltelijk
toegankelijk kunnen zijn voor politie, huisartsen en waarnemers, en SEH. Het effect kan
zijn dat het voor zorgvragers eenvoudiger wordt de zorg te krijgen waar men (weliswaar
op soms inefficiënte wijze) om vraagt. Het kan bijdragen aan een meer zuivere
beoordeling door bijvoorbeeld een huisarts van de zorgvraag van een psychiatrische
patiënt die fysiek klachten uit, welke niet altijd een psychische oorzaak hoeven te
hebben. Verder is het voor de huisarts makkelijker iemand naar de crisisdienst te
verwijzen, zeker als dit als interventie in het plan beschreven staat.
Op dit moment hebben nog erg weinig patiënten een crisisplan. Mensen met bipolaire en
psychotische problematiek hebben relatief nog het meest een dergelijk plan. Het plan
moet naar mijn smaak veel gangbaarder worden onder de uiteenlopende groep van
psychiatrische patiënten. Ook als een patiënt zelf weinig motivatie toont om aan de
totstandbrenging mee te werken, dient de behandelaar, samen met de huisarts, een
crisiskaart te maken.
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Als de plannen door middel van ICT oplossingen breder toegankelijk worden voor alle
mogelijke betrokken partijen, dan zijn we in de spoedzorg echt een stap verder. Als de
ontwikkelingen in de ICT weer verder zijn moet het toch mogelijk zijn om op veilige wijze,
en met zoveel mogelijk oog voor privacy van de betrokkenen, in de spoedzorg samen te
werken. Dit vergt goede afspraken over wie welke informatie minimaal nodig heeft om
een spoedeisende situatie het hoofd te kunnen bieden, en na afloop de overige
betrokkenen goed te informeren.
Tenslotte wil ik bij de ketenpartners met wie we veel zorg delen, zoals de
verslavingszorg, bureau jeugdzorg, SEZ/HAP, verstandelijk gehandicaptenzorg, één
contactpersoon op uitvoeringsniveau. Dus medewerkers van die organisaties die hun
eigen organisatie en de doelgroep goed kennen. Deze contactpersonen kunnen voor ons
dienen als vraagbaak, voor snelle soepele toegang tot elkaars organisatie, en voor het
zoveel mogelijk wegnemen van drempels. Uiteraard is dit andersom dan ook mogelijk.
Deze vorm van samenwerking is met enkele partners al gaande, maar met de meeste
nog niet.
7.7

Bekostiging

Binnen een afzienbare tijd zal de DBC-financiering binnen de GGZ een feit zijn. Ook voor
de spoedzorg zullen er crisis DBC’s komen. Ik ben zeker niet deskundig op dit terrein,
maar voor mij is het de vraag in hoeverre deze methode aansluit op de huidige praktijk
van de “brandweerfunctie” zoals een crisisdienst die heeft. Deze brandweer functie
behelst dat wij 7 x 24 uur bereikbaar en beschikbaar zijn. Dit kost geld ook als we niet
worden opgeroepen. De DBC-financiering gaat uit van productie. Misschien is het
logischer om met een deel van de financiering de permanente beschikbaarheid te
bekostigen, en deze los te zien van de productie die men hiernaast verricht. Dan ontstaat
een financieel kader waarbinnen de beschikbaarheid doelmatig wordt georganiseerd:
hierboven deed ik al suggesties daarvoor. Neemt het beroep op de crisisdienst binnen of
buiten kantooruren toe, dan leveren extra DBC’s meer financiële ruimte.
Dan blijft het goede van de crisisdienst Utrecht behouden (zie 7.4), kan de
bereikbaarheid en toegankelijkheid toenemen (zie 7.5), de samenwerking met
ketenpartners verbeteren (zie 7.6). Dit alles gericht op behoud en waar mogelijk
verbetering van de kwaliteit van zorg aan de in geestelijke nood verkerende
cliënt/patiënt.
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Enkele toekomstscenario’s tot 2015 voor het
spoedzorg gebruik in de provincie Utrecht

Guus Schrijvers en Ineke van der Wulp

8.1

Inleiding

Op drie manieren maken wij in dit hoofdstuk een schatting van het spoedzorg gebruik in
2015:
1. door alleen demografische veranderingen in de bevolkingsopbouw ten opzichte
van 2006 invloed te laten hebben het spoedzorg gebruik;
1. door de trendmatige ontwikkeling over de jaren 2004 - 2008 door te trekken naar
2015;
2. door te beredeneren, op basis van de studies uit het vorige hoofdstuk wat de
meest reële ontwikkeling is.
8.2
Alleen demografische ontwikkelingen
Rekening houdend met alleen veranderingen in leeftijd en geslacht, groeit ten opzichte
van 20061) het aantal spoedzorg contacten met de ambulancezorg van 38.000 per jaar
naar 42.000 per jaar in 2015 (Tabel 8.1). Voor de huisartsenposten is sprake van een
toename van 231.000 naar 253.000. Op jaarbasis zullen in 2015 per 1000 inwoners 253
contacten met de HAP zijn. Voor de SEH’s is dit minder duidelijk. In Tabel 8.2 is het
volgens deze methode geschatte zorg gebruik per leeftijdsgroep aangeven. In 2015 zal
het totale zorggebruik voor de groep 65-plussers 99.900 spoedzorg contacten bedragen.
Tabel 8.3 toont de procentuele groei indien alleen rekening wordt gehouden met de
demografische ontwikkeling. Dan groeit het totale spoedzorg gebruik met 1,4% per jaar,
de ambulancezorg met 1,1%, de huisartsenposten met 0,8 % en de SEH’s met 1,6%
8.3

Trendmatige ontwikkelingen over de periode 2004 tot en met
2008
De veronderstelling dat de absolute groei over de periode 2004 -2008 zich zal doorzetten
in de periode 2008 tot en met 2015, levert andere uitkomsten op (Tabel 8.1). Wij
hanteren hierbij de groei percentages zoals berekend met de gegevens in Tabel 2.20.

1) Het was beter geweest om ook voor het demografische toekomstscenario niet het jaar 2006 als uitgangspunt te nemen, maar het jaar
2008 net als bij het trendscenario. Bij het afronden van dit boek (eind juli 2008) ontbraken hiervoor de noodzakelijke gegevens
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Het hoofdstuk ronden wij af met een vergelijking van de uitkomsten van deze drie
methoden
Tabel 8.1

Schatting van het jaarlijkse spoedzorg gebruik in de provincie
Utrecht op basis van de meetweken: 2004-2015
AANTAL PATIENTEN CONTACTEN X 1000

2004
2005
2006
2007
2008
2015 *
2015 **

Ambulance
27
34
38
42
47
*42
139

HAP

SEH
199
211
231
243
255
*253
422

136
154
149
166
170
*175
260

Totaal
362
399
418
451
472
*470
821

Bron: meetweek spoedzorg 2005-2007; Primos prognose 2007; CBS 2007
* op basis van alleen demografische ontwikkeling
** op basis van gemiddelde jaarlijkse groei over periode 2004-2008

Tabel 8.2

Leeftijd
Totaal
0-4
5 - 19
20 - 44
45 - 65
65+

Tabel 8.3

Spoedzorg contacten (x 1000) in de provincie Utrecht in
2006 en 2015 naar leeftijd en geslacht, berekend volgens de
demografische variant.
Ambulance
2006-2015
41,8
1,2
3,6
9,0
10,9
17,1

HAP
2006-2015

SEH
2006-2015

252,6
40,9
37,3
67,6
52,4
54,4

TOTAAL
2006-2015

139,4
10,2
31,0
36,8
33,0
28,4

433,8
52,3
71,9
113,4
96,3
99,9

Procentuele groei van spoedzorg gebruik in de provincie
Utrecht 2006-2015

Aantal contacten x 1000

Ambulance
zorg

In 2006 (a)
In 2015 (b)
Procentuele groei = c
1)
Procentuele groei per jaar

38
42
10,5 %
1,2 %

HAP

SEH

231
253
9,5 %
1,1 %

149
175
17,4 %
1,9 %

TOTAAL
418
470
12,4 %
1,4 %

1) a x (1 x d)9 =b

1) Het was beter geweest om voor het demografische toekomstscenario het jaar 2008 als uitgangspunt te nemen net als bij het trendscenario. Bij het afronden van
dit boek (eind juli 2008) ontbraken hiervoor de noodzakelijke gegevens.
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Deze tabel toonde de volgende groeipercentages over de jaren 2004-2008:
Per jaar gemiddeld komt dit neer op een groei van:
2.
Huisartsenposten
6,5%
3.
Ambulancezorg
14,5%
4.
Spoedeisende hulpafdelingen
5,5%
5.
Spoedzorg totaal
7,0%
De trendmatige groei voor 2015 ten opzicht van 2008 (= zeven jaar) komt dan uit op een
stijging van zeven maal deze laatste percentages. In Tabel 8.1 zijn absolute getallen
voor 2015 berekend door de gegevens voor 2008 daarmee te vermenigvuldigen.
In dat geval stijgt de ambulancezorg in 2015 naar 139.000 contacten, de
huisartsenposten naar 422.000 contacten en de SEH’s naar 260.000 contacten. Het
totaal groeit van 472.000 contacten in 2008 naar 821.000 in 2015. Dit is een aanzienlijk
verschil met de demografische variant zoals Tabel 8.1 toont.
8.4

Beredeneerde scenario’s voor huisartsenposten en SEH’s in 2015
1. Voor het beredeneerde scenario gaan wij uit van een aantal veronderstellingen:
het nationale en regionale beleid verandert niet. Ook ten aanzien van het
financiële beleid wordt ervan uitgegaan dat dezelfde financiële groei blijft bestaan
als in de afgelopen jaren. Er is sprake van een scenario-bij-ongewijzigd-beleid.
2. De Provincie Utrecht vertoont dezelfde spoedzorg ontwikkeling als de nationale
ontwikkeling. Dit is geen gewaagde veronderstelling, omdat de demografische
opbouw van deze provincie vrijwel overeenkomt met die van Nederland (zie
Tabel 2.1). Deze veronderstelling maakt het mogelijk om resultaten uit nationaal
onderzoek van Treurniet en van Blokstra en Verschuuren te gebruiken in het
beredeneerde scenario.

Op basis van deze veronderstellingen komen wij tot SEH’s beredeneerde scenario’s voor
huisartsen en de ambulancezorg konden wij zo’n scenario niet opstellen: de verschillen
tussen het demografische en het trendscenario waren daarvoor te groot. Nader
onderzoek en trendanalyses zijn hiervoor nodig.
De Huisartsenposten in 2015
De huisartsenposten lieten in de afgelopen jaren een trendmatige groei zien van 7 % per
jaar 9 (Tabel 2.21 en tekst hierboven). Het zijn nieuwe organisaties die sinds 2000
bestaan. Volgens Rogers1) kan er in de tweede fase van een innovatie sprake zijn van
een sterke groei. In de eerste fase is de groei langzaam, in de tweede fase snel. Daarna
treedt verzadiging op, eventueel gevolgd door een daling als er een nieuwe innovatie op
de markt komt. Vanuit deze redenering zou er een verzadiging kunnen optreden in het
spoedzorg gebruik bij HAP’s.
Dan wordt het demografische scenario het meest waarschijnlijk en ligt een uitkomst van
255.000 consulten in 2015 in de lijn der verwachting. Een andere redenering is dat de
ontwikkeling van de HAP’s over het algemeen gelijke tred houdt met die van de
huisartsenzorg. Treurniet c.s. hebben de omvang van de huisartsenzorg geschat voor
het jaar 2020. Zij deden dat volgens methoden 2 en 3 van Blokstra en Verschuuren (zie
vorige hoofdstuk). Zij verwachten, op basis van demografische en epidemiologische
ontwikkelingen, dat in 2020 de huisartsenzorg 20,1% hoger zal zijn dan in 2005, ofwel
13,4% hoger in 2015.

99

Enkele toekomstscenario’s tot 2015 voor het spoedzorg gebruik in de provincie Utrecht

Voor de huisartsenposten in de provincie Utrecht zou volgens deze theorie het volgende
gelden: in 2005 bedroeg het aantal consulten 211.000; een verhoging met 13,4% zou
neerkomen op circa 253.000 consulten in 2020 en 240.000 consulten in 2015.
De Spoedeisende hulpafdelingen in 2015
De belangrijkste diagnosegroep voor de SEH vormen de letsels: In 2006 werd 60,6% van
de Utrechtse SEH-patiënten gezien door een chirurg of een orthopeed (Tabel 2.23) Ook
de uitkomsten van Treurniet c.s. en van de Stichting Consument en Veiligheid (zie
hoofdstuk 3) wijzen op de nadruk op de letsels of traumata. Deze stichting toont een
sinds 1996 dalende trend aan van de SEH contacten wegens letsel. Verder signaleert zij
een stijging van het aantal opnamen. De trend 1998-2006 van het Trauma Centrum
Brabant toont aan, dat de ernst van het trauma voorafgaand aan deze opnamen ook
toeneemt.
Of de trend van minder SEH contacten wegens letsel zich zal doorzetten, is niet te
voorspellen. In de afgelopen jaren hebben beschermende preventieve maatregelen in
huis en op het sportveld geleid tot minder ongevallen. Maar het kan zijn, dat deze
maatregelen leiden tot stabilisatie van de incidentie van ongevallen die niet te voorkomen
zijn. Vanuit dit uitgangspunt zal het aantal contacten in verband met letsel per 1000
inwoners in de komende jaren gelijk blijven.
Rond veertig procent van de Utrechtse spoedzorg contacten op de SEH vinden niet
plaats vanwege letsel maar vanwege een acute ziekte of aandoening. Blokstra en
Verschuuren (zie vorig hoofdstuk) verwachten bij twee acute ziekten een stijging van de
incidentie. Zij verwachten op basis van demografische en epidemiologische
ontwikkelingen een stijging van het aantal nieuwe hartinfarctpatiënten van 18,3% over de
periode 2005 - 2015. Voor nieuwe CVA-patiënten is dit aantal 17,8% .
Voor andere chronische aandoeningen verwachten zij een toename van de prevalentie
over de periode 2005 -2015: hartfalen 27,7%, diabetes 34,3%, longkanker 25,6%,
borstkanker 11,8% en COPD 8,8%. Al deze aandoeningen hebben een verhoogd risico
op spoedzorg gebruik. Tijdens het ziekteproces kan een plotselinge verergering ofwel
exacerbatie optreden of er kan iets mis gaan met een medicamenteuze therapie. Ter
onderbouwing van het beredeneerde scenario stellen wij nu, dat het SEH-gebruik
tengevolge van acute aandoeningen en ziekten over de periode 2005 tot en met 2015 zal
stijgen met 18%. Dit leidt tot de opstelling in Tabel 8.3 uitkomst voor het beredeneerde
scenario levert op een spoedzorg gebruik bij Utrechtse SEH’s in 2015 van 167.000
contacten.
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Tabel 8.5 bevat een vergelijking van de uitkomsten van de drie toekomstscenario’s.
De demografische en beredeneerde scenario’s wijken niet veel van elkaar af.
Tabel 8.4

Schatting van het aantal contacten op de Utrechtse SEH’s
op grond van het beredeneerde scenario

Aantal contacten in 2005 (zie Tabel 3.3):
Hiervan (zie tekst):
60% wegens letsel
40% wegens acute aandoeningen en ziekten

154.000
92.400
61.600

Groei 2005-2015 SEH-contacten vanwege letsel
over de periode 2005-2015 (zie tekst)
Groei 2005-2015 SEH-contacten vanwege acute
ziekten en aandoeningen (zie tekst)
Aantal SEH-contacten in 2005 vanwege letsel in 2015
1,02 x 92.400 (A)
Aantal SEH-contacten in 2015 vanwege acute ziekten
en aandoeningen 1,18 x 61.600 (B)
TOTAAL aantal SEH-contacten in 2015
(A) + (B)

Tabel 8.5

2%
18%
94.000
73.000
167.000

Uitkomsten toekomstscenario’s Utrechtse spoedzorg tot 2015
2005

Huisartsenposten
-demografisch
-trend
-beredeneerd

231.000
255.000
*211.000

253.000
380.000
240.000 - 253.000

38.000
53.000
-

42.000
140.000
-

149.000
170.000
*154.000

175.000
241.000
165.400

**

Ambulancezorg
-demografische
-trend
-beredeneerd
Spoedeisende hulpafdelingen
-demografisch
-trend
-beredeneerd

2015

**

**

2005*
2008**

Tot zover het hoofdstuk over de toekomstscenario’s. In het volgende hoofdstuk gaan we
in op de medisch-organisatorische scenario’s. De vraag of een andere organisatie van
spoedzorg aanbod tot een ander zorggebruik leidt, staat centraal in hoofdstuk 9.
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Medisch-organisatorische scenario’s voor de
spoedzorg in de provincie Utrecht

Guus Schrijvers

9.1

Inleiding

Sinds 1996 wordt door het Julius Centrum onderzoek gedaan naar ambulancezorg
(vooral de periode 1996 -2003), intensive care afdelingen (1999 -2002) en, sinds 2003,
de triage van en samenhang tussen alle vormen van wat sinds 2007 genoemd wordt:
spoedzorg. In deze jaren kwam een aantal zorginnovaties naar voren. Deze omvatten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

een gemeenschappelijke spoedpost voor HAP en SEH
gemeenschappelijke aansturing van ambulante functies (GAAF)
één telefooncentrale 's nachts voor alle Huisartsenposten
verlengde dagzorg van huisartsen
geïntegreerde spoedzorg gedurende de nachten
geïntegreerde triage voor HAP's, SEH's en Ambulancezorg
geïntegreerde spoedzorg buiten kantooruren bij psychische problemen.
spoedzorg van huisartsen overdag

Waarom ze kansrijk zijn, beargumenteren wij zowel hieronder als in voorafgaande
hoofdstukken n dit boek. Per innovatie komen enkele voor- en nadelen aan bod. Daarna
volgen academische scenario’s waarin de hypothetische, kwantitatieve gevolgen voor
het spoedzorg gebruik in de provincie Utrecht in het jaar 2006 of 2007 worden
doorgerekend. Wij noemen de scenario's academisch omdat wij niet expliciet toetsen of
deze scenario's haalbaar zijn op korte termijn. Het zijn geen beleidsscenario's.
9.2

Scenario 1: een gemeenschappelijke spoedpost voor HAP en SEH

In de provincie Utrecht vinden anno 2007 op vier van de zeven locaties besprekingen
plaats over het samengaan van de Huisartsenpost (HAP)en de Spoedeisende Hulp
(SEH), die vervolgens samen een geïntegreerde spoedpost moeten vormen. De ambitie
is om door dit samengaan drie voordelen te realiseren:
1.
de bereikbaarheid voor de burgers te vereenvoudigen. Zij kunnen in
spoedsituaties bij één aanbieder terecht en hoeven niet te kiezen tussen HAP
en SEH;
2.
de triage te verbeteren: een gemeenschappelijke triagist verwijst per ziektebeeld
naar de meest geschikte zorgverlener;
3.
het spoedzorgaanbod na de triage doelmatiger te organiseren tijdens daluren op
de late avond, de nacht en de vroege ochtend.
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Bij de vier Utrechtse locaties liggen de HAP’s en de SEH’s al op hetzelfde
ziekenhuisterrein, op een afstand variërend van enkele meters tot honderden meters. Bij
geen van de vier locaties is het integratieproces uitgekristalliseerd. Besprekingen zijn
volop aan de gang over telefonische en fysieke triage, taakverdeling tussen huisartsen
en specialisten, de behandeling van zelfverwijzers, de organisatiestructuur, de
bekostiging, de overbrugging van cultuurverschillen en de invoeringssnelheid van de
innovatie.
De hier geschetste stand van zaken is niet uniek in de Provincie Utrecht. Als onderdeel
van de voorstudie voor het ZonMW Onderzoeksprogramma Spoedzorg 1)
inventariseerden Van Baar c.s., dat 63% van de Nederlandse SEH’s bezig is met het
integreren in, of het samenwerken met, een Huisartsenpost. Elf procent overweegt om
dat te gaan doen. Bij 21% is dit niet aan de orde.
Geïntegreerde spoedposten waarover onderzoek is gedaan zijn te vinden in het
Waterland Ziekenhuis in Purmerend2) en in het Academisch Ziekenhuis Maastricht3). Bij
beide posten berust de verantwoordelijkheid voor alle telefonische en fysieke triage bij de
huisartsen. Ook zijn er afspraken gemaakt welke zorgverlener het eerste in aanmerking
komt als behandelaar. Er is daarom sprake van geïntegreerde triage (zie ook Scenario 6,
waar wij dit begrip definiëren). In Maastricht heeft de triagist de keuze tussen de huisarts
of een specialist. In Purmerend kan deze ook nog kiezen voor de zogeheten kortelijnsverpleegkundige. Deze behandelt patiënten met niet ernstige letsels en symptomen, die
anders bij de huisarts of bij de specialist terecht zouden komen. In Maastricht leidde de
spoedpost tot een verschuiving in de werklast van 10% van de SEH-zorg naar de
Huisartsenpost. In Purmerend bedroeg dat percentage 30%. In het Utrechtse
geïntegreerde spoedpost scenario gebruiken wij deze percentages (Tabel 9.1).
Toepassing van dit scenario luidt ertoe dat huisartsenposten het aanmerkelijk drukker
krijgen. De SEH’s krijgen het minder druk.
Tabel 9.1

Doorberekening van gevolgen van scenario 1: gemeenschappelijke
spoedposten van HAP’s en SEH’s op basis van gegevens van 2007

Spoedzorg contacten tijdens
meetweek 2007 op
Huisartsenposten
SEH’s

Werkelijke
situatie1)
4.668
(100%)
3.100
(100%)

Maastrichts
scenario1)
4.773
(102%)
2790
(90%)

Purmerend
scenario2)
5593
(120%)
2170
(120%)

1) 10% van SEH-gebruik verschuift naar HAP
2) 30% van SEH-gebruik verschuift naar HAP

1)Baar M.E. van, P. Giesen, R. Grol en A.J.P. Schrijvers. Een inventarisatie van het begrippenkader, wetenschappelijk onderzoek, meetinstrumenten,
organisatiemodellen en registratiesystemen op het terrein van de spoedzorg. Een voorstudie voor het onderzoeksprogramma Spoedzorg, te downloaden van
www.integratedcare.nl/spoedzorgpogramma
2 )Zie hoofdstuk4 van dit boek
3) Uden C. van, Studies on general practice out of hours care, Ph-thesis University of Maastricht, 2005

104

Medisch-organisatorische scenario’s voor de spoedzorg in de provincie Utrecht

9.3

Scenario 2: Gemeenschappelijke Aansturing van Ambulante Functies
(GAAF)

Zoals in hoofdstuk 5 (nog toe te voegen) is aangegeven, bestaat in de provincie Utrecht
de ambitie om ambulances, visiteauto’s van huisartsen, auto’s van wijkverpleegkundigen
buiten kantooruren en ambulante psychiaters van de crisisdienst voor de geestelijke
gezondheidszorg vanuit één punt aan te sturen. Met deze ambitie hopen de
gezamenlijke aanbieders te realiseren:
1. dat burgers in levensbedreigende situaties eerder hulp ontvangen, dat wil
zeggen van de ambulante zorgaanbieder (huisarts, ambulancebemanning of
thuiszorgauto) die het dichtst in de buurt is;
2. dat de aansturing van alle ambulante functies plaatsvindt vanuit wat nu heet de
Meldkamer Ambulancezorg. Deze meldkamer heeft de meest geavanceerde
hardware en software voor verbinding met de ambulante functie;
3. dat bij opschaling ten behoeve van hulp bij calamiteiten en rampen beschikt
wordt over meer ambulante functies dan alleen de ambulances;
4. dat tijdens daluren kan worden volstaan met minder ambulante eenheden dan bij
een verzuilde inzet van ambulante functies.
Voor een uitvoerige argumentatie en inrichting van deze gemeenschappelijke aansturing
verwijzen wij naar hoofdstuk 5. Inmiddels worden thuiszorgauto’s buiten kantoortijd ook
aangestuurd door verpleegkundigen op de meldkamer ambulancezorg. Voor visiteauto’s
is dat nog niet het geval.
In het GAAF - scenario schatten wij dat er alleen van doelmatigheidswinst sprake kan
zijn indien visiteauto’s en ambulances in daluren gemeenschappelijk worden
aangestuurd.
Tabel 9.2 biedt een overzicht van het aantal gezamenlijke, nachtelijke ritten van de
Utrechtse huisartsen – visite auto’s en van de ambulances. Het eerste uur van de nacht
zijn er gemiddeld over de meetweken 109 ritten. Dit daalt tot 6,0 van 400 tot 500 ’s
nachts. Daarna stijgt het weer. Gemiddeld worden er per nachtelijk uur 8,7 ritten
afgelegd. De doorlooptijd voor een ambulancerit bedraagt 40 minuten vanaf T1 tot en
met T4 (zie Tabel 2.27 en 2.28). Dit betekent dat er voor 8,7 ritten per uur steeds 5,8
(= 2/3 van 8,7) auto’s onderweg zijn. Op dit moment zijn er zeventien visite auto’s en
ambulances per nachtelijk uur beschikbaar. Dat dit naar beneden kan bij een
gemeenschappelijke aansturing, lijkt waarschijnlijk. Met behulp van statistische
modellering van grotere bestanden dan van twee meetweken in 2006 en 2007 is deze
hypothese te toetsen.
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Tabel 9.2

Berekeningen voor scenario gemeenschappelijke visite auto’s en
ambulances gedurende de nacht in de Provincie Utrecht op basis
van meetweek gegevens in 2006 en 2007

Tijd

Visites
HAP

00:00 - 01:00
01:00 – 02:00
02:00 - 03:00
03:00 - 04:00
04:00 - 05:00
05:00 - 06:00
06:00 – 07:00
07:00 – 08:00
Totaal aantal visites per nacht
Gem. aantal visites per nacht
Aantal visite auto’s en
ambulances nodig bij één visite
Aantal auto’s paraat vanwege
bereikbaarheid*)

Ambulance
ritten

Totaal

4,2
3,8
4,3
3,2
2,6
2,9
2,4
2,3
25,7
3,2
3,2

6,7
6,9
4,0
5,6
3,4
3,9
5,6
7,4
43,5
5,4
5,4

10,9
10,7
8,3
8,8
6,0
6,8
8,0
9,7
69,2
8,7
8,7

6,0

11,0

17,0

*) vijf visite auto’s en elf ambulances

9.4

Scenario 3: één telefooncentrale 's nachts voor alle huisartsenposten

Net als andere aanbieders van spoedzorg, hebben huisartsenposten het ’s nachts
minder druk dan in de avonduren en de weekeind-uren (zie Tabel 2.14). Een scheiding
van triagist en huisarts in de nachtelijke uren zou het voordeel opleveren dat de
bedrijfsdrukte voor één of twee triagisten op één gemeenschappelijke telefooncentrale
voor de gehele provincie Utrecht toeneemt. In 2007 draaien zes triagisten (één per ’s
nachts geopende HAP) nachtdiensten voor 56 spoedzorg contacten tijdens
doordeweekse nachten en 87 contacten tijdens weekeindnachten. Dit is doordeweeks
per post ruim negen (56: 6) en in de weekeindnachten ruim veertien contacten, wat
neerkomt op één tot twee contacten per uur. Een scheiding van triagist en huisarts in de
nachtelijke uren zou het nadeel opleveren dat de continuïteit in persoon verloren gaat.
Triagist en huisarts werken dan immers op kilometers afstand van elkaar en hebben per
email of telefoon contact met elkaar. Omdat dit een groot nadeel is, werken wij dit model
alleen uit voor de nachtelijke uren.
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Dan hebben de hulpverleners het minder druk en is er meer tijd om eventueel telefonisch
met elkaar te communiceren. In dit model zijn diverse subvarianten mogelijk:
1. de gemeenschappelijke triagist bevindt zich op een ’s nachts drukke
huisartsenpost
2. in de provincie Utrecht (stad Utrecht of Amersfoort) en doet ook de triage voor de
andere posten;
3. de gemeenschappelijke triagist bevindt zich op de Meldkamer Ambulancezorg. Bij
pieken kan een van de ambulance-triagisten als overloop fungeren;
4. er bestaat één landelijk telefoonnummer (113) voor alle huisartsen die ’s avonds
en in de weekeinden overdag werken via postcode-sturing. Dit nummer schakelt
door naar de dichtstbijzijnde huisartsenpost en ’s nachts naar de centrale triagist;
5. de gemeenschappelijke triagist fungeert bij spoedzorg in alle eerstelijnsfuncties,
dat wil zeggen voor huisartsen, wijkverpleegkundigen, vroedvrouwen, spoedzorg
bij psychische klachten, tandartsen en forensisch geneeskundigen;
6. de gemeenschappelijke triagisten beginnen niet om 00.00 uur, maar al eerder op
de late avond, bijvoorbeeld om 22.00 uur.
In het hierna volgend scenario (één telefooncentrale ’s nachts voor huisartsenzorg)
berekenen wij alleen wat de gevolgen zijn indien een gemeenschappelijke triagist voor
huisartsen werkt in de periode van 00.00 tot 7.59. (tabel 9.3) De hierboven genoemde
subvariant 4 rekenen wij niet door. Desgevraagd zouden de onderzoekers dat kunnen
doen met de gegevens van de regio Gooi- en Vechtstreek, waar meetweken
plaatsvonden in 2006 en 2007. In die weken zijn alle eerstelijns functies meegenomen, in
tegenstelling tot de meetweken in de provincie Utrecht. Uit tabel 9.3 komt naar voren dat
bij één centrale, telefooncentrale ’s nachts te volstaan is met twee triagisten in plaats van
vijf.
Tabel 9.3

Berekeningen voor een centrale meldkamer voor
huisartsenzorg in de nacht

Gemiddeld aantal telefonische consulten
Range
Aantal triagisten per nacht in 2006 en 2007
aanwezig
Aantal telefoontjes per triagist per nacht uur
Aantal triagisten nodig per nacht
Idem inclusief reserve capaciteit

2006/2007
30,6
16-47
5

* Als triagist 6 telefoontjes per uur afhandelt
Bron: meetweek vraag en aanbod van acute zorg in de regio Utrecht 2006/2007
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9.5

Scenario 4: verlengde dagzorg van huisartsen

Tijdens het Nationale Spoedzorg Congres in Amersfoort in september 2006, opperde
Diana Monissen, toenmalig lid van de Raad van Bestuur van AGIS Zorgverzekeringen,
dat huisartsen hun praktijk langer zouden kunnen openhouden, bijvoorbeeld tot 21.00
uur ’s avonds. Ook het Nederlands Patiënten- en Consumenten Platform (NPCF) deed
omstreeks die tijd deze suggestie.
Einde 2007 deed onderzoeker Van Velzen bij het Julius Centrum (UMC, Utrecht) een
kwalitatieve studie naar de ervaringen van veertien Almeerse, Groningse en verspreid in
het land werkende huisartsen met een avondspreekuur. In hoofdstuk 4 doet zij hierover
verslag.
Op grond van het kwalitatieve onderzoek van Van Velzen rekenden wij voor de provincie
Utrecht een scenario door, waarbij:
1. alleen groepspraktijken of gezondheidscentra op vier doordeweekse avonden
een avondspreekuur houden van 17.00 – 20.30 uur;
2. tijdens dit avondspreekuur huisartsen beschikbaar zijn voor spoedzorg contacten
voor patiënten die toch ongerust zijn en de nacht 'zo niet in durven’;
3. de helft van het avondspreekuur planbare contacten betreft die anders overdag
zouden plaatsvinden;
4. de andere helft uit spoedzorg contacten bestaat.
Er moeten 13 tot 20 huisartsen per dag verlengde dagzorg bieden.
Tabel 9.4

Vraag naar huisartsenzorg op doordeweekse dagen tussen
17.00 en 20.30 uur in 2006 en 2007 in de provincie Utrecht
2006

Totaal aantal spoedzorg
contacten * 10 avonden
Gemiddeld aantal spoedzorg
contacten per avond
Range aantal spoedzorg contacten
Aantal spoedzorg contacten per
uur
**
Uren huisartsenzorg per uur
***
Aantal huisartsen nodig
Range
Aantal huisartsen in de provincie
Utrecht
*

956

2007
1.129

Totaal
2.085

191

226

209

157-220
55

203-245
65

157-245
60

47,8
16
13-18

56,5
19
17-20
678

52,3
17
13-20
-

Spoedzorg contacten bestaan uit: consulten op de HAP en telefonisch, visites en vragen om
herhalingsrecepten

** Uitgangspunt:1 consult duurt 15 minuten
*** Hierbij is rekening gehouden met een half uur pauze in de dienst van 17.00 - 20.30 uur
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9.6

Scenario 5: geïntegreerde spoedzorg gedurende de nachten

Op doordeweekse nachten (van 00.00 - 07.59 uur) zijn er per uur 0,7 spoedzorg
contacten (Tabel 2.15) tegen 3,8 overdag (8.00 -16.59 uur) en 5,1 ’s avonds (17.00 23.59). Voor de weekeinden zijn deze aantallen 1,1, 8,1 en 5,7. Dat komt erop neer, dat
aanwezige zorgverleners (meestal vier personen per HAP of per SEH) ongeveer één
patiënt per uur zien. Dat is een verhouding die economisch gunstiger kan worden bij
verschillende varianten van scenario 5:
1. huisartsenposten en SEH’s op hetzelfde ziekenhuisterrein gaan één nachtdienst
met één team van vier personen draaien;
2. SEH’s in dezelfde stad gaan beurtelings één nachtdienst draaien. Wie de beurt
heeft, werkt voor de hele stad en de andere SEH’s zijn gesloten. Verondersteld
wordt, dat bij een dergelijke taakconcentratie om beurten, de reistijd voor de
burger in die stad niet veel zal veranderen;
3. in eenzelfde stad is een SEH ’s nachts open. De andere hebben ’s nachts geen
SEH. Veronderstelling is dat bij een dergelijke taakconcentratie om beurten, de
reistijd voor de burger in die stad niet veel zal veranderen;
4. de geïntegreerde spoedzorg wordt in de nacht gecombineerd met Scenario 3:
één telefooncentrale 's nachts voor alle huisartsenposten;
5. de geïntegreerde spoedzorg in de nacht wordt gecombineerd met Scenario 3:
één telefooncentrale 's nachts voor alle huisartsenposten en Scenario 2:
Gemeenschappelijke Aansturing van Ambulante Functies (GAAF).
Subvariant 1 levert een besparing op van vier formatieplaatsen. In de uitgangssituatie
werken er acht personen ’s nachts op de HAP en de SEH. Stel dat ze ’s nachts
samengaan. Dan zijn we nodig: één huisarts, een spoedarts, een chauffeur en één
verpleegkundige/triagist. De tweede en derde variant achten wij op dit moment
utopisch en rekenen wij daarom niet door. Variant 4 en 5 rekenen wij niet door omdat
deze voor een deel al doorgerekend zijn in de scenario’s 2 en 3. In de
nabeschouwing komen wij terug op deze combinaties van scenario’s.
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9.7

Scenario 6: geïntegreerde triage voor HAP's, SEH's en Ambulancezorg

Anno 2008 beschikken twee van de zeven Utrechtse ziekenhuizen over een
triagesysteem. Bij de overige vijf ziekenhuizen ontbreekt deze. De Utrechtse
werkelijkheid is nog ver weg van een systeem met geïntegreerde triage. Want dan:
• hanteren HAP’s, SEH’s en Ambulance Meldkamer dezelfde urgentiecodering;
• bestaan er onderlinge afspraken over welk type professional (huisarts, spoedarts,
specialist of verpleegkundige) per ziektebeeld in eerste instantie de beste
spoedzorg biedt;
• hanteren alle aanbieders van spoedzorg een webbased digitaal patiëntendossier,
dat zij via een beschermde, indien nodig mobiele, internetverbinding aan elkaar
kunnen doorseinen.
Thans wordt op verschillende locaties in Nederland ervaring opgedaan met
geïntegreerde triage. In Harderwijk, in het Diakonessenhuis Utrecht, in Zeist, Zwolle en
Eindhoven vinden pilots plaats voor het Nederlands Triage Systeem. Dit systeem gaat uit
van een gemeenschappelijke urgentiecodering, waarbij de huisartsencodering (zie Tabel
2.7) en die van het Manchester Triage systeem (zie Tabel 2.11) per ziektebeeld in elkaar
geschoven zijn. Er zijn per locatie nog geen afspraken gemaakt over welke professional
per ziektebeeld in eerste instantie spoedzorg verleent.
In Brabant functioneert thans een elektronisch spoedzorgdossier dat via mobiele
internettechnologie door te zenden is van de Meldkamer Ambulancezorg naar de
ambulance- auto’s en naar de SEH’s van de Brabantse ziekenhuizen. Ter plekke staat
dit project bekend als Digitale Stroomlijning. Er is bij elke ambulancepatiënt sprake van
een digitale vooraanmelding. Het Traumacentrum Brabant in Tilburg is ervoor
verantwoordelijk dat het systeem adequaat functioneert. Met geringe technische moeite
is het systeem uit te breiden naar de huisartsenposten en de visite-auto’s.
Om ons te oriënteren op het werken met geïntegreerde triage heeft het spoedzorg
onderzoeksteam in december 2007 een bezoek gebracht aan de Royal Manchester
Infirmary te Manchester. Op het terrein van dit ziekenhuis zijn een aantal units
samengevoegd: 1. een spoedpost voor huisartsenzorg 2. een SEH 3. een spoedpost
voor oogheelkunde 4. een spoedpost voor geestelijke gezondheidszorg 5. een
spoedpost voor kinderen. De triage voor deze vijf posten vindt centraal en geintegreerd
plaats. Per ziektebeeld is duidelijk naar welke post de patiënt wordt verwezen. De
afspraken hierover zijn niet landelijk gemaakt maar gelden voor de lokale situatie. De
budgetten van de diverse posten, de personele bezetting en de apparatuuraanschaf
vallen onder de verantwoordelijkheid van de moederorganisaties. Zo valt de
oogheelkundige SEH hiërarchisch en financieel onder het Oogziekenhuis van
Manchester. De hoogleraar spoedeisende geneeskunde, tevens uitvinder van het
wereldbekende Manchester Triage Systeem, Kevin Macway Jones, is verantwoordelijk
voor het functioneren van het geheel van de vijf posten. Hij stuurt ook de
ambulancedienst aan voor de regio rond Manchester (negen miljoen inwoners) en is de
eerstverantwoordelijke bij hulpinzet bij rampen en calamiteiten.

110

Medisch-organisatorische scenario’s voor de spoedzorg in de provincie Utrecht

De invoering van geïntegreerde triage in Manchester daar heeft de volgende effecten
getoond:
1. er worden minder fouten gemaakt en er is sprake van minder incompleet
ingevulde formulieren bij overdrachtsmomenten tussen professionals;
2. de aanrijtijd en doorstroomtijd bij ambulancezorg zijn korter, omdat informatie
over patiënten digitaal wordt toegezonden van de meldkamer naar de
ambulancebemanning en de patiënteninformatie ook hergebruikt en aangevuld
wordt;
3. er is sprake van een snellere doorstroomtijd op de SEH’s, omdat vooraf per
ziektebeeld duidelijk is bij welke zorgverlener de patiënt terecht kan;
4. er zijn minder tussenstop in het trajecten, zoals wanneer een patiënt via de
huisartsenpost naar de SEH gaat, of andersom;
5. er is een verschuiving geconstateerd van patiëntenstromen van de SEH naar de
huisartsenpost.
Bij het schrijven van dit boek was informatie over deze vijf effecten uit de vier locaties
van de pilots voor het Nederlands Triage Systeem nog niet beschikbaar. Evenmin zijn er
resultaten bekend over de invoering van de digitale stroomlijning in Brabant. Over
effecten 1 tot en met 5 kunnen wij daarom nu geen scenario’s berekenen. Wij hebben
geen kwantitatieve onderbouwing voor de veronderstelling die aan deze scenario’s ten
grondslag kunnen liggen. Alleen voor effect 5 is, uit de ervaringen van Purmerend en
Maastricht, bekend dat er een verschuiving optrad van 30% respectievelijk 30%. Maar
dat effect is al doorgerekend bij scenario 1. Al met al kunnen wij nu scenario 6 nog niet
doorrekenen.
9.8

Scenario 7: geïntegreerde spoedzorg buiten kantooruren bij psychische
problemen

Ravestein beschrijft in hoofdstuk 7 pogingen om te komen tot geïntegreerde spoedzorg.
Hij constateert het volgende:
1. Triagisten bij huisartsenposten geven aan dat zij het lastig vinden om patiënten
met psychische problemen te woord te staan en de urgentie daarvan in te
schatten;
2. de deskundigheid van huisartsen in het omgaan met patiënten met psychische
problemen is soms te laag;
3. de crisisdienst van de GGz is moeilijk bereikbaar. Het kost 30 tot 60 minuten
voordat een huisarts een professional van de GGz aan de lijn heeft;
4. is het contact eenmaal gelegd, dan verloopt de samenwerking tussen huisarts en
crisis-interventor positief;
5. de huisarts op de HAP heeft geen inzage in de status van de reguliere huisarts
en kan niet via het internet communiceren met de crisisdienst van de GGz: een
elektronische status ontbreekt;
6. de GGz hanteert sinds 2001 een scheiding van wonen en zorg. De crisisdienst
biedt alleen zorg. Wat ontbreekt, is een time-out voorziening waar een patiënt
met psychische problemen even kan bijkomen en uitrusten;
7. de terugkoppeling van de crisisdienst naar de huisarts, van de huisartsenpost en
naar de reguliere huisarts, hapert;
8. de aanrijtijd voor een visiterijdende psychiater varieert van twee tot zes uur. Dat is
lang. Wie zorgt voor de patiënt in de tussenperiode?
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9. patiënten krijgen onvoldoende voorlichting en instructie vooraf over de wijze van
handelen bij een crisis. Zij zouden moeten beschikken over een crisiskaart en
over een vaste contactpersoon die te bellen is in geval van een crisis;
10. de verzorgingsgebieden van diverse zorgaanbieders vallen niet samen.
Tabel 2.29 en 2.30 bieden een overzicht van psychische problemen waarbij patiënten
spoedzorg hebben gevraagd. Naar schatting vinden in de meetweek circa 2400
spoedzorg contacten plaats in de hele provincie Utrecht ofwel circa 340 per dag.
Ravenstein beschrijft in hoofdstuk 7 pogingen om te komen tot geïntegreerde spoedzorg.
Ik ga op basis van Ravensteins gedachten uit dat er twee psychiatrisch
verpleegkundigen voor de hele provincie Utrecht in NAW-uren dienst draaien. De
berekening van deze twee formatieplaatsen is als volgt: uit tabel 2.29 blijkt dat per week
2.400 spoedzorgcontacten bestaan in verband met psychische problemen. Hiervan
spelen zich 253 af buiten kantooruren B + C + D in tabel 2.30). In totaal zijn er per week
123 (168 – 45) NAW-uren. Per NAW-uur zijn er dus twee contacten (253 gedeeld door
123). Dat wil zeggen dat een gemiddelde formatie van twee personen volstaat in het
scenario van geïntegreerde spoedzorg bij psychische problemen. Uitgangspunt hierbij is,
dat een psychiatrisch geschoolde verpleegkundige on-line beschikbaar is in de ANW
diensten voor triagisten op Huisartsenposten, huisartsen, professionals op de
Spoedeisende Hulpafdelingen en centralisten van de meldkamer ambulancezorg. Deze
twee verpleegkundigen zijn in staat de telefonische triage te doen en zonodig de
crisisdienst in te schakelen.
9.9

Scenario 8: spoedzorg van huisartsen overdag

Regelmatig rijst bij onderzoekers en professionals de vraag, of huisartsenposten ook
overdag open moeten gaan. Of dat huisartsen overdag moeten gaan werken op de
Spoedeisende Hulpafdeling. Of dat in de lunchpauze, als huisartspraktijken hun
antwoordapparaat hebben aanstaan, centrale triage moet plaatsvinden. Deze discussie
vormde voor de Huisartsenvereniging Midden-Nederland aanleiding om een onderzoek
in te stellen naar het functioneren van de spoedzorg van huisartsen overdag. In januari
2006 voerden wij gedurende twee dagen een pilotstudie uit in twee huisartspraktijken in
de stad Utrecht. Onder Spoedzorg werden alle patiënten met urgentiecode U1, U2 en U3
gerubriceerd. Van de patiënten belden (of kwamen) er 537 met een zorgvraag die viel
binnen deze urgentiecodes. Bij 8% van deze patiënten (43 van de 537) legden
huisartsen een visite af. De anderen ontvingen zorg binnen de termijnen die bij de
urgentiecodes horen. De resultaten vormden aanleiding om een bredere studie te starten
gedurende de meetweek 2007. Aan deze studie namen 17 praktijken deel, gevestigd op
14 locaties. Voor de wijze van includeren, representativiteit en organisatievorm van de
praktijken verwijzen wij naar een Nederlandstalig artikel dat in voorbereiding is. De 17
praktijken registreerden gedurende vijf dagen 6174 nieuwe zorgvragen ofwel 475 per
praktijk.
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De praktijkassistenten hebben van 5381 van deze 6174 (87,2%) de urgentiecode
genoteerd. Van de 5381 contacten kregen 473 (8,6%) een urgentiecode U1 (7), U2 (24)
of U3 (432). Na afloop van de urgentiebepaling hebben de huisartsen opnieuw de
urgentie bepaald van alle 5381 patiënten. Er bleek sprake te zijn van overtriage bij U1
patiënten (4 van de 7) en U2 patiënten (10 van de 24).
Bij vijf van de 432 patiënten (1,2) met urgentiecode U3 was er sprake van ondertriage.
Dit was ook het geval bij 67 van de 1715 U4-patiënten (3,9%). Van de U1 en U2
contacten resulteerden 45,8% in een consult, 37,5% in en visite en 12,5% in een
telefonisch consult.
Uit deze studie komt naar voren dat praktijkassistenten verzoeken om spoedzorg
overdag uitstekend afhandelen. Bij de urgente patiënten zit men aan de veilige kant:
liever te urgente zorg dan te trage. Bij de U3 en U4 zit men voor een klein percentage
(1,2% respectievelijk 3,9%) één klasse te laag. Voor de onderzoekers vormden deze
gunstige scores aanleiding om geen alternatief voor de klassieke spoedzorg van
huisartsen overdag door te rekenen. Er is geen reden toe; het zou het wijzigen van een
winnend team betekenen. Wij hebben het achtste scenario toch genoemd omdat dit in
discussies regelmatig wordt genoemd. Op grond van bovenstaande gekwantificeerde
overwegingen rekenen wij het niet door.
Tot zover de berekeningen van de acht scenario’s. In de nabeschouwing in het volgende
hoofdstuk gaan we in op de vraag: Is het mogelijk de trendmatige groei van 7,0% te
verlagen door de medisch-organisatorische scenario’s te verwezenlijken?
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Nabeschouwing

Guus Schrijvers
Tabel 10.1 toont in telegramstijl de belangrijkste bevindingen uit dit boek die uitgebreid
en met vele slagen om de arm beschreven staan in de genoemde hoofdstukken. Wat
mijzelf – ik schrijf mijzelf want ik denk dat elke lezer eigen opvallende punten eruit haaltopvalt, is het grote verschil tussen het trendscenario met 7,0% groei en het
demografische scenario met 1,4% groei. De begroting 2008 van VWS1 geeft aan, dat de
geplande groei in de komende jaren voor de totale gezondheidszorg zonder prijs- en
loonontwikkeling niet meer bedraagt dan 3,5%. Dat betekent het risico dat spoedzorg in
de komende jaren met schaarste te maken krijgt. Dat de beschikbaarheid en
bereikbaarheid achteruitgaan. Of dat de stress van spoedzorg verleners te hoog wordt.
Ook kan de sterke trendmatige groei ertoe leiden dat spoedzorg die niet uit te stellen is
planbare zorg en chronische zorg gaat verdringen. Daarom is er alle reden om na te
denken over mogelijkheden om die jaarlijkse groei van 7,0% te verlagen.
Hiervoor zijn vier beleidsinstrumenten beschikbaar:
1. een andere organisatorische opzet van het spoedzorgaanbod
2. een betere triage
3. preventie van spoedzorg gebruik
4. verhoging van de bestedingen voor spoedzorg.
Hieronder komen deze vier aan de orde.
10.1
Andere medisch-organisatorische opzet van het spoedzorgaanbod
In de voorafgaande hoofdstukken is beschreven welke andere medisch organisatorische
scenario’s dan de bestaande mogelijk zijn. Ongetwijfeld leiden deze vaak tot
doelmatigheidswinst en soms tot kwaliteitswinst. Wellicht kan daardoor de kostengroei
achterblijven bij de jaarlijkse 7% groei van de spoedzorg. Maar vroeg of laat is
verbetering van de doelmatigheid van de spoedzorgverlening voorbij: dan worden
ambulante functies geïntegreerd aangestuurd. Dan zijn zo veel mogelijk zelfverwijzers
eerst door de huisarts en niet door een medische specialist gezien. Dan zijn meldkamers
voor alle ambulante functies geïntegreerd. Dan is de doelmatigheid optimaal: verdere
integratie en centralisatie leidt dan alleen maar tot meer kosten, slechtere bereikbaarheid
en kwaliteitsverlies. Ik wijs erop dat deze medisch organisatorische veranderingen alleen
mogelijk zijn als zorgafspraken tussen verschillende spoedzorg disciplines tot stand
komen: bijvoorbeeld tussen huisartsen en medisch specialisten, tussen interventoren in
de geestelijke gezondheidszorg en huisartsen en tussen ambulanceverpleegkundigen en
artsen en hun collega’s bij de SEH en huisartsenposten. Zonder die zorgafspraken zijn
organisatorische veranderingen niet mogelijk. In hoofdstukken 4, 6 en 7 over de
geïntegreerde spoedpost, de gemeenschappelijke aansturing van ambulante functies en
de crisisdienst voor de geestelijke gezondheidszorg pleiten auteurs Drijver, De Kam &
Versluis en Ravenstein hiervoor in hun eigen woorden en voor hun eigen sectoren.
1) Ministerie van VWS, Begroting 2008, www.rijksbegroting.nl/2008
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Tabel 10.1

Overzicht van de belangrijkste bevindingen in dit boek

1. De vier onderzochte regio’s zijn representatief voor Nederland (Hoofdstuk 2)
2. Mensen met een lage opleiding gebruiken meer spoedzorg dan mensen met een
hoge opleiding (Hoofdstuk 2)
3. Mensen met een laag inkomen gebruiken ongeveer evenveel spoedzorg als
mensen met een hoog inkomen (Hoofdstuk 2)
4. Mensen in de Vogelaarwijken gebruiken meer spoedzorg per 1000 inwoners dan
gemiddeld in de vier onderzochte regio’s (Hoofdstuk 2)
5. Buurten gebruiken meer spoedzorg naarmate het percentage allochtonen in de
bevolking stijgt (Hoofdstuk 2)
6. Er zijn vele verschillende zorgtrajecten voor mensen met ernstige
gezondheidsproblemen zoals monotrauma, multitrauma, CVA, hartklachten om
bij het ziekenhuis te komen. Zij arriveren op de SEH als zelfverwijzer, verwezen
door de huisarts en vervoerd door een ambulance. (Hoofdstuk 2)
7. In de periode 1995 -2005 daalde het beroep op spoedzorg in verband met letsel
veroorzaakt door verkeers-, bedrijfs-, sport- en privé ongevallen (Hoofdstuk 3)
8. De spoedpost Waterland leidde tot 30% minder zelfverwijzers op de SEH en een
toenemend spoedzorgaanbod van kortelijns verpleegkundigen (Hoofdstuk 4)
9. De Spoedpost Waterland leidde niet tot een afnemend spoedzorg gebruik in
totaal (Hoofdstuk 4)
10. Professioneel, medisch management had grote invloed op het welslagen van de
spoedpost Waterland (Hoofdstuk 4)
11. Verlengde dagzorg van huisarts bijvoorbeeld tot 20.30 uur op werkdagen
verbetert de toegankelijkheid maar verlaagt waarschijnlijk niet het zorggebruik op
de huisartsenposten (Hoofdstuk 5)
12. Gemeenschappelijke aansturing en vervoer van ambulante functies van
ambulancezorg, huisartsenvisites, thuiszorgvisites en visites van de crisisdienst
voor de geestelijke gezondheidszorg bevordert waarschijnlijk de bereikbaarheid
en verlaagt de kosten van spoedzorg (Hoofdstuk 6)
13. De crisisdienst van de geestelijke gezondheidszorg functioneert goed (Hoofdstuk
7)
14. Verbetering van de kwaliteit van spoedzorg bij psychische problemen is mogelijk
door betere communicatie tussen spoedzorgaanbieders, gemeenschappelijke
aansturing van ambulante functies en specifieke afspraken tussen politie, SEH en
crisisdienst bij overmatig drugs- en alcoholgebruik (Hoofdstuk 7)
15. Op basis van een trendscenario stijgt het spoedzorg gebruik met 6,8% per jaar tot
2015 (Hoofdstuk 8)
16. Op basis van een demografisch scenario stijgt het spoedzorg gebruik tot 2015
met 1,1% per jaar (hoofdstuk 8)
17. Een telefooncentrale ’s nachts voor alle huisartsenposten in de provincie Utrecht
levert waarschijnlijk doelmatigheidswinst op (Hoofdstuk 9)
18. Er is geen aanleiding om de spoedzorg van huisartsen overdag anders te
organiseren dan nu gebeurt. (Hoofdstuk 9)
19. Geïntegreerde spoedzorg gedurende de nachten van ambulancedienst,
huisartsenposten en spoedeisende hulpafdelingen is mogelijk bij gelijkblijvende
bereikbaarheid en vermindering van de professionele personeelsbezetting
(Hoofdstuk 9)
20. Geïntegreerde spoedzorg buiten kantooruren bij spoedeisende psychische
problemen levert waarschijnlijk geen doelmatigheids- maar wel kwaliteitswinst op
(Hoofdstuk 9)
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10.2

Een betere triage

In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat vele vormen van spoedzorg eigenlijk uitstelbaar is
tot de volgende dag. Bij de huisartsenposten is dat 49,7% (tabel 2.8). Ook bij andere
spoedzorgaanbieders is sprake van oneigenlijk gebruik. Dan wordt er medisch
specialistische zorg geboden terwijl eigenlijk sprake is van huisartsenzorg. Of een
ambulance rukt uit met een A1 (=levensbedreigend) urgentie terwijl er sprake blijkt van
een vraag om eenvoudige medische of verpleegkundige hulp.
Bij een betere triage blijft de bereikbaarheid van de spoedzorg voor de burgers
behouden. Zij krijgen professionele triagisten aan de lijn of spreken met hen face to face.
De triagist bepaalt ten eerste de urgentie, ten tweede de discipline die als behandelaar
gaat optreden (huisarts, kortelijns verpleegkundige of de medische specialist) en ten
derde de plaats van hulpverlening (op de spoedpost, bij de patiënt thuis, of ter plekke op
straat). Betere triage houdt in dat nauwkeuriger gekeken wanneer, wie, wat, waar doet.
Er treedt minder over- en ondertriage op. Het zou kunnen zijn, dat burgers na een betere
triage vaker worden verwezen naar de reguliere hulpverlening de volgende dag of dat zij
genoegen moeten nemen met ander zorg dan gevraagd (de ambulance komt niet.
Daarvoor bestaat professioneel gezien geen aanleiding. U moet zelf naar de SEH
komen...). In een van de Masterclasses Spoedzorg van het Julius Centrum waarin ik
optreed als docent, kwam de suggestie naar voren om een eigen bijdrage te vragen aan
patiënten die na triage toch vasthouden aan hun oorspronkelijke spoedzorg vraag.
Wetenschappelijk onderzoek naar geïntegreerde triage staat in Nederland maar ook
internationaal in de kinderschoenen. Als in 2009 de ZonMw subsidieronde voor triageonderzoek start, is het de eerste keer dat in Nederland onderzoeksgeld beschikbaar
komt. Als de pilots met het Nederlands Triage Systeem uitgevoerd zijn aan het einde van
het jaar 2008, staat een langdurig implementatietraject voor de boeg. Zo lang bewezen
effectieve triage systemen nog niet beschikbaar zijn, ligt het voor de hand dat
spoedzorgverleners hun triage baseren op veilige inschattingen. Dan blijft overtriage
voorlopig bestaan en is betere triage niet mogelijk.
In dit denken komt het fenomeen vraagsturing in de zorg om de hoek kijken. Moet een
huisartsenpost wel uitsluitend spoedzorg bieden? Is het niet een voorziening voor alle
vormen van huisartsenzorg in avondwinkel-verpakking? En een SEH? Is die er alleen
voor spoedzorg? Of is dat een polikliniek zonder afspraaksysteem, een soort kwikfitgarage waar het mankement aan je auto meteen verholpen wordt? Bij vraagsturing in
de zorg ligt het voor de hand dat avondwinkels en kwikfit stations hun intrede doen in de
gezondheidszorg, zoals ook Albert Heijn tegenwoordig tot 22 uur open is en garages,
schoenmakers en drukkerijen zonder afspraaksystemen overal in de stad beschikbaar
zijn. Maar kijk ik naar het maatschappelijke tekort aan huisartsen, verpleegkundigen en
ander professionals, dan is niet te ontkomen dat werktijden en diensten buiten
kantooruren zo min mogelijk plaatsvinden. Anders wil er helemaal niemand meer in de
patiëntenzorg werken.
10.3
Preventie van spoedzorg
Bij het afronden van dit boek besefte ik dat preventie van spoedzorg nauwelijks aan bod
is gekomen. Ik las het concept nog eens door en ook diverse publicaties over disease
management en kwam tot de conclusie dat preventie toch vele kansen biedt om de
trendmatige groei van 7% neerwaarts aan te passen.

117

Nabeschouwing

Deze kansen zijn de volgende:
 Preventie van recidive van kindermishandeling
Van de spoedzorg gebruikers in de vier door ons onderzochte regio’s is 26,3% jonger
dan 14 jaar (tabel 2.4). Op dit moment vragen artsen en verpleegkundigen de kinderen
zelden uit of er kindermishandeling in het spel was. Toch lijkt dat regelmatig het geval te
zijn zo blijkt dat uit andere studies. Indien het zogeheten Sputovamo protocol op HAP’s
en SEH’s ingang zou krijgen, dan verkleint dat het risico op recidive en daardoor ook het
beslag op spoedzorg2).
 Valpreventie
Het aantal patiënten dat in 2006 werd opgenomen in het Tilburgse Elisabeth ziekenhuis
ten gevolge van een val bedroeg 486 (tabel 3.5), ofwel bijna de helft (49,7%) van de 982
die in dat jaar vanwege letsel werden opgenomen. Uit ander onderzoek is bekend dat
één op de twee SEH patiënten die is gevallen, al eens eerder is gevallen3).
Daarom verwijzen 16 SEH’s in Nederland gevallen patiënten naar een valpolikliniek ter
voorkoming van recidive. Als alle SEH’s en HAP’s deze patiënten zouden verwijzen, zou
toch het spoedzorg gebruik moeten afnemen.
 Vroegtijdige interventies bij CVA
Van de CVA patiënten zou 25% zijn gebaat met vroegtijdigere trombolyse dan nu het
geval is. Nu bereiken ziekenhuizen veelal een lager percentage4). Dat percentage kan
omhoog indien ten eerste patiënten of huisgenoten eerder ambulancezorg zouden
inroepen. Vaak hebben zij al eerder een TIA of een CVA gehad, waarbij geen instructie
is gegeven hoe de volgende keer te handelen. Ten tweede, zou een betere afstemming
tussen ambulancezorg, SEH en catherisatiekamer van het ziekenhuis leiden tot een
kortere tijdsduur van melding tot het moment van de trombolyse. Dan zou het aantal
dagen op de IC kunnen afnemen
 Telemonitoring ter voorkoming van exacerbaties
Bij telemonitoring ontvangen patiënten dagelijks via het internet of de telefoon een aantal
vragen over hun gezondheid. Dat gebeurt indien deze een verhoogd risico hebben op
plotselinge verslechtering van hun gezondheid. Hierbij is te denken aan patiënten met
hartfalen, ontregelde diabetes, COPD of een andere chronische aandoening. Uit
onderzoek blijkt dat telemonitoring het spoedzorg gebruik verlaagt, omdat het aantal
exacerbaties afneemt.5)

2) Putte EM van de, Signalering kindermishandeling op de Utrechtse Spoedeisende Hulp effectief?, www.onderzoeksinformatie.nl, juli 2008
3) www.kennisnetwerkvalpreventie.nl, juli 2008
4) Hoe innovatief is de gezondheidszorg? Stand van zaken CVA-keten en ICT, in: RIVM Zorgbalans, www.rivm.nl/VTV
5) Trappenburg JCA c.s., Effects of Telemonitoring in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Telemedicine and e-Health, March 2008, pp 138-146
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 Reanimatiecursussen voor huisgenoten van hartpatiënten
Wekelijks overlijden driehonderd mensen in Nederland aan een acute hartstilstand. Hun
gemiddelde leeftijd is 66 jaar6). De overledenen verbleven meestal thuis en werden zij
omringd door partners of familieleden7). Vaak waren zij al bekend als hartpatiënt.
Vanwege deze feiten zouden huisartsen, cardiologen en andere professionals erop
moeten aandringen dat partners en familieleden deze cursus volgen. Zijn zij daartoe in
staat en bereid, dan zouden de genoemde zorgverleners een soort recept moeten
uitschrijven waarmee op kosten van de zorgverzekeringswet een reanimatiecursus van
circa twee uur gratis kan worden gevolgd. Dit zou het gebruik van spoedzorg capaciteit
op hartbewaking en andere spoedzorg aanmerkelijk terugdringen.
 Een geïndividualiseerd crisisplan voor elke patiënt
Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg te Utrecht reikt al haar psychiatrische patiënten
een crisisplan aan. Ravenstein noemt dit in hoofdstuk 4. In geval van acute geestelijke
nood kunnen zij de daarin vermelde telefoonnummers van familie en professionals
gebruiken. Eventueel kunnen zij ook hun medicatie aanpassen. Verder bevat het plan
een aantal tips over hoe te handelen door patiënte en huisgenoten. Interessant is de
vraag of zo’n geïndividualiseerd crisisplan het spoedzorg gebruik zou terugdringen bij
elke somatische en psychische patiënt met een verhoogd risico op een
gezondheidsverstoring. Vermoedelijk wel, maar het empirische bewijs ontbreekt nog.
 Reductie van alcoholgebruik in de weekeinden
Bij spoedzorg patiënten met letsel of ernstige symptomen in het weekeinde speelt
alcohol nog al eens een rol, bijvoorbeeld bij een verkeersongeval of bij mishandeling.
Niet onderzocht is hoe vaak dit het geval is. Maar ervaren Utrechtse spoedzorgverleners
signaleren dat meer dan eens, vooral in de weekeinden. Wellicht kunnen SEH’s en
HAP’s een alcoholanamnese afnemen of een verslavingszorg professional in de
weekeinden aanstellen. In de hoop dat hierdoor recidive vermindert.
 Het zo gezond mogelijk houden van chronische zieken
In Engeland vormt het spoedzorg gebruik een indicator van de kwaliteit van de
chronische zorg: Naarmate deze laatste beter is, is het spoedzorg gebruik lager. In het
onderwijs vergelijk ik wel eens spoedzorg aan chronische zieken met het onderhoud van
een oude CV ketel. Naarmate dit onderhoud beter is en regelmatiger, is de kans op
plotselinge uitval van de CV kleiner. Kortom geen ketenzorg maar KeteLzorg.

6) Berdowsky J c.s., Overleving na reanimatie buiten het ziekenhuis is sterk toegenomen: een vergelijkend onderzoek tussen eind 20ste en
begin 21ste eeuw, in : Hart- en vaatziekten in Nederland, najaar 2006, Nederlandse Hartstichting, 2006
7) Vaillantcourt C. c.s., Understanding and Emproving low by standers CPR-rate: a systematic review of the literature, January 2008
Canadian Journal of Emergency
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De hierboven genoemde suggesties ter verlaging van de trendmatige groei van het
Spoedzorg gebruik bevorderen – in theorie, de evidentie is nog niet bewezen- ook de
overlevingskans en de kwaliteit van leven van de betreffende groep patiënten. Het
verdient daarom aanbeveling deze suggesties in de komende jaren empirisch te toetsen
op kosteneffectiviteit.
10.4

Verhoging van de bestedingen voor spoedzorg

In de afgelopen jaren is er veel extra geld gegaan naar de spoedzorg van de Advies- en
Meldpunten voor de Kindermishandeling (AMK’s). Zij vormen een onderdeel van de
Bureau’s Jeugdzorg. Dat gebeurde omdat massamedia signaleerden, bij geweld met
dodelijke afloop tegen kinderen, dat er vaak wel meldingen van buren of hulpverleners bij
de AMK’s waren binnengekomen. Deze grepen echter door onderbezetting echter niet of
te laat in. Deze incidenten deden verleners van somatische spoedzorg wel eens
verzuchten: we doen het eigenlijk te goed. We krijgen pas extra geld van regering en
parlement als massamedia signaleren dat het echt fout gaat, want anders wordt hun
reputatie aangetast en verliezen ze de volgende verkiezingen. Er zit iets waars in deze
verzuchting. Ik zeg dat na bestudering van de sociaal geneeskundige geschiedenis.
Sinds 1850 brengen sociaal geneeskundigen gezondheidsatlassen uit –zoals ik nu over
spoedzorg- over incidentie van infectieziekten en kindersterfte. Zo publiceerden de
artsen hygiënisten landkaarten over de verspreiding van de cholera in 1849. Het CBS in
1918 deed datzelfde over de kindersterfte tijdens de eerste wereldoorlog. De invloed van
deze gezondheidsatlassen op het beleid van professionele organisaties en overheid was
gering, totdat een ramp of een incident massamediale aandacht kreeg, ook toen al.
Elders heb ik dit fenomeen behandeld8).
De recente ervaringen met de AMK’s en de historische lessen van atlasmakers uit het
verleden, maken mij terughoudend om te pleiten voor extra geld voor spoedzorg. Daar is
weinig kans op. Dat betekent dat de trendmatige groei van zeven procent vooralsnog
alleen op te vangen is binnen bestaande financieel kaders en door middel van medisch
organisatorische veranderingen in het spoedzorgaanbod, verbetering van triage en
preventie van spoedzorg. Hoe deze te verwezenlijken, vormt onderwerp van bespreking
in de volgende paragraaf.
10.5 De verwezenlijking van de medisch organisatorische scenario’s
In de afgelopen dertig jaar heb ik regelmatig gepubliceerd over implementatie van
zorginnovaties. Ik was niet bijster origineel. Meer een kind van zijn tijd. In mijn
proefschrift Regionalisatie en financiering van de Engelse, Zweedse en Nederlandse
gezondheidszorg (1980) pleitte ik conform de tijdsgeest voor invoering van regionale
samenhang door wetswijziging en overheidssturing. Deze topdown benadering leverde
grote maatschappelijke weerstanden op in de jaren tachtig.
Toen in 1993 mijn boek Een kathedraal van zorg uitkwam, heb ik daarom gepleit voor
een bottom up benadering. Zorgvernieuwing maakt alleen kans als deze uit de basis
voortkomt. Deze benadering levert nog steeds kans op succes, getuige hoofdstuk 4 van
dit boek. Daarin beschrijft Drijver hoe de spoedpost Waterland in Purmerend tot stand
komt dankzij de inzet van drie met name genoemde personen. Tegen deze aanpak
bestaan twee bezwaren. Ten eerste vindt verspreiding naar andere locaties moeizaam
plaats.
8) Schrijvers, A.J.P. Preventie van chronische ziekten vanuit historisch perspectief, lezing voorafgaand aan gastcollege Minister Klink op 11 juni 2008, UMC
Utrecht, powerpoint sheets plus geluid te downloaden van www.integratedcare.nl/doorklikken naar “lezingen en interviews”.
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Steden rond Purmerend zoals Alkmaar, Haarlem, Hoorn en Den Helder hebben
Waterland niet opgevolgd tot nu toe. Er was geen sprake van een olievlek werking. Ten
tweede bestaat de kans bij een bottom up benadering, dat het initiatief doodbloedt zodra
de pioniers, de mensen van het eerste uur, zijn vertrokken. Wordt de innovatie dan
teruggedraaid? Vindt dan weer ontvlechting plaats van de spoedpost Waterland? Er zijn
geen aanwijzingen daarvoor. Maar zo’n kans bestaat wel bij een bottom up aanpak. In
2002 kwam het boek Moderne patiëntenzorg in Nederland uit, van onder meer VWS
topambtenaar Nico Oudendijk en mijzelf. Wij onderzochten 21 succesrijke
zorginnovaties. Zij bleken alle als eerste gemeenschappelijke kenmerk te vertonen de
aanwezigheid van professionele kartrekkers, met een gemiddelde leeftijd van 48 jaar en
een sterke positie bijvoorbeeld binnen de medisch specialistische staf van een
ziekenhuis of binnen een huisartsenvereniging. Ten tweede bleek dat bij alle 21
innovaties externe druk de realisatie te bespoedigen. Die externe druk kon komen van
massamedia met slecht nieuws over de instelling, zorgverzekeraars met kritische vragen
of van patiëntenorganisaties met een eisen pakket.
In 2008, zes jaar later na het uitkomen van Moderne patiëntenzorg in Nederland en vele
innovatie ervaringen rijker, vul ik de twee innovatie-bevorderaars de aanwezigheid van
professionele kartrekkers en de aanwezigheid van externe druk aan met vier andere
factoren:
1. de aanwezigheid van multidisciplinaire zorgafspraken en richtlijnen
2. de aanwezigheid van webbased software waarmee verschillende professionals
met elkaar kunnen communiceren en van elkaar kunnen leren
3. de aanwezigheid van een geschikte bekostiging die de zorginnovatie stimuleert
4. de aanwezigheid van professioneel leiderschap.
Hieronder licht ik toe hoe deze vier de realisatie van de spoedzorg scenario’s kunnen
bevorderen.
1.
De aanwezigheid van multidisciplinaire zorgafspraken en richtlijnen
Met het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en zorgafspraken gaat het de goede kant op.
Daarop hoeft de verwezenlijking van de spoedzorg scenario’s in de komende jaren niet
te stranden. Voor een deel zijn ze al beschikbaar: bijvoorbeeld het pakket standaarden
voor de kortelijns verpleegkundige op de spoedpost Waterland. Voor een ander deel zijn
ze bijna beschikbaar: bijvoorbeeld richtlijnen voor taakverdeling achter de triage over
verpleegkundigen, huisarts en medisch specialist. De pilots voor het Nederlands Triage
Systeem gaan die eind 2008 opleveren. Voor weer een ander deel heeft ZonMw een
subsidieprogramma open staan voor al wie richtlijnen en zorgafspraken wil ontwikkelen.
2.

De aanwezigheid van webbased software waarmee verschillende
professionals met elkaar kunnen communiceren en van elkaar kunnen leren
In Noord Brabant draait anno 2008 het project digitale stroomlijning van de spoedzorg.
De meldkamer ambulancezorg, ambulances en de SEH’s zijn er via draadloos internet
met elkaar verbonden. Dankzij workflow management wordt informatie van de
meldkamer doorgeseind naar de ambulance en aangevuld door een
ambulanceverpleegkundige met tablet PC. Gegevens worden daarna zo nodig
doorgeseind naar de SEH en arriveren lang voordat de patiënt arriveert. Periodiek vindt
overleg plaats over de verzamelde gegevens. Het heeft jaren geduurd voordat deze
Brabantse digitale stroomlijning een feit was.
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Er bleek een terughoudendheid te bestaan bij software leveranciers om voor één
provincie hun software aan te passen en aansluitbaar ofwel compatibel op andere
systemen. Behalve software leveranciers bleken ook de verschillende disciplines en hun
managers terughoudend. Immers de verzamelde gegevens bevatten bedrijfsgeheimen
over een ieders exploitatie. Na jaren sleuren en trekken is het de Tilburgse traumatoloog
en professionele kartrekker Dik Meeuwis gelukt om de digitale stroomlijning van de grond
te krijgen. Eigenlijk is het invoeren van digitale informatie technologie een innovatie
apart, die gelijk op of vooraf gaat aan het introduceren van een andere medisch
organisatorische opzet van de spoedzorg. Het zou nog wel eens jaren kunnen duren
voordat aan deze voorwaarde voor spoedzorg innovatie is voldaan gelet op de
terughoudendheid van software leveranciers, professionele groepen en managers.
3.

De aanwezigheid van een geschikte bekostiging die spoedzorg innovaties
stimuleert
Regelmatig word ik gevraagd om in het buitenland college te geven over spoedzorg en
over disease management. Wat mij over de grens opvalt, is dat men de invoering van
marktwerking in de zorg niet als einddoel stelt maar als middel om te komen tot
gewenste volksgezondheidsdoelen. Soms is dat doel empowerment van patiënten, dan
weer vergroting van de toegankelijkheid van de zorg, kwaliteitsverhoging of versterking
van eerstelijnszorg. Afhankelijk van het doel wordt daarna gewerkt met een lumpsum
financiering met tarieven per diagnosegroep (DBC’s) of per verrichting, met een
abonnementstarief of met een kwaliteitstarief (pay for performance). In Nederland staat
de marktwerking meestal wel als doel op zich. Behalve voor de spoedzorgsector. Deze is
non-concurrentieel zoals dat in ambtelijk jargon heet. Laat ik op de buitenlandse
ervaringen en de ambtelijke opvattingen voortborduren.
Dan moet ik eerst doelen formuleren voor de spoedzorg:
1. behoud en waar nodig verbetering van telefonische bereikbaarheid
2. borging van een goede triage naar urgentie, discipline en locatie van
spoedzorgverlening
3. voldoende beschikbare expertise op alle uren van de dag en in alle geografische
gebieden spoedzorg aanbieders, zowel voor ambulante als voor locatiegebonden spoedzorg verleners.
4. voldoende professionals om de spoedzorg daadwerkelijk te verlenen
5. afremming van de trendmatige spoedzorg groei van zeven procent.

De bekostiging zou deze vijf doelen moeten volgen. Dat houdt in dat er aparte tarieven
komen voor 1. telefonisch bereikbaar (doel 1en 2) 2. de beschikbaarheids- ofwel
brandweerfunctie doel 3. de daadwerkelijke spoedzorgverlening. (Doel 4 en 5) het voert
te ver om in deze nabeschouwing deze drie tarieven gedetailleerd uit te werken. Ik volsta
met enkele algemene opmerkingen. Bij de triage passen een tarief per verrichting en een
kwaliteitstarief. Bij de brandweerfunctie hoort een lumpsum financiering. Bij een
daadwerkelijke spoedzorgverlening horen een laag verrichtingen tarief (anders is dit een
stimulans tot groei) en een kwaliteitstarief. De bekostiging van bereikbaarheid en
beschikbaarheid zou niet alleen moeten gelden voor SEH’s, chirurgen, anesthesisten en
ambulancezorg maar ook voor thuiszorg, crisisdiensten voor de geestelijke
gezondheidszorg, verloskundigen en gynaecologen in het ziekenhuis.
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Zij allen immers, hebben met spoedzorg te maken: dan geldt ook dat gelijke monniken
gelijke kappen dragen. De laatste algemene opmerking is deze. Er zijn vele manieren om
telefonische bereikbaarheid (een telefonist per huisartsenpost, één monodisciplinaire
meldkamer per regio, één geïntegreerde meldkamer per regio en fysieke
beschikbaarheid van spoedzorg (mono-locatie van huisartsenposten en SEH’s, colocatie van deze posten en één geïntegreerde spoedpost te structureren.
Ik zou in de bekostiging van bereikbaarheid en beschikbaarheid het vereiste willen
inbouwen van goedkoopste adequate. Dat legt externe druk (van zorgverzekeraars en
overheidsinstanties) dat spoedzorgaanbieders geacht worden te streven naar de
goedkoopste adequate medische organisatie van spoedzorg.
Is dat ivoren taal van een academicus? Ik denk voor een deel wel. Het invoeren van
aparte tarieven voor bereikbaarheid, beschikbaarheid en uitvoering en van het
goedkoopste adequate principe zou de verwezenlijking van de in hoofdstuk 9 genoemde
spoedzorg scenario’s beslist dichterbij brengen. Maar of het ervan komt, daarover ben ik
minder stellig.
4.
De aanwezigheid van professioneel leiderschap
A leader needs followers, dit Engelse spreekwoord geeft aan dat alternatieve spoedzorg
scenario’s alleen mogelijk zijn, indien de leiders ervan gevolgd worden door hun
achterban en niet te ver voor de troepen uitlopen. Bij de oprichting van de
huisartsenposten was dat het geval: ervaren, doorgewinterde huisartsen richtten
Huisartsen Diensten Structuren op en overtuigden hun collega’s van de noodzaak ervan.
Digitale stroomlijning kon ontstaan in Noord Brabant en ook in Utrecht, dankzij de
aanwezigheid van gedreven traumatologen. De Spoedpost Waterland kwam tot stand,
omdat professionele leiders deze trokken. Voor de door mij aangegeven scenario’s zijn
eveneens dergelijke leiders en volgers nodig. In de Masterclasses spoedzorg die op het
Julius Centrum tegenwoordig draaien, merk ik een zekere bereidheid om dergelijke rollen
op te pakken. Wat professionals als artsen en verpleegkundigen weerhoudt, is de strijd
en gedoe om de invoering van adequate informatietechnologie (mijn punt 2) en het
ontbreken van adequate bekostiging (mijn punt 3).Het zou kunnen zijn dat oplossingen
voor punten 2 en 3 meer professionals uitdaagt om leidinggevende rollen op te pakken.
Worden de scenario’s gerealiseerd als aan de bovenstaande vier punten is voldaan?
Nee, ook dan zijn wij er nog niet. Ter afsluiting nog twee waarschuwingen. Ten eerste.
Wat mij opvalt, is dat de vier genoemde punten in het bestaande beleid afzonderlijk
worden opgepakt. Voor multidisciplinaire richtlijnen bestaan aparte platforms al dan niet
gesubsidieerd door ZonMw en het Ministerie van VWS. Voor ICT-innovaties bestaat het
NICTIZ. Over de bekostiging van spoedzorg adviseert de Nederlandse Zorgautoriteit en
Zorgverzekeraars Nederland. Over medisch leiderschap buigen zich de Erasmus
Universiteit, de KNMG, andere koepelorganisaties en een beetje het Julius Centrum van
het UMC Utrecht. Waar het omgaat dat in het oppakken van de vier punten wel een
zekere gelijktijdigheid en samenhang moet zijn. Anders ontwikkelen ICT-ers software
waar beslisbomen van richtlijnen niet inpassen. Of er komt een tarief uit dat niet past bij
de gewenste professionele ontwikkeling.
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De tweede en laatste opmerking in dit boek betreft het vertrouwen dat ten grondslag
moet liggen aan elke spoedzorg innovatie. Vertrouwen tussen verschillende
ketenpartners dat zij hun werk goed doen en hun afspraken nakomen.
Vertrouwen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders over elkaars motieven om
contracten te sluiten en na te komen. Vertrouwen tussen professionals en managers
over elkaars competenties. Vertrouwen tussen wetenschappers en professionals over
hun onderzoeks- respectievelijk ervaringskennis. Als dat vertrouwen ontbreekt, dan
resteert slechts een scenario: het voortmodder-scenario.

Utrecht, eind juli 2008
Guus Schrijvers
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Onder leiding van prof. A.J.P. Schrijvers verschenen eerder:
Disease Management in the Dutch Context, Igitur, Utrecht, 2006
Disease Management in de Nederlandse context (Igitur, Utrecht 2005)
Heden en verleden van de indicatiestelling voor de AWBZ (Igitur, Utrecht 2005)
Health and Health Care in the Netherlands (Elsevier Gezondheidszorg, Maarssen 2002)
Een kathedraal van zorg, gehele herziene druk, Elsevier gezondheidszorg, Maarssen
2001
Websites en emailadressen
www.integratedcare.nl: hierop treft u vele publicaties en powerpoint presentaties aan
vanuit de Unit Innovaties in de zorg van het Julius Centrum. Deze publicaties zijn
geordend naar geïntegreerde zorg voor spoedpatiënten, chronische zieken, ouderen en
jeugd.
www.ijic.org: op de website van het International Journal of Integrated Care treft u vele
peer reviewed artikelen aan over nieuwe ontwikkelingen in geïntegreerde zorg in Europa
en Noord-Amerika. Een abonnement op dit internet – tijdschrift is gratis! Meldt u aan via
genoemde website.
Guus Schrijvers is de hoofdredacteur van PH.Nieuwsbrief@planet.nl: met
aankondigingen over congressen, Masterclasses, studiereizen en publicaties over
geïntegreerde zorg.

125

126

Literatuur

•

•

Bie M.N.A. de en Schrijvers, A.J.P., Vraag en aanbod van acute zorg in de Regio
Utrecht, juli 2004, Julius Centrum, 2005.

•

Meier M, Baar van M.E, Schothorst van A, Bie de-Waal de M.N.A, Schrijvers A.J.P.
Vraag en aanbod van acute zorg in de regio Utrecht. Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, 2006.

•

Smit M.C.A, Baar van M.E, Meier M, Schrijvers A.J.P. Vraag en aanbod van acute
zorg in de regio Gooi en Vechtstreek, 2006. Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, 2006.

•

Meier M, Smit M.C.A, Overbeek van L, Baar van M.E, Schrijvers A.J.P. Vraag en
aanbod van acute zorg in de regio Utrecht, 2006. Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, 2006.

•

Veenendaal van L.J., Smit M.C.A, Baar van M.E., Meier M, Schrijvers A.J.P. Vraag
en aanbod van acute zorg in de regio Gooi en Vechtstreek 2007. Julius Centrum en
Eerstelijns Geneeskunde, 2008.

•

Verschuur E.M.L. Meier M, Baar van ME., Schrijvers A.J.P. Vraag en aanbod van
spoedzorg in de regio Rijnmond, 2007. Julius Centrum voor
Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, 2008.
Meier M, van Baar M.E., Schrijvers A.J.P., Vraag en aanbod van acute zorg in de
regio Utrecht 2007. Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns
Geneeskunde, 2008.

127

128

Auteursgegevens
Nanne Bos, bewegingswetenschapper en operatieassistent. Als onderzoeker is zij
werkzaam bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns
geneeskunde UMC Utrecht en doet onderzoek binnen de spoedzorg. Zij is onder andere
betrokken bij de Meetweken Spoedzorg in verschillende regio’s.
Email: N.Bos-2@umcutrecht.nl
Roeland Drijver, is huisarts te Purmerend, staflid Nederlands Huisartsen Genootschap,
waarvan de laatste jaren projectleider spoed, verantwoordelijk voor NHG-Telefoonwijzer
en de richtlijn het medisch handelen in U1 situaties. Lid werkgroep competenties Triageassistente op de huisartsenpost, projectleider en medisch manager Spoedpost
Waterland, projectteam Nederlands Triage Systeem.
Email: roeland@knmg.nl
Annet Esser, werkzaam als management assistent voor Guus Schrijvers
Email: A.F.Esser@umcutrecht.nl
Jan Ravestein is als teammanager werkzaam bij Altrecht, de afdeling acute psychiatrie
van de divisie Willem Arntsz. Hij geeft leiding aan de crisisdienst en het Spitsteam van de
stad Utrecht.
Email: j.ravenstein@altrecht.nl
Guus Schrijvers is hoogleraar Public Health, in het bijzonder Structuur en Functioneren
Gezondheidszorg, Julius Centrum, UMC, Utrecht. Hij geeft leiding aan onderzoek
voorwaarden en effecten van geïntegreerde zorg binnen de Unit Innovaties in de zorg
van het Julius Centrum.
Prof. dr. A.J.P. Schrijvers, Julius Centrum UMC Utrecht, Postbus 85.500 3508 GA
Utrecht, Str. 7.126
Email: A.J.P.Schrijvers@umcutrecht.nl
Meggelina Smit-Kam is SUMMA (geneeskunde) student aan het UMC Utrecht.
Zij heeft ervaring als triagist op een huisartsenpost en is binnen de meetweek sinds 2
jaar bezig met het invoeren van ICPC codes en het begeleiden van werkstudenten.
Zij maakte een groot deel van de overzichten in hoofdstuk 2.
Email: M.A.Smit-Kam@umcutrecht.nl
Henk van Stel is gepromoveerd epidemioloog en medisch bioloog. Hij geeft leiding aan
het spoedzorg-team van de Unit Innovatie in de zorg.
Email: H.vanStel@umcutrecht.nl
Leontien Sturms is gepromoveerd bewegingswetenschapper en evalueert de
spoedpost te Nieuwegein, die voortkomt uit de Huisartsenpost Nieuwegein en de
Spoedeisende Hulpafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein. Zij ontwikkelt
met dr. H. van Stel een vragenlijst over ervaringen van spoedpatiënten.
Email: L.M.Sturms@umcutrecht.nl

129

Auteursgegevens

Lidia van Veenendaal verplegingswetenschapper en verpleegkundige. Als onderzoeker
is ze werkzaam bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns
geneeskunde UMC Utrecht en doet onderzoek binnen de spoedzorg. Zij is onder andere
betrokken bij de Meetweken Spoedzorg in verschillende regio’s.
Email: L.J.vanVeenendaal@umcutrecht.nl
Eva van Velzen studeerde geneeskunde te Utrecht met als afstudeerrichting ‘public
health’. Na haar afstuderen werkte zij voor de Raad van Bestuur en het Julius Centrum
van het UMC te Utrecht. Ze is werkzaam geweest in een streekziekenhuis te Malawi en
bij de GGD te Den Haag. Vanaf 2008 doet zij gedurende 2 jaar een internationale
opleiding in infectieziekten en epidemiologie van EU (EPIET).
Email: vanvelzen_eva@hotmail.com
Margriet Verhoogt is geografe en werkt bij het bedrijf Nexpri, voortgekomen uit de
Faculteit der Geografie van de Universiteit Utrecht. Zij maakte de geografische kaarten
en vergelijkingen per buurt in dit boek.
Email: m.verhoogt@nexpri.nl
Jack Versluis is arts en directeur van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht
Email: j.versluis@ravu.nl
Ineke van der Wulp studeerde Verpleegkunde aan de Fontys Hogeschool Eindhoven en
Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Sinds 2006 is zij
werkzaam als onderzoeker/ docent in het Julius Centrum. Zij houdt zich bezig met het
onderzoeken van de validiteit en betrouwbaarheid van triagesystemen, met name op de
spoedeisende hulp.
Email: i.vanderwulp@umcutrecht.nl

130

131

132

