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Vooraf
Voor u ligt ‘Spoed Eisende Heelkunde’, een position paper 
van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) over 
de positionering van de chirurg in de acute keten. De NVvH 
heeft dit document opgesteld na een uitgebreide dialoog 
binnen de vereniging. In dit position paper maken wij 
duidelijk dat chirurgen in Nederland een actieve bijdrage 
leveren in de acute keten. Nu en in de toekomst.
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Managementsamenvatting
De (her)inrichting van de acute zorg in 
Nederland is aan landelijke beleidstafels een 
belangrijk onderwerp. Dat komt onder meer 
door een verwachte toenemende druk op de 
acute zorg die vooral is ingegeven door de 
vergrijzing, een tekort aan personeel en 
doelmatigheidsargumenten. Van oudsher 
vervullen chirurgen een belangrijke rol in de 
acute keten. En dat is niet zonder reden. Op dit 
moment heeft ruim 34% van alle patiënten op 
de spoedeisende hulp van een Nederlands 
ziekenhuis een heelkundige behandeling 
nodig. In veel gevallen gaat het om patiënten 
die vervolgzorg nodig hebben, in de vorm van 
een klinische opname en vaak gecombineerd 
met een operatieve ingreep en/of een 
poliklinisch behandeltraject. De NVvH vindt dat 
iedere patiënt de beste dokter verdient. In het 
geval van de chirurgische patiënt is dat een 
chirurg, óók in de acute keten. Wij 
onderscheiden vijf patiëntengroepen waarvoor 
de chirurg in de acute keten een 
verantwoordelijkheid draagt: de patiënt met 
traumatisch letsel, de patiënt met 
buikklachten/een ‘acute buik’, de patiënt met 

vaatlijden, de patiënt met een chirurgische 
infectie en kinderen met primair chirurgische 
aandoeningen. 

Als we zeggen dat de chirurg in Nederland 
verantwoordelijk is voor de chirurgische 
patiënt, dan willen we de daad bij het woord 
voegen. De komende jaren stimuleert en 
ondersteunt de NVvH haar leden om actief aan 
de slag te gaan daar waar een actieve bijdrage 
van de chirurg in de acute keten onvoldoende 
is geborgd. Dit doen wij mede omdat wij garant 
willen staan voor goede 
opleidingsmogelijkheden voor onze jonge 
collega’s. Wij realiseren ons dat dit in de 
(klinische) praktijk mogelijk leidt tot 
herinrichtingsvraagstukken. In dat geval 
geloven wij niet in landelijke blauwdrukken. 
Wel geloven wij in het creëren van een 
platform waarop onze leden best practices 
kunnen uitwisselen. Tot slot: ook aan landelijke 
tafels dragen wij onze visie uit. Daarbij zijn wij 
van mening dat de noodzaak tot het creëren 
van een extra specialisme in de acute keten 
ontbreekt.
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Leeswijzer 
Achtereenvolgens staan wij stil bij:

•   de aanleiding voor het schrijven van dit position paper;

•   de definiëring van de term ‘acute zorg’;

•   de ervaren problemen met betrekking tot de positionering van de heelkunde  

 op de spoedeisende hulp;

•   een beschrijving van de chirurgische patiënt op de spoedeisende hulp;

•   een kwantitatieve analyse van de chirurgische interventies gerelateerd aan de  

 spoedeisende hulp;

•   de uitkomsten van de ‘AIOS-enquête 2022’.

Het document eindigt met onze visie en een aantal conclusies.
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Aanleiding
De (her)inrichting van de acute zorg is al een aantal 
jaren een belangrijke landelijke beleidsprioriteit. 
Vraagstukken over de toegankelijkheid, kwaliteit en 
betaalbaarheid van de acute zorg zijn vooral actueel 
door de vergrijzing, het toenemend aantal ouderen 
met comorbiditeit en de schaarste aan personeel. In 
een brief aan de Tweede Kamer kondigde minister 
Kuipers op 22 februari 2022 aan dat hij voornemens 
is om de acute zorg (nog meer) te concentreren; hij 
wil deze zorg ‘slimmer gaan organiseren’. Concrete 
plannen stuurt hij voor de zomer naar de Tweede 
Kamer. Inhoudelijk vormt de ‘Houtskoolschets Acute 
Zorg’ een belangrijke basis. 

Chirurgen hebben van oudsher een belangrijke rol 
in de acute keten. Op dit moment heeft ruim 34% 
van alle patiënten op de spoedeisende hulp van een 
Nederlands ziekenhuis een heelkundige 
behandeling nodig1. In veel gevallen hebben 
patiënten ook vervolgzorg nodig, in de vorm van 
poliklinische contacten al dan niet na een klinische 
opname. Tegelijkertijd zien wij dat chirurgen op veel 
verschillende manieren invulling geven aan hun rol 
in de acute keten. Vakgroepen chirurgie en klinieken 
hebben hierin vanzelfsprekend een eigen 
verantwoordelijkheid, waarbij keuzes onder andere 
worden gemaakt op basis van de (regionale) 
context. 

Onderzoek2 laat zien dat de aanwezigheid van 
medisch specialisten op de spoedeisende hulp (SEH) 
positieve effecten heeft. Zo is er sprake van een 
significante daling in doorlooptijden wanneer 
medisch specialisten terugkeren op de SEH. Ook 
‘crowding’ tijdens spitsuren komt significant minder 
vaak voor wanneer de medisch specialist op de SEH 
is. Daarnaast is een belangrijk gegeven dat 
patiënten (significant) minder vaak ongepland 
terugkomen door complicaties én dat klachten 
(significant) minder vaak terugkomen. In een 
tweede studie wordt, onder patiënten op de SEH en 
de daar werkende staf, onderzocht wat de 
toegevoegde waarde is van specialisten tijdens 
spitsuren. Dit onderzoek toont dat de SEH-staf een 
verbeterde kwaliteit ziet, dat opgenomen patiënten 

minder lang verblijven op de SEH en dat de 
waardering van patiënten voor hun verblijf 
verbetert van -15 naar +20.

De behoefte aan (heelkundige) (super)specialisatie 
en differentiatie kan op gespannen voet staan met 
tijd en aandacht voor de zogenoemde algemene 
chirurgie en/of de eerste opvang van (soms 
ongedifferentieerde) acute patiënten op de SEH. In 
nogal wat ziekenhuizen heeft men gekozen voor 
taakherschikking. De gedachte was dat chirurgen 
hun tijd en aandacht meer gericht en efficiënt 
konden inzetten als bijvoorbeeld een spoedeisende 
hulparts verantwoordelijk zou zijn voor de eerste 
opvang van patiënten op de SEH. Het Algemeen 
Bestuur van de NVvH vraagt zich af hoe houdbaar 
dit gedachtegoed nog is. 

Vanuit kwaliteitsoptiek is de implementatie van het 
Kwaliteitskader Spoedzorgketen een relevant 
thema (zie ook bijlage 2). De Kwaliteitsraad van het 
Zorginstituut heeft aan de Federatie Medisch 
Specialisten (FMS) opdracht gegeven om 
zogenoemde Entrusted Professional Activities 
(EPA’s/bekwaamheden) te beschrijven voor de arts 
die op de SEH werkt. Daarnaast heeft de 
Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende 
Hulpartsen (NVSHA) op 12 november 2020 een 
aanvraag ingediend bij het College Geneeskundige 
Specialismen (CGS) om het profiel Spoedeisende 
Geneeskunde te erkennen als specialisme. De 
NVSHA vindt dat één medisch specialisme zich 
volledig zou moeten concentreren op de acute 
tweedelijns zorg3. 

Het Algemeen Bestuur van de NVvH is van mening 
dat de voorgaande feiten en ontwikkelingen 
voldoende aanleiding zijn om zich na de 
discussienotitie ‘Acuut Aanzet’ nogmaals uit te 
spreken over de rol en verantwoordelijkheden van 
de chirurg in de acute keten. Waarbij het 
vertrekpunt is en blijft dat in Nederland de chirurg 
verantwoordelijk is voor de chirurgische patiënt, 
door de hele (acute) zorgketen heen.

1. Kwantitatieve analyse LOGEX (zie verder in de notitie)

2. van der Linden MC, de Beaufort RAY, Meylaerts SAG, van den Brand CL, van der Linden N. The impact of medical specialist staffing on emergency  

    department patient flow and satisfaction. Eur J Emerg Med. 2019 Feb;26(1):47-52. doi: 10.1097/MEJ.0000000000000487. PMID: 28704269.

3. Visie document NVSHA.pdf

https://www.nvsha.nl/files/10159/Visie%20document%20NVSHA.pdf
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Definiëring acute zorg
Het is goed om de term ‘acute zorg’ eenduidig te 
definiëren. In deze notitie sluiten wij aan bij de 
definitie uit de ‘Houtskoolschets acute zorg'4. Die is 
gebaseerd op een definiëring door de Raad voor de 
Volksgezondheid en Samenleving uit 2003 en (in 
vergelijkbare termen) momenteel leidend in 
meerdere (beleidsmatige) documenten. Ook de 
Federatie Medisch Specialisten (FMS) gebruikt  
deze definitie.

4. Aanbieding houtskoolschets acute zorg | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Bij ‘acute zorg gaat het om zorg in een 

situatie waarin zo spoedig mogelijk, maar 

in ieder geval binnen enkele minuten tot 

enkele uren, zorg verleend moet worden 

om overlijden of onomkeerbare 

gezondheids schade als gevolg van een 

acute levensbedreigende aandoening of 

een ongeval te voorkomen. Daarnaast 

gaat het om spoedzorg als antwoord op 

een zorgvraag die vanuit de beleving van 

de patiënt acuut is.’ 
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Ervaren problemen 
positionering heelkunde 
spoedeisende hulp
In toenemende mate wordt duidelijk dat de 
taakherschikking op de SEH een keerzijde heeft. 
Zonder uitputtend te willen zijn, schetsen wij 
hieronder de belangrijkste problemen, zoals 
ervaren door leden van de NVvH.  

In nogal wat situaties komen de verwachtingen die 
men had bij de inzet van spoedeisende hulpartsen 
op de SEH niet uit: een snelle en adequate triage 
van de patiënt naar de medisch specialist onder 
wiens verantwoordelijkheid de behandeling  
wordt opgepakt. 

Leden van de NVvH signaleren dat spoedeisende 
hulpartsen de afgelopen jaren een superviserende 
en coördinerende rol hebben aangenomen. Vanuit 
een observerende rol worden medisch professionals 
in opleiding begeleid in het zien en beoordelen van 
patiënten. Patiënten worden als gevolg hiervan 
vaak door meerdere personen en ‘getrapt’ gezien. 
Het gevolg is dat de doorlooptijden op de SEH 
extreem lang zijn, er te veel of irrelevante 
diagnostiek plaatsvindt en te laat wordt overlegd 
met bijvoorbeeld de chirurg of een andere 
specialist. Dit betreft ook patiënten met soms 
ernstige en urgente diagnoses. 

De leden van de NVvH signaleren daarnaast dat 
kostbare tijd verloren gaat. Door de getrapte 
behandeling duurt het regelmatig te lang voordat 
de juiste arts de patiënt ziet. Het komt hierdoor 
voor dat patiënten die om 10 uur ’s ochtends al 
verschijnen op de SEH pas in de avonduren worden 
geopereerd. Voor deze patiënten had eerder tijd en 
ruimte vrijgemaakt kunnen worden in het reguliere 
operatieprogramma. Dit is niet alleen onwenselijk 
voor de patiënt maar leidt ook tot een inefficiënte 
inzet van mensen en middelen. Direct contact  
met de chirurg (in opleiding) leidt al met al tot 
snellere en gerichtere diagnostiek en (betere 
selectie van) behandeling.

De SEH is een belangrijke omgeving waar chirurgen 
in opleiding ervaring opdoen. Vanzelfsprekend 
betreft dit niet de hoog complexe laag volume zorg. 
Het gaat erom dat ze handig worden in het doen 
van kleine verrichtingen en ervaring opdoen met 

klinisch redeneren, bijvoorbeeld bij ‘de 
ongedifferentieerde patiënt’. Chirurgen in opleiding 
laten ons weten dat het niet motiveert als de 
chirurg onder wiens supervisie zij werken niet 
aanwezig is op de SEH. Dan lijkt het alsof het werk 
daar niet belangrijk is. Daarnaast missen ze 
leermomenten. Dat komt omdat ook SEH-artsen in 
opleiding chirurgische verrichtingen zoals 
reponeren van fracturen en luxaties van gewrichten 
of het plaatsen van een thoraxdrain leren.  
De spoeling van de leermomenten wordt hierdoor 
te dun. 

Chirurgen op hun beurt geven aan dat spoed-
eisende hulpartsen vele artsen opleiden (aios,   
anios, haio, ama). Deze artsen in opleiding willen 
ook kennismaken met de chirurgische patiënt. 
Chirurgen zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor  
de supervisie. Ook dit is een getrapt model, dat 
gezien de benodigde tijdsinvestering niet  
toekomst bestendig is. 
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De chirurgische patiënt  
op de spoedeisende hulp
De NVvH vindt dat de chirurg verantwoordelijk is 
voor de chirurgische patiënt, ook in de acute keten 
en op de spoedeisende hulp. Voor de eerste opvang 
en behandeling op de spoedeisende hulp van de 
chirurgische patiënt onderscheiden we vijf groepen: 
de patiënt met traumatisch letsel, de patiënt met 
buikklachten/een ‘acute buik’, de patiënt met 
vaatlijden en de patiënt met een chirurgische 
infectie. Een vijfde groep zijn kinderen met primair 
chirurgische aandoeningen. Hieronder is een niet-
uitputtend overzicht te vinden.

De patiënt met traumatisch letsel
• Polytrauma (Hoog Energetisch Trauma)
• (Open) fracturen
• Extremiteitsletsels met luxaties
• Peesletsels
• Handletsels
• Thorax en abdominaal letsel
• Brandwonden
• Gecompliceerde wonden
 
De patiënt met buikklachten/een ‘acute buik’
• Cholecystitis/Galsteenlijden
• (Geperforeerde) appendicitis
• (Gecompliceerde) diverticulitis
• Perforatie van een hol orgaan
• Ischemische darm
• Ileus, al dan niet met strangulatie,  

al dan niet met obstructie

• Buikwandproblematiek, al dan niet  
met strangulatie

• Acute perianale klachten
• Patiënten in oncologische behandeling
• Late postoperatieve complicaties
• Acute pancreatitis
• Slokdarmperforaties

De patiënt met vaatlijden
• Acuut ischemisch bedreigd been/arm
• Aneurysmatisch vaatlijden
• Viscerale vasculaire pathologie
• (Aorta)dissecties
• Spontane arteriële bloeding van buikwand-  

of viscerale vaten
• Wondproblematiek als gevolg van vaatlijden
• Wondinfecties/diabetische voet

De patiënt met een chirurgische infectie
• Zoals bijvoorbeeld: fasciitis necroticans, fournier, 

bursitis, handflegmone of voetflegmone.

De kinderchirurgische patiënt
• Acute buik (onder andere appendicitis, 

invaginatie, buikwandbreuken)
• Traumatisch letsel

Spoed Eisende Heelkunde 
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Acute zorg: kwantitatieve analyse 
heelkundige interventies
Om zicht te krijgen op de relevantie van de heel kunde 
voor, en betrokkenheid bij, de spoed eisende hulp heeft 
LOGEX een kwantitatieve analyse uitgevoerd. Het is 
een analyse over de jaren 2018 en 2019 op basis van 
zestig ziekenhuizen. 

Evident is dat de heelkunde een bijzonder groot 
aandeel heeft in de behandeling van patiënten die 
binnenkomen via de SEH. In absolute aantallen gaat het 
om ruim 1,1 miljoen5 unieke patiënten. 

In veel gevallen zijn het patiënten die hierna 
vervolgzorg nodig hebben, in de vorm van poli-
contacten of in de vorm van een klinische opname. Het 
merendeel van de heelkundige interventies betreft 
(enkelvoudig) oppervlakkig letsel en kneuzingen, 
gevolgd door open wonden en extremiteiten. Overige 
(buik)klachten, pols-, hand-, voet- en heupfracturen 
komen ook relatief veel voor. Evenals de behan deling 
van een blindedarmontsteking of galweg aandoeningen 
en de opvang van (overig) multitrauma.

Specialisme Aandeel van totaal SEH-trajecten (%)

Heelkunde 34,4

Inwendige geneeskunde 14,3

Neurologie 11,2

Cardiologie 10,8

Longgeneeskunde 6,9

Orthopedie 6,6

Kindergeneeskunde 5,3

Overig 10,5

Figuur 4: Aandeel specialismen SEH-trajecten

Figuur 5: Contact na SEH-traject per specialisme

Specialisme Minimaal één 
SEH-contact met 
poli-contact (%)

Minimaal één SEH-
contact met aanvullend 
tweede poli-contact 
zonder SEH-contact (%)

Minimaal één SEH-
contact en een 
klinische opname 
buiten de SEH (%)

Heelkunde 50 29 21

Inwendige geneeskunde 42 11 47

Neurologie 48 13 39

Cardiologie 46 17 37

Longgeneeskunde 28 14 57

Orthopedie 38 40 22

Kindergeneeskunde 50 14 36

5. Verklaring: de gegevens van LOGEX zijn ten opzichte van de NZa gebaseerd op twee jaar, en tegelijkertijd een kleinere selectie van het aantal 

zorginstellingen en een nauwere definitie van de SEH-trajecten.
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Uitkomsten ‘AIOS-enquête 2022’
De uitkomsten van de ‘AIOS-enquête 2022’ moeten 
nog gepubliceerd worden. De eerste antwoorden 
op de vragen over de SEH laten het volgende zien:
 
• Meer dan 50% van de respondenten is meerdere 

keren per week op de SEH. 
• Bijna 30% van de respondenten geeft aan 

dagelijks op de SEH te zijn. De aios vinden dit  
ook belangrijk. 

• 81% van de respondenten voelt zich betrokken  
bij de SEH. 

• Bijna 90% vindt dat de SEH bij het vak chirurgie 
hoort. En niet onbelangrijk: meer dan 60% ziet 
voor zichzelf als chirurg in de toekomst een 
actieve rol op de SEH. 

Project Acute Zorg
Sven: “In 2018 zijn wij begonnen met het Project 
Acute Zorg. We hadden hier meerdere redenen 
voor. Zo was een deel van de medische staf 
ontevreden over de kwaliteit van de zorg. 
Daarnaast was er onvoldoende doorstroming. 
Als medisch specialisten hebben we besloten 
om meer betrokken te zijn bij de patiëntenzorg 
van de SEH. Met elkaar hebben wij afgesproken: 
de acute zorg doen wij er niet meer bij. 
Patiënten die bij ons binnenkomen, hebben 
vanaf het begin recht op de beste zorg en de 
meest ervaren dokter.” 

De zorg in één keer goed
Het besluit om medisch specialisten toe te 
voegen aan het team op de spoedeisende hulp 
is onderbouwd genomen. Onderzoek naar de 
bestaande praktijk in het HMC toonde aan dat 

er daadwerkelijk veel te verbeteren viel. 
“Patiënten lagen te lang op de SEH, de 
doorstroom- en de doorlooptijden waren te 
lang. Te vaak moest achteraf het ingezette 
behandelbeleid alsnog worden gecorrigeerd, 
moest de juiste dokter er nog naar kijken, moest 
het juiste onderzoek nog worden gedaan of 
werden wij geconfronteerd met onderzoek dat 
onnodig was.” Sven vervolgt: “De zorg moet in 
één keer goed zijn! Dat was een tweede 
belangrijke afspraak die we met elkaar hebben 
gemaakt. Dit houdt in: in één keer de juiste 
werkdiagnose, de juiste aanvragen en zeker ook 
de juiste voorlichting aan de patiënt. Patiënten 
vinden het natuurlijk heel vervelend wanneer zij 
tijdens een bezoek aan de poli van de medisch 
specialist iets anders te horen krijgen dan in 
eerste instantie op de spoedeisende hulp.”

Acute zorg doen  
we er niet meer bij 
HMC kiest voor kwaliteit door meer 
ervaring aan de poort 
Een aantal jaren geleden besloot de staf het anders te doen op locatie Westeinde, 

het acute centrum van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Medisch specialisten 

signaleerden dat de kwaliteit van de zorg, geboden op de spoedeisende hulp (SEH), 

beter kon. Patiënten lagen ook te lang op de SEH. Sven Meylaerts, traumachirurg in het 

HMC, vertelt over de stappen die medisch specialisten in het HMC hebben gezet om de 

kwaliteit van de zorg op de SEH te verbeteren. De resultaten zijn indrukwekkend. 

C ASUS
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De ingezette verandering is nauwgezet gevolgd. 
Sven: “We hebben behoorlijk wat uit de kast 
gehaald omdat we precies wilden weten wat er 
in de praktijk gebeurde. Een speciaal ontwikkeld 
dasboard heeft ons goed geholpen. Hiermee 
konden we bijvoorbeeld de verschillen in beeld 
brengen tussen de periode dat de specialist op 
de SEH aanwezig was en de periode dat dit niet 
het geval was. Al vrij snel bleek dat de inzet van 
de medisch specialist op de SEH het meest 
zinvol is gedurende de spitsuren. Bij ons in het 
ziekenhuis is dat van 12.00 uur ’s middags tot 
20.00 ’s avonds.” Daarnaast maakte het 
onderzoek duidelijk dat de doorlooptijd 
significant verbeterde, net als de ervaren 
kwaliteit van de zorg als gevolg van de inzet van 
de medisch specialist op de SEH. Hierdoor 
waren patiënten meer tevreden.

Belangrijke randvoorwaarden
De Raad van Bestuur van het HMC was vanaf 
het begin af aan geïnteresseerd in de 
uitkomsten van het veranderproces. De 
resultaten vormden voldoende aanleiding om 
samen te besluiten om van de gewijzigde 
situatie de standaardzorg te maken, waarbij de 
Raad van Bestuur ook financiële middelen 
vrijmaakte. Dat was een belangrijke 
randvoorwaarde. “Deze fellows doen nu een 
deel van onze oorspronkelijke taken.” Sven 
vervolgt: “Ook het toevoegen van de radioloog 
aan het team op de SEH bleek een gouden 
greep. Het duurt nu gemiddeld 35 minuten van 
aanvraag tot verslag. Dat is een verbetering van 
een uur. Daarnaast kunnen de dokters 
gemakkelijk bij de radioloog binnenlopen om te 
overleggen. Samen kunnen we overbodige 
onderzoeken wegstrepen, wat potentieel tot 
een significante besparing leidt.” 

Een efficiënter zorgproces
Het kritisch bezien van het zorgproces op de 
SEH is een volgende stap van het HMC. Wat 
gebeurt er precies als een patiënt binnenkomt? 
Hoeveel dokters kijken er naar één patiënt? Hoe 
vaak wordt er overlegd? Wie moeten er allemaal 
betrokken worden voordat er een besluit kan 
worden genomen? Hoe vaak is een medisch 
specialist direct betrokken? Hoe vaak en 
wanneer wordt een consult aangevraagd? 

Gepubliceerd onderzoek over dit traject toonde 
aan dat het zorgproces veel efficiënter kon 
worden georganiseerd. Overbodige lagen zijn er 

waar mogelijk uit gehaald. “In het HMC hebben 
wij ervoor gekozen dat de spoedeisende 
hulparts zelf meer patiënten ziet en niet focust 
op coördinatie en supervisie. De SEH-arts heeft 
een belangrijke rol in de triage en laat dit niet 
over aan bijvoorbeeld een assistent. Daarnaast 
heeft de spoedeisende hulparts het overzicht 
over de gehele afdeling.” 

Sven vervolgt: “Als specialist zien wij zelf 
patiënten op de SEH. Wij sturen niet eerst een 
assistent vooruit, maar kijken direct mee en 
sturen zo ook direct de goede kant op. 
Natuurlijk betekent dit tijdwinst voor de 
patiënt. Wist u bijvoorbeeld dat kwetsbare 
ouderen aantoonbaar slechtere 
behandeluitkomsten laten zien naarmate zij 
langer op de SEH liggen? Snelheid is belangrijk 
voor de kwaliteit van de zorg. Bijkomend 
voordeel is dat op deze manier jonge collega’s 
belangrijke opleidingsmomenten krijgen.”

Geen closed format
“De collega’s op de spoedeisende hulp waren in 
eerste instantie blij met de belangstelling die 
wij als dokters daar toonden. Een veel gehoorde 
klacht een aantal jaren geleden was: hoe krijgen 
wij specialisten naar de SEH? Nu de specialist 
een actievere rol heeft op de SEH, is wellicht 
een compacter SEH-team nodig. Meer ervaring 
aan de poort impliceert ook dat patiënten 
minder jonge dokters zien.” Sven vervolgt: “Als 
specialisten en spoedeisende hulpartsen zijn wij 
er wel van overtuigd dat de spoedeisende hulp 
in het HMC geen closed format moet worden. 
Het is de huidige hybride constructie die van 
enorme meerwaarde is voor de patiëntenzorg.”

Zet de stap: chirurgen aan de poort
Het gekozen model in het HMC is maar één 
voorbeeld. De ervaringen uit het HMC leren ook 
dat je als specialist wel affiniteit met de acute 
zorg moet hebben. Het snel meekijken en 
zorgen voor spoedige doorstroom van SEH-
patiënten ligt niet elke specialist. Afsluitend 
geeft Sven mee: “Ik zou willen dat de acute zorg 
weer een sexy onderwerp is binnen de 
heelkunde. Hier is nog zoveel aan kwaliteit te 
winnen. Bij ons is duidelijk geworden dat de 
patiënt beter af is als de chirurg een actievere 
rol heeft dichter bij de patiënt. De beste dokter 
aan de poort! Dit is het moment om deze stap  
te zetten.”
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Iedere patiënt verdient de beste dokter
De (her)inrichting van de acute zorg krijgt aandacht 
aan landelijke beleidstafels. Dit komt door een 
verwachte toenemende druk op de acute zorg die 
vooral is ingegeven door de vergrijzing, een tekort 
aan personeel en doelmatigheidsargumenten. Aan 
de landelijke tafels wordt verkend of delen van de 
acute zorg in de thuissituatie, eerste of anderhalve 
lijn kunnen worden aangeboden. Complexe zorg zou 
(nog) meer geconcentreerd moeten worden. 

Opvallend is verder dat de Vereniging voor 
Spoedeisende Hulpartsen (NVSHA) heeft laten 
weten graag erkend te willen worden als medisch 
specialist. De NVSHA vindt dat één medisch 
specialisme zich volledig zou moeten concentreren 
op de kwaliteit van de acute tweedelijns zorg. Een 
verzoek tot erkenning is in behandeling genomen 
door het College Geneeskundig Specialismen (CGS). 
Een bijzondere ontwikkeling, zo vinden de leden van 
de NVvH. Er zijn immers al medisch specialisten die 
een verantwoordelijkheid hebben voor de patiënten 
die binnenkomen op de SEH. Onderzoek toont 
daarbij aan dat het in alle opzichten loont wanneer 
de (bestaande) medisch specialisten daadwerkelijk 
aan de slag gaan op de SEH. Dit leidt bijvoorbeeld 
tot een significante daling in doorlooptijden en 
voorkomt crowding tijdens spitsuren. Daarnaast is 
er sprake van een verbeterde (geobserveerde) 
kwaliteit en een hogere patiënttevredenheid.

Van oudsher vervullen chirurgen een belangrijke rol 
in de acute keten. En dat is niet zonder reden. Ruim 
34% van alle patiënten die op dit moment 
binnenkomen op de spoedeisende hulp van een 
ziekenhuis in Nederland heeft een heelkundige 
interventie nodig. In veel gevallen betreft het 
patiënten die hierna ook vervolgzorg nodig hebben, 
in de vorm van poliklinische contacten al dan niet na 
een klinische opname en vaak gecombineerd met 
een operatieve ingreep. Hierbij realiseren wij ons 
vanzelfsprekend dat de keten van de acute zorg 
breder is dan uitsluitend de spoedeisende hulp. Ook 
prehospitaal wordt acute zorg geboden, zoals door 
een Mobiel Medisch Team (MMT).

Tegelijkertijd constateren wij dat chirurgen in 
Nederland op veel verschillende manieren invulling 
geven aan hun rol, óók in de acute keten. Onder 
andere door de noodzaak tot (chirurgische) 
specialisatie in deelgebieden heeft de spoedzorg 
binnen de heelkunde een proces van herverdeling 
en heroriëntatie doorgemaakt. De zogenoemde 
algemene chirurgie is opgegaan in sub- en 
superspecialismen binnen de heelkunde. Dit heeft 
eerst geleid tot wat gebrek aan coördinatie en, 
mogelijk onbewust, enige desinteresse in de 

(ongedifferentieerde) acute patiënt.
Mede hierdoor hebben chirurgen de afgelopen 
jaren onderdelen van de algemene chirurgie 
overgelaten aan collega-medisch specialisten en of 
andere beroepsbeoefenaren. Spoedeisende 
hulpartsen zijn opgeleid en ingezet voor de eerste 
opvang en triage van patiënten op de SEH, daar 
waar er onvoldoende (geïnteresseerde) 
poortspecialisten waren.   

Het is vooral de taakherschikking op de SEH die in 
de dagelijkse praktijk steeds meer gaat wringen. In 
nogal wat situaties is de afstand tussen de chirurg 
en de chirurgische patiënt die binnenkomt op de 
SEH te groot geworden. De kwaliteit van de 
patiëntenzorg staat onder druk doordat de patiënt 
met soms ernstige klachten niet snel genoeg wordt 
gezien door de persoon met de meeste kennis en 
expertise. In voorkomende gevallen komt ook de 
kwaliteit van de behandeling van minder complex 
letsel in het gedrang. Vooral daar waar de chirurg 
onvoldoende kennis overdraagt aan spoedeisende 
hulpartsen of aan andere beroepsbeoefenaren in de 
acute keten.  

De NVvH is verantwoordelijk voor het opleiden van 
chirurgen en daar komen vanzelfsprekend ook 
werkzaamheden in de acute keten bij kijken. 
Chirurgen in opleiding geven aan dat de huidige 
opleiding kan worden verbeterd. Bij de opvang van 
patiënten in de acute keten leren chirurgen in 
opleiding essentiële vaardigheden. Veel van deze 
verrichtingen doen (andere) medisch professionals 
in opleiding momenteel. Een spoedeisende hulparts 
of een andere opleider doet supervisie en niet een 
chirurg. Daar waar de chirurg dus zelf niet of steeds 
minder aanwezig is op de SEH, lopen chirurgen in 
opleiding het risico dat zij belangrijke 
(gesuperviseerde) leerervaringen missen. 

De NVvH vindt dat in Nederland de chirurg 
verantwoordelijk is voor de chirurgische patiënt, 
door de hele (acute) zorgketen heen. Als we 
spreken over de chirurgische patiënt op de SEH, dan 
hebben we het over een brede patiëntengroep. Het 
gaat onder meer over (volwassen) patiënten met 
chirurgische infecties, traumatisch letsel, patiënten 
met buikklachten en patiënten met vaatlijden. Bij 
patiënten met traumatisch letsel denken we 
bijvoorbeeld aan: meervoudige gewonde patiënten, 
patiënten met letsels van het steun- en 
bewegingsapparaat, penetrerend letsel en luxaties 
van gewrichten. Buikklachten kunnen het gevolg 
zijn van (chirurgisch te behandelen) aandoeningen 
van het maag-, darm- en leverstelsel, zoals 
cholecystitis, appendicitis of diverticulitis, of van 
perforatie van een hol orgaan. Bij patiënten met 

Spoed Eisende Heelkunde 
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vaatlijden gaat het onder andere om een been dat, 
of een arm die, acuut ischemisch bedreigd wordt of 
om aneurysmatisch vaatlijden. 

Bij kinderen gaat het onder andere om de 
beoordeling van de acute buik, zoals appendicitis of 
een beklemde liesbreuk, maar ook om alle vormen 
van kindertraumatologie inclusief (vermeende) 
kindermishandeling. De kinderchirurgische 
pathologie is zo specifiek dat verdere verdunning 
door behandeling door andere specialisten zeer 
ongewenst is. Verkeerde beslissingen op de 
kinderleeftijd hebben immers levenslang gevolgen. 
Ook moet, nog meer dan met volwassenen, een 
vertrouwensband met het kind opgebouwd worden, 
waarbij wisselende gezichten vermeden moeten 
worden. Tot slot is het van belang om te beseffen 
dat van alle leeftijdsgroepen juist kinderen tot vier 
jaar het vaakst worden opgenomen na een bezoek 
aan de SEH (zie ook bijlage 1).

Verantwoordelijk zijn voor deze patiëntengroepen 
betekent dat chirurgen een actieve rol pakken in de 
acute keten en op de SEH. Bij acute zorg verwijst de 
huisarts veelal naar de chirurg vanwege diens 
specifieke kennis en kunde6. Het is in het belang van 
de chirurgische patiënt dat die zo snel mogelijk 
wordt gezien door de professional met de meeste 
expertise; een medisch specialist die niet alleen de 

acute opvang kan verzorgen maar ook 
verantwoordelijkheid kan nemen voor het  
gehele natraject (SEH, OK, IC, afdeling, polikliniek 
en revalidatie).7

Verantwoordelijk zijn voor de chirurgische patiënt 
betekent ook een verantwoordelijkheid voor een 
veilige en kwalitatief goede inrichting van de acute 
keten. Gelijkgerichtheid en eenduidigheid van 
acteren binnen de heelkunde zijn hierbij 
vanzelfsprekend van belang. Dit zonder afbreuk te 
willen doen aan keuzes die per vakgroep en in 
afstemming met directe collega’s en regionale 
partijen worden gemaakt. De opvang van acute 
patiënten blijft natuurlijk teamwork. Chirurgen 
werken in de acute keten met veel collega’s samen. 
Waarbij in deze samenwerking slechts één ding telt: 
het zekerstellen van optimale patiëntenzorg.

Bij de aios is het draagvlak groot om als chirurgen 
weer een verantwoordelijkheid te pakken in de 
acute keten. Meer dan 80% van de huidige 
chirurgen in opleiding voelt zich betrokken bij de 
SEH. Bijna 90% vindt dat de spoedeisende hulp bij 
het vak chirurgie hoort. Meer dan 60% ziet voor 
zichzelf als chirurg in de toekomst een actieve rol  
op de SEH.

6. Van generalist naar specialist dus, zonder hier nog een generalist tussen te zetten.

7. Een aantal normen en richtlijnen zijn inmiddels ingevoerd. Voor deze patiënten is de zorg kwalitatief geborgd. Echter voor een grote groep   

    zelfverwijzers of patiënten met een acuut chirurgisch probleem is dat nog niet het geval. De NVvH wil hiervoor een visie en beleid op papier zetten. 
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Conclusies
• Iedere patiënt verdient de beste dokter. In het 

geval van de chirurgische patiënt is dat een 
chirurg. Daarom vinden de leden van de NVvH dat 
de chirurg in Nederland verantwoordelijk is voor 
de (ongedifferentieerde) chirurgische patiënt, 
óók in de acute keten. Dit betreft volwassen 
patiënten met chirurgische infecties, traumatisch 
letsel, buikklachten en/of vaatlijden en kinderen 
met een acute buik of traumatisch letsel. 

• Samenwerking met andere beroepsbeoefenaren 
is essentieel. Onder verantwoordelijkheid van de 
chirurg worden op de spoedeisende hulp 
chirurgische taken uitgevoerd door SEH-artsen en 
andere taakherschikkers.  

• Het uitspreken van de ambitie dat de chirurg in 
Nederland verantwoordelijk is voor de 
chirurgische patiënt, ook in de acute keten, is niet 
betekenisloos. De komende jaren stimuleert en 
ondersteunt de NVvH haar leden om aan de slag 
te gaan daar waar de verantwoordelijkheid en 
actieve bijdrage van de chirurg in de acute keten 
onvoldoende geborgd is. Noblesse oblige.

• Wij doen dit vanuit de overtuiging dat de acute 
zorg een belangrijk onderdeel van ons werk is. 
Onze uitgangspunten daarbij zijn: 
• dat de patiënt de beste zorg verdient; 
• dat toekomstig chirurgen goed opgeleid  

moeten blijven worden;
• dat zorgprocessen doelmatig moeten worden 

ingeregeld;
• dat onnodige kosten voorkomen moeten 

worden. 

• Wij realiseren ons dat de voorgaande conclusies 
in voorkomende gevallen kunnen leiden tot 
‘inrichtingsvraagstukken’. Hoe krijgen we weer 
een rol waar de afstand tussen de chirurg en 
chirurgische patiënt te groot is geworden? Hoe 
kunnen we het beste het gesprek hierover in onze 
kliniek aangaan? Landelijke blauwdrukken vormen 
niet de oplossingsrichting. Het is beter om een 
platform te creëren waarop best practices kunnen 
worden uitgewisseld en  onderzoek en 
inspirerende verhalen kunnen worden gedeeld.

• Ook aan de landelijke beleidstafels komen 
herinrichtingsvraagstukken ter sprake. Wij vinden 
dat het aanbieden van acute zorg ‘dicht bij de 
patiënt’ en buiten de muren van het ziekenhuis 
een uitstekend streven is. Net als, in 

voorkomende gevallen, concentratie van zorg. De 
leden van de NVvH spreken geen ‘veto’ uit over 
verandering. Randvoorwaardelijk is echter dat dit 
niet ten koste mag gaan van de kwaliteit van de 
patiëntenzorg. Keuzes moeten met inachtneming 
van landelijke richtlijnen per situatie en regio 
worden uitgewerkt en ingevuld. Daarbij heeft de 
chirurg een verantwoordelijkheid voor de 
inrichting van de chirurgische (acute) keten. 
Binnen en buiten de muren van het ziekenhuis. 
Leden van de NVvH zijn dus óók op dit onderdeel 
zelf aan zet.

• Tot slot vindt de NVvH dat de noodzaak tot het 
creëren van mogelijkheden voor een extra 
specialisme in de acute keten ontbreekt. Vanuit 
kwaliteitsoogpunt is het bijzonder onwenselijk 
om een drempel op te werpen tussen de patiënt 
en de medisch specialist, van wie expertise nodig 
is. Daarnaast zijn er de komende jaren voldoende 
(recentelijk opgeleide) chirurgen (en bijvoorbeeld 
internisten) beschikbaar om de naar verwachting 
toenemende druk op de acute keten adequaat te 
kunnen opvangen. Leden van de NVvH kunnen 
erop vertrouwen dat dit de boodschap is die wij 
aan de landelijke tafels uitdragen alsmede gericht 
zullen adresseren.

Spoed Eisende Heelkunde 
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Kwantitatieve duiding acute zorg
Bijlage 1

Waar hebben wij het over als we spreken over 
‘acute of spoedeisende zorg’? In september 
2021 heeft de Federatie Medisch Specialisten 
(FMS) een aantal zaken op een rij gezet.8

Spoedeisende zorg wordt geleverd door de 
ambulancediensten, een Mobiel Medisch Team9, 
door huisartsen en huisartsenposten, door de 
crisisdienst van de GGZ en door instellings artsen 
zoals specialisten ouderengeneeskunde en in 
ziekenhuizen. Huisartsen leveren het grootste 
deel van de spoedzorg10, waarbij veel acute zorg 
wordt geboden door de huisartsenposten in de 
avond-, nacht- en weekenddiensten. Bij de acute 
zorg verleend door huisartspraktijken en 
huisartsenposten, zeker als deze op een locatie 
gevestigd zijn in combinatie met de SEH van een 
ziekenhuis, wordt gebruik gemaakt van medisch 
specialistische zorgvoorzieningen in de tweede 
lijn, zoals radiologie en laboratoria. 

Een patiënt kan op verschillende manieren op 
de SEH van het ziekenhuis terecht komen: via de 
huisarts, via de regionale ambulance voorziening 
of via een doorverwijzing van de verloskundige 
of specialist ouderengenees kunde. Daarnaast is 
er sprake van zogeheten ‘zelfverwijzers’: 
patiënten die zonder verwijzing naar de SEH 

komen. Soms zijn er door een behandelend arts 
concrete afspraken met de patiënt gemaakt dat 
deze zich met acute klachten na overleg mag 
melden bij de SEH, bijvoorbeeld bij complicaties 
tijdens het herstel na een operatie.

Acute zorg in cijfers 
In 2019 zijn huisartsen overdag meer patiënten 
per dag gaan zien, namelijk bijna 69,7 miljoen 
ten opzichte van 67,6 miljoen in 2018. Op basis 
van schattingen bestaat 4,3% van de consulten 
van huisartsen uit spoedconsulten. Dit leidde tot 
ongeveer 3 miljoen spoedcontacten in 2019. 
Ongeveer 744.000 patiënten werden 
doorverwezen naar de spoedeisende hulp.11

Bij de huisartsenpost vinden de meeste 
contacten plaats in het weekend, op feest dagen 
in de ochtend en op werkdagen tussen 17 en 20 
uur. In 2019 bezochten relatief minder patiënten 
in de oudere leeftijds categorieën de 
huisartsenpost. De meest voorkomende 
klachten waren trauma (extremiteit), wond- of 
buikpijn. De huisartsenpost verwijst ongeveer 
13% van de patiënten door naar de SEH . 
Patiënten met ingangsklachten van trauma 
(-extremiteiten), buikpijn, kortademigheid en 
pijn op de borst worden relatief vaak 
doorverwezen naar de spoedeisende hulp.

Trauma algemeen/extremiteit

Meest voorkomende 
ingangsklachten patienten 
huisartsenpost 2019, 
met/zonder verwijzing seh

Wond

Buikpijn volwassene

Huidklachten/borstontsteking

Kortademig

Urinewegproblemen

Pijn thorax

Wel seh Geen seh

% 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Figuur 1 – Overzicht van ingangsklachten op de Huisartsenpost in 2019, met/zonder verwijzing SEH

Bron: Vektis en Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn – monitor acute zorg NZA 01-2021

8. Dit hoofdstuk is integraal overgenomen uit het ‘Visiedocument Acute Zorg’ in september 2021 vastgesteld door de Algemene Vergadering van de 

Federatie Medisch Specialisten (FMS).

9. Mobiel Medisch Team (MMT) bestaat uit een arts (anesthesioloog of chirurg), een chauffeur of piloot en een gespecialiseerd verpleegkundige. Zij zijn 

– naast hun reguliere opleiding - opgeleid voor het verlenen van prehospitale spoedeisende medische hulp buiten het ziekenhuis en zijn ervaren in het 

werken onder moeilijke omstandigheden. De aanwezigheid van een medisch specialist maakt de zorg van een MMT een aanvulling op de reguliere 

ambulancezorg en overige hulpverleningsdiensten. (Bron: https://www.lnaz.nl/trauma/mmt-zorg)

10. In totaal zijn er circa 9.000 huisartsen in Nederland actief.

11. https://magazines.nza.nl/nza-specials/2021/01/monitor-acute-zorg

12. https://magazines.nza.nl/nza-specials/2021/01/monitor-acute-zorg

https://magazines.nza.nl/nza-magazines/2021/01/monitor-acute-zorg
https://magazines.nza.nl/nza-magazines/2021/01/monitor-acute-zorg
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In Nederland maken jaarlijks naar schatting 2,4 
miljoen patiënten gebruik van spoedeisende 
hulp of gerelateerde afdelingen zoals de eerste 
harthulp (EHH) in ziekenhuizen. Bijna 1 miljoen 
patiënten (zowel spoed als acute zorg) bereiken 
de SEH via de regionale ambulance voorziening.

Sinds 2016 is er een afname van het aantal SEH-
bezoeken en van bezoeken aan gerelateerde 
afdelingen zoals de EHH (van 2,35 miljoen in 
2015 naar 2,24 miljoen in 2019). Dit is een 
afname van 4,3% over een periode van 4 jaar. De 
daling van het aantal SEH-bezoeken laat zich 
onder andere zien bij patiënten met letsel, met 
oncologische aandoeningen en bij de acute zorg 
rondom zwangerschap, bevalling en postnatale 
zorg. Mogelijk vindt er substitutie plaats naar de 
eerste lijn of gaan deze patiënten met een acute 
zorgvraag direct naar de (spoed-)polikliniek. Zo 
kunnen patiënten met een (acute) complicatie 
na een operatie of chemotherapie zich in veel 
gevallen rechtstreeks bij een specialist melden 
via speciaal ingerichte spoedpoli’s. 

Meer oudere patiënten (65 jaar en ouder) 
komen naar de spoedeisende hulp, waarbij er 
vaker sprake is van co-morbiditeit en/of een 
complexe zorgvraag. Ondanks dat er minder 
patiënten op de SEH worden gezien, groeit het 
aantal patiënten met een zwaardere zorgvraag. 
In de leeftijdsgroep 65 jaar en ouder bestaat 
ongeveer de helft van de SEH-bezoeken uit 
zogeheten ‘terugkerende patiënten’ (patiënten 
die meer dan 1 keer per jaar op de SEH komen). 
Terugkerende patiënten hebben vaker 

nieuwvormingen en ziekten van bloed 
(-vormende organen). Tweederde van de 
bezoeken door patiënten met nieuwvormingen 
zijn terugkerende patiënten die meer dan twee 
keer per jaar naar de SEH komen. Complicaties 
van een behandeling en/of een plotselinge 
verslechtering van de aandoening zijn de 
achterliggende redenen voor SEH-bezoek. Voor 
patiënten met letsel geldt dit voor een kwart 
van de SEH-bezoeken. 

Het gebruik van acute zorg voorzieningen loopt 
op naarmate het overlijden dichterbij komt. Uit 
analyses blijkt dat 20% van de patiënten die 
palliatieve zorg ontvangen, ook ambulancezorg 
heeft in de week voorafgaand aan het 
overlijden. 12% van deze patiënten wordt in het 
ziekenhuis opgenomen na SEH-bezoek.13

Gelukkig gaat het merendeel van de patiënten 
(60%) na een bezoek aan de spoedeisende hulp 
weer naar huis. Ruim éénderde van de patiënten 
die de spoedeisende hulp bezoeken, wordt 
opgenomen in het ziekenhuis. Hierin zijn wel 
duidelijke verschillen per specialisme te zien. 
Vanuit de SEH worden vooral patiënten tussen 
de 0 en 4 jaar, en 65 jaar en ouder opgenomen in 
het ziekenhuis. Ongeveer 61% van het totale 
aantal ligdagen is van patiënten die na een SEH-
bezoek zijn opgenomen. Patiënten die na een 
SEH-bezoek worden opgenomen in het 
ziekenhuis, liggen hier gemiddeld ruim zes 
dagen. Dit gemiddelde is over de afgelopen 
jaren niet veranderd.

13. https://magazines.nza.nl/nza-magazines/2021/01/monitor-acute-zorg

Figuur 2 - aantal patiënten op de SEH, naar leeftijd

Bron: NZa: update cijfers acute zorg 2019
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Uit de Monitor acute zorg 201814 wordt duidelijk 
dat er tussen huisartsen(posten) en SEH’s in 
ziekenhuizen intensief wordt samengewerkt. Uit 
de beschikbare data blijkt dat in 2017 in 
Nederland 94 spoedeisende hulplocaties waren. 
In 79 van de 94 gevallen was deze spoedeisende 
hulplocatie samen met een huisartsenpost 
gevestigd op een ziekenhuisterrein. Hierbij was 
er in 45 van de 94 situaties sprake van een 
gemeenschappelijke ingang of een gezamenlijk 
loket. De afgelopen jaren zijn een aantal SEH’s 
gesloten. In 2020 waren er 83 ziekenhuislocaties 
met een SEH waarvan 80 SEH’s ook 24/7 
geopend waren.

Toekomstige ontwikkelingen 
Met name als gevolg van de vergrijzing, is de 
verwachting dat de druk op de acute zorg de 
komende jaren verder toeneemt. De vergrijzing 
van de populatie heeft als gevolg dat het 
aandeel 65-plussers in de patiëntenpopulatie 
stijgt van 23% in 2019 naar 28% in 203015. De 
NZa schat in dat op basis van alleen 

demografische ontwikkelingen het aantal 
patiënten dat gebruik maakt van de SEH-
afdelingen in ziekenhuizen met gemiddeld 1% 
per jaar groeit. De grootste toename zal 
optreden in de leeftijdsklasse van 75-85 jaar: 
veelal patiënten met multimorbiditeit, 
kwetsbaarheid en multi-domeinproblematiek. 
Dit zal vanwege toename van de complexiteit van 
de zorgvraag ook meer druk leggen op de SEH. 

De behoefte aan acute zorg wordt daarnaast 
beïnvloed door een aantal autonome factoren. 
Denk bijvoorbeeld aan sociaaleconomische 
factoren zoals de toename van het aantal 
eenpersoonshuishoudens en de veranderingen 
in de sociaaleconomische positie van (groepen) 
mensen in de samenleving. Demografische 
ontwikkeling zoals de toename van de totale 
bevolking en toename van het aantal oudere 
niet-westerse migranten zijn eveneens van 
invloed op de vraag naar acute zorg. 
Epidemiologische ontwikkelingen beïnvloeden 
ook de behoefte aan acute zorg bijvoorbeeld 

14. Monitor Acute zorg 2018, Nederlandse Zorgautoriteit, 2019.

15. https://magazines.nza.nl/nza-specials/2021/01/monitor-acute-zorg

Figuur 3 – Uitstroom vanaf de SEH naar andere zorgvoorzieningen of naar huis

Bron: Monitor acute zorg – NZa 01-2021

https://magazines.nza.nl/nza-magazines/2021/01/monitor-acute-zorg
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door de toename van het aantal mensen met 
overgewicht. Ook nemen door technologische 
ontwikkelingen de behandelmogelijkheden voor 
uiteenlopende aandoeningen toe. Verschillende 
trends en ontwikkelingen zorgen ervoor dat de 
rollen van de patiënt en van de medisch 
specialist veranderen. Zelfredzaamheid, 
zeggenschap en het vergroten van de kwaliteit 
van leven staan steeds meer centraal. Patiënten 
hebben meer kennis, worden mondiger, krijgen 
inzicht in kwaliteit van zorg en krijgen toegang 
tot hun eigen dossier. De toename in 
complexiteit en volume van de zorgvraag leidt 
tot een veranderende rolverdeling tussen 
medisch specialist en patiënt. Ook deze  
factoren zullen de komende jaren druk op  
de acute keten leggen. 

Recente ervaringen in de COVID-19 pandemie 
laten zien dat toenemende druk op de acute 
zorg de ruimte voor reguliere zorg sterk 
beïnvloedt: de capaciteit voor acute zorg kan 
niet zonder meer worden uitgebreid (niet in 
bedden noch in personeel) waardoor andere 
(minder urgente) zorg wordt verdrongen. Een 
goede doorstroom en uitstroom uit de acute 
zorg is in deze periode van groot belang 

gebleken in het reguleren van beschikbaarheid 
van acute zorg. Voor de toegankelijkheid van de 
medisch specialistische acute zorg is coördinatie 
op de instroom-, doorstroom en uitstroom 
essentieel. Door nauwe samenwerking en 
afstemming tussen partijen in het hele netwerk 
kan de instroom en uitstroom (bijvoorbeeld naar 
eerstelijnsverblijf, tijdelijke opvang in een 
verpleeghuis etc.) worden geoptimaliseerd mits 
ook in die compartimenten de capaciteit 
toereikend is om de zorg in de acute fase  
te verlenen danwel de nazorg bij uitstroom  
te bieden. 
Beschikbaarheid van diagnostiek, zowel pre-
hospitaal als in het netwerk, is eveneens van 
belang om de juiste (acute) zorg op de juiste 
plek door de juiste zorgverlener te kunnen 
realiseren. 

Bovenstaande epidemiologische, technologische 
en sociale ontwikkelingen en recente ervaringen 
in de acute zorg vragen om grote ambities om 
ook in de toekomst de acute zorg van hoge 
kwaliteit, toegankelijk en doelmatig aan te 
kunnen blijven bieden op de juiste plek, door  
de juiste zorgverlener op het juiste moment.
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Landelijke ontwikkelingen
Bijlage 2

Op landelijk niveau is de (her)inrichting van de 
acute zorg een actueel thema. Het is van belang 
om bij een aantal ontwikkelingen stil te staan 
aangezien ze van invloed zijn op de (on)
mogelijkheden voor de positionering van  
de chirurgie. 

Kwaliteitskader Spoedzorgketen
Medisch inhoudelijk is het Kwaliteitskader 
Spoedzorgketen relevant. Het Zorginstituut 
heeft dit kwaliteitskader in februari 2020 
vastgesteld en opgenomen in het Register.16 Het 
kader beschrijft hoe partijen in de zorg met 
elkaar samenwerken om iedere patiënt met een 
spoedzorgvraag goede kwaliteit te bieden, 24 
uur per dag en 7 dagen per week. Het is een 
landelijk kader met ruimte voor ontwikkeling en 
regionale invulling en is opgesteld door elf bij 
de spoedzorg betrokken partijen. 

Om het kwaliteitskader in de praktijk te 
brengen, hebben deze partijen in een 
bijbehorend plan afspraken gemaakt over de 
implementatie van de nieuwe normen en 
aanbevelingen, en de termijn die hiervoor staat. 
Daarnaast geeft de Kwaliteitsraad van het 
Zorginstituut een aantal opdrachten mee aan de 
sector, zoals de ontwikkeling van de 
zogenoemde Entrusted Professional Activities 
(EPA’s/bekwaamheden) voor de arts op de SEH.

Relevant is de norm dat er op iedere SEH 
gedurende de openingstijden ten minste één 
arts aanwezig is met minimaal één jaar klinische 
ervaring, waarvan minimaal een half jaar 
ervaring in een poortspecialisme of bij 
anesthesiologie of op de intensive care. Hieraan 
is toegevoegd: ‘Ervaringsduur is slechts een 
beperkte maat voor de inschatting van 
bekwaamheid. Entrusted Professional Activities 
(EPA’s) zijn ontwikkeld voor opleidings doeleinden 
en lijken veelbelovende instrumenten om 
bekwaamheid beter in te schatten, ook in de 
spoedzorg. Daarom geeft de Kwaliteitsraad aan 
de FMS, NFU en de NVZ opdracht om in goede 
afstemming met de andere partijen de komende 
twee jaren te experimenteren met EPA’s in de 
spoedzorg. Op basis van de uitkomsten van de 

evaluatie past de Landelijke Spoedzorgtafel via 
een addendum op het Kwaliteitskader de norm 
aan, tenzij de evaluatie de meerwaarde van de 
EPA’s niet aantoont.’

Vanwege de coronapandemie heeft het 
Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), als 
coördinator van het Kwaliteitskader 
Spoedzorgketen, in de zomer van 2020 het 
Zorginstituut verzocht om de termijnen 
genoemd in de implementatieagenda met zes 
maanden te verlengen. Zo is er een norm om op 
iedere SEH gedurende openingstijden ten 
minste één arts met minimaal een jaar klinische 
ervaring aanwezig te hebben. Van dat jaar moet 
minstens de helft bestaan uit ervaring met een 
poortspecialisme, bij anesthesiologie of op de 
intensive care. De implementatie van die norm  
is uitgesteld tot 1 juli 2022.  De implementatie 
van de norm voor de ontwikkeling van de EPA 
voor een arts op de SEH, is opgeschoven naar  
1 januari 2023.
 
Erkenning profiel Spoedeisende Geneeskunde 
als specialismen
Op 12 november 2020 heeft de Nederlandse 
Vereniging voor Spoedeisende Hulpartsen 
(NVSHA) een aanvraag ingediend bij het College 
Geneeskundige Specialismen (CGS) om het 
profiel Spoedeisende Geneeskunde te erkennen 
als specialisme. Het CGS heeft, op grond van de 
Regeling Specialismen en Profielen Geneeskunst 
van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij 
tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), onder 
andere de taak specialismen en profielen te 
erkennen en behandelt de aanvraag daarom. 
Aan een commissie is gevraagd om advies uit  
te brengen. 

Op basis van de bevindingen van de 
adviescommissie neemt het CGS een 
ontwerpbesluit. Dit besluit krijgen 
belanghebbende partijen voorgelegd. Daarna 
neemt het CGS een definitief besluit, dat 
vervolgens de instemming vergt van de minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Op het 
moment van schrijven is het advies van de 
commissie nog niet beschikbaar. 

16. Kwaliteitskader Spoedzorgketen | Publicatie | Zorginstituut Nederland

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/02/19/kwaliteitskader-spoedzorgketen
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De NVSHA vindt dat de erkenning als medisch 
specialist en regisseur van de acute zorg een 
belangrijke stap voorwaarts is. De vereniging is 
van mening dat één medisch specialisme zich 
volledig zou moeten concentreren op de 
kwaliteit van de acute tweedelijns zorg. In 2020 
heeft de NVSHA voor dit standpunt steun 
gekregen in de Tweede Kamer. Een motie om 
SEH-artsen en intensivisten als zelfstandig 
specialisten te erkennen, gelet op de 
vermeende grote waarde die zij tijdens de 
coronacrisis hebben laten zien, is met grote 
meerderheid van stemmen aangenomen. 

De ‘Houtskoolschets Acute Zorg’
Een relevant document in het gesprek over de 
acute zorg is de ‘Houtskoolschets Acute Zorg’.  
In dit document wordt de voorlopige visie van 
het (demissionaire) kabinet geschetst, waarbij 
de inrichting van de acute zorg is gebaseerd op 
zes pijlers.   

Voorkomen van acute zorg (1)
Zo veel als mogelijk moet voorkomen worden 
dat mensen acute zorg nodig hebben. Dit vraagt 
om een sterke sociale basis, samenwerking 
tussen het sociale en het medische domein en 
goede tijdelijke opvang of doorstroom van 
mensen naar de langdurige zorg als het thuis 
niet meer gaat. Hierbij mag de potentie van de 
hulp van slimme zorg niet vergeten worden, 
zoals beslissingsondersteuning om te bepalen 
of zorg nodig is of monitoring van de  
patiënt thuis.

Regionale zorgmeldkamers voor niet-
levensbedreigende acute zorg (2)
In de zorgmeldkamers komt een aantal 
activiteiten bij elkaar. Het gaat onder meer om 
een goede multidisciplinaire triage voor niet-
levensbedreigende acute zorgvragen. Een andere 
activiteit is het coördineren van het verplaatsen 
van patiënten tussen verschillende zorglocaties 
en van de inzet van zorg professionals die naar de 
patiënt komen. Voor de patiënt met een niet-
levensbedreigende acute zorgvraag is straks één 
landelijk telefoon nummer beschikbaar. 

Meer acute zorg thuis (3)
Veel laagcomplexe acute zorg kunnen mensen 
ook thuis krijgen. Dat is fijn voor de patiënt en 
kan de instroom in de acute zorg verminderen. 
Dat kan nu al maar we moeten dit substantieel 
uitbreiden. Denk hierbij aan een wijkverpleeg-

kundige of een verloskundige die bij je 
langskomt, ambulante geriatrische teams of 
professionals uit het sociaal domein.

Integrale spoedposten (4)
Op de spoedpost kan de patiënt terecht voor 
acute huisartsenzorg, acute geestelijke 
gezondheidszorg en een groot deel van de acute 
medisch specialistische zorg. Deze zorg wordt 
integraal aangeboden. Op deze spoedposten 
kan een groot deel van de acute zorg 
aangeboden worden. Per regio moet bepaald 
worden waar de spoedposten komen en hoe ze 
ingericht worden. We moeten afspraken maken 
over faciliteiten en zorgprofessionals die 
aanwezig moeten zijn. Het uitgangspunt is dat 
de bereikbaarheid van acute zorglocaties gelijk 
blijft aan de huidige situatie of zelfs beter 
wordt. 

Hoogcomplexe of levensbedreigende  
acute zorg (5)
Een veel kleiner deel van de patiënten die acute 
zorg nodig heeft, komt terecht op een 
spoedeisende hulp voor hoogcomplexe of 
levensbedreigende acute zorg. Hier staan 24 uur 
per dag, 7 dagen per week de juiste 
zorgprofessionals klaar en zijn alle faciliteiten 
beschikbaar om de best mogelijke zorg te 
kunnen leveren. Hier is medische kwaliteit 
belangrijker dan nabijheid. Bij deze locaties 
worden afspraken gemaakt over volumenormen, 
reisafstanden of reistijden, de verplaatsing van 
patiënten naar een zorglocatie in de buurt zodra 
dit mogelijk is en over de extra inzet van 
ambulances en traumahelikopters. 

Traumacentra (6)
In Nederland zijn elf traumacentra 
verantwoordelijk voor acute zorg aan zeer 
zwaargewonde patiënten en het goed 
organiseren van de keten van acute zorg in het 
verband van het Regionaal Overleg Acute 
Zorgketen (ROAZ). Ook zijn ze verantwoordelijk 
voor de kennis- en consultatiefunctie in de regio 
en voor de kwaliteitsregistratie. De trauma-
centra functioneren goed en blijven bestaan.

Belangrijke randvoorwaarden
In de ‘Houtskoolschets acute zorg’ staat ook een 
aantal randvoorwaarden die relevant zijn voor 
het slagen van deze transitie. Ten eerste is het 
essentieel dat een zorgprofessional in een 
spoedeisende situatie alle essentiële en actuele 
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(medische) gegevens heeft. Ten tweede is het 
belangrijk dat er nieuwe glasheldere en 
handhaafbare normen ontwikkeld worden op 
het gebied van infrastructuur, kwaliteitseisen, 
samenwerking, volume, reisafstanden, slimme 
zorg en gegevensuitwisseling. Ten derde moet 
slimme (digitale) zorg en ondersteuning 
optimaal ingezet worden. Ten vierde, als we  
de noodzakelijke veranderingen in het acute 
zorglandschap goed willen laten slagen, is het 
noodzakelijk dat besluiten via een gedragen 
werkwijze tot stand komen. Zonder duidelijk 
besluitvormingsmechanisme gaan we deze 
transitie niet voor elkaar krijgen. Tot slot is de 
betaalbaarheid van de zorg een belangrijke 
voorwaarde. Een betere inrichting van de acute 
zorg moet ook bijdragen aan de beheersbaarheid 
van de zorgkosten. De minister wijst op een 
passende manier van bekostigen, waarbij een 
bekostiging op basis van beschikbaarheid en 
toegankelijkheid in de rede lijkt te liggen. 

Aankondiging planvorming concentratie  
acute zorg
Op 22 februari 2022 heeft minister Kuipers 
aangekondigd de acute zorg verder te willen 
concentreren. De toenemende vraag naar acute 
zorg, als gevolg van de vergrijzing en het tekort 
aan zorgpersoneel, zijn de belangrijkste redenen 
voor de plannen om deze zorg ‘slimmer te willen 
gaan organiseren’. 

Planvorming vindt plaats aan de hand van de 
volgende uitgangspunten:
• Acute zorg vergt samenwerking in de keten.
• Acute zorg moet van goede kwaliteit zijn.
• De schaarste aan personeel stelt eisen aan de 

inrichting van de acute zorg.
• Data vormen de basis voor de kwaliteit en 

inrichting van de acute zorg.
• Zorgcoördinatie is nodig voor de juiste acute 

zorg op de juiste plek.
• Spreiding en differentiatie van het aanbod van 

acute zorg draagt bij aan kwaliteit en 
toegankelijkheid.

• Acute zorg moet doelmatig ingericht worden.
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Verantwoording
Bijlage 3

In juli 2021 heeft het Algemeen Bestuur van de 
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) 
de discussienotitie ‘Acuut Aanzet’ vastgesteld. 
Deze notitie biedt een aanleiding voor een 
dialoog met de leden van de NVvH en bevat 
standpunten voor de positionering van de 
chirurg binnen de medisch specialistische acute 
zorg en in de acute keten. 

Enerzijds betreft dit een bredere vraag: hoe kan 
de acute keten toekomstbestendig worden 
ingericht? Hoe zorgen wij ervoor dat de acute 
keten ook in de toekomst voor iedereen 
toegankelijk blijft? In de reactie op de 
‘Houtskoolschets acute zorg’ hebben wij als 
NVvH deze vraag al beantwoord. Anderzijds 
betreft dit het gesprek dat het bestuur binnen 
de vereniging wil voeren over een specifiek 
onderwerp: de positionering van de chirurg in 
de acute keten, op de spoedeisende hulp (SEH) 
en mogelijk ook buiten de muren van het 
ziekenhuis en in (of ondersteunend aan) de 
eerste of anderhalve lijn.

Tijdens de beleidskaderdagen in september 
2021 is mede naar aanleiding van de 
discussienotitie ‘Acuut Aanzet’ uitgebreid 
gesproken over het specifieke onderwerp: de 
gewenste positionering van de chirurg in de 
acute keten. Er was breed draagvlak voor de 
gedachte dat het van belang is dat de 
verschillende professionals in de keten én op de 
SEH nauw samenwerken. Immers, alleen door 
een gezamenlijke inspanning kunnen we 
optimale patiëntenzorg leveren.

Tegelijkertijd werd benadrukt dat er een 
belangrijke verantwoordelijkheid ligt voor de 
chirurg op de SEH en in de acute keten. Cijfers 
laten zien dat de heelkunde een bijzonder groot 
aandeel heeft in de behandeling van patiënten 
die binnenkomen via de SEH. Het is in het belang 
van deze patiënten dat zij zo snel mogelijk door 
de juiste medisch specialist worden gezien en 
indien nodig worden behandeld. Tijdens de 
Beleidskaderdagen is expliciet uitgesproken dat 
de chirurg verantwoordelijk is voor ‘de 
chirurgische patiënt’ en voor de zorg die deze 
patiënt in de hele keten krijgt. Dit betekent ook 
dat de deelnemers aan de Beleidskaderdagen 
vonden dat er geen ruimte is voor een 
spoedeisende hulparts als zelfstandig 
behandelaar op de SEH. Een visie die de NVvH 
deelt met de Nederlandse Internisten 
Vereniging (NIV).

Het Algemeen Bestuur van de NVvH heeft de 
uitkomsten van de Beleidskaderdagen omarmd 
en meegenomen in de planvorming voor het 
vervolg. Er is een (tijdelijke) werkgroep 
samengesteld met het verzoek om in een 
position paper duidelijk te maken voor welke 
patiënten(groepen) de chirurg 
eerstverantwoordelijk is in de acute keten. Een 
conceptversie is aan de leden van de NVvH 
voorgelegd met de mogelijkheid om hierop te 
reageren. De Algemene Ledenvergadering van 
de NVvH heeft op 19 mei 2022 ingestemd met 
de inhoud.
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Leden Werkgroep Acute Zorg
Bijlage 4

Bij de samenstelling van de werkgroep is 
gekozen voor een brede vertegenwoordiging, 
met meerdere expertisegebieden en 
invalshoeken. Er zitten meerdere 
traumachirurgen in omdat de meeste 
chirurgische patiënten traumapatiënten zijn. 
Daarnaast verplichten de levelcriteria de 
traumachirurg om bij opvang fysiek op de  
SEH aanwezig te zijn.
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