
BESCHOUWING 

Acute geneeskunde in de huisartspraktijk 

Inleiding 

Het domein van de huisartsgeneeskunde is 
over het algemeen goed afgebakend, maar 
met betrekking tot de acute geneeskunde 
is de situatie onduidelijk. Huisartsen, am
bulanceverpleegkundigen, poort/EHBO
artsen in ziekenhuizen en specialisten 
hebben ieder hun eigen ideeën over spoed
eisende zorg, er. baseren hun handelen op 
eigen protocollen; onderlinge afstemming 
tussen de diverse disciplines is ver te zoe
ken. 

Het lijkt zinvol om na te gaan wat in de 
afgelopen jaren is gepubliceerd over de 
domeinafbakening op dit terrein en over 
de samenwerking tussen de diverse disci 
plines. In het kader van dit artikel heb ik 
verder een dnetal protocollen naast elkaar 
gelegd en beoordeeld op transmurale af
spraken: 
- de Toelichting Landelijk Protocol Am

bulancezorg 2000; 1 

- het Onderwijsprogramma Reanimatie 
van de afdeling huisartsopleiding te 
Utrecht;2 

- de Protocollen artsassistenten van het 
Beatrix Ziekenhuis in Gorkum. 3 

Spoedgevallen bij huisarts en 
EHBO 

Smit - de eerste die zich in Nederland in
tensiefbezighield met dit onderwerp - ge
bruikt als criterium voor een spoedgeval: 
ieder verzoek om spoedige hulp waarin de 
arts aan leiding ziet het werk waarmee hij 
bezig is te onderbreken, om op korte ter
mijn de gevraagde hulp te verlenen.4 

JJzermans et al. verstaan onder acuut of 
spoedeisend: kan niet wachten tot de vol
gende ochtend, c.q. het volgende, regulie
re huisartsenspreekuur. 5 

De huisarts is de meest aangewezen 
hulpverlener om te beoordelen of er objec
tief sprake is van medische urgentie. Daar
naast dient de huisarts rekening te houden 
met het perspectief van de patiënt. De pa
tiënt beoordeelt de urgentie van een situa
tie aan de hand van direct waarneembare 
klachten, symptomen en verschijnselen; 
zijn oordeel zal vaak worden gekleurd 
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door emoties. De beleving van de patiënt 
en de observatie van de huisarts kunnen 
dan ook uiteenlopen. 

Recente cijfers over spoedgevallen in de 
huisartspraktijk zijn er niet. Ruim tien jaar 
geleden deden zich in een normpraktijk 
van 2350 patiënten zo'n twee spoedgeval
len per week voor. Ongeveer de helft van 
de spoedvisites viel buiten kantooruren. 
Veel voorkomende diagnosen waren myo
cardinfarct, decompensatio cordis, angina 
pectoris, cerebrovasculair accident, hy
perventilatie, astma/acute bronchitis en 
infectie van het maag-dannkanaal. Vaak 
was er sprake van beelden waarbij angst 
op de voorgrond stond en alleen gerust
stelling voldoende was. 6 

Op de afdeling spoedeisende hulp heeft 
het merendeel van de acute hulpvragen be
trekking op een ongeval.7 Van de acute op
namen was in 80 procent van de gevallen 
een acute ziekte de reden. 

Grofweg zou je kunnen zeggen dat de 
eerstehulparts de trauma's behandelt en de 
huisarts infecties en andere acute somati
sche klachten . 

Preklinische spoedeisende 
hulpverlening 

In het verleden was de ambulance een 
hulpmiddel van de huisa1ts. De taakom
schrijving van het ambulancevervoer was: 
het op medische indicatie vervoeren van 
liggende patiënten naar erkende intramu
rale gezondheidsinstellingen. Met de in
voering van de raamwet Ambulancever
voer (1971) en het landelijke alarmnum
mer (06-11 , later 112) is de situatie aan
zienlijk veranderd. Het ambulancevervoer 
door de plaatselijke taxiondernemer evo
lueerde tot ambulancehulpverlening en de 
nadruk kwam te liggen op het verrichten 
van verpleegkundige en medische hande
lingen. Zo ontstond er behoefte aan stan
daardisatie van de werkzaamheden en het 
opstellen van hulpverleningsprotocollen. 

Volgens het Basistakenpakket behoort het 
tot de taken van de huisarts om: 
- een ernstige stoornis in het somatisch/ 

geestelijk functioneren te diagnostice
ren en voorlopig te behandelen; 

- eerste hulp bij ongevallen te bieden, zo
wel binnen als buiten het praktijkge
bouw; 

- open te staan voor aanvragen tot het 
verlenen van acute hulp. 

In deze passage wordt geen rekening ge
houden met de rol die ambulancehulpver
lening en eerstehulpposten van ziekenhui
zen inmiddels spelen. 

Het spanningsveld tussen huisartsen en 
ambulancehulpverleners kan worden ge
ïllustreerd met enkele citaten uit een en
quête uit 1992:8 

• Huisartsen: 'De houding van ambulan
ce personeel is autoritair en indrukwek
kend, eigenwijs en denigrerend.' 'Ze zijn 
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niet geïnteresseerd in de mening van de 
huisarts, ze luisteren niet en gaan meteen 
zelf huisarts je spelen.' 
• Ambulanceverpleegkundigen: 'zo snel 
mogelijk inladen en wegwezen, dan kan er 
ook niets mis gaan waar de huisarts bij is.' 
'Soms tref je de huisarts bij een spoedge
val niet eens meer aan, die is dan zeker 
vertrokken naar een geval waar hij wel 
raad mee weet.' 

Dit spanningsveld vindt waarschijnlijk 
zijn oorsprong in het ontbreken van af
spraken over wie wat doet in de acute zorg. 
Daardoor heeft de ambulanceverpleeg
kundige geleidelijk aan het gehele gebied 
van de preklinische spoedeisende hulp 
kunnen annexeren. Bovendien heeft niet 
iedere huisarts evenveel affiniteit met de 
spoedeisende hulpverlening en zijn er gro
te verschillen in ervaring en kwaliteit van 
de geleverde zorg. 

Algemene richtl ijnen 

In het voorwoord van het landelijk Proto
col Ambulancezorg wordt de huisarts niet 
genoemd. Bij de bespreking van de uit
gangspunten bij de protocollen wordt ge
steld dat de ambulancemedewerker de 
grenzen moet kennen van zijn of haar kun
nen. De beroepsbeoefenaar moet een ade
quate inschatting kunnen maken wanneer 
een tweede ambulance of het mobiel me
disch team moet worden ingezet. Er wordt 
niet gesproken over de mogelijkheden van 
inzet ofbetrokkenheid van een huisarts. In 
het hoofdstuk 'Algemeen' wordt gesteld 
dat het Pre Hospita! Trauma Life Support 
(PHTLS) een veilige, snelle en betrouw
bare methode is voor de behandeling van 
met name ongevalspatiënten en ook voor 
niet-traumapatiënten. 

Het lijkt wat kort door de bocht om dit 
zo te stellen. Bij de benadering van de pa
tiënt in het kader van de PHTLS wordt uit
gegaan van symptomen en slechts indirect 
van oorzaken of ziektebeelden. De huis
arts kan, met name bij ernstig zieke pa
tiënten, een werkhypothese en soms al di
agnose stellen , die verder gaat dan alleen 
het inventariseren van symptomen, en 
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richtinggevend kan zijn voor een optimale 
aanvangstherapie. 

Op bladzijde 20 van de toelichting bij 
het protocol wordt de huisarts voor het 
eerst genoemd: daar gaat het om de bepa
ling van de wilsonbekwaamheid van pa
tiënten en het besluit tot het doen van ge
dwongen medische verrichtingen. 

De Nederlandse huisartsopleidingen ken
nen geen landelijk protocol voor spoedge
vallen. Spoedgevallen komen aan de orde 
als onderdeel bij bijvoorbeeld cardiale of 
pulmonale aandoeningen. 

In de huisartsopleiding te Utrecht ko
men bij de algemene richtlijnen ten aan
zien van reanimatie diverse onderwerpen 
aan de orde die ontbreken in de algemene 
richtlijnen voor ambulanceverpleegkun
digen. In de eerste plaats wordt er gespro
ken over angsten, ervaringen en associa
ties en gedachten van haio 's over reanima
tie. Vervolgens gaat het over de rol die een 
haio heeft bij de reanimatie en de verhou
ding tot de ervaren EHBO-verpleegkun
dige. Leiding nemen en basic life support 
overlaten aan verpleegkundigen, zodat je 
als arts de handen en hersens vrij hebt en 
overzicht houdt. En dan gaat het over de 
beslisbomen zoals deze zijn gepresenteerd 
door Koster et al. 9 en hoe deze zich ver
houden tot de reanimatieprotocollen in de 
ziekenhuizen waarmee wordt samenge
werkt in de opleiding. Dan komt de vraag 
wanneer beginnen en wanneer stoppen 
met reanimatie, de etiologie van de hart
stilstand en de prognose van reanimatie. 10 

Naast de medisch technische overweging
en komen hierbij ook de ethische overwe
gingen aan de orde. 11 Als laatste punt 
wordt de afhandeling van de reanimatie
procedure besproken met een evaluatie 
met de betrokkenen. 

In de algemene richtlijnen van de zieken
huisprotocollen wordt vooral ingegaan op 
procedures en verantwoordelijkheden: 
wanneer en hoe moet een specialist wor
den geraadpleegd, en hoe te handelen bij 
calamiteiten? Ook zijn er duidelijke af
spraken over wie de leiding heeft bij aan
komst reanimatieteam: leiding bij cardio
loog, bij afwezigheid de anesthesioloog, 

bij diens afwezigheid de arts-assistent en 
bij diens afwezigheid de ICU/CCU-ver
pleegkundige. 

Specifieke richtlijnen 

Het vrij maken van de ademweg ( de A -
Airway - van het ABC van de spoedhulp
verlening) is geen punt van discussie; de 
handelingen spreken voor zichzelf en kun
nen worden uitgevoerd door de disciplines 
op alle drie niveaus: 
- thuis: huisarts, ambulanceverpleegkun-

dige; 
- onderweg: ambulanceverpleegkundige; 
- ziekenhuis: poortarts, specialist. 
Bij de letter B (Breathing) wordt onder het 
kopje dyspnoe duidelijk dat de huisarts 
een aanvullende expertise heeft ten op
zichte van de ambulanceverpleegkundige. 
Er wordt gesteld dat kortademigheid een 
gevolg kan zijn van zowel long- als hart
aandoeningen. Het is noodzakelijk, hoe
wel moeilijk, onderscheid te maken tussen 
astma cardiale en astma bronchiale c.q. 
exacerbatie van COPD. Zonder verder in 
te gaan op de desbetreffende tekst lijkt het 
dat een huisarts in dit soort situaties een 
toegevoegde waarde kan hebben, zelfs zo
danig dat de patiënt niet eens aan de 
EHBO van een ziekenhuis behoeft te wor
den aangeboden. 

Bij de circulatieproblemen ( onder de 
letter C van het ABC) kan de huisarts ook 
een duidelijke toegevoegde waarde heb
ben. Zo kan het beginnen met reanimatie 
tijdwinst opleveren; bovendien heeft de 
aanwezigheid van een arts een toegevoeg
de waarde als extra hand bij de uitvoering 
van de reanimatie. Bij een anafylactische 
shock is een (huis)arts een haast onmisba
re schakel voor de toediening en keuze van 
de diverse medicatie. 

Beschouwing 

De huisarts wordt gemiddeld twee keer 
per week geconfronteerd met een spoed
geval; gezien deze frequentie bestaat ze
ker op een aantal terreinen voldoende ken
nis en expertise. De afbakening met de 
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ambulancehulpverlening is echter slecht 
geregeld. In het huidige landelijke proto
col heeft de huisarts alleen een rol bij de 
beoordeling van psychische problema
tiek; een rol in het continuüm van acute so
matische ziekte thuis tot de opname en be
handeling in een ziekenhuis lijkt voor hem 
niet weggelegd. 

Het lijkt erop dat de ambulancever
pleegkundige de taak krijgt van een arts 
voor emergency medicine. In Nederland 
kennen wij het specialisme emergency 
medicine niet. Als er een goede triage in de 
eerste lijn plaatsvindt door huisartsen, kan 
de patiënt worden aangeboden aan een 
chirurg, cardioloog, longarts of internist, 
en is er geen behoefte aan een emergen
cy-arts, althans voor de acute ziekten. Er 
zou winst gehaald kunnen worden als 
huisartsen en ambulanceverpleegkundi
gen bij een acute ziekte meer gezamenlijk 
gaan opereren. 

Al met al zou ik het domein van de huis
artsgeneeskunde binnen de acute genees
kunde als volgt willen omschrijven. 
• De huisarts blijft een rol spelen bij de 

opvang van spoedeisende patiënten. 
• De huisarts diagnosticeert in termen 

HUISARTS EN WETENSCHAP 2000; 43(12) 

BESCHOUWING 

van waarschijnlijkheid wat er aan de 
hand is. Het stellen van een waarschijn
lijkheidsdiagnose (het formuleren van 
een medisch probleem) is een specifie
ke deskundigheid van een huisarts, ge
baseerd op kennis van de epidemiolo
gie, routine, patroonherkenning, kli
nisch denken, en het vermogen om de 
ernst van de situatie in te schatten. 

• De huisarts geeft een eerste aanzet voor 
behandeling volgens de geldende pro
tocollen. 

• Het gebruik van geavanceerde appara
tuur blijft voorbehouden aan de ambu
lanceverpleegkundige, behalve als de 
huisarts zelf beschikt over deze appara
tuur en over de benodigde deskundig
heid. 

• Voor hulpverlening op straat en in grote 
gebouwen is de ambulanceverpleeg
kundige de eerst aangewezene om een 
triage te doen en te beginnen met de be
handeling volgens protocol. 

• Indien bij een gebeurtenis op straat ofin 
een groot gebouw niet direct sprake is 
van een levensbedreigende situatie of 
een situatie die een opname rechtvaar
digt, wordt de patiënt aangeboden op de 
huisartspraktijk. 
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