
NIEUWSBRIEF
Nieuwsbrief 2, 2014

Dankzij de sponsorbijdrage van onderstaande bedrijven 
kan de NVSHV een aantal van haar activiteiten realiseren.

Sluiting SEH’s ter discussie
Beste leden van de NVSHV,

Momenteel volop in de media: de sluiting van een aantal SEH’s. De 
zorgverzekeraars overwegen het aantal SEH’s in Nederland flink te 
reduceren. De verzekeraars brengen dit onder het mom van kwaliteit. 
“Er zitten verschillen in kwaliteit tussen verschillende ziekenhuizen 
op het gebied van complexe spoedeisende hulp en we vinden dat u 
in de toekomst direct terecht moet komen in het beste ziekenhuis.” 
De complexe zorg beslaat echter een klein deel van de acute zorg. 
Volgens de NVSHV zijn er op het gebied van acute basiszorg, geen 
slechte ziekenhuizen meer. Sinds het ‘rapport Breedveld’ en de veld-
bezoeken van de IGZ heeft iedere SEH in Nederland zijn zaken goed op 
orde. Sluiting van SEH’s heeft te maken met geld. De vraag is of een 
ziekenhuis zonder SEH nog wel bestaansrecht heeft. De tijd dat acute 
patiënten direct opgenomen werden op een verpleegafdeling zonder 
deskundig personeel en zonder directe screeningsmogelijkheden ligt 
ver achter ons en dat moeten we ook niet meer willen. Dat is slechte 
zorg, die levens kan kosten! Bezuinigen kan ook op andere manieren, 
denk aan integratie met huisartsenposten, eerstelijnstarieven voor 
aanlopers, inzet van SEH-verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten voor acute basiszorg. Breek niet de expertise af, die 
in jaren is opgebouwd, maar zoek naar andere (vernieuwende) 
mogelijkheden en betrek daarbij het échte werkveld!

Frans de Voeght MHA
Voorzitter NVSHV

Concentratie SEH kan  
levens kosten

Het opdoeken van spoedeisende hulp in ziekenhuizen kan 
mensenlevens kosten. Dat stelt directeur Chris Oomen van 
zorgverzekeraar DSW tegenover Omroep West.

Met zijn kritische opmerking reageert Oomen op conceptplannen voor 
de herinrichting van de spoedzorg in Zuid-West Nederland. Hieruit is 



naar voren gekomen dat van de negen betrokken ziekenhuizen er drie 
mogelijk de spoedeisende hulp moeten sluiten. DSW is de enige verze-
keraar die tegen de plannen is om spoedopvang te centreren in minder 
ziekenhuizen.
Volgens onder meer zorgverzekeraars CZ en Menzis is een ziekenhuis 
dichtbij huis geen garantie dat je ook goede zorg krijgt. Verzekeraar 
DSW denkt daar echter heel anders over. “Een ziekenhuis dichtbij is 
altijd de insteek geweest van het kabinet en levert goede en vaak 
hele efficiënte en effectieve zorg”, zegt Oomen in een interview met 
Omroep West.
Volgens de directeur hebben de ziekenhuizen zonder de spoedopvang 
geen recht meer van bestaan: “Als je de spoedeisende hulp weg haalt, 
haal je ook de geboortezorg en een hoop omzet weg.”

Geplaatst op 14 februari 2014 door: Skipr Redactie

Ophef over herinrichting 
Limburgse spoedzorg

In Limburg is beroering ontstaan over de mogelijke her-alloca-
tie van de spoedzorg. Op basis van een uitgelekt conceptplan 
berichtte Zorgvisie dat de complexe spoedzorg uit het Orbis 
MC in Geleen en het Sint Jans Gasthuis in Weert verdwijnt. 

In een persbericht laten de raden van bestuur van Orbis MC en Atrium 
in Heerlen weten dat ze gedurende het lopende fusieproces vasthou-
den aan volwaardige SEH’s in Heerlen en Sittard-Geleen en de afde-
lingen Intensive Care op het huidige niveau op beide locaties. “Het 
behoud van kwalitatief goede, bereikbare en betaalbare zorg is nu 
precies de reden en vormt de basis van de voorgenomen fusie tussen 
beide organisaties”, aldus de raden van bestuur.
Ook lokale politici nemen stelling tegen de reductie van het aantal 
SEH’s in Limburg van zes naar vier. De bestuurders van Orbis en 
Atrium merken op dat ze over de inhoud van de regiovisie nog volop 
in gesprek zijn met zorgverzekeraars CZ en VGZ. “Dit plan van de 
zorgverzekeraars wordt medio mei dit jaar verwacht”, aldus de raden 
van bestuur. “Daardoor is het nog te vroeg om conclusies te trekken.” 
Een woordvoerder van CZ ontkent dat er al een uitgewerkt plan be-
staat, volgens haar gaat het om ‘denkrichtingen’.
Eerder al zorgde de beoogde herinrichting van de spoedzorg in Den 
Haag en omstreken al voor grote consternatie. Dit patroon zal zich 
waarschijnlijk ook elders in Nederland gaan voordoen, aangezien de 
concentratie van spoedeisende functies over onderwerp van gesprek is 
tusssen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Ziekenhuizen zijn huiverig 
voor sluiting van de SEH omdat ze vrezen veel patiënten te zullen mis-
lopen. Daarnaast zijn de ziekenhuizen bang dat verlies van de spoed-
zorg gepaard gaat met de uitholling van aanpalende specialismen. 

Geplaatst op 17 februari 2014 door: Skipr Redactie 

Zoetermeer tekent voor 
behoud SEH

Bijna 10 duizend mensen hebben hun handtekening gezet 
onder de petitie ‘Handen af van eerste hulp en IC LangeLand 
Ziekenhuis Zoetermeer’. Dat meldt RTV West. 



De petitie is een gezamenlijk initiatief van het college van burgemees-
ter en wethouders, de gemeenteraad en de Cliëntenraad LLZ. Zoeter-
meer vreest “acute problemen” en een hoger ‘overlijdensrisico’ als de 
eerste hulp en de Intensive Care-afdeling (IC) verdwijnen. Wethouder 
Edo Haan en wethouder Klaasjan de Jongvoor noemden een mogelijke 
sluiting van de SEH ‘absurd en onverantwoord’. De zorgverzekeraars 
overwegen het aantal spoedposten in de regio Haaglanden terug te 
brengen van negen naar zes, zo kwam eind januari naar buiten. Ook 
de spoedeisende hulp en de IC-afdelingen van het Bronovo Ziekenhuis 
in Den Haag en het Diaconessenhuis in Leiden zouden op de nominatie 
staan om geschrapt te worden.

Heb jij altijd al eens in het buitenland willen wonen en werken? Een andere 
cultuur opsnuiven en bovendien genieten van zon, zee en strand? Grijp  
dan nu je kans! TMI is dé detacheerder in de Zorg en heeft een groeiend  
aantal vacatures en opdrachten op Aruba, Bonaire en Curaçao.
 
Wij zoeken onder andere:

  SEH verpleegkundigen
  Flying Nurses

Kijk voor alle actuele vacatures op: 
www.tmi-interim.nl/vacatures 
en meld je aan!

Zet jezelf in het zonnetje 
en ga werken op de Antillen



Zorgverzekeraars in gesprek 
over veranderingen complexe 
spoedeisende zorg

Als u complexe spoedeisende zorg nodig hebt, is het belang-
rijk dat u snel in een gespecialiseerd ziekenhuis terechtkomt 
en de beste behandeling krijgt door een ervaren team van 
medisch deskundigen. Dit verhoogt uw overlevingskans en 
verlaagt het risico op complicaties. 
Zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben met de minister 
van Volksgezondheid in het zogenaamde hoofdlijnenakkoord 
daarom afgesproken dat zij hierover gaan praten.

Lees de meest gestelde vragen en antwoorden: 

1. Klopt het dat er spoedeisende hulp-afdelingen (SEH) en intensive 
care-afdelingen (IC) gaan sluiten? 

 Dat is momenteel echt niet aan de orde. U kunt ervan op aan dat u 
de basis spoedzorg voor bijvoorbeeld een gebroken enkel (zoveel 
mogelijk) dichtbij huis kunt krijgen. U kunt de spoedeisende hulp-
post bij het ziekenhuis in uw buurt in geval van nood dus gewoon 
bezoeken. Ook voor Intensive Care afdelingen verandert er mo-
menteel niets. CZ vindt samen met andere zorgverzekeraars dat de 
kwaliteit van de complexe spoedzorg bij bijvoorbeeld hartaanval-
len en/of hersenbloedingen beter kan en is daarom in gesprek met 
zorgverleners hoe dit het beste georganiseerd kan worden. 

2. Wat verandert er in 2014 voor mij als ik complexe spoedzorg nodig 
heb?

 Dit jaar verandert er niets voor u. U kunt gewoon terecht bij de 
spoedeisende hulp-afdeling van het ziekenhuis van uw keuze. Voor 
de toekomstige inrichting van complexe spoedzorg in uw regio 
gaan zorgverzekeraars praten met ziekenhuizen en huisartsen die 
daar werken. Voor regio’s waar CZ de grootste zorgverzekeraar is, 
neemt CZ hierin het voortouw. In andere regio’s doen andere zorg-
verzekeraars dit. 

3. Wat verandert er voor mij in de toekomst als ik complexe spoedei-
sende hulp nodig heb?

 Het is mogelijk dat de organisatie en inrichting van de complexe 
spoedzorg in de toekomst anders wordt. Er zitten verschillen in 
kwaliteit tussen verschillende ziekenhuizen op het gebied van 
complexe spoedeisende hulp en we vinden dat u in de toekomst 
direct terecht moet komen in het beste ziekenhuis. Dit vergroot uw 
overlevingskansen. 

4. Waar kan ik nu terecht in geval van spoed? 
 Dat is en blijft hetzelfde. U gaat overdag naar uw huisarts en ’s 

avonds, ’s nachts en in het weekend naar de huisartsenpost (HAP). 
Daar hoort u of u naar de spoedeisende hulp-afdeling van het zie-
kenhuis moet of niet.

Bron website CZ

Winst concentratie  
spoedzorg is beperkt

Het kostenbesparende effect van concentratie en spreiding van 
acute zorg is beperkt. Tezelfdertijd kan het de verhouding tus-
sen de ziekenhuizen in potentie volledig ontwrichten. Dat valt 



af te leiden uit een tweetal studies in opdracht van de Neder-
landse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). 
Het directe kostenvoordeel van de sluiting van SEH’s is minder 
dan 0,5 procent van de totale kosten van de ziekenhuiszorg, 
zo becijfert IPSE-Studies van de Tu-delft. “ Een andere studie 
van Twynstra Gudde stelt: het effect van concentratie en sprei-
ding van acute zorg op kostenbesparing moet niet worden 
overschat en hangt ook samen met de wijze van bekostiging”.

De beperkte kostenvoordelen hebben volgens Tu-Delft onder meer 
te maken met bijkomende kosten voor ziekenhuizen en vervoers-
kosten voor patiënten. Twynstra Gudde merkt op dat niet meer dan 
vijf procent van de acute zorg complex is. Concentratie van spoedei-
sende hulp om de kwaliteit en doelmatigheid van complexe zorg te 
verhogen, gaat zodoende maar op voor een klein deel van de acute 
zorg. Daarnaast hebben ziekenhuizen volgens Twynstra Gudde al veel 
gedaan om de doelmatigheid van acute zorg te verhogen. Op veel 
plaatsen wordt al samengewerkt met huisartsenposten om ervoor te 
zorgen dat een patiënt op de juiste plaats en tegen zo laag mogelijke 
kosten wordt behandeld.

Bedrijfseconomische betekenis
Tegenover de beperkte winst op macroniveau staan grote gevolgen 
voor individuele ziekenhuizen. De SEH is namelijk van grote bedrijfs-
economische betekenis voor een ziekenhuis. Zo’n 16 procent van het 
totale aantal DBC’s van een ziekenhuis is gerelateerd aan een SEH-
bezoek, becijfert Twynstra Gudde. Die bezoeken en het vervolgtraject 
betreffen ongeveer 40 procent van de economische waarde van alle 
DBC’s van een ziekenhuis.

Regioplan
De discussie over concentratie en spreiding heeft recentelijk een flinke 
impuls gekregen door het optreden van de zorgverzekeraars. In heel 
Nederland ontwikkelen ze momenteel plannen voor de herinrichting 
van de acute zorg. Deze week lekten de plannen voor de regio Zuid-
West uit. Van de negen betrokken ziekenhuizen dreigen er drie hun 
SEH te moeten inleveren. Daarnaast krijgen zes een lichtere IC.

Geen blauwdruk
Twynstra Gudde waarschuwt voor een blauwdruk-benadering van het 
onderwerp. “De discussie over concentratie en spreiding van acute 
zorg is niet gebaat bij blauwdrukken die uniform over het land worden 
uitgerold”, stelt Twynstra Gudde. “Er is een wezenlijk verschil tussen 
en binnen regio’s, waarbij door regionaal overleg en samenwerking 
kan worden gezocht naar een optimale oplossing.”

Concurrentiespeelveld
Daarnaast wijst Twynstra Gudde de zorgverzekeraars er op dat hun 
optreden verder reikt dan een optimale inrichting van de spoedeisende 
en acute zorg. De verzekeraars hebben in het regeerakkoord de regie-
rol gekregen bij de herinrichting van de acute zorg. “De herinrichting 
van de acute zorg raakt aan het bredere zorgaanbod en daarmee aan 
het profiel van ziekenhuizen”, stelt Twynstra Gudde. “En is daarmee 
van invloed op het niet-acute deel van het zorgaanbod waarop zieken-
huizen juist met elkaar moeten concurreren, daartoe mede uitgedaagd 
door diezelfde zorgverzekeraars. Ofwel, de regierol van de verzeke-
raars bij de acute zorg beïnvloedt het concurrentiespeelveld van de 
ziekenhuizen in de niet-acute zorg.”



Meer dan 24.000 patiënten 
niet binnen 45 minuten op 
SEH 

Onlangs presenteerde het RIVM in opdracht van het ministerie 
van VWS een analyse waaruit zou blijken dat 24.000 Neder-
landers niet binnen de norm van 45 minuten per ambulance 
naar een spoedeisende hulp (SEH) gebracht kunnen worden. 
Volgens de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp-
Artsen (NVSHA) ligt dit getal in werkelijkheid hoger. Uit de vo-
rige analyse uit 2011 ging het nog om 46.950 patiënten terwijl 
sinds die tijd zeker vijf SEH-afdelingen gesloten zijn. 

Deze opvallende bevinding blijkt volgens het RIVM voornamelijk ver-
klaard te kunnen worden door het hanteren van een ander rekenmodel 
voor reistijd per ambulance. De bereikbaarheid van SEH-zorg is de 
afgelopen twee jaar dus niet daadwerkelijk verbeterd. 
Daarnaast is het goed om kritisch te kijken naar hoe de 45-minuten 
norm berekend wordt. Deze norm van 45 minuten is opgebouwd uit 
vier onderdelen: de meldtijd, de aanrijtijd van de ambulance naar de 
patiënt, de inlaadtijd van de patiënt en tot slot vervoer van de patiënt 
naar de SEH. Voor de meldtijd (tijd van melding tot vertrek van de 
ambulance) en voor de inlaadtijd (tijd nodig om patiënt ter plaatse te 
stabiliseren en in te laden) wordt met een vaste tijdspanne van respec-
tievelijk 3 en 5 minuten gerekend. Met name deze laatste tijdspanne 
doet geen recht aan de werkelijkheid. Inlaadtijd is namelijk veel meer 
dan het inladen van de patiënt, ook alle medische en verpleegkundige 
handelingen ter plaatse vallen hier onder. De werkelijke “inlaadtijd” is 
geen 5 minuten, maar ongeveer 20 minuten. In 2012 adviseerde de 
Gezondheidsraad daarom om deze “inlaadtijd” aan te passen aan de 
reële tijd die hiervoor nodig is. Aanpassing van de inlaadtijd betekent 
dat gerekend zou moeten worden met gemiddeld 15 minuten langere 
totale ritduur. Dit heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld alle inwoners van 
de Noordoost polder en inwoners uit grote delen van Friesland en Zee-
land niet binnen 45 minuten op de SEH kunnen zijn. 

Berekening tijden aanpassen 
De NVSHA roept de minister op om haast te maken met deze aanpas-
singen zodat in het aanbod van SEH-zorg hiermee rekening gehouden 
kan worden en er een reëel beeld ontstaat van de tijd die nodig is om 
een SEH te bereiken. 
Bron: website NVSHA 

Bepaling van de ernst  
van dwarslaesies en  
ruggenmergletsel 
Proefschrift: Spinal cord injury: Determination of severity and spinal 
cord syndromes

De levensverwachting van patiënten met een dwarslaesie 
neemt de laatste jaren toe. De zoektocht naar genezing is 
echter nog volop bezig. Verondersteld wordt dat dwarslaesie-
patiënten binnen 24 uur na een trauma baat hebben bij 
vroege decompressie van het ruggenmerg. Patiënten met een 
complete dwarslaesie reageren waarschijnlijk minder goed op 



interventies dan patiënten met een incomplete dwarslaesie. 
Een betere inschatting en differentiatie van de ernst van het 
initiële ruggenmergletsel, kan artsen helpen bij het kiezen 
van beschikbare en/of experimentele behandelopties in deze 
eerste 24 uur na een trauma. 

Pouw vergeleek het gebruik van diffusie gewogen MR beeldvorming 
(MRI-DWI) met MRI, binnen 24 uur na het initiële trauma. Bij MRI-DWI 
wordt niet naar de anatomische structuur gekeken maar naar de 
thermodynamische beweging van watermoleculen. Pouw’s resultaten 
laten nog geen duidelijke meerwaarde zien van MRI-DWI onderzoek. 
Daarnaast bekeek hij hersenvochtmarkers. Pouw ontdekte verhoogde 
waardes van deze neurochemische hersenvochtmarkers. Deze lijken 
een verband te hebben met de ernst van het ruggenmergletsel. Verder 
toonde hij aan dat het neurologische en functionele herstel niet be-
paald worden door de aanwezigheid van een ruggenmergsyndroom, 
maar van de score op de universeel geaccepteerde American Spinal 
Injury Association (ASIA) impairment scale. 
 
Over de promovendus
Martin Pouw (1983) studeerde Biomedische Wetenschappen (prope-
deuse) en Geneeskunde in Nijmegen. Hij behaalde zijn artsexamen in 
2007. Bovenstaand onderzoek voerde hij uit op de afdelingen Ortho-
pedie en Revalidatiegeneeskunde van het Radboudumc. Pouw is in op-
leiding tot orthopedisch chirurg in de Sint Maartenskliniek, Nijmegen. 
 

Proef met ‘psycholance’ in 
Amsterdam

In Amsterdam rijdt vanaf 1 mei een ‘psycholance’. Dat is een 
ambulance bedoeld voor acute hulp aan verwarde mensen op 
straat. Het idee is overgewaaid uit Noorwegen. De inzet van de 
speciale ambulance moet de druk op agenten verminderen. Het 
aantal meldingen van verwarde mensen op straat in Amster-
dam steeg vorig jaar opnieuw. Van 5888 in 2012 tot 6421 in 
2013. Van die bijna 6500 meldingen waar de politie op afging, 
moest in 1819 gevallen de verwarde man of vrouw naar de 
noodopvang van de GGZ worden gebracht. 

Het gaat in veel gevallen om uitbehandelde psychiatrische patiënten. 
Door het verkeerd of helemaal niet meer innemen van medicijnen 
belanden ze in verwarde toestand op straat. “Agenten hebben daar 
de handen vol aan en het probleem wordt steeds groter”, zegt hoofd-
commissaris Pieter Jaap Aalbersberg van de Amsterdamse politie. 



“Ook het aantal daklozen stijgt. Ik wil dit probleem nog eens onder de 
aandacht brengen. Het is geen verwijt aan het adres van de GGZ, maar 
de nazorg moet beter georganiseerd worden om dit probleem aan te 
pakken.”

St. Antonius heeft primeur 
met kleinste pacemaker

Het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht/Nieuwegein heeft donder-
dag 23 januari voor de eerste keer in Nederland de kleinste 
draadloze pacemaker ter wereld ingebracht. Het ziekenhuis 
doet mee aan een wereldwijde registratiestudie om de effecti-
viteit van deze mini-pacemaker te onderzoeken. 

Het komende jaar krijgen maximaal 780 patiënten in 50 ziekenhuizen 
wereldwijd de Micra™ transcatheter pacemaker van Medtronic geïm-
planteerd. Naast het St. Antonius Ziekenhuis zijn ook het Academisch 
Medisch Centrum Amsterdam en het Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
bij deze studie betrokken. Zij voeren later deze maand ook implanta-
ties uit.

Minder complicaties
“Deze nieuwe hoogstaande miniatuur-technologie is een belangrijke 
stap voorwaarts waardoor een pacemaker veel eenvoudiger kan 
worden geplaatst via een zogenaamde minimaal invasieve inbreng-
methode”, zegt Lucas Boersma, cardioloog in het St. Antonius Hart- 
en Vaatcentrum, die de eerste Micra-implantatie uitvoerde. De Micra 
weegt 2 gram en is met een lengte van 25,9 mm en een diameter van 
6,67 mm 90 procent kleiner dan een traditionele pacemaker. De nieu-
we implementatiemethode vermindert de kans op complicaties zoals 
een bloeding of klaplong, infectie, of een defecte draad aanzienlijk.Dit 
komt doordat de mini-pacemaker direct in het hart zit en geen draad 
nodig heeft om verbinding met het hart te maken. Daarnaast is er, in 
tegenstelling tot de traditionele implantatiemethode voor pacemakers, 
ook geen chirurgische ingreep bij de schouder meer nodig.

Sneller herstel
Artsen verwachten dat patiënten eerder naar huis kunnen en sneller 
herstellen na het plaatsen van deze mini-pacemaker. Boersma: “Posi-
tieve eindresultaten van dit onderzoek zouden betekenen dat we als 
cardiologen bij de ruim drieduizend mensen in Nederland die jaarlijks 
een enkelvoudige (1-kamer) pacemaker krijgen, in de toekomst ook 
deze mini-pacemaker kunnen inbrengen.”

Pacemaker
Een pacemaker wordt geplaatst bij mensen met bepaalde hartritme-
stoornissen; in de meeste gevallen als het hartritme te traag is. Het 
hart is dan niet in staat voldoende zuurstofrijk bloed in het lichaam 
rond te pompen. Als gevolg daarvan kunnen patiënten zich duizelig 
voelen of last hebben van een chronisch energietekort, kortademig-
heid of zelfs flauwvallen.


