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Vrijwel niks doet de gemoederen zo hoog

oplaaien als afwijkende standpunten over

triage door assistentes of over praktijk-

voering. In dit H&W-nummer publiceren

we een commentaar over de onduidelijke

veiligheid van triage door assistentes.

Volgens Visser staat de veiligheid niet

vast en deugt het vaak aangehaalde

onderzoek niet. Hij staat daarin niet hele-

maal alleen want ook binnen de Inspectie

voor de Volksgezondheid leeft er de nodi-

ge twijfel over de veiligheid van triage

door doktersposten en call-centra. 

Het telefonisch afhandelen is overigens

niet uitsluitend een Nederlands pro-

bleem. Hulpvragers zijn meer tevreden

als een dokter hen te woord staat. Dat

vonden onderzoekers in de VS.1 Ze onder-

zochten de tevredenheid van ouders van

kinderen die een kinderarts – aldaar 

een eerstelijnshulpverlener – belden. De

dienststructuur had de verantwoording

voor een populatie van 6000 kinderen.

Gedurende 10 maanden werden telefoon-

tjes gerandomiseerd over praktijkver-

pleegkundigen en kinderartsen. De ver-

pleegkundigen beantwoordden 616 tele-

foontjes en de kinderartsen 566. Ouders

waren over vrijwel alles vaker zeer tevre-

den over de kinderarts dan over de ver-

pleegkundige (kwaliteit van het advies,

tijd, gevoel serieus genomen te worden).

Minder tevreden ouders belden vaker

terug voor een nieuw advies: na advies

van de verpleegkundige belde 13% na 4

uur terug en 23% binnen 3 dagen; bij kin-

derartsen was dat 5% en 14,5%.

Minder huisartsen en een mogelijk grote-

re hulpvraag dwingen de beroepsgroep

tot het bedenken van creatieve oplossin-

gen. Veiligheid van de zorg zou echter een

van de speerpunten van kwaliteitsbeleid

moeten zijn. Of de net verschenen NHG-

triageprotocollen werkelijk bijdragen aan

een veiliger afhandeling van hulpvragen

is nog geenszins duidelijk. En als Visser

gelijk heeft, valt het ook nauwelijks te

onderzoeken. Als de bevindingen uit de

VS ook in Nederland zouden kloppen, zou

het kunnen zijn dat triage door praktijk-

assistentes uiteindelijk alleen meer werk

veroorzaakt. (JZ)

Lee TJ, et al. Caller satisfaction with after-hours tele-

phone advice: nurse advise service versus on-call pedia-

tricians. Pediatrics 2002;110:865-72.

Triage 

Rubrieken in dit nummer

LINH-cijfers 69

Ingezonden 106

Antwoorden kennistoets 108

Op 11-jarige leeftijd blijkt het verschil

onveranderd aanwezig te zijn. 

Piepen en een slechtere longfunctie wor-

den dus niet door de bronchiolitis zelf

veroorzaakt, maar zijn het gevolg van een

al eerder bestaande slechtere longfunc-

tie, die predisponeert tot het krijgen van

een bronchiolitis. (PL)

Turner SW, et al. Reduced lung function both before

bronchiolitis and at 11 years. Arch Dis Child

2002;87:417-20.

Het is bekend dat kinderen die in hun

eerste twee levensjaren bronchiolitis

doormaken, later meer piepen, meer last

hebben van hoesten of astma en vaker

hyperreactieve luchtwegen hebben en

een verminderde longfunctie. Maar is de

bronchiolitis ook de oorzaak van die

ellende?

Volgens Turner et al. is dat waarschijnlijk

niet het geval. Zij volgden een geboorte-

cohort van 253 kinderen tot de leeftijd

van 11 jaar. Van 194 van deze kinderen

werd op de leeftijd van 1 maand en na 11

jaar de longfunctie bepaald. Zestien kin-

deren maakten op jonge leeftijd bron-

chiolitis door. De longfunctie van de kin-

deren die bronchiolitis doormaakten, was

op de leeftijd van 1 maand al slechter dan

de longfunctie van de overige kinderen.

Bronchiolitis leidt niet tot astma
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