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Nederlandse samenvatting

De zorguitgaven nemen gestaag toe in de Westerse 
landen. In Nederland geven wij jaarlijks meer dan 
90 miljard euro uit aan de zorg, wat 15.4% van ons 
bruto binnenlands product (BBP) behelst.1 Hiermee 
is de Nederlandse zorg, na de Verenigde Staten, 
het duurste ter wereld. Naar verwachting zal in 
2040 19 tot 31% van ons BBP aan zorg op gaan.2 
De oorzaken hiervan zijn onder andere vergrijzing, 
toename van chronisch zieken, en technologische 
vooruitgang met nieuwe duurdere behandelmeth-
oden. Hierdoor stijgen de zorguitgaven sneller dan 
de economie groeit. De totale zorgkosten bestaan 
zowel uit curatieve zorg (cure) als langdurige zorg 
(care). Met name aan de langdurige zorg wordt in 
Nederland veel meer besteed vergeleken met an-
dere landen.3 Relatief veel ouderen, gehandicapten 
en psychiatrische patienten wonen in zorginstel-
lingen. Met de oplopende kosten is dit echter een 
onhoudbare situatie. Door bezuinigingsmaatregelen 
wordt het steeds lastiger deze zorg te verlenen 
en zo blijven veel ouderen steeds langer alleen 
thuis wonen. Wanneer zo’n situatie escaleert leidt 
dit al snel tot een presentatie op de spoedeisende 
hulp (SEH) en een ziekenhuisopname. Met name 
bij deze patienten wordt de doorstroom vertraa-
gd omdat deze patienten atypische ziektepresen-
taties hebben en niet makkelijk terug naar huis 
kunnen. Naast vergrijzing is er ook een toename 
aan chronische ziekten zoals cardiovasculaire 
aandoeningen. Patienten met chronische ziekten 
komen doorgaans langdurig bij een arts op de 
polikliniek voor controles. Daarom zijn oplossingen 
noodzakelijk om de oplopende kosten en toen-
emende druk binnen de perken te houden. In dit 
proefschrift is onderzoek gedaan om de efficiëntie 
te verbeteren in de ambulante zorg, met name de 
SEH- en poliklinische zorg. Het eerste deel van dit 
proefschrift beschrijft onderzoeken op de SEH, het 
tweede deel gaat over poliklinische zorg en in het 
derde deel wordt ingegaan op het verminderen 
van overbodige diagnostiek.

Deel één

Zoals eerder genoemd neemt de langdurige zorg 
een groot aandeel van de totale zorgkosten in be-
slag. Door bezuinigingen van de overheid op lang-
durige zorg worden steeds meer verpleeghuizen 
gesloten sinds 2013. Hierdoor wordt er in toene-
mende mate beroep gedaan op de thuiszorg, maar 
helaas is hier niet door gemeenten adequaat op 
geanticipeerd. Door het sluiten van verpleeghuizen 
en het tekort aan thuiszorg worden familieleden en 
kennissen gedwongen om als mantelzorgers op te 
treden. Simpele medische problemen worden vaak 
bij deze patienten te laat onderkend en krijgen al 

snel een ingewikkeld beloop wegens de reeds
bestaande comobiditiet en polyfarmacie. Daarom 
is het vaak lastig om een hulpbehoevende ou-
dere patient met een acuut medisch probleem 
thuis te behandelen. Vanwege deze ontwikkelingen 
belanden veel oudere patienten met (complexe) 
problemen op de SEH. De afgelopen jaren is het 
totaal aantal patienten dat zich in Nederland op de 
SEH presenteert afgenomen, maar het percentage 
oude patienten met complexere multi-problematiek 
is daarentegen toegenomen. Vanwege de multi-
problematiek van deze patienten, liggen zij door-
gaans langer op de SEH en moeten zij ook vaker 
opgenomen worden in het ziekenhuis vergeleken 
met jongere patienten. Ook de uitstroom op de 
SEH stagneert, doordat er regelmatig geen op-
namecapaciteit is in het ziekenhuis. Hierdoor 
blijven veel oudere patienten lang liggen tot er op 
de afdeling een bed is voor opname.  Alleen al in 
het laatste kwartaal van 2015 moesten ziekenhui-
zen in de Amsterdamse regio 600 maal de spoed-
zorg afhouden wegens overbelasting van de SEH.4 
Ook op de verpleegafdeling wordt gekampt met 
uitstroom problemen. Veel oudere patienten zijn 
niet ziek genoeg om verder in het ziekenhuis be-
handeld te hoeven worden maar zijn ook niet ge-
zond genoeg om weer naar huis te gaan waar er 
geen adequate zorg is. Een plekje in het verplee-
ghuis kunnen zij ook niet krijgen gezien de eerder 
genoemde redenen. In hoofdstuk 2 werd de lig-
duur op de SEH van het VUmc gemeten van alle 
patienten die zich daar presenteerden gedurende 
4 weken in februari 2010. Alle tijdsmomenten van 
de verschillende diagnostische processen werden 
gemeten om zo te achterhalen wat de vertragende 
factoren zijn bij een lange ligduur op de SEH. Een 
lange ligduur werd gedefiniëerd als een verblijf van 
langer dan 4 uur op de SEH. Deze 4 uur is ge-
baseerd op de zogenaamde ‘four-hour target’ die 
het verleden in het Verenigd Koninkrijk als doel 
werd gesteld, waarbinnen alle patienten gezien 
en behandeld moesten zijn op de SEH.5 Dit doel 
werd gesteld om de doorstroom te bevorderen en 
negatieve uitkomsten op de gezondheid van pa-
tienten te voorkomen. In onze studie vonden we 
dat 13% van de patienten langer dan 4 uur op de 
SEH verbleven. Betrokkenheid van meerdere spe-
cialismen, wachten op radiologische onderzoeken, 
oudere leeftijd en een triage niveau ‘Emergency 
Severity Index (ESI)’ van 3, waren geassocieerd 
met een langere verblijfsduur op de SEH. Met 
name het consulteren van andere specialismen op 
de SEH werkt vertragend omdat deze consulten 
achter elkaar worden uitgevoerd. Uit de resultaten 
blijkt dat met name oudere en ziekere patienten 
langer op de SEH verlbijven, terwijl dit nu juist de 
meest kwetsbare groep is. Om de verblijfsduur voor 
deze groep te verkorten werd geadviseerd om met  
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assessment teams te gaan werken waarbij meer-
dere specialismen tegelijk naar patienten met 
multi-problematiek kijken. Wat verder opviel aan 
het onderzoek was dat in de groep patiënten met 
een verblijfsduur langer dan 4 uur er significant 
meer tijd verstreek tussen het moment dat alle di-
agnostiek was afgerond en het moment dat de 
patiënt de SEH verliet. Een reden hiervoor was een 
gebrek aan bedden op de verpleegafdeling waar-
door een tijdrovend proces nodig was om als-
nog een bed te zoeken of om de patiënt over te 
plaatsen. Een andere reden voor vertraging was 
het proces van besluitvorming wat soms op zich 
laat wachten. Veel arts-assistenten, die patienten 
op de SEH zien, zijn relatief onervaren en hebben 
moeten multi-tasken in een drukke omgeving. Het 
viel op, dat in sommige gevallen, het lang duurde 
voordat zij overleg pleegden met hun achterwacht. 
Met name wanneer de supervisor niet in huis is, 
hebben assistenten de neiging om patienten op 
te sparen alvorens zij gaan overleggen. Nadat de 
uitslagen van het onderzoek bekend waren, werd 
besloten om de uren waarin de superviserende 
specialist in huis was, uit te breiden tot 23:00 uur 
om hiermee de drempel voor overleg te verlagen.

In 2012 hebben we het onderzoek herhaald om 
de toenmalige situatie in kaart te brengen en te 
vergelijken met het onderzoek van 2010. Daar-
naast werden de metingen zowel in het VUmc ver-
richt als in het Sint Antonius Ziekenhuis, een groot 
perifeer centrum. Hierdoor konden we eventuele 
verschillen in processen en knelpunten vergelijken. 
In het VUmc waren ondertussen de tijden waarin 
de superviserend internist in huis was, uitgebreid. 
Daarnaast waren de diensten van de SEH arts-
en aangepast zodat er een betere bezetting was 
tijdens de piekmomenten. De gemiddelde ligduur 
op de SEH was in het VUmc gedaald van 2:23 
uur naar 2:10 uur vergeleken met de metingen in 
2010. Daarnaast overschreed slechts 11% tijdens 
dit onderzoek de 4 uur op de SEH terwijl dit in 
2010 13% was. In beide ziekenhuizen bleek ou-
dere leeftijd, radiologische onderzoeken en betrok-
kenheid van meerdere specialismen voorspellende 
factoren van een langere ligduur. Hoewel er ver-
beteringen waren in de het VUmc ten opzichte van 
het eerste onderzoek, bleken de knelpunten nog 
ongeveer gelijk. Grote veranderingen aanbrengen 
in de werkprocessen op de SEH, zoals het creëren 
van assessment teams, bleek lastig. Toch lijkt het 
van groot belang om het werkproces op de SEH te 
versoepelen waarbij artsen van verschillende spe-
cialisaties niet achter elkaar consulten doen maar 
eerder tijdens de diagnostiek bij de casus worden 
betrokken. De SEH arts zou hier een coördiner-
ende rol in kunnen hebben. De uitstroom op de 
SEH kan ook verbeteren door het makkelijker te 

maken om een patient op te nemen. Zo  is er in het 
VUmc een Acute Opname Afdeling (AOA) gecre-
erd wat als verlengstuk van de SEH kan worden 
gezien. Hier kunnen patiënten 2 dagen liggen en 
deze afdeling is er op ingericht om met intensiver-
ing van supervisie, stimulering van multidisciplinair
teamwerk en  met snelle diagnostiek en behan-
deling de verblijftijd in het ziekenhuis te verkorten. 
Introductie van de AOA heeft de verblijftijd in het 
ziekenhuis verkort, maar de invloed op de door-
looptijd van SEH is nog onduidelijk. Tijdens het 
verblijf op een afdeling, en dus ook op de (drukke) 
SEH, kan de conditie van een patiënt plotseling 
achteruit gaan. In hoofdstuk 4 werd de prognos-
tische waarde van de National Early Warning Score 
(NEWS) onderzocht op de SEH. Deze score wordt 
reeds gevalideerd en veel gebruikt op de klinische 
afdelingen maar was nog niet gevalideerd op de 
SEH. Deze score correleerde met uitkomstmaten 
zoals ziekenhuisopname en duur van de opname. 
Deze score zou van toegevoegde waarde kunnen 
zijn om patienten te identificeren die ongemerkt 
achteruitgaan en intensieve aandacht nodig hebben.

Deel twee

Het aantal mensen met één of meerdere chronis-
che ziekten neemt wereldwijd toe. Door met name 
leefstijlfactoren krijgen steeds meer mensen car-
diovasculaire ziekten. Een manier om de zorg ef-
ficiënter te stroomlijnen is eHealth. eHealth is het 
gebruik van informatie- en communicatietechnolo-
gie ter ondersteuning en verbetering van de zorg. 
Dankzij deze innovatie is het mogelijk om chro-
nische zorg te verplaatsen naar de huiskamer, wat 
tegelijk patiëntvriendelijk en kostenefficiënt kan zijn. 
Steeds meer mensen hebben een internetaansluit-
ing en zoeken informatie op het internet over hun 
medische problemen. Dit maakt het voor de hand 
liggend ook in de zorg gebruik te gaan maken van 
internet technologie. Veel onderzoek is reeds ge-
publiceerd over het gebruik van eHealth in onder 
andere de cardiovasculaire ziekten, psychiatrie, 
oncologie, inflammatoire darmziekten en reuma-
tische aandoeningen.6-10 Hoofdstuk 5 is een review 
waarin het gebruik van eHealth op multipele leefstijl 
factoren werd onderzocht voor het verbeteren van 
het cardiovasculaire risicoprofiel. Het toevoegen 
van een eHealth programma leek geen significante 
verbetering te geven op uitkomstmaten zoals cho-
lesterolwaarden, bloeddruk en gewicht. Het viel op 
dat er een grote diversiteit zat in de eHealth pro-
gramma’s en de intensiteit waarmee de proefper-
sonen werden behandeld. Daarnaast werden ook 
niet alle programma’s even trouw gevolgd door de 
deelnemers. Hierdoor is het lastig om deze resul-
taten te interpreteren. Waarschijnlijk zal een eHealth 
programma toegevoegde waarde hebben in het
 



90

verminderen van poliklinische bezoeken en het 
verbeteren van de kennis en zelfredzaamheid van 
patiënten met chronische aandoeningen. Het is wel 
van belang dat zo’n programma op de juiste mani-
er wordt geïmplementeerd en dat er voldoende 
betrokkenheid is van patiënten. Dit laatste blijkt 
vaak lastig omdat er ook inbreng van patiënten 
nodig is om deze manier van zorg vol te houden 
en mensen hebben de neiging om hun aandacht 
op de lange termijn te verliezen. Hoofdstuk 6 is 
een prospectief onderzoek waarin patiënten met 
hypertensie op de polikliniek in het VUmc werden 
gerandomiseerd tussen de standaard poliklinische 
zorg (de controle groep) of toevoeging van een 
eHealth systeem met zelfmetingen van de bloed-
druk thuis (de interventiegroep). De patiënten die 
werden geloot in de interventie-groep moesten 
elke maand de bloeddruk meten gedurende 1 
week, zowel in de ochtend als in de avond. 

Het bloeddrukapparaat werd vervolgens aanges-
loten op de computer, waardoor de metingen 
werden doorgegeven naar een besloten website 
waarop ook communicatie mogelijk was tussen de 
arts-onderzoeker of verpleegkundige specialist en 
de patiënt. Hierop werden onder andere leefstijlad-
viezen gegeven en zo nodig werden patiënten po-
liklinisch teruggezien. Na 1 jaar was de systolische 
en diastolische bloeddruk iets lager in de interven-
tiegroep vergeleken met de controle groep met een 
verschil van systolisch 2.68 mmHg (95% CI, -4,71 
tot 10) en diastolisch 1.04 mmHg (95% CI, -3.58 
tot 5.65). Dit verschil was statistisch niet significant, 
waarschijnlijk doordat de studiepopulatie te klein 
was. De patiënten in de interventie-groep maak-
ten opvallend genoeg wel bijna al hun metingen 
vol gedurende de studieperiode en bleken achteraf 
ook erg positief over het eHealth programma en de 
thuismetingen. Vanwege het feit dat dit programma 
werd gebruikt in een studie-opzet, was het niet 
geheel geïntegreerd in de dagelijkse praktijk. Hier-
door werd het effect van de interventie en de inclu-
sie van patiënten waarschijnlijk beperkt. Aangezien 
thuis bloeddrukmetingen met een eHealth pro-
gramma ook bewezen effectief is gebleken in de 
huisartsen setting, denken wij dat dit ook van toe-
gevoegde waarde kan zijn in de ziekenhuis setting. 
Hiervoor is het wel van belang om zo’n programma 
te integreren in de bestaande workflow. Met de 
steeds meer vorderende digitalisering in de zorg 
zou dit in de toekomst makkelijker moeten worden.

Deel drie

In het derde en laatste deel van dit proefschrift is 
gekeken naar reductie van overbodige diagnostiek
met daarbij gepaard gaande kostenbesparing in 
de zorg. Internationale onderzoeken laten zien dat
 

circa 20% van diagnostische onderzoeken die 
verricht worden in de klinische setting overbodig 
zijn en niet bijdragen aan besluitvorming.11 Over-
diagnostiek is niet alleen kostbaar, het leidt ook 
tot (vals positieve) uitslagen waar weer een ver-
volg aan wordt gegeven wat vervolgens invasief 
en schadelijk kan zijn  voor de patiënt. Er zijn veel 
interventies gepleegd om deze overbodige diag-
nostiek te reduceren. Verhoging van bewustword-
ing bij artsen hierover kan tot reductie in deze 
overbodige diagnostiek leiden.12-16 In hoofdstuk 7 
wordt onderzocht hoe we onnodige diagnostiek 
kunnen voorkomen op de interne geneeskunde 
afdeling van het VUmc door meer bewustwording 
te creëren over de juiste indicatie voor diagnostiek 
en kosten van laboratoriumonderzoek. Zo kregen 
de artsen zakkaartjes met kosten voor de meest 
voorkomende laboratoriumaanvragen, en werden 
assistenten door een vaste supervisor gecoacht 
waarbij er regelmatig werd geëvalueerd welke lab-
oratoriumonderzoeken daadwerkelijk nodig waren. 
Verder werden er vaak vaste rijtjes/combinaties 
aan laboratoriumtesten verricht uit automatisme, 
wat niet altijd een toegevoegde waarde heeft. 
De combinaties werden ontkoppeld zodat er niet 
standaard een overdaad aan bloedonderzoek werd 
aangevraagd. Tussen 2008 en 2009 bleek een re-
ductie van 13% aan kosten aan diagnostiek te zijn 
bereikt binnen de afdeling interne geneeskunde. 
De meeste kostenreductie kwam door verminderen 
van laboratoriumaanvragen. Na deze studie is het 
concept en interventie uitgerold naar andere afde-
lingen en daarnaast is enkele maanden geleden 
RODEO (Reduction in unnecessary diagnostics 
through attitude change of the caregivers) project 
in 5 ziekenhuizen gestart met het doel de onnodige 
diagnostiek zoveel mogelijk te voorkomen.
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