ben we de effectiviteit van verschillende methoden onderzocht.
Als laatste kan worden opgemerkt dat, hoewel de peilstationartsen gewend zijn om structureel te registreren, zij (de inhoud van)
sommige rookconsulten mogelijk vergeten. Daarnaast hebben zij
misschien geen goed inzicht in de motivatie van de patiënt of
diens reden om het stoppen met roken te bespreken. Tevens is
het herhaald invullen van de weekstaten en vragenlijsten mogelijk van invloed geweest op de frequentie en/of de inhoud van
de SMR-adviezen van de peilstationartsen. De validiteit van dit
onderzoek valt of staat met de representativiteit van de peilstations. Hoewel het netwerk ontworpen is om landelijk representatief
te zijn, zouden de motivatie om in een dergelijk netwerk te participeren en de feedback aan deelnemende praktijken kunnen leiden tot bovenmodaal presteren en na verloop van tijd tot verlies
van representativiteit. Enig bewijs voor deze hypothese ontbreekt
echter, zoals ook in de literatuur is beschreven.10,13

Conclusie
Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we concluderen dat huisartsen stoppen met roken vaker ter sprake zouden
kunnen brengen. In hoeverre dit haalbaar en effectief is, is mede
afhankelijk van de redenen die huisartsen hebben om het stoppen met roken niet te bespreken, zoals een niet-gemotiveerde
patiënt, of gebrek aan tijd, vergoeding of expertise.4,7 Deze redenen zijn in het huidige onderzoek echter niet geïnventariseerd. De
bekendheid van huisartsen met de MIS lijkt toe te nemen. Meer
inzicht is gewenst in de redenen waarom de huisarts de MIS wel
of niet gebruikt en in de meerwaarde van de MIS ten opzichte van
andere methoden. De resultaten van dit onderzoek kunnen richting geven aan (na)scholingsprogramma’s en zijn van belang voor
verdere implementatie van het tabaksontmoedigingsbeleid.
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Medische zorg buiten kantooruren: de huisartsenpost of de spoedeisende eerste hulp?
Paul Giesen, Erik Franssen, Henk Mokkink, Wil van den Bosch, Arie van Vugt, Richard Grol

Inleiding
In veel landen verandert de organisatie van de huisartsenzorg
buiten kantooruren. Er komen meer grootschalige huisartsenposten (HAP) met een centrale triage. Soms is de eerstelijnszorg
gelieerd aan spoedeisende eerste hulpverlening in ziekenhuizen
(SEH).1-6 Deze ontwikkelingen zijn gedeeltelijk te verklaren door
de toegenomen werkdruk van huisartsen en hun veranderende
houding jegens avond-, nacht- en weekeinddiensten.1,5 Andere
factoren zijn het gebrek aan efficiëntie en coördinatie tussen de
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organisaties die spoedzorg buiten kantooruren aanbieden6-13 en
het aantal niet-urgente zelfverwijzers dat de SEH bezoekt.7-12 Een
deel van die zelfverwijzers zou door de huisarts behandeld kunnen worden. De literatuur meldt hierover zeer uiteenlopende cijfers, van 6-80%.6-9,13-16
Patiënten kiezen vooral voor de SEH omdat ze denken dat aanvullend onderzoek (zoals röntgenfoto’s) noodzakelijk is. Andere
redenen zijn gemakzucht, het niet terechtkunnen bij de huisarts
en het idee dat de medische klacht erg dringend is.12-15
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Rond 2000 veranderde in Nederland de organisatie van de eerstelijnszorg buiten kantooruren. In plaats van kleine groepjes huisartsen die om beurten dienst hadden, kwamen er grootschalige
huisartsenposten.
Hoewel veel huisartsenposten dicht bij ziekenhuizen zijn gevestigd (zie kader ‘Kenmerken van huisartsenposten in Nederland’),
bestaat er meestal geen inhoudelijke samenwerking.11 In Nederland kunnen patiënten in een noodgeval terecht bij de huisarts,
de SEH van een ziekenhuis, of het alarmnummer 112. Deze vrije
keus heeft er blijkbaar toe geleid dat patiënten met niet-urgente
klachten steeds meer tweedelijnszorg inschakelen in plaats van
huisartsenzorg.5,9,11,12 Dit zien we ook internationaal.
Gebrekkige samenwerking tussen de HAP, de ambulancezorg en
de SEH in ziekenhuizen kan leiden tot een inefficiënte organisatie
van de zorg buiten kantooruren. Het grote aantal zelfverwijzers
versterkt dit nog. Zo zullen verschillende hulpverleningsinstellingen dezelfde medische klachten ieder op hun eigen manier
benaderen. Ook is het waarschijnlijk inefficiënt en erg kostbaar
wanneer drie medische teams paraat staan voor een relatief klein
aantal patiënten, zeker ’s nachts.
Door te experimenteren met diverse vormen van samenwerking
tussen HAP en SEH kunnen we de juiste keus maken voor de
toekomstige organisatie van zorg buiten kantooruren. Voordat
we deze experimenten starten, is meer inzicht nodig in de huiSamenvatting
Giesen P, Franssen E, Mokkink H, Van den Bosch W, Van Vugt A,
Grol R. Medische zorg buiten kantooruren: de huisartsenpost of
de spoedeisende eerste hulp? Huisarts Wet 2007;50(5):202-6.
Inleiding De samenwerking tussen huisartsenposten (HAP) en
afdelingen spoedeisende eerste hulp (SEH) van ziekenhuizen
loopt niet altijd vlekkeloos. Een groot aantal patiënten gaat op
eigen initiatief naar de SEH (zelfverwijzers). Deze twee trends kunnen leiden tot inefficiënt gebruik van de medische zorg buiten
kantooruren. Dit rechtvaardigt onderzoek naar organisatiemodellen met meer samenwerking tussen en integratie van de HAP en
de SEH. Om de juiste keuzes te kunnen maken voor de organisatie van de spoedeisende hulpverlening, is inzicht in de patiënten- en zorgkenmerken van belang.
Methode We analyseerden de gegevens van alle patiënten die op
eigen initiatief buiten kantooruren de HAP of de SEH bezochten
door middel van dossieronderzoek. Het onderzoek vond plaats
in een postcoderegio in het oosten van Nederland.
Resultaten In het onderzoeksjaar bezochten 258 van de 1000
patiënten de HAP. Per 1000 patiënten gingen 43 zelfverwijzers
op eigen initiatief naar de SEH. We zagen bij de HAP patiënten
met heel verschillende klachten, grotendeels infecties (26,2%).
Op de SEH waren de klachten minder divers. Men zag hier voornamelijk trauma’s (66,1%). Patiënten kwamen relatief weinig
met levensbedreigende of spoedeisende klachten naar de HAP
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Kenmerken van huisartsenposten in Nederland5
 Meestal dicht bij een ziekenhuis gevestigd.
 Toegankelijk via één telefoonnummer.
 Dagelijks open van 17.00 uur tot de volgende ochtend 8.00 uur,
en het hele weekend.
 Grootschalige afhandeling van 100.000 tot 500.000 patiënten in
een straal van 20-30 km.
 Chauffeurs in volledig toegeruste, herkenbare auto’s met onder
meer zuurstof, infuus en defibrillator.
 ICT-ondersteuning met onder meer een elektronisch patiëntendossier, elektronische feedback naar de eigen huisarts en een
online verbinding met de huisartsenauto.
 Telefonisch contact met triagisten (bijvoorbeeld huisartsen of
verpleegkundigen).
 Diensttijd voor de huisarts: 6 tot 8 uur.
dige patiëntenzorg op de HAP en de SEH. Hiervoor deden we een
inventariserend onderzoek, waarbij de volgende aspecten werden
onderzocht:
– Verschillen in patiënt- en zorgkenmerken van patiënten die
contact opnamen met de HAP en patiënten die zichzelf verwezen naar de SEH.
– Factoren die de keus van de patiënt voor de HAP of de SEH
verklaren.

(4,6%). Bij zelfverwijzers die naar de SEH gingen, lag dit percentage een fractie hoger (6,1%). Vrouwen, kinderen, ouderen
en patiënten uit landelijk gebied bezochten significant vaker de
huisartsenpost dan de SEH.
Discussie De grote meerderheid van de patiënten (85%) kiest
voor contact met de HAP. De HAP en de SEH geven complementaire zorg: de SEH is vooral gericht op trauma’s, terwijl de HAP
een brede verscheidenheid aan klachten behandelt. Zelfverwijzers komen meestal met kleine, niet-urgente klachten. We veronderstellen dat de meeste zelfverwijzers op de SEH behandeld
kunnen worden door een huisarts, een verpleegkundige of met
(telefonisch) zelfzorgadvies.
UMC St Radboud, Afdeling Kwaliteit van Zorg, KWAZO 114, Postbus 9101,
6500 HB Nijmegen: P. Giesen, huisarts; E. Franssen, arts; dr. H. Mokkink,
methodoloog; prof.dr. W. van den Bosch, huisarts; prof.dr. A. van Vugt,
chirurg; prof.dr. R. Grol, hoogleraar kwaliteit van zorg.
Correspondentieadres: p.giesen@voha.umcn.nl
Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.
Dit artikel is een bewerkte vertaling van: Giesen P, Franssen E, Mokkink H,
Van den Bosch W, Van Vugt A, Grol R. Patients either contacting a general
practice cooperative or accident and emergency department in out-ofhours: a comparison. Emerg Med J 2006; 23:731-734. Publicatie gebeurt
met toestemming van de uitgever.
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Urgentiecriteria18
Levensbedreigend (U1). De vitale functies zijn in gevaar. De triagist waarschuwt onmiddellijk de huisarts. Deze stopt onmiddellijk met zijn werkzaamheden en gaat direct (uiterlijk binnen 15
minuten) naar de patiënt. Zo nodig wordt direct de ambulance
opgeroepen.
Spoed (U2). De toestand van de patiënt kan snel achteruitgaan
met het risico dat vitale functies uitvallen. De triagist waarschuwt
de huisarts onmiddellijk. De huisarts gaat zo snel mogelijk, in
ieder geval binnen het uur, naar de patiënt.
Dringend (U3). Vanwege medische of emotionele redenen moet
de huisarts de patiënt binnen 3 uur zien.
Routine (U4). Niet-dringende klachten. De triagist regelt een
afspraak met de huisarts of geeft zelf advies.

huisarts, verwijzing naar poliklinisch spreekuur of ziekenhuisopname.
Analyse

We vergeleken het absolute aantal contacten en het aantal contacten per 1000 patiënten per jaar van de patiënten die een HAP
bezochten en de patiënten die naar een SEH gingen. We berekenden de patiënt- en follow-upkenmerken in aantallen en percentages. Voor onderzoek naar de factoren die de keus van de patiënt
voor de HAP of SEH verklaren, deden we een regressieanalyse. De
afhankelijke variabele was hierbij de keuze voor de HAP of voor
de SEH. De onafhankelijke variabelen waren: geslacht, leeftijd,
woongebied, contactmoment, mate van urgentie en type klacht.
We berekenden de uitkomsten in oddsratio’s, inclusief betrouwbaarheidsintervallen en significantie (p < 0,05 is significant).

Methode
Onderzoeksopzet en populatie

Resultaten

Door middel van dossieronderzoek analyseerden we de gegevens
van alle patiënten die buiten kantooruren een huisartsenpost of
een SEH bezochten. Het onderzoek vond plaats in een afgebakende postcoderegio in het oosten van Nederland (223.410 bewoners) gedurende de maand februari 2003.

Contactfrequentie en patiëntkenmerken

Procedures en variabelen

In de onderzoeksperiode van 4 weken deden de 223.410 inwoners
van deze regio in totaal 5178 keer een beroep op medische zorg
buiten kantooruren. Hiervan hadden 4423 patiënten (85,4%) contact met de HAP en 755 patiënten (14,6%) bezochten rechtstreeks
de SEH. Dit resulteerde voor de HAP in een contactfrequentie van
258 per 1000 patiënten per jaar; voor de SEH bedroeg de contactfrequentie 43 per 1000 patiënten per jaar.
Op de HAP komen relatief minder mannen (43,4%) dan op de SEH
(60,1%). Klachten met een hoge urgentie (U1 en U2) maakten een
klein deel uit van zowel de contacten op de HAP (4,6%) als op de
SEH (6,1%). Op de HAP was de diversiteit aan klachten groot. Men
zag vooral veel infecties (26,2%). Op de SEH was het aanbod minder divers en bestond voornamelijk uit trauma’s (66,1%) (tabel 1).

Twee observatoren en een superviserende huisarts bestudeerden
en codeerden elk geregistreerd patiëntencontact van zowel de
HAP als de SEH. Deze getrainde observatoren gebruikten vastgelegde coderingsprotocollen. Moeilijk codeerbare dossiers werden
bediscussieerd. Een inter-observer-analyse leverde een kappa van
0,82 op. Geen enkele patiënt werd uitgesloten. Voor informatie
die niet was ingevuld, werd een missing value-code gebruikt. In
de tabellen zijn de missing values weggelaten,
bij de berekeningen zijn ze buiten beschouwing
Tabel 1 Contactfrequentie en patiëntkenmerken van patiënten op een HAP en van zelfverwijgelaten.
zers op een SEH (in absolute getallen en percentages)
We codeerden de volgende gegevens:
– Geslacht.
– Leeftijd (0-15 jaar, 16-65 jaar, > 65 jaar).
– Klacht of diagnose volgens de International
classification of primary care (ICPC).17 In de
volgende onderzoeksfase werden de meest
bij elkaar horende ICPC-codes geclusterd.
– Woongebied (stedelijk of landelijk).
– Contactmoment (avond, nacht, of overdag in
het weekend).
– Urgentie (U1-U4) volgens een gevalideerde
urgentieschaal uit de NHG-telefoonwijzer
(kader ‘Urgentiecriteria’).18
– Gekozen zorg (HAP; tweedelijnszorg na
bezoek aan SEH; hulpvraag via alarmnummer
112).
– Verwijzing door SEH (ja/nee).
– Follow-up: zelfzorg, verwijzing naar eigen
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Contactfrequentie
Contactfrequentie/
1000 patiënten per jaar

Totaal in de regio
(n = 5178)
n
%
5178
100
301

HAP
(n = 4423)
n
%
4423
85,4
258

Zelfverwijzers op SEH
(n = 755)
n
%
755
14,5
43

Geslacht
- mannen

45,8

43,4

60,1

Leeftijd
- 0-15
- 16-65
- > 65

26,4
55,7
17,9

27,9
53,0
19,1

17,5
71,7
10,9

Mate van urgentie
- U1 + U2
- U3
- U4

4,9
17,4
77,7

4,6
13,0
82,4

6,1
43,6
50,3

Klachten
- trauma’s
- infecties
- bewegingsapparaat
- spijsverteringsstelsel
- ademhalingsproblemen
- hart
- andere klachten

15,4
22,9
11,4
9,0
4,2
4,2
32,8

6,8
26,2
12,8
10,1
4,8
3,9
35,4

66,1
3,7
3,4
2,4
0,9
6,1
17,4
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Verschillen in verleende zorg

Een klein deel van de HAP-patiënten (7,1%) kreeg een verwijzing
naar de SEH. De helft van hen (52,5%) werd opgenomen in het
ziekenhuis. Bij 50,4% van de zelfverwijzers op de SEH werd een
röntgenfoto gemaakt. Op de HAP kregen de meeste patiënten
(78,1%) een zelfzorgadvies of het advies om naar hun eigen huisarts te gaan voor nazorg. Op de SEH kregen de meeste zelfverwijzers een zelfzorgadvies of werden verwezen naar hun huisarts
(60,6%). Van de zelfverwijzers werd 13,5% opgenomen in het ziekenhuis (tabel 2).
Tabel 2 Diagnostiek en voorgestelde behandeling op de HAP en de
SEH (in percentages)*
HAP
n = 4423

Zelfverwijzers op SEH
n = 755

Diagnostiek*
- bloedtests
- ECG
- röntgenonderzoek

-

17,7
12,3
50,4

Voorgestelde zorg
- zelfzorg
- huisarts
- spoedeisende hulp
- ziekenhuis

78,1
14,8
7,1†
-

34,9
25,7
39,4‡

* Huisartsenposten hebben geen mogelijkheden voor ECG, röntgen of uitgebreide
bloedtests.
† 28,1% van deze patiënten werd verwezen naar de polikliniek en 52,5% werd opgenomen in het ziekenhuis.
‡ 25,9% van deze patiënten werd verwezen naar de polikliniek en 13,5% werd opgenomen in het ziekenhuis.

jonge mannen zijn uit stedelijke gebieden met niet-levensbedreigende trauma’s.8,9,13,14 Zij verwachten een röntgenfoto en krijgen
die ook.12-15 Het aantal ziekenhuisopnames in deze groep is over
het algemeen verhoudingsgewijs laag, zoals ook uit dit onderzoek
blijkt.
De HAP en SEH bieden complementaire zorg: de SEH richt zich
vooral op trauma’s en de HAP op andere klachten. Dit klopt waarschijnlijk met de verwachtingen en ervaringen van de patiënt:
’Met een trauma ga je naar de spoedeisende eerste hulp’.
Twee onderzoeken naar het functioneren van huisartsen op SEH
toonden aan dat huisartsen zelfverwijzers met dezelfde kwaliteit
behandelen als SEH-artsen. Huisartsen vroegen echter minder röntgenonderzoek aan, verwezen meer patiënten terug naar
de eerste lijn, namen minder patiënten op in het ziekenhuis en
waren kosteneffectiever dan SEH-artsen.13,14
Op basis van de literatuur veronderstellen we dat de meeste
zelfverwijzers behandeld kunnen worden door een huisarts, een
verpleegkundige of met een telefonisch zelfzorgadvies.6-9,13-16 Dat
percentage kan zelfs nog hoger liggen als huisartsen op een HAP,
net als in de dagzorg, röntgen-, ECG- en laboratoriumonderzoek
kunnen laten doen.
Dit onderzoek heeft enkele beperkingen. Het is een retrospectieve analyse van dossiers waarin de contacten met de SEH soms
incompleet waren geregistreerd en soms moeilijk leesbaar waren.

Factoren die keuzes van patiënten bepalen

Vrouwen, kinderen, ouderen, patiënten uit
landelijk gebied, patiënten met niet-spoedeisende klachten (U4), en patiënten met
infecties, hartproblemen en luchtwegproblemen kozen vaker voor de HAP. Het totaal aan
verklaarde variantie voor het bezoeken van
de HAP of de SEH was 48,5%, (tabel 3).

Discussie
Het aantal contacten met de HAP was meer
dan vijf maal zo groot als dat van de zelfverwijzers met de SEH. Meer dan driekwart
van de contacten met de HAP en de helft van
de contacten van zelfverwijzers met de SEH
betrof niet-spoedeisende klachten. De HAP
krijgt veel verschillende klachten te zien,
waarvan infecties het grootste deel vormen.
Zelfverwijzers op een SEH komen meestal
met een trauma.
De meeste patiënten op een HAP en zelfverwijzers op een SEH kregen adviezen voor
zelfzorg of huisartsenzorg. Het aantal verwijzingen door een HAP was laag; de helft
van de verwezen patiënten werd opgenomen
in het ziekenhuis. Uit dit onderzoek en uit
de literatuur blijkt dat zelfverwijzers vooral
Huisarts & Wetenschap

Tabel 3 Verklarende factoren voor de keuze van patiënten om contact op te nemen met de HAP of
met de SEH (in aantallen, percentages, oddsratio’s en betrouwbaarheidsintervallen)
N
Totaal

5178

Patiënten op
de HAP (%)
85,4

Oddsratio

95%-BI

Significantie

Leeftijd
- 0-15 jaar
- 16-65
- >65

1368
2883
927

90
81
91

1,89
ref.gr*
2,39

1,45-2,48

< 0,001

1,76-3,26

< 0,001

Geslacht
- mannen
- vrouwen

2373
2805

81
89

ref.gr
1,48

1,21-1,82

< 0,001

Woongebied
- stedelijk
- landelijk

4014
1164

84
90

ref.gr*
2,17

1,65-2,85

< 0,001

Contactmoment
- overdag in het weekend
- avond
- nacht

2120
2290
761

89
84
82

1,92
1,31
ref.gr*

1,42-2,59
0,99-1,74

< 0,001
0,06

Urgentiegraad
- U1 + U2
- U3
- U4

251
899
4012

82
64
91

1,24
ref.gr*
4,07

0,76-1,98

0,37

3,23-5,13

< 0,001

Klachtcategorie†
- trauma
- infectie
- hartklachten
- ademhalingsproblemen
- andere klachten

800
1188
217
220
2753

38
98
79
97
94

ref.gr*
48,80
9,86
56,54
21,83

32,33-73,66
6,11-15,91
25,71-124,34
17,34-27,49

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

* ref.gr = referentiegroep. Een oddsratio > 1 wil zeggen dat die groep naar verhouding vaker kiest voor de HAP dan
de referentiegroep.
† Bij patiënten met meer dan één klacht zijn we uitgegaan van de hoofdklacht, meestal de eerste klacht die werd
genoemd. Bij twijfel werd met medeobservatoren overlegd en een besluit genomen.
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Abstract
Giesen P, Franssen E, Mokkink H, Van den Bosch W, Van Vugt
A, Grol R. Patients either contacting a general practice cooperative or accident and emergency department out of hours: a
comparison. Huisarts Wet 2007;50(5):202-6.
Introduction Lack of collaboration between general practice (GP)
cooperatives and accident and emergency (A&E) departments
and many self referrals may lead to inefficient out-of-hours care.
Methods We retrospectively analysed the records of all patients
contacting the GP cooperative and all patients self referring to
the A&E department out of hours in a region in the Netherlands.
Results 258 patients contacted the GP cooperative and 43 self
referred to the A&E department per 1000 patients per year. A
wide range of problems were seen in the GP cooperative, mainly
related to infections (26.2%). The A&E department had a smaller
range of problems, mainly related to trauma (66.1%). Relatively
few urgent problems were seen in the GP cooperative (4.6%)
or for self referrals in the A&E department (6.1%). Women, children, the elderly, and rural patients chose the GP cooperative
significantly more often, as did men and patients with less
urgent complaints, infections, and heart and airway problems.
Discussion The contact frequency of self referrals to the A&E
department is much lower than that at the GP cooperative. Care
is complementary: the A&E department focuses on trauma while
the GP cooperative deals with a wide range of problems. The self
referrals concern mostly minor, non-urgent problems and can
generally be treated by the general practitioner, by a nurse, or
by advice over the telephone, particularly in the case of optimal
collaboration in an integrated care facility of GP cooperatives
and A&E departments with one access point to medical care for
all patients.
Verder is het niet uitgesloten dat de aard en urgentie van de
klachten in werkelijkheid anders was dan aan het papier was toevertrouwd. De generaliseerbaarheid van het onderzoek is mogelijk
beperkt omdat het onderzoek plaatsvond in één regio gedurende
een korte periode. Desondanks komen de gevonden resultaten
redelijk overeen met die uit de geraadpleegde literatuur.6-16
De huisartsenzorg in veel West-Europese landen neigt steeds
meer naar een grootschalige organisatie met een sterk accent op
telefonische triage- en advieslijnen.19 Onderzoek is nodig naar
(combinaties van) modellen voor de zorg buiten kantooruren.
Voorbeelden hiervan zijn: regionale telefoon- en advieslijnen
voor alle spoedzorgvragen van patiënten, modellen met weinig
tot vergaande integratie van de HAP en de SEH, of huisartsen die
werken op de SEH. Dergelijk onderzoek zou inzicht kunnen geven
in de meest effectieve, evidence-based en patiëntgerichte zorg.
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