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Huisartsenposten brengen de spoedeis-

ende zorg weer in het pakket van de huis-

arts. Zo’n geel autootje wordt dus overal

uitgerust met meer techniek: zwaailicht,

infusen, zuurstof en defibrillatoren. Bij

mij in de regio moeten alle huisartsen

een cursus volgen in het omgaan met een

automatische externe defibrillator (AED).

Dat betekent dat 500 huisartsen een cur-

sus van 2,5 uur volgen. Samen met de

reistijd kost dat zo’n 1750 mensuren. Dat

is precies het aantal uur dat een gewone

werknemer in Nederland jaarlijks werkt.

We besteden dus één hele dokter in het

district aan deze nascholing. En dat elk

jaar opnieuw. In heel Nederland zijn we

zodoende ongeveer 15 huisartsen ‘kwijt’

aan het trainen van een beperkt nuttige

vaardigheid. De snelheid waarmee er

geklapt kan worden is immers bepalend

voor het succes van een reanimatie. In

een recent kosteneffectiviteitsonderzoek

was bij standaard spoedhulp de mediane

quality adjusted life year (QUALY) 0,46 tegen

$ 14.000 per hartstilstand.1 Defibrilleren

door leken kostte $ 56.000 per toegevoeg-

de QUALY.2 Defibrilleren moet dan wel

binnen drie minuten beginnen. De onder-

zoekers concluderen dat plaatsing van

AED’s zin heeft op plekken waar de inci-

dentie van een hartstilstand relatief hoog

is. 

Vanuit mijn huisartsenpost duurt het al

bijna drie minuten voordat ik de poort uit

en de eerste stoplichten voorbij ben.

Niemand lijkt zich af te vragen of zo’n

investering in tijd en geld op een huisart-

senpost echt prioriteit heeft. (JZ)

1 Nichol G, et al. Cost effectiveness of defibrillation

by targeted responders in public settings.

Circulation 2003;108:697-703.

2 Een goede uitleg van wat een QUALY is, is te vin-

den op de site van Bandolier

(www.jr2.ox.ac.uk/bandolier/).
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Complicaties na een bypass
Zoals Van der Gijn, Van den Berg en Van

Lier in dit nummer (p. 624) mooi be-

schrijven, heeft de huisarts een belangrij-

ke rol bij het opsporen van postoperatie-

ve complicaties, maar het is maar de

vraag of vroeg ontslag nu tot meer com-

plicaties leidt. In een heel groot cohort

patiënten die een bypassoperatie hadden

ondergaan (n=16.325) werden er 2111

binnen 30 dagen weer opgenomen. Het

merendeel had een (wond)infectie (28%)

of hartfalen (16%), 8% had een nieuw

infarct en eenzelfde percentage had rit-

mestoornissen. Hoe vaak een harttam-

ponnade voorkwam, meldt het artikel

niet. Vooral ouderen, vrouwen, Afro-Ame-

rikanen, patiënten met een infarct korter

dan een week geleden en patiënten met

comorbiditeit (diabetes, CVA, COPD,

perifeer vaatlijden, hartfalen of nierlij-

den) hadden een hogere kans op compli-

caties. In tegenstelling tot de verwachting

hadden vooral patiënten die aanvankelijk

langer in het ziekenhuis lagen een hogere

kans op een heropname wegens compli-

caties. Het percentage complicaties was

bij patiënten die na 0-4 dagen waren ont-

slagen maar 9%, tegen 19,5% bij hen die

meer dan 15 dagen waren opgenomen.

Vroeg ontslag zadelt de huisarts dus niet

met meer complicaties op. (JZ)

Hannan EL, et al. Predictors of readmission for com-

plications of coronary artery bypass graft surgery.

JAMA 2003;290:773-80.
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