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Duizend GHB-gebruikers 
naar eerste hulp 

Ongeveer duizend mensen hebben zich in 2011 na gebruik van 
de drug GHB op de Spoedeisende hulp (SEH) laten behandelen. 
Dat aantal is ongeveer gelijk gebleven ten opzichte van het 
jaar daarvoor, maar wel meer dan een verdubbeling ten op-
zichte van 2005. 

In de periode 2005-2011 is het aantal GHB-gebruikers dat moest wor-
den opgenomen meer dan verdubbeld van enkele honderden slachtof-
fers in 2005 naar 1000 slachtoffers in 2011. In 2011 heeft deze forse 
stijging niet doorgezet ondanks de populariteit van het gebruik van 
partydrugs GHB (gamma hydroxyboterzuur).
Worden ook de gebruikers meegeteld waarbij is geconstateerd dat 
zij GHB hebben gebruikt voor zelfbeschadiging, dan wordt het aantal 
slachtoffers in 2011 geschat op 1200. Van de slachtoffers die op een 
SEH-afdeling van ziekenhuizen zijn behandeld, is 33 procent vervol-
gens in het ziekenhuis opgenomen of beland op de Intensive Care. 

Thuisgebruikers
Van de behandelde slachtoffers is de meerderheid tussen de 20 en 
30 jaar oud. Ruim tien procent is jonger dan 19 jaar. Gemiddeld is 
ruim drie op de vier slachtoffers een man. De meeste slachtoffers zijn 
thuisgebruikers en hierdoor lastig te traceren en preventief te berei-
ken. Buiten bewustzijn raken door gebruik van GHB is een groot risico 
omdat de gebruiker kan in deze toestand kan stikken door het inslik-
ken van eigen tong of door braaksel dat van de maag in de longen 
terecht komt.

Opgewekt gevoel
GHB is een stroperige, zoute vloeistof die ervoor zorgt dat je seksueel 
gestimuleerd raakt en een ontspannen, opgewekt gevoel krijgt. Het 
spul kan in een drankje worden gedaan. Bij een overdosis liggen be-
wusteloosheid en een coma-achtige toestand op de loer. Veel mensen 
maken de drug zelf of kunnen het spul goedkoop verkrijgen.



Vroegtijdige signalering
Bekend van GHB-gebruik is herhaling door gebruikers. VeiligheidNL ad-
viseert om kennis die aanwezig is bij de SEH-afdelingen van ziekenhui-
zen te gebruiken voor een vroegtijdige signalering waarmee herhaling 
voorkomen wordt. Ziekenhuizen kunnen voor vervolgbehandeling van 
de gebruiker doorverwijzen naar gespecialiseerde organisaties voor 
verslavingszorg.

 
Meer informatie kunt u vinden op:http://www.veiligheid.nl/cijfers/
ongevallen-met-ghb

Een bezoek aan de  
spoedeisende hulp
Prof. dr. Michel Wensing, Hoogleraar Implementatie
science, IQ Scientific Institute for Quality Healthcare

Mijn dochter (5 jaar) valt in de speeltuin en bezeert haar arm.

Via de huisarts arriveert ze om 16.00 uur op de afdeling SEH van een 
groot ziekenhuis. Twee jonge arts-assistenten maken foto’s in aanwe-
zigheid van moeder en broer, wat helaas veel pijn doet en uiteindelijk 
mislukt. Anderhalf uur later moeten de foto’s opnieuw worden ge-
maakt, nu door een zichtbaar ervaren persoon, wat duidelijk minder 
pijnlijk is. Deze stuurt bovendien mijn zoon (8 jaar) weg om onnodige 
straling te voorkomen.
Lange tijd gebeurt er niets. Mijn dochter heeft pijn, maar een pijnstiller 
wordt niet aangeboden. Om 19.00 uur vraagt mijn vrouw hoe lang het 
nog gaat duren. Het antwoord van een voorbij snellende arts is dat dit 
niet is te zeggen, want als een patiënt binnenkomt die dood bloedt, 
vervalt elke planning (of woorden van die strekking). Er is overigens 
geen sprake van een dergelijke calamiteit.
Dan volgt de uitslag. Een diagnose wordt niet gegeven, maar wel dat 
‘de groeischijf is geraakt’. Dat is volgens de artsen aanleiding voor 
onmiddellijke operatie. Dan blijkt echter dat mijn dochter een slok 
chocolademelk heeft gedronken. Hoe we dit in ons hoofd halen? Het is 



volgens de artsen evident dat de patiënt ten allen tijde nuchter moet 
blijven.
Bij doorvragen blijkt het te gaan om een operatie die binnen tien da-
gen moet worden gedaan. Wij dachten dat geplande operaties betere 
uitkomsten hebben dan spoedoperaties. Tegen 21.00 uur verlaat mijn 
gezin het ziekenhuis. De volgende dag bezoekt mijn dochter een or-
thopeed, die kiest voor gipsen zonder operatie.

Aangezien u deze blog leest, bent u waarschijnlijk deskundig en geïn-
teresseerd in de kwaliteit van zorg. Wat is uw analyse van deze casus? 
Is de cultuur niet goed op deze afdeling? Zijn er perverse financiële 
prikkels? Moet de werkwijze misschien leaner? Hadden de artsen meer 
moderne informatietechnologie moet gebruiken? Of minder? Was mijn 
vrouw niet empowered genoeg om tegenwicht te bieden? Of ontbrak 
het haar aan goede keuze-informatie, zodat ze had kunnen kiezen 
voor een reis naar een verder gelegen ziekenhuis met betere cijfers? 
Zegt u het maar.

(redactie: U vindt deze blog op) http://www.iqhealthcare.nl/nl/
kennisbank/blog/een-bezoek-aan-de-spoedeisende-hulp, hier kunt u 
ook een reactie plaatsen)

De casus heeft nog een vervolg. Klagen is niet zo ons ding, dus ik 
stuur bovenstaand praktijkperikel langs een andere weg naar het 
hoofd van de spoedeisende hulp. Deze neemt het voorval onmiddel-
lijk serieus en stelt voor om het in de staf te bespreken. Hij vraagt 
toestemming voor het mogen inzien van het medisch dossier voor dit 
doel en informeert of we prijs stellen op een schriftelijke verantwoor-
ding van de betrokken artsen. Lof en hulde voor dit afdelingshoofd 
wat ons betreft.
De moraal van dit verhaal: er valt nog veel te verbeteren in de gezond-
heidszorg. Volgens mij hadden de problemen niet voorkomen kun-
nen worden door een betere organisatie, meer technologie, of andere 
financiering. Hiervoor zijn vooral competente zorgverleners nodig, die 
kritisch blijven kijken naar zichzelf en zich blijven verbeteren. Breek 
verder liever niet je arm, voorkomen is beter dan genezen.

Mishandeld en bedreigd  
personeel Zorgsaam  
Ziekenhuis direct weer  
aan het werk

  Foto: ANP

TERNEUZEN - De 43-jarige man die zondagmorgen vroeg, 26 mei, een 
arts met de dood bedreigde en een verpleegkundige bij de keel greep 
op de afdeling Spoedeisende Hulp van het Terneuzense ziekenhuis, 
wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.



Een arts van de GGD stelde - net als de specialist in het Zorgsaamzie-
kenhuis eerder - vast dat de agressieveling uit de gemeente Terneuzen 
geestelijk in orde was. De man was naar het ziekenhuis gebracht, 
omdat hij dacht vergiftigd te zijn. Toen onderzoek niet aantoonde dat 
hij gelijk had en hij naar huis werd gestuurd, ging hij door het lint.

Al het personeel van Zorgsaam heeft geleerd hoe met agressie van 
patiënten om te gaan, meldt woordvoerder René Maas. “Maar een 
incident als dit blijft voor betrokkenen een zeer traumatische ervaring. 
Je kan je er niet op voorbereiden en je kunt er ook haast niets tegen 
doen.”

Beveiligingsmensen van het ziekenhuis waren snel op de plek des on-
heils en ook de politie was na de melding binnen korte tijd ter plekke, 
verklaart Maas. “De aangevallen verpleegkundige en bedreigde arts 
zijn goed opgevangen en krijgen nazorg zoveel als nodig is. Een psy-
chiater die in het ziekenhuis aanwezig was, stond hen ook direct bij.”

De bedreigde verpleegkundige is de volgende dag gelijk weer aan het 
werk gegaan, vult Maas aan. “Als je eerst een tijdje thuis blijft, is de 
kans groter dat je blokkeert en niet meer aan het werk durft te gaan. 
De spoedverpleegkundige is daarom direct de werkvloer weer opge-
gaan, maar heeft wel een buddy bij zich. Een vertrouwde collega, die 
haar bij kan staan als het wat moeilijker zou worden.”

Teamwork in de zorg is 
onder de maat

Het teamwork in de zorg is niet optimaal. Zes op de tien zorg-
medewerkers zien ruimte om de teamprestaties te verbeteren. 
Dit blijkt uit een peiling van het kenniscentrum voor zorgin-
novatie CBO.

Volgens de respondenten kan de onderlinge communicatie binnen het 
team beduidend beter. Het geven van onderlinge feedback is volgens 
de enquête onvoldoende in de dagelijkse praktijk ingebed. Bovendien 
wordt ‘groepjesvorming’ expliciet aangemerkt als sta in de weg voor 
betere teamprestaties. Ook onderling vertrouwen scoort niet optimaal. 
Zorgprofessionals betwijfelen of ze voldoende vaardigheden hebben 
om samen problemen op te lossen, direct nadat ze ontstaan. Daar-
naast vinden de zorgprofessionals dat leidinggevenden onvoldoende 
coachend managen en meer voorbeeldgedrag moeten laten zien.

Functioneren als een team in de zorg
Volgens het CBO toont de Eerste Nederlandse Peiling Teamwork-in-de-
Zorg aan dat er over teamprestaties in de zorg over de hele linie een 
verbeterpotentieel van 40 tot 60 procent bestaat. ‘Er is wel een team-
gevoel, maar teams beschikken niet altijd over de praktische tools of 
training om consequent als team te functioneren’, vindt Erica van der 
Schrieck-de Loos, senior adviseur van het CBO.

Minder fouten en hiërarchie
Naast het ontbreken van competenties en scholing, spelen ook hiërar-
chische werkverhoudingen een rol. Hiërarchie kan er onder meer toe 



leiden dat medewerkers hun mond houden, terwijl het teambelang, de 
zorgkwaliteit of patiëntveiligheid juist openheid en communicatie vra-
gen. Ook de werkdruk kan volgens de CBO-adviseur een effect hebben 
op de teamprestatie. Niet zelden wordt de werkdruk aangevoerd om 
minder tijd te besteden aan overleg. ‘Overleg en onderlinge feedback 
lijken misschien tijd te kosten, maar uiteindelijk levert het tijd op, 
omdat er minder fouten worden gemaakt.’

Voorbeeldfunctie leidinggevende
In het verbeteren van de teamprestaties ligt volgens Van der Schrieck 
ook een bestuurlijke opdracht besloten. ‘Een bestuurder kan het goede 
voorbeeld geven door geregeld met teams om de tafel te gaan en zelf 
feedback vragen. Dat breekt een gesloten cultuur open’, zegt Van der 
Schrieck.

Evidence-based
Volgens het CBO hebben teamprestaties een directe weerslag op de 
zorgkwaliteit en patiëntveiligheid. Om de teamprestaties structureel 
aan te pakken werkt het CBO met een door het Amerikaanse Agency 
for Healthcare Research and Quality (AHRQ) ontwikkelde methode. De 
methode is gericht op een cultuur van continu verbeteren. Volgens AHRQ 
is dat daarmee zowel een evidence-based systeem voor teamwork als 
een middel om de patiëntveiligheid aantoonbaar te verbeteren. 

Bron: CBO,Skipr

Onderzoek naar  
samenwerking HAP+SEH

In het convenant Huisartsenzorg 2012/2013 hebben de minister van 
VWS en de LHV onder andere afgesproken de samenwerking tus-
sen huisartsenposten en SEH verder uit te bouwen. Naar aanleiding 
daarvan hebben LHV en VHN samen met Zorgverzekeraars Nederland 
(ZN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) opdracht 
gegeven de actuele stand van zaken in de samenwerking HAP+SEH te 
inventariseren. De uitkomsten van het onderzoek zijn bemoedigend, 
maar er zijn ook vraagstukken en discussiepunten.
Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Gupta Strategists. 
Op de meeste plaatsen in Nederland waar spoedzorg wordt geboden 
door de huisartsenpost en de SEH van het ziekenhuis, is al een vorm 
van samenwerking gerealiseerd. In slechts 13 gevallen gebeurt dit nog 
niet, terwijl zich wel een spoedpartner in de buurt bevindt waarmee 
men zou kunnen samenwerken. In totaal telt Nederland 156 locaties 
voor spoedzorg. Op bijna de helft van deze locaties zitten zowel een 
huisartsenpost en een SEH. De meeste van hen werken al samen of 
zijn bezig dat te realiseren. De manier waarop de huisartsenposten en 
SEH’s samenwerken en de afspraken hierover kunnen per locatie flink 
uiteen lopen. Ook de analyse van de problematiek en de gesignaleerde 
vraagstukken verschillen. 
Uit het onderzoek komen als belangrijke discussiepunten naar voren: 
de triage en de beoordeling van elkaars competenties; juridische 
aspecten, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden; ICT-voorzie-
ningen; financiën en de onzekerheid daarover; onzekerheid over de 
toekomst van de SEH in Nederland.

Met name de laatste twee punten vormen een risico voor het besten-
digen van de samenwerking tussen huisartsenpost en SEH. Op basis 
van de onderzoeksresultaten willen VHN, LHV, ZN en NVZ zo mogelijk 
gezamenlijk komen tot beleidsvoorstellen, ondermeer voor de nadere 
invulling van het convenant Huisartsenzorg 2012/2013.



Patiënten over noodzaak 
bezoek SEH

 
Zes van de tien zelfverwijzers komt onnodig naar de SEH, maar zelf 
vinden deze binnenlopers hun bezoek vrijwel nooit onterecht. Dat 
laatste blijkt uit een onderzoek van het NIVEL. Uit hetzelfde onderzoek 
blijkt dat ongeveer 80% van de mensen vertrouwen heeft in een triage-
systeem, ongeacht of ze daar ervaring mee hebben of niet.
Het onderzoek van NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van 
de gezondheidszorg) vond plaats onder de 6000 leden van het Consu-
mentenpanel Gezondheidszorg. 48% van de mensen gaat naar de SEH 
omdat zij menen dat hun klacht met spoed moet worden behandeld, 
22% omdat zij denken aanvullend onderzoek nodig te hebben, bijvoor-
beeld een röntgenfoto, en 14% omdat ze ongerust zijn. Bij twijfel, zo 
blijkt, kiest men eerder voor de SEH dan voor de huisartsenpost. 80% 
van de mensen zegt voorts vertrouwen te hebben in een triagesysteem 
dat hen verwijstnaar de meest geëigende zorgverlener. Opmerkelijk is 
dat slechts een kwart van de ondervraagden daar ook werkelijk erva-
ring mee heeft. 

Lees meer op de website van het NIVEL. Hier vindt u ook informatie 
over het Consumentenpanel Gezondheidszorg.

Verpleegkundig specialist 
aanwinst voor spoedzorg

Verpleegkundig specialisten leveren een waardevolle bijdrage aan de 
spoedzorg. Ze zijn deskundig en hun inzet drukt de kosten van de 
spoedzorg. Bovendien zijn patiënten tevreden over de geboden zorg. 
Dit blijkt uit een analyse van het onderzoeksbureau IQ Healthcare van 
UMC St. Radboud. ( 
Volgens de onderzoekers is de kwaliteit van de zorg die verpleegkun-
dig specialisten leveren vergelijkbaar met die van de huisarts. Wel 
namen verpleegkundig specialisten meer tijd voor een consult, schre-
ven ze minder vaak medicijnen voor en waren ze terughoudender in 
het verwijzen naar de spoedeisende hulp. Dit laatste kan volgens IQ 
Healthcare deels verklaard worden uit het feit dat de huisarts relatief 
meer complexe klachten behandelt, waarvoor aanvullende diagnostiek 
noodzakelijk is.

Ondanks deze verschillen zijn de ervaringen van patiënten positief. Ze 
toonden zich over het algemeen tevreden en zagen geen verschil tus-
sen behandeling door de huisarts en verpleegkundig specialist.

De inzet van verpleegkundig specialisten pakt volgens IQ Healthcare 
ook in financiële zin een gunstig uit, mede door het lagere uurtarief 
van de verpleegkundig specialist. Dat heeft ertoe bijgedragen dat al op 
diverse huisartsenposten in het land verpleegkundig specialisten werk-
zaam zijn. Niettemin pleit IQ Healthcare voor een “passende financie-
ringsstructuur”. “Het ontbreken van financiële kaders staat vooralsnog 



een meer voortvarende invoering van de Verpleegkundig Specialist in 
de spoedzorg in de weg”, aldus de onderzoekers in het ‘Effecten van 
de inzet van Verpleegkundig Specialisten in de spoedzorg’.

Nieuwe beroerte beter te  
voorspellen

Wie ooit een hartinfarct of een beroerte heeft gehad, weet 
straks beter hoe groot de kans op herhaling is. Dat melden 
artsen van het UMC Utrecht.

De Utrechtse artsen hebben een formule ontwikkeld die kijkt naar 14 
gegevens, zoals leeftijd, geslacht, medische voorgeschiedenis, rookge-
drag en bloeddruk. Daarmee is uit te rekenen hoe groot het risico van 
nieuwe gezondheidsklachten in de 10 jaar erna is.

“Tot nu toe rekenden we alle patiënten met een vaatziekte tot eenzelf-
de hoogrisicogroep, ook al wisten we uit de praktijk dat er een enorme 
variatie in risico bestaat. Sommige patiënten hebben namelijk een 
heel erg hoog risico, terwijl veel andere patiënten een laag of normaal 
risico hebben om een nieuwe vaatziekte te krijgen. Alleen konden we 
daar tot voor kort geen onderscheid in maken”, legt professor Frank 
Visseren uit op de website van het Universitair Medisch Centrum 
Utrecht.

Het Utrechtse onderzoek staat in het Britse wetenschapsblad Heart. De 
medici bestudeerden de gegevens van 5788 mensen die tussen januari 
1996 en februari 2010 naar het UMC gingen met hart- en vaatziekten. (ANP)

Ziekenhuizen declareren  
onterecht miljoenen

Ziekenhuizen moeten miljoenen euro’s premiegeld terugbe-
talen vanwege onterechte declaraties. Dat blijkt uit cijfers die 
RTL Nieuws heeft opgevraagd bij zorgverzekeraar Achmea.

De teller staat nu op 6 miljoen euro, maar verzekeraars verwachten 
dat er nog vele tientallen miljoenen euro’s aan onterecht geïncasseerd 
premiegeld bij de ziekenhuizen te halen valt.
Achmea kwam de onterechte declaraties op het spoor doordat sommi-
ge ziekenhuizen veel meer ligdagen in rekening brengen dan andere. 
Na extra controles van hun boeken bleek dit vaak niet terecht te zijn.

Ligdagfraude
Zo kreeg een patiënt vanwege alleen een hartfilmpje van een paar uur 
een rekening van 3000 euro voor een hele verpleegdag met specia-
listische zorg, terwijl dit maximaal 400 euro mag kosten. Deze zoge-
naamde ligdagfraude kwam in 2010 en 2011 bij alleen de verzekerden 
van Achmea al honderden keren voor.

Andere zorgverzekeraars laten RTL Nieuws weten dit soort controles 
ook uit te voeren. Zij vermoeden veel meer onterechte declaraties. Niet 
alleen met ligdagen, maar ook dubbele declaraties of te hoge declara-
ties en declaraties voor zorg die helemaal niet heeft plaatsgevonden. 
Het gaat om minstens tientallen miljoenen premiegeld.



Geen sancties
RTL Nieuws berichtte  al over honderden fraudemeldingen die bij de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZA) zijn binnengekomen. Die meldingen 
worden nu aan de ziekenhuizen voorgelegd. Sancties blijven voorals-
nog uit.
Ook verzekeraar Achmea doet bijvoorbeeld geen aangifte tegen zie-
kenhuizen die structureel te hoge rekeningen indienen. “Dan moeten 
we kunnen bewijzen dat er sprake van opzet is. Bovendien moeten we 
nog met de ziekenhuizen verder,” aldus medisch adviseur Ben Crul.

Harder aanpakken
Regeringspartijen VVD en PvdA nemen daar geen genoegen mee. Zij 
willen dat er sancties worden opgelegd aan frauderende ziekenhuizen. 
Ook willen ze dat openbaar wordt gemaakt wie fraudeert. In een debat 
willen ze minister Schippers van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
(VWS) om opheldering vragen. Daar moet ook de rol van de Zorgauto-
riteit aan de orde komen. De regeringspartijen vragen zich af of er wel 
voldoende capaciteit is om de vele fraudemeldingen aan te pakken.

Inval VUmc
De Zorgautoriteit legde tot nu toe alleen de Ommelander Ziekenhuis 
Groep een boete op. Onlangs deed zij een inval bij het Antonius in 
Nieuwegein en het VUmc. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhui-
zen laat weten het stellig af te keuren als ziekenhuizen doelbewust 
‘upcoden’, oftewel duurdere behandelingen declareren dan daadwer-
kelijk zijn uitgevoerd. Wel wijst de vereniging erop dat met declareren 
altijd vergissingen gemaakt worden.

SEH-artsen
Gelijkstelling aan de Europese normen van de vervolgopleidin-
gen kan voor de SEH-artsen gunstig uitpakken. De aansluiting 
bij de Europese normen zou betekenen dat de opleiding wordt 
verlengd van drie naar vijf jaar. Dat stelt de Nederlandse Ver-
eniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA).

Minister Schippers denkt eraan om de vervolgopleidingen tot medisch 
specialist te conformeren aan de Europese (minimum)normen. Dat 
betekent voor veel opleidingen een verkorting. Voor de SEH-artsen zou 
dit juist gunstig zijn, want de meeste Europese landen kennen een op-
leidingsduur van vijf jaar of meer. “In vijftien Europese landen is SEH-
geneeskunde inmiddels een erkend specialisme, met een opleidings-
duur van vijf jaar”, zegt Menno Gaakeer, voorzitter van de NVSHA. 
“Nederland is, samen met Estland, het enige land dat een opleiding 
van drie jaar heeft.”

Uitwisseling
De NVSHA vindt dat de huidige opleiding te kort is. “We werken nu 1,5 
jaar op de SEH en volgen 1,5 jaar stages bij andere specialismen, maar 
daarmee voldoen we niet aan de Europese normen.” Om aan de eisen 
van het Europese curriculum te kunnen voldoen, moeten SEH-artsen 
minimaal drie jaar ‘volledig en generalististisch’ op de SEH hebben 
gewerkt. Het feit dat Nederlandse SEH-artsen hier niet aan voldoen, 
betekent dat internationale uitwisseling onmogelijk is.

Samenwerking
De opleidingsduur van drie jaar is een hele tijd geleden vastgesteld. 
“Er waren toen allerlei politieke krachten, waardoor drie jaar het maxi-
maal haalbare was. Maar wij vinden dat de tijd rijp is voor uitbreiding.” 
De SEH-artsen merken dat er nog steeds, op sommige gebieden, een 
‘domeinstrijd’ gaande is: niet alle poortspecialismen vinden het nodig 
dat er een SEH-arts aanwezig is. “Terwijl wij juist samen willen werken 



met andere specialismen. We zijn er absoluut niet op uit om een geslo-
ten afdeling van de SEH te maken.”

De NVSHA hoopt het onderwerp nu opnieuw op de politieke agenda te 
kunnen plaatsen. “We zijn hier continu over in gesprek.”

‘Spoedinternist’ kan acute 
zorg versterken 

Binnen de interne geneeskunde is een nieuw aandachtsgebied ontwik-
keld: acute interne geneeskunde. Aiossen interne geneeskunde kunnen 
tijdens hun specialistenopleiding voor deze differentiatie kiezen. De 
internist acute geneeskunde is een generalist met discipline overstij-
gende kennis en vaardigheden die bij een complexe acute presentatie 
een integrale benadering kan hanteren. Inmiddels zijn er 122 internis-
ten acute geneeskunde werkzaam in de Nederlandse ziekenhuizen.

De concentratie van spoedeisende zorg vormt een bedreiging voor 
patiënten met een diffuse opnamediagnose. Internisten acute genees-
kunde menen dat zij een sleutelrol kunnen spelen bij de snelle beoor-
deling van deze patiënten op de SEH.

Bron; Med Contact 2013, (14) 734-736, Schouten S, internist acute 
geneeskunde, OLVG Amsterdam

Reactie op artikel door  
SEH-arts
Edwin Vandewalle, SEH-arts, Amsterdam

Ineke Schouten c.s. pleiten voor de acute internist als coördinator op 
de SEH (MC 14/2013; 734). Coördinatie op de SEH is essentieel maar 
wel bij uitstek behorend tot het profiel van de SEH-arts KNMG. De 
vraag is waarom dat dan niet lukt in de klinieken van de auteurs.

Schiet dan de verantwoordelijke voor de SEH-opleiding tekort of laat 
de werksituatie op de vloer dit niet toe? In het laatste geval zegt het 
meer over de lokale afspraken en onderlinge taakverdeling dan over 
het functioneren van de SEH-arts. In het eerste geval ben ik, gezien 
de achtergrond van de auteurs, zeer benieuwd naar hun mening.

De al te gemakkelijke generalisatie van de huidige praktijk wordt  
niet onderbouwd. De SEH’s waar zowel coördinatie door SEH-artsen, 
multidisciplinaire afspraken en taakverdeling goed zijn, onttrekken 
zich blijkbaar aan de beeldvorming. Wetenschappelijk onderzoek  
zal dit in de toekomst moeten staven, momenteel helaas een heikel 
punt.

Triage, opvang en behandeling van de acute patiënt zal toch eerst 
door de altijd aanwezige SEH-arts moeten gebeuren, waarna even-
tueel consultatie door een (acute) internist met aanvragen van meer 
diagnostiek. 

De beperkte inzetbaarheid van de acute internist impliceert overigens 
dat er ook ruimte zou zijn voor een acute chirurg, kinderarts, neuro-



loog etc. In het huidige financiële klimaat geen wenselijke oplossing 
en het wordt erg dringen op de SEH.

De verhulde vrees voor consultverlies is ongegrond omdat de catego-
rie patiënten voor wie uitgebreide diagnostiek de oplossing is uitein-
delijk wel bij de internist terechtkomt. 

En als er dan toch geen opname-indicatie is, waarom neemt de inter-
nist dan niet de verantwoordelijkheid om de patiënt te ontslaan?
Kortom, de meerwaarde van de acute internist op de SEH is onduidelijk.

Is de acute internist de juiste persoon als 
coördinator op de SEH? 
Discuseer mee en geef uw mening op twitter 
aan de NVSHV


