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Geneeskundige zorg buiten kantooruren 
in Almere 

EDZO EBBENS, MARTINE DE BRUIJNE 

Inleiding 

In Almere kunnen patiënten buiten kan
tooruren geneeskundige hulp inroepen bij 
verschillende voorzieningen: de huisarts, 
de eerstelijns-EHBO-post, de spoedeisen
de hulp (SEH) van het plaatselijke zieken
huis, of het algemene alarmnummer van 
de GGD (kader op pag. 513). Alle betrok
kenen gaan ervan uit dat patiënten niet 
zonder verwijzing van de huisarts gebruik 
behoren te maken van de tweede lijn, maar 
tegelijkertijd is de SEH van het plaatselij 
ke ziekenhuis van mening dat men geen 
patiënten kan weigeren, en gaat de GGD in 
op elke melding; pas ter plekke wordt be
oordeeld of eventueel de huisarts zal wor
den ingeschakeld. Deze situatie brengt 
twee problemen met zich mee. 
• Patiënten presenteren zich met relatief 

eenvoudige klachten op de SEH van het 
ziekenhuis of bij de GGD. 

• De huisartsen ervaren het doen van 
diensten als een zware belasting; een 
betere selectie van het aanbod van 
klachten en het delegeren van taken aan 
bijvoorbeeld een doktersassistente of 
een verpleegkundige zou deze belasting 
kunnen verminderen. 

In dit artikel beschrijven we een onder
zoek naar alle contacten in Almere buiten 
kantooruren in de eerste lijn, op de SEH en 
bij de ambulancedienst van de GGD. Uit
gangspunt was de volgende vraagstelling: 
• Hoe groot is het aanbod van patiënten 

aan de verschillende voorzieningen, en 
wat is de aard van de klachten? 

• Hoe spoedeisend is de aangeboden pro
blematiek en had de zorg ook kunnen 
worden gedelegeerd? 

Methode 

Almere telde in april 2000 145.000 inwo
ners, verdeeld over drie stadsdelen. De be
volkingsopbouw varieert per wijk: som
mige wijken zijn jong, andere vertonen de 
eerste tekenen van vergrijzing. In vergelij
king tot de Nederlands bevolking wonen 
er in Almere meer jonge mensen (31 ver
sus 24 procent <20 jaar) en minder oude-
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ren en hoogbejaarden (10 versus 18 pro
cent >60 jaar). 

Gedurende drie weken in april 2000 regis
treerden de huisartsen, de EHBO-posten, 
de SEH van het ziekenhuis en de ambulan
cedienst van de GGD alle contacten met 
patiënten die buiten kantooruren hun hulp 
inriepen (kader op pag. 513). In de regis
tratie van de huisartsen en de EHBO-pos
ten bleek achteraf 3 procent van de avon
den en weekenden te ontbreken; daarom 
werd een aanvullende registratie gevoerd 
in de laatste week van april. De registratie 
van de SEH en de GGD was compleet. 

Alle diagnosen werden na afloop van de 
registratie gecodeerd naar ICPC-hoofd
stuk. 

Resultaten 

Omvang aanbod en aard van de 
problematiek 
In de onderzoeksperiode zochten 3284 pa
tiënten buiten kantooruren hulp bij een 
van de betrokken hulpverleners: 70 pro
cent ging naar de huisarts, 17 procent ging 
naar de EHBO-post, 10 procent spoedde 
zich naar de SEH en 3 procent belde de 
GGD. Van de patiënten zonder trauma 
ging 85 procent direct naar de huisarts, van 
degenen mét trauma werd 64 procent op
gevangen in de eerste lijn (23% door de 
huisarts, 41 % door de EHBO-posten) en 
de overige 36 procent in de tweede lijn. Bij 
de EHBO-posten, de GGD en de SEH 
werden relatief veel problemen van het be
wegingsapparaat aangeboden. Daarnaast 
kwamen bij de GGD opvallend veel alge
mene problemen voor, voornamelijk mel
dingen over 'onwel geworden' (tabel 1) . 

Het aanbod aan de GGD bedroeg 103 pa
tiënten, van wie 47 procent thuis werd be
handeld en 53 procent werd vervoerd naar 
de SEH. Daarnaast bezochten nog 21 pa
tiënten de SEH van ziekenhuis Gooi
Noord, 10 zelfverwijzers, 7 na verwijzing 
door de huisarts, en 4 via de GGD. 

Op de EHBO-posten werden 556 pa
tiënten gezien: 49 procent alleen door de 
verpleegkundige, 34 procent door ver
pleegkundige en huisarts samen; 17 pro
cent werd door de verpleegkundige over
gedragen aan de huisarts. 
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Spoedeisend karakter en 
mogelijkheid tot delegeren 
De huisartsen vonden dat 31 procent van 
de hulpvragen had kunnen wachten tot de 
normale werkdag. Verder vonden zij dat 
3 8 procent van de hulpvragen gedelegeerd 
had kunnen worden aan een verpleegkun
dige of doktersass istente (tabel 2) . 

Op de SEH oordeelde de verpleegkun
dige dat 71 procent van de zelfverwijzers 
geen duidelijke tweedelijnsindicatie had; 
bij 6 procent was er een twijfelachtige in
dicatie en bij 23 procent een duidelijke in
dicatie. 

Beschouwing 

In totaal 94 procent van de niet-trauma
tische problemen buiten kantooruren werd 
opgevangen in de eerste lijn: 85 procent 
door de huisarts en 9 procent door de 
EHBO-post. Ook van het aanbod aan trau
mata werd een belangrijk deel opgevan
gen door de eerste lijn (64%), met name 
door de eerstelijns-EHBO-posten (41%). 
Deze posten vervullen blijkbaar de functie 
waarvoor ze bedoeld zijn. Opvallend is 
verder dat de verpleegkundigen van deze 
posten bijna de helft van het aanbod zelf
standig, zonder tussenkomst van de huis
arts behandelden. Delegeren van zorg aan 
een verpleegkundige blijkt dus goed mo
gelijk. 

Een aanzienlijk deel (31 % ) van de pa
tiënten met een trauma maakte direct ge
bruik van de SEH van het ziekenhuis. De 
GGD ving 5 procent op. Het totale aanbod 
aan de SEH bestond voor het grootste deel 
uit zelfverwijzers, van wie volgens het 
SBH-personeel 71 procent geen indicatie 
had voor een specialistische behandeling. 
Betere selectie van patiënten zal dit onei
genlijk gebruik kunnen reduceren. 

De huisartsen oordeelden dat 31 pro
cent van de contacten hadden kunnen 
wachten op behandeling tot een normale 
werkdag. Ook hier is betere selectie van 
patiënten dus gewenst. Verder vonden de 
huisartsen dat 35 procent van de contacten 
gedelegeerd hadden kunnen worden aan 
een verpleegkundige of doktersassistente. 

De ambulanceverpleegkundigen ver-
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Tabel 1 Het aanbod aan hulpvragen bui ten kantooruren aan huisartsen, 
eerstelijns-EHOB-posten, de SEH van het Flevoziekenhuis (zelfverwijzers) en de 
ambulancedienst van de GGD gedurende drie weken in apri l 2000. Percentages per 
zorgvoorziening 

Diagnosegroep Huisartsen EHBO-posten Zelfverwijzers GGD 
n:2299 n=556 n:326 n=103 

Algemeen 17 6 2 22 
Maag/darm 18 2 5 
Oogheelkunde 3 5 4 
KNO 6 3 2 1 
Hart/vaten 4 <1 5 9 
Gewricht/spier 12 30 56 36 
Neurologie 5 2 3 13 
Psychisch 3 1 <1 9 
Respiratoir 15 3 2 5 
Huid 8 35 19 1 
Endocrien <1 
Urinewegen 4 8 <1 
Zwanger 2 2 1 
Geslachtsorganen V <1 
Geslachtsorganen M <1 <1 <1 
Sociaal <1 <1 

Trauma 8 58 75 39 
Niet-trauma 92 42 25 61 

Tabel 2 De beoordeling van het spoede isende karakter en van de delegeerbaarheid van 
de contacten buiten kantooruren . Percentages per categorie contacten 

Aard contact 

Consult (n=860) 
Telefoon (n=907) 
Visite (n=532) 

Wat is bekend 

Noodzakelijk 

22 
10 
46 

Invoelbaar 

46 
48 
41 

Kan wachten 

32 
42 
13 

Delegeerbaar 

32 
60 

8 

• De SEH wordt buiten kantooruren vaak bezocht door niet-verwezen 
patiënten. 

• Het aandeel van de eerste lijn in de opvang van spoedeisende 
problemen is onduidelijk. 

Wat is nieuw 

• De eerste lijn vangt het niet-traumatologische aanbod vrijwel 
volledig op. 

• Een derde van de patiënten met een trauma wendt zich direct tot SEH 
of GGD. 

• Huisartsen vinden dat 30 procent van de hu lpvragen buiten 
kantooruren kan wachten en dat 40 procent kan worden gedelegeerd 
aan verpleegkundigen. 

• Verpleegkundigen op eerstelijns-EHBO-posten vangen de helft van 
het aanbod zelfstandig op. 
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Voorzieningen voor geneeskundige zorg buiten kantooruren in Almere 

Er is één ziekenhuis in Almere, het 
Flevoziekenhuis, met een SEH. De SEH is 
bedoeld voor patiënten die door de 
huisarts of de GGD verwezen zijn. 
Patiënten onder behandeling van een 
specialist wordt soms geadviseerd bij 
klachten direct naar de SEH te komen. In 
de praktijk wordt de SEH ook bezocht 
door niet verwezen of niet onder 
behandeling zijnde patiënten 
('zelfverwijzers'). 
Een (klein) deel van de patiënten uit 
Almere maakt gebruik van andere 
ziekenhuizen in de regio, met name van 
het ziekenhuis Gooi-Noord te Blaricum. 
Voor de huisartsenhulp na kantooruren 
wordt zorg gedragen door acht 
waarneemgroepen. In de nacht, vanaf 24 
uur, doet een huisarts dienst voor de 
gehele stad.3 Verder zijn in Almere drie 
EHBO-posten gevestigd, onder 
verantwoordelijkheid van de huisartsen 
en bedoeld voor de opvang en 
behandeling van ongevallen.4 Alle 

huisartspraktijken nemen deel aan deze 
posten. Zij zijn door de week 's avonds 
open van tot 17.00 tot 22.00 uur en in het 
weekend van 10.00 tot 22.00 uur. In elke 
post is een verpleegkundige aanwezig, 
die de patiënten behandelt; zo nodig 
wordt de huisarts ingeschakeld. De 
behandeling gebeurt volgens protocollen, 
die zijn vastgesteld door de huisartsen, de 
verpleegkundigen van de EHBO-posten 
en de specialisten en verpleegkundigen 
van de SEH . 
De GGD werkt vanaf een eigen centrale 
post. De meldingen komen via het 
alarmnummer (112) binnen bij de CPA. De 
CPA beoordeelt de urgentie en regelt de 
komst van een ambulance. De ambulance 
wordt bemand door een verpleegkundige 
en een chauffeur. De verpleegkundige 
beoordeelt de patiënt ter plekke en beslist 
over de vervolgactie: vervoer naar de SEH 
of behandeling ter plekke en geen 
vervoer. Soms wordt de huisarts 
ingeschakeld. 

Registratie 

De volgende gegevens werden 
geregistreerd: 

Door de huisartsen: 
- geboortejaar en geslacht van de patiënt; 
- vermoedelijke diagnose 
- aard van het contact (telefoon, consult, 

visite); 
- vervolgactie; 
- oordeel over de delegeerbaarheid van 

de behandeling aan een 
doktersassistente of verpleegkundige; 

- oordeel over het spoedeisende karakter 
van het contact: spoed (behandeling 
kan niet wachten tot een normale 
werkdag), invoelbaar (behandeling kan 
wachten, maar huisarts heeft begrip 
voor behandeling nu) of geen spoed 
(behandeling kan zonder prob lemen 
wachten tot een normale werkdag). 

Op de EHBO-posten: 
- geboortejaar en geslacht van de patiënt; 
- vermoedelijke diagnose 
- behandelaar (verpleegkundige, huisarts 

of beiden). 

Op de SEH van het ziekenhuis: 
- geboortejaar en geslacht van de patiënt; 
- vermoedelijke diagnose 
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- de verwijzer (huisarts, GGD of 
zelfverwijzer); 

Bij de zelfverwijzers beoordeelde een 
ervaren hoofdverpleegkundige bovendien 
in hoeverre het nodig was om de 
hulpvraag in de tweede lijn te behandelen 
(nodig, niet nodig, en onduidelijk). Criteria 
voor deze beoordeling waren de 
vastgestelde urgentiegraad, de duur van 
de klacht en de aard van de klacht. Een 
lage urgentieraad, een klacht die langer 
dan 24 uur bestond of een typische 
huisartsenklacht waren de belangrijkste 
reden om een bezoek aan de SEH als 
oneigenlijk te beoordelen. 
Van de patiënten uit Almere die de SEH 
van ziekenhuis Gooi-Noord bezochten in 
de registratieperiode, zijn alleen het 
aantal bekend en de manier van 
verwijzen. 

Door de GGD: 
- geboortejaar en geslacht van de patiënt; 
- vermoedelijke diagnose; 
- het aantal acute ritten buiten 

kantooruren, dat niet was aangevraagd 
door de huisarts; 

- de afhandeling van het contact: vervoer 
naar de SEH of behandeling ter plaatse. 

voerden 53 procent van de patiënten voor 
wil· i c· waren opgeroepen naar de SEH en 
behandelde 4 7 procent zelf. 

Dit onderzoek geeft een compleet en re
cent beeld van het aanbod van acute hulp
vragen buiten kantoortijden. De beoorde
ling van de mate van spoed en delegeer
baarheid is subjectief. Aangezien de inter
doktervariatie niet is gemeten, en de on
derzoeksperiode relatief kort is, moeten de 
resultaten voorzichtig worden geïnter
preteerd. 

Patiënten wenden zich vaak direct tot de 
SEH. De huisarts is minder goed bereik
baar en veel patiënten zijn niet goed be
kend met zijn rol in spoedeisende situa
ties. De SEH is dag en nacht beschikbaar, 
heeft een lage drempel en is duidelijk her
kenbaar. Bovendien hebben patiënten ver
trouwen in de deskundigheid en facilitei
ten van het ziekenhuis. 1,2 In de praktijk is 
de SEH een herkenbare en goed georgani
seerde voorziening, evenals de ambulan
cedienst van de GGD. De gemiddelde 
huisarts werkt in de diensten alleen, op 
wisselende locatie, met weinig ondersteu
ning en is dus minder herkenbaar. Een cen
trale huisartsenpost zou de belasting van 
de huisarts kunnen verminderen en zijn 
herkenbaarheid vergroten. Een dergelijke 
huisartsenpost vergroot de herkenbaar
heid zowel voor het publiek als voor ande
re organisaties en is daardoor ook beter in 
staat tot samenwerking en afstemming 
met de SEH en de GGD, met name als een 
dergelijke post in de buurt van het zieken
huis wordt gevestigd. 
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