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Introductie

Vergeleken met ‘traditionele’ zorg met routine follow-up is Direct Ontslag (DO) van de Spoedeisende Hulp 
voor patiënten met een Simpel en Stabiel Letsel (SSL) effectief in het verlagen van zorgverbruik zonder 
patiëntuitkomsten en ervaringen te schaden. Deze bevindingen zijn gebaseerd op kleine single-center studies. 
Deze studie onderzoekt of vergelijkbare effecten worden gevonden in een grotere populatie en een ander 
ziekenhuis.

Methode

In deze multicenter before-and-after studie worden patiënten met een SSL die direct werden ontslagen (DO-
cohort) vergeleken met behandeling volgens eerdere standaarden (pre-DO-cohort) in twee level-2 traumacentra. 
Uitkomstmaten zijn: zorgverbruik; aantal follow-up afspraken, beeldvorming (röntgenfoto’s, CT, MRI), 
behandeltevredenheid (0-10) en eerstelijnszorgverbruik (huisarts, fysiotherapeut). Logistieke effecten werden 
geanalyseerd middels lineaire regressie en gecorrigeerd voor patiënt propensity-score. Tevredenheid en 
eerstelijnszorgverbruik werden descriptief beschreven.

Resultaten

In centrum-A werden 1,686 patiënten geïncludeerd in het pre-DO-cohort, versus 1,369 in het DO-cohort. In 
centrum-B werden 347 patiënten geïncludeerd in het pre-DO-cohort, versus 220 in het DO-cohort. Na DO, nam 
het gemiddelde aantal consulten per patiënt af met 1.06 (1.13-0.99; p<0.001) in centrum-A en 1.07 (1.02-0.93; 
p<0.001) in centrum-B. Follow-up beeldvorming nam af met 0.17 (p<0.001) in centrum-A en 0.18 (p<0.001) in 
centrum-B. Behandeltevredenheid in centrum-A was 8.1 (pre-DO-cohort) versus 7.95 (DO-cohort) en 7.75 (DO-
cohort) in centrum-B. Huisartsconsultaties waren 23.6% in het pre-DO-cohort versus 26.1% in het DO-cohort in 
centrum-A en 13.3% (DO-cohort) in centrum-B.



Conclusie

Deze studie bevestigt dat DO tweedelijnszorgverbruik reduceert, zonder beïnvloeding van 
eerstelijnszorgverbruik of patiënttevredenheid. Toekomstige studies kunnen zich focussen op 
patiëntgecentreerde behandeling; bijvoorbeeld door onderzoek naar patiëntkarakteristieken als voorspellende 
factor voor (on)tevredenheid, zorgverbruik of complicaties.
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