
Inleiding

De huisartsenpraktijk is vaak het eerste
aanspreekpunt voor een patiënt in nood.
Goede telefonische bereikbaarheid heeft
een hoge prioriteit zowel bij patiënt als
huisarts.1 Om snelle telefonische toegang
tot de huisartsenpraktijk te garanderen
adviseren LHV en NHG een spoedlijn
naast de normale praktijktelefoon.2-5

Over de bijdrage van de spoedlijn aan
goede bereikbaarheid rees bij ons twijfel
toen onlangs een van de auteurs werd ge-
beld door een patiënt in nood van een an-
dere praktijk. De reguliere telefoonlijn
van de eigen huisarts was te lang bezet.
De patiënt had het spoednummer van de
eigen huisarts niet gebeld omdat hij niet
op de hoogte was van het bestaan van de
spoedlijn. 

Vanwege deze twijfel is het functione-
ren van de spoedlijn bij de huisarts in
Noord-Nederland onderzocht middels de
volgende vragen: 
� Hoeveel huisartsen in Noord-Neder-

land hebben een spoedlijn en hoe is de
organisatie van de spoedlijn?

� Is de spoedlijn tijdens kantooruren be-
reikbaar en hoe snel wordt deze aange-
nomen? 

Methode

Ter beantwoording van de onderzoeks-
vragen is een schriftelijke enquête ver-
stuurd naar 300 aselect gekozen huisart-
sen uit de provincies Groningen, Fries-
land en Drenthe (steekproef Nivel). In de
enquête werd gevraagd naar de aanwezig-
heid van een spoedlijn, het nummer van
de lijn, op welke tijdstippen van de dag de
lijn wordt gebruikt en voor welke doel-
einden. 

De bereikbaarheid van de huisartsen-
praktijken via de spoedlijn werd getest
door 60 aselect gekozen praktijken met
een spoedlijn op het spoednummer te bel-
len. De tijdsduur van begin van overgaan
van de telefoon tot aannemen werd als
maat voor bereikbaarheid per spoedlijn
genomen en gemeten in seconden. De
huisartsenpraktijk werd beschouwd als

onbereikbaar als na vijf minuten bellen de
lijn nog niet was aangenomen.

Resultaten

Voor dit onderzoek werden 217 bruikbare
enquêtes ontvangen, een respons van 72.3
procent; 184 huisartsen (84.4 %) hadden
een spoedlijn. 

Van de huisartsen met een spoedlijn
meldde 34 procent dat deze lijn dag en
nacht operationeel was. De overige huis-
artsen gebruikten de spoedlijn bepaalde
gedeeltes van de dag. 

De spoedlijn werd door 35 procent van
de huisartsen ook voor andere doeleinden
gebruikt, met name voor intercollegiaal
overleg (18 %) en als fax (10 %). 

Van de 60 maal dat de spoedlijn werd
gebeld om de bereikbaarheid van de prak-
tijk te testen werd de telefoon 54 maal 
(90%) binnen 30 seconden aangenomen,
twee maal (3%) binnen vijf minuten en
vier maal (6%) niet. Van de vier keer dat
de spoedlijn niet werd aangenomen,
bleek eenmaal een niet bestaand nummer
als spoedlijn te zijn opgegeven, twee
maal was de fax aangesloten op de spoed-
lijn en een maal werd de lijn om onbeken-
de reden niet aangenomen.

Beschouwing

Dat 84 procent van de Noord-Neder-
landse huisartsen een spoedlijn heeft en
dat deze spoedlijnen negen van de tien
keer binnen 30 seconden worden aange-
nomen, lijkt een goede bereikbaarheid
van de huisartsenpraktijk bij spoed te ga-
randeren. Deze getallen lijken de conclu-
sie te rechtvaardigen dat de huisarts dank-
zij de spoedlijn goed bereikbaar is voor
urgente zaken en dat de 16 procent huis-
artsen, die geen spoedlijn heeft zich hier
nog eens kritisch over moet bezinnen. 

De resultaten van het huidige onder-
zoek laten echter ook een aantal minder
positieve punten zien. Maar liefst 35 pro-
cent van de huisartsen gebruikt de lijn
ook voor andere doeleinden. Dit zou ver-
klaard kunnen worden uit het verwachte
geringe gebruik van de lijn voor spoed. In
dit onderzoek bleken spoedlijnen twee
maal niet aangenomen omdat de lijnen
uitgerekend op moment van bellen als fax
werden gebruikt. Aan een patiënt in nood,
die bij bellen van het spoednummer een
fax-piepje te horen krijgt, is dit achteraf
niet uit te leggen. 

Voorwaarde voor betrokkenheid bij de
acute geneeskunde is acute bereikbaar-
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heid. De resultaten van dit onderzoek roe-
pen vragen op over efficiëntie en nut van
het huidige gebruik van de spoedlijn in de
huisartsenpraktijk. De huidige organisa-
tie van acute bereikbaarheid middels de
zogenaamde spoedlijn dient te worden
heroverwogen.
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een risico op het ontstaan van bijwerkingen.
De kans hierop is overigens groter bij intrave-
neuze of intramusculaire toediening.5

Er bestaat dus geen onderbouwing voor het
toedienen van ergometrine tabletten bij endo-
metritis puerperalis. Ons advies is om dit me-
dicament dan ook niet in het kraambed voor te
schrijven.
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1. Wiersma Tj, Flikweert S. Ontwikkelingen rond de NHG
standaard zwangerschap en kraambed. Huisarts Wet
1995;38:57-64.

2. Dekker CJ. Koorts in het kraambed: waakzaamheid blijft
geboden. Huisarts Wet 2000;43:74-7

3. Arabin B, Ruttgers H, Kubli F. Effects of routine admini-
stration of methylergometrin during puerperium on invo-
lution, maternal morbidity and lactation. Frauenheilkd
1986;46:215-20. 

4. Andersen B, Andersen L, Sorensen T. Methylergometri-
ne during the early puerperium: a prospective randomi-
zed double blind study. Acta Obstet Gynecol Scand
1998;77:54-57.

5. De Groot ANJA, Van Dongen PWJ, Vree TB, Hekster
YA, Van Roosmalen J. Ergot alkaloids. Current status
and review for clinical pharmacology and therapeutic use
compared with other oxytocics in obstertics and gyneco-
logy [review]. Drugs 1998;6:523-35.

Geen plaats voor ergometrine bij
de behandeling van endometritis
puerperalis

Endometritis behoort samen met mastitis tot
de meest voorkomende oorzaken van koorts in
het kraambed. Koorts in het kraambed is vaak
een aanleiding om de huisarts in te schakelen.
Wanneer deze de diagnose endometritis stelt,
is behandeling met antibiotica aangewezen. Er
bestaan wisselende ideeën over het voorschrij-
ven van ergometrine tabletten in geval van een
endometritis. De NHG standaard ‘Zwanger-
schap en kraambed’ ziet in zo’n geval geen in-
dicatie voor dit medicament.1 In een vorig jaar
in Huisarts en Wetenschap verschenen klini-
sche les wordt echter voorgesteld de behande-
ling van endometritis puerperalis te starten
met ergometrine tabletten.2

Deze tegengestelde adviezen waren voor
ons reden de literatuur na te zoeken over wat
er over dit onderwerp bekend is. Het blijkt dat
er de laatste 20 jaar geen onderzoek is gepu-
bliceerd over het toepassen van ergometrine
bij de behandeling van endometritis in het pu-
erperium. Op grond hiervan is dus geen uit-
spraak te doen over het nut van toediening van
ergometrine voor de genoemde indicatie. Wel
zijn er enkele onderzoeken gepubliceerd
waarin onderzocht werd of (preventieve) toe-
diening van ergometrine tabletten in het
kraambed het ontstaan van een endometritis
kan voorkomen. De twee gerandomiseerde,
dubbelblinde en placebo gecontroleerde on-
derzoeken werden door ons geanalyseerd.3,4

Beide onderzoeken kunnen geen beschermend
effect van ergometrine t.a.v. het ontstaan van
endometritis puerperalis aantonen. 

Verder is het zo dat bij oraal gebruik van
ergometrine de biologische beschikbaarheid
in het bloed per individu sterk wisselt. Het is
juist deze orale toedieningsvorm die wordt
voorgeschreven bij een endometritis.
Tenslotte bestaat bij gebruik van ergometrine

Wat is bekend

� Goede telefonische bereikbaarheid
heeft een hoge prioriteit bij patiënt
en huisarts.

� Om goede bereikbaarheid te
garanderen wordt een spoedlijn
geadviseerd.

Wat is nieuw

� Het merendeel van de Noord-
Nederlandse huisartsen heeft een
spoedlijn.

� De spoedlijn wordt bij 90 procent
van de oproepen binnen 30 seconden
aangenomen. 


