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1 Inleiding 

In meerdere Westers georiënteerde landen is de vraag naar spoedzorg de afgelopen jaren 

spectaculair toegenomen en bestaat de verwachting dat deze toename zich ook de komende 

eeuw zal voortzetten (McConnel en Wilson, 1998; Schumaker en Hill, 2006, Andersen, 1995: 

Schumacher et al., 2006, McConnel et al., 1998; Wrigley et al., 2002). Ook in Nederland valt een 

sterke toename van de vraag naar spoedzorg te signaleren, en wel op drie terreinen (Grol en 

Schrijvers 2005; Foekema en Hendrix, 2005): 

1. binnen de ambulancezorg; behalve een toename van alle spoedritten, valt hier een toename 

van het aantal Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP-)ritten op (zie hieronder); 

2. binnen de Spoed Eisende Hulp (SEH)-afdelingen van ziekenhuizen;  

3. binnen de Huisartsenposten. 

 

Behalve dat in Nederland het beroep op de ambulancezorg, de spoedeisende hulp afdelingen 

van ziekenhuizen en de huisartsenposten in zijn algemeenheid is toegenomen valt ook te 

signaleren dat de vraag naar spoedzorg buiten kantoortijden aan een groei onderhevig is (Van 

Uden en Crebolder, 2004).  

Een andere signalering is dat het beroep dat in ons land op de spoedzorg wordt gedaan niet 

alleen valt toe te schrijven aan een daadwerkelijke stijging van medische problematiek met een 

spoedeisend karakter, maar dat er ook andere factoren aan ten grondslag lijken te liggen. Bij de 

huisartsenposten komen steeds vaker mensen met klachten die geen medische spoed betreffen 

(Giesen, 2004) en wordt een duidelijke toename gesignaleerd van problematiek waaraan binnen 

de reguliere werktijden van de huisarts tegemoet gekomen kan worden (Dagblad van het 

Noorden, 4 januari 2007). Niet-spoedeisende patiënten worden gezien als één van de grootste 

bijdragers aan het probleem van de grote druk(te) op de SEH-afdelingen van ziekenhuizen 

(Fatovich, 2002). En ambulancevoorzieningen worden geconfronteerd met een toename van het 

aantal EHTP-ritten; ritten waarbij een ambulance met spoed uitrukt, maar eenmaal ter plaatse 

blijkt dat er van geen medisch spoedeisende problematiek sprake is (Ambulances in zicht, 2007) .  

Vooralsnog is niet geheel duidelijk welke factoren – behalve een toename van de spoedeisende 

medische problematiek – aan de groeiende vraag naar spoedeisende zorg ten grondslag liggen. 

Enkele mogelijkheden zijn:  

� een toegenomen laagdrempeligheid van instanties die spoedeisende medische zorg 

aanbieden. Hierdoor komt enerzijds daadwerkelijke spoedeisende problematiek efficiënter bij 

de juiste loketten terecht, maar neemt anderzijds het risico dat mensen op ‘oneigenlijke’ 

gronden een beroep op de acute zorgketen doen toe; 

� maatschappelijke factoren, zoals een mentaliteitsverandering onder de bevolking en 

veranderingen in de wijze waarop de (spoed-)zorg is georganiseerd (Snooks, 2002, Kreukels 

en Simonis, 1988; Kool, 1995; Grit en de Bont, 2005, Schrijvers, 2008). Zorgvragers lijken 

claimender geworden en wordt er door de klant meer dan vroeger geredeneerd vanuit het 
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principe dat men recht heeft op zorg. Nieuwe vormen van zorgaanbod, zoals de rond het 

millennium ingevoerde huisartsenposten – regionale centra waar meerdere artsen 

samenwerken buiten de normale praktijktijden – kunnen op deze mentaliteitsverandering van 

invloed zijn. 

� een tekortschietende triage bij instanties die voor spoedzorg indiceren, waardoor er op 

onterechte gronden patiënten de spoedeisende hulpketen binnen komen, die er op grond van 

de aard van hun klachten niet thuis horen. 

 

Ook in de regio Drenthe is een groei van het beroep op de spoedzorg waarneembaar. In dat 

kader hebben UMCG Ambulancezorg, de organisatie die het ambulancevervoer in de provincie 

Drenthe verzorgt, en de Centrale Huisartsendienst Drenthe de afdeling Toegepast Gezondheids 

Onderzoek (TGO) van het Universitair Medisch Centrum Groningen benaderd met de vraag om 

de bestaande problematiek door het uitvoeren van een wetenschappelijk onderzoek in kaart te 

brengen. Aan dit verzoek lag niet alleen de gesignaleerde toename van de spoedzorg ten 

grondslag, maar tevens het vermoeden dat er zich een overlap voordoet in het soort problematiek 

van patiënten die in Drenthe spoedeisende medische hulp van de ambulancedienst enerzijds en 

van de huisartsenpost anderzijds betrekken. Een dergelijke overlap ligt niet in de lijn der 

verwachting indien de triages van beide instellingen goed op elkaar aansluiten en aanvullend zijn. 

Onduidelijk is waaraan deze overlap toegeschreven kan worden. Sluiten de triages van beide 

instellingen inhoudelijk niet goed op elkaar aan, zodat eenzelfde patiënt in theorie voor beide 

typen zorg in aanmerking zou kunnen komen? Worden er wellicht verkeerde hulpverleners 

gestuurd? Of zijn er andere oorzaken die hieraan te grondslag liggen?  

  

De geschetste problematiek is door TGO vertaald naar de volgende onderzoeksvraagstellingen: 

  

1.1 Vraagstellingen 

1. Aan welke factoren kan de toename van het aantal meldingen voor spoedeisende hulp bij de 

Centrale Huisartsendienst Drenthe en UMCG Ambulancezorg worden toegeschreven? 

 

Deelvragen: 

a. In hoeverre valt er in de regio Drenthe gedurende de laatste twee jaar een toename te 

signaleren van medische problematiek die een spoedeisend karakter heeft? Indien er sprake 

is van een toename, waaraan kan deze toename dan worden toegeschreven? En betreft een 

eventuele toename een regionale tendens of valt deze tendens ook landelijk te signaleren? 

b. In hoeverre valt er in de regio Drenthe een toename te signaleren van het aantal patiënten 

wier problematiek niet daadwerkelijk een spoedeisend karakter draagt, maar die desondanks 

toch een beroep doen op de acute zorgketen (ofwel via 1-1-2 ofwel via de huisartsenpost)? 
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c. In hoeverre vindt de triage bij 1-1-2 en de huisartsenposten plaats volgens de 

voorgeschreven criteria voor het verwijzen naar spoedeisende hulp? Zijn alle patiënten die na 

triage van deze instellingen naar de acute zorgketen worden verwezen ook daadwerkelijk 

spoedeisende patiënten? Of betreft het ook patiënten aan wier hulpvraag eigenlijk binnen het 

reguliere, niet spoedeisende circuit tegemoet had kunnen gekomen? 

d. In hoeverre zijn er aanwijzingen dat – wellicht samenhangend met de wijze waarop triage 

wordt uitgevoerd – zowel 1-1-2 als de huisartsenposten de laatste vijf jaar in de beleving van 

patiënten laagdrempeliger zijn geworden? 

e. In hoeverre zijn er aanwijzingen dat mensen zich de laatste vijf jaar minder gelegen laten 

liggen aan het feit dat spoedeisende hulp eigenlijk alleen ter beschikking zou moeten staan 

aan patiënten met daadwerkelijk spoedeisende problematiek en dat mensen zich doelbewust 

bij het verkeerde loket melden teneinde sneller te worden geholpen? 

 

2. Welke verklaringen kunnen er worden aangedragen voor de overlap in het soort problematiek 

van patiënten die via 1-1-2 door UMCG Ambulancezorg het spoedeisende zorgcircuit worden 

binnengeloodst en patiënten die via de huisartsenpost in de acute zorgketen instromen? 

Waarom betreft het voor een aanmerkelijk deel patiënten met qua spoedeisend karakter 

vergelijkbare problematiek, terwijl een goed op elkaar aansluitende triage dit zou moeten 

kunnen voorkomen?  

 

Deelvragen: 

a. In hoeverre sluiten de voorgeschreven triages van UMCG Ambulancezorg en de Centrale 

Huisartsendienst Drenthe inhoudelijk naadloos op elkaar aan, zodat verwijzingen van 

patiënten volgens het triage-protocol van de UMCG Ambulancezorg verwijzingen van 

dezelfde patiënten volgens het triage-protocol van de Centrale Huisartsendienst Drenthe 

uitsluiten? 

b. In hoeverre komt het voor dat via 1-1-2 aangemelde patiënten worden doorgesluisd naar de 

Centrale Huisartsendienst en vice versa en als dit voorkomt gebeurt dit dan conform de 

geldende triage-protocollen? 

c. Welke overwegingen hebben de (potentiële) patiënten (of hun familie/omstanders) zelf om 

hun keuze te bepalen tussen 1-1-2 enerzijds en de huisartsenpost Drenthe anderzijds?  

 

1.2 Leeswijzer 

Dit rapport is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 op pagina 7 wordt de methode van onderzoek 

beschreven, opgesplitst voor de verschillende onderdelen van het onderzoek. In hoofdstuk 3 op 

pagina 12 volgen de resultaten van het onderzoek. Ook deze resultaten worden voor ieder 

onderdeel van het onderzoek separaat gepresenteerd. Hoofdstuk 4 vormt de synthese van alle 

resultaten. In dit hoofdstuk worden de vraagstellingen van het onderzoek beantwoord en in een 
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breder perspectief geplaatst. Tevens wordt in dit hoofdstuk een aantal kanttekeningen bij de 

methode van onderzoek geplaatst en volgen aanbevelingen, zowel op beleids- als op 

onderzoeksterrein.
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2 Methode van onderzoek 

Binnen het onderzoek is van een aantal methoden gebruik gemaakt, te weten: 

1. Literatuurstudie 

De literatuurstudie richtte zich op de nationale en internationale literatuur. Gezocht is naar 

artikelen en rapporten over de toename van de spoedzorg, van het oneigenlijk gebruik van de 

spoedzorg en van EHTP-ritten. Hierbij is vooral aandacht besteed aan de binnen de literatuur 

opgevoerde redenen c.q. oorzaken voor de toename van deze factoren. 

 

2. Dossieranalyse / analyse ritformulieren / analyse digitale gegevens 

Allereerst is een verkennende analyse uitgevoerd met behulp van digitale data (n= 790) 

verkregen vanuit de bestanden van UMCG Ambulancezorg. Een deel van deze gegevens kon 

aangeleverd worden in een Excel bestand. Deze data bevatten: 

� de datum waarop de rit heeft plaatsgevonden; 

� de urgentiecode waarmee de ambulance is uitgestuurd (A1 of A2). De B-ritten (gepland 

vervoer) zijn verwijderd, omdat deze maar zelden in een EHTP-rit eindigen; 

� de ziektecode c.q. waarschijnlijkheidsdiagnose die aan de rit ten grondslag lag; 

� de meldingstijd; 

� de melder (degene die 1-1-2 voor een ambulance heeft gebeld) en  

� het geslacht en de leeftijd van de patiënt.  

 

Bij de dossieranalyse, de analyse van de ritformulieren en de analyse van de digitale gegevens 

van UMCG Ambulancezorg is vooral gekeken naar de kenmerken van EHTP-ritten die binnen de 

provincie Drenthe zijn verreden. In totaal zijn door de computer aselect 100 EHTP-ritten uit april 

2007 en eveneens 100 EHTP-ritten uit november 2007 geselecteerd, waarvan vervolgens de 

ritformulieren en de ritdetailformulieren uit het archief zijn gehaald en bestudeerd. De 

ritformulieren zijn de door de verpleegkundige geschreven formulieren die vanuit de ambulance 

worden meegenomen. De ritdetailformulieren worden, nadat de rit is afgesloten, door de 

verpleegkundige ingevuld voor uiteindelijke facturering etc. Er is voor de maanden april en 

november gekozen omdat deze maanden over het algemeen qua frequentie van ritten weinig 

pieken en dalen bevatten.   

De gegevens van EHTP-ritten (Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten) uit april en november van 2007 zijn 

samengevoegd in een SPSS-bestand. Van alle EHTP-ritten uit april en november zijn aselect 218 

ritten geselecteerd waarvan de gegevens op zowel de ritformulieren als de ritdetailformulieren 

verzameld zijn. Gegevens die op de ritdetailformulieren vermeld staan en die toegevoegd zijn aan 

het SPSS-bestand zijn:  

� bijzonderheden; 

� aantal gereden kilometers en  

� de verrichte handelingen.  
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Tot slot zijn gegevens gebruikt afkomstig van de ritformulieren. Hierop staan vermeld:  

� de (eventuele) reden annulering; 

� de (eventuele) reden vertraging; 

� de melding CPA (een code die de centralist van de meldkamer doorgeeft aan het 

ambulancepersoneel); 

� de reeds uitgevoerde handelingen; 

� een toelichting over het lichamelijk onderzoek; 

� de werkdiagnose; 

� het feit of al of niet een hulpverlener ter plaatse was; 

� het soort ongeval; 

� het soort patiënt en  

� of er al of niet sprake is van een high-energy letsel.  

 

Niet alle categorieën op beide formulieren zijn even nauwkeurig ingevuld. Zo overlapt de 

informatie van de ritdetailformulieren bij ‘bijzonderheden’ met die van de ritformulieren bij 

‘toelichting lichamelijk onderzoek’ en ‘toelichting anamnese’ en ‘werkdiagnose’. Daarom is ervoor 

gekozen deze informatie onder één variabele in het spss-bestand te zetten, namelijk onder 

‘bijzonderheden’. Na het toevoegen van de gegevens op de ritdetailformulieren en de 

ritformulieren bestond het databestand uiteindelijk uit de gegevens van 789 ritten waarvan bij 218 

ritten nog aanvullende informatie van de formulieren toegevoegd is. 

 

3. Vragenlijstonderzoek  

In de regio Drenthe zijn onder alle ambulanceposten vragenlijsten verspreid die door het 

ambulancepersoneel aan patiënten zijn afgegeven die betrokken waren bij een A1-rit welke 

uiteindelijk uitmondde in een EHTP-rit. Omdat niet alle situaties zich leenden voor afgifte van de 

vragenlijsten en niet alle patiënten – al of niet door het voorval dat aanleiding was om 1-1-2 te 

bellen – in staat waren de vragenlijst in te vullen, werd aan het ambulancepersoneel overgelaten 

in te schatten of het verstrekken van een vragenlijst gepast was. De vragenlijsten konden door de 

patiënten in een portvrije envelop naar het UMCG worden gestuurd. 

De vragenlijst richtten zich op tal van achtergrondgegevens van de EHTP-rit, zoals wie de melder 

was, wat de reden voor het bellen van 1-1-2 was, of er een chronische ziekte aan de melding ten 

grondslag lag, of de cliënt het eens was met de beslissing van het ambulancepersoneel om hem 

of haar niet naar het ziekenhuis te vervoeren etc. De vragenlijst eindigde met tien stellingen, die 

een beeld kunnen verschaffen van de ideeën die er bij de respondenten leven over de redenen 

waarom een beroep op de spoedzorg gedaan kan worden en welk loket daarvoor aangewezen is 

(zie bijlage 2).  
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4. Interviews 

Er zijn interviews gehouden met: 

� een manager bedrijfsvoering van UMCG Ambulancezorg; 

� een kwaliteitsmedewerker van de Centrale Huisartsendienst Drenthe; 

� een beleidsmedewerker / applicatiebeheerder van de Centrale Huisartsendienst Drenthe; 

� drie centralisten van de centrale Meldkamer Drenthe; 

� vijf ambulanceverpleegkundigen van UMCG Ambulancezorg; 

� een chauffeur van UMCG Ambulancezorg; 

� vijf doktersassistenten werkzaam bij diverse centrale huisartsenposten in de regio Drenthe; 

� vijf huisartsen die op deze centrale huisartsenposten dienst hebben; 

� een huisarts die nog spoeddiensten draait (deel uitmakend van een zogenaamde ‘witte vlek’) 

en niet is aangesloten bij een huisartsenpost. 

� een gepromoveerd onderzoeker en huisarts van de universiteit Nijmegen, met een lange 

staat van dienst betreffende onderzoek op het terrein van spoedzorg en huisartsenposten.  

 

De interviews richtten zich op de oorzaken voor de toename van het beroep op de spoedzorg in 

het algemeen en de toename van het aantal EHTP-ritten in het bijzonder (zie bijlage 1). 

 

5. Analyse van bandopnames van 1-1-2-meldingen 

Twee verpleegkundig centralisten van de Centrale Meldkamer in Assen hebben onafhankelijk van 

elkaar in totaal 120 (50 A1-ritten, 50 EHTP-ritten, 20 ritten solo-ambulance) bandopnames 

afgeluisterd en beoordeeld. Beoordeling vond plaats op basis van een aantal criteria: 

� de mate waarin de centralist c.q. uitvrager zich aan de Landelijke Standaard Meldkamer 

Ambulance zorg, het LSMA-protocol, hield; 

� de vraag of de geldende norm van 2 minuten uitvraagtijd voor de casus in kwestie voldoende 

was om verantwoord een beslissing te kunnen nemen over het wel of niet sturen van een 

ambulance; 

� de mate waarin de beller / hulpvrager goed verstaanbaar is c.q. begrijpelijk Nederlands, 

Engels of Duits spreekt (zijnde de talen die centralisten voldoende beheersen). 

Onverstaanbaarheid en/of onbegrijpelijkheid van de boodschap van de melder kan namelijk 

bijdragen aan het op onterechte gronden uitzenden van een ambulance; 

� de mate waarin de beller angstig c.q. in paniek is. Angst en paniek van de melder kunnen 

namelijk zijn of haar oordeel omtrent de noodzaak van een ambulance beïnvloeden; 

� de mate waarin de melder / hulpvrager dwingend c.q. agressief is. Dwingendheid en agressie 

kunnen ertoe leiden dat de centralist ertoe wordt aangezet om eerder een ambulance te 

sturen. 
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Behalve de beoordeling van deze criteria werden door de beoordelaars enkele aanvullende 

gegevens vastgelegd, namelijk: 

� de totale duur van het bandopnamegesprek in minuten en seconden; 

� de ziektecode van de melder; 

� het geslacht van zowel de melder als de centralist; 

� het aantal jaren werkervaring van de centralist; 

� het feit of de centralist al of geen verpleegkundige is. 

 

In figuur 1  zijn de factoren weergegeven die binnen dit onderzoek onderzocht worden. 

 

       

FIGUUR 1: VERWACHTE VERBANDEN MET ALS AFHANKELIJKE VARIABELE: VOLLEDIGHEID VAN TRIAGE 

 

De schalen voor angst / paniek zijn deels afgeleid van Venham de Clinical Anxiety Rating Scale 

(VCARS) (Aartman, 1996). De dwingendheid / agressieschaal is deels afgeleid van een schaal 

voor verbale agressie (Overt Aggression Scale) van Yudofsky et al. (1986) en aangepast voor 

gebruik in het kader van de 1-1-2-meldingen. Daarbij is van de aanname uitgegaan dat 

dwingendheid kan worden beschouwd als een ‘voorstadium’ van agressie. 

De beoordelaars van de bandopnames wisten van tevoren niet of het een EHTP-rit of een 

gewone A1-rit betrof die beoordeeld moest worden. Dit gegeven was de onderzoekers wel 
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bekend. Door UMCG Ambulancezorg zijn er lijsten beschikbaar gesteld van de ritten afkomstig uit 

de maanden januari, februari, maart en april 2009, uitgeprint per centralist (12 personen). 

UMCG ambulancezorg had per centralist een tweedeling gemaakt (EHTP-ritten en A1/A2-ritten), 

zodat er 12 lijsten zijn aangeleverd met de gegevens van de ritten die zijn geëindigd in een 

EHTP-rit en 12 lijsten van ritten die zijn geëindigd in een rit die wel tot vervoer heeft geleid. De 

ritten van de twee beoordelende centralisten zijn buiten de beoordeling gelaten. Een andere 

centralist heeft geen dienst gedaan in de periode van januari t/m april 2009 en werd om die reden 

uitgesloten. 

Per centralist is vastgesteld hoeveel gesprekken hij of zij in de periode van onderzoek heeft 

gevoerd. Van een centralist die veel gesprekken heeft gevoerd zijn meer gesprekken 

geselecteerd dan van een centralist die slechts weinig gesprekken heeft gevoerd tijdens de 

onderzoeksperiode. Zo ontstaat er een zo groot mogelijke kans dat de steekproef overeenkomt 

met de werkelijkheid. De ritten zijn vervolgens geselecteerd door het programma random.org1 dat 

aselect een nummer trekt uit een getallenreeks die men zelf kan bepalen. Zo ontstond er een a-

selecte, proportionele steekproef van 50 EHTP-ritten en 50 niet EHTP-ritten.  

 

Pilot-onderzoek 

Voorafgaand aan het onderzoek heeft er een pilot plaatsgevonden waarin het beoordelings-

formulier/checklist van de bandopnames is getest. De twee beoordelend centralisten van de 

meldkamer hebben elk drie bandjes beluisterd en aan de hand van de checklist de bandjes 

beoordeeld. De afwijkende scores zijn gezamenlijk besproken zodat er een consensus ontstond 

over de mate van angst en paniek van de melder. De vragenlijst bleek duidelijk en een 

aanpassing van de checklist bleek op basis van de pilot niet noodzakelijk. Zie voor het scorings-

formulier c.q. de checklist die de beoordelaars bij het afluisteren van de bandopnames hebben 

gebruikt bijlage 2.

                                                   
1 www.random.org 
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3 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek weergegeven. Daarbij wordt dezelfde 

volgorde van presenteren gehanteerd als in hoofdstuk 2: Methode. 

 

3.1 Literatuuronderzoek 

Het literatuuronderzoek richtte zich op (oorzaken van) de toename van de spoedzorg, en met 

name het aantal EHTP-ritten in binnen- en buitenland en op het oneigenlijk gebruik van de 

spoedzorgketen. Onder oneigenlijk gebruik wordt hier verstaan dat mensen een beroep doen op 

de spoedzorgketen met klachten die binnen de reguliere, niet spoedeisende zorg kunnen worden 

behandeld of zelfs helemaal geen behandeling behoeven.  

 

3.1.1 Toename spoedzorg 

Toename spoedzorg in Nederland 

Over de toename van de spoedzorg in Nederland is door verschillende auteurs gepubliceerd 

(Schrijvers 2008, van Uden 2004, Grit en de Bont 2005, Foekema en Hendriks 2005). Schrijvers 

geeft aan dat de spoedzorg in de periode 2004-2008 is gegroeid met 6.8% per jaar (Schrijvers, 

2008). Dit is gemeten aan de hand van het aantal contacten bij de Huisartsenposten, 

ambulancediensten en spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen. Deze toename is 

aanzienlijk hoger dan de groei van 2% per jaar van de overige zorg in dezelfde periode. Daarbij 

valt op dat het aantal spoedzorgcontacten in verband met ongevallen in het verkeer, sport, 

bedrijven en thuis de afgelopen jaren verminderde. Schrijvers stelt dat de toename van de 

spoedzorg voor 1,2% kan worden verklaard door demografische ontwikkelingen en de overige 

5,6% zou trendmatig zijn. Hoe precies is onderzocht dat deze groei valt toe te schrijven aan deze 

factoren is echter onduidelijk. De invloed van een bepaalde factor kan immers lastig afzonderlijk 

gemeten worden, zonder daarbij de invloed van andere beïnvloedende factoren uit te sluiten.  

Giesen (2009) rapporteert over de toename van het beroep dat op de huisartsenposten wordt 

gedaan en spreekt in dat verband eveneens over een jaarlijkse toename van 6.8%.  

Ook het RIVM heeft op haar website (www.rivm.nl) enkele kengetallen over de spoedeisende 

zorg vermeld. Wat betreft het aantal ambulanceritten wordt door het RIVM in de periode 2001-

2006 een toename met gemiddeld 3,1% per jaar vermeld. Het aantal spoedritten (A1 en A2) is 

met gemiddeld 3,4% per jaar gestegen, dit is iets meer dan het aantal B-ritten (2,3%).  

Over de stijging van het aantal EHTP-ritten zijn zowel regionale als landelijke gegevens bekend.  

In de regio Drenthe was er in het jaar 2007 ten opzichte van 2006 sprake van een stijging van het 

aantal EHTP-ritten van maar liefst 21.4% (Bron: digitale gegevens UMCG Ambulancezorg). 

Landelijk bedroeg het aantal EHTP-ritten in 2007 154.891, terwijl in 2006 128.201 EHTP-ritten 

werden verreden, een stijging in dezelfde orde van grootte, namelijk van 20.8% (Ambulances in 

Zicht 2007). De toename van het beroep op de spoedzorg lijkt dus het meest pregnant zichtbaar 

binnen het aantal EHTP-ritten. Tegelijkertijd vormen deze ritten een aanwijzing dat de oorzaak 
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voor de toename van de spoedzorg voor een belangrijk deel gelegen is in een toegenomen 

beroep op de spoedeisende hulpketen, zonder dat er een daadwerkelijk spoedeisende medische 

hulpvraag aan ten grondslag ligt. Immers, uit het feit dat het ambulancepersoneel eenmaal ter 

plekke besluit dat vervoer naar het ziekenhuis niet nodig is kan worden opgemaakt dat het om 

niet spoedeisende problematiek gaat en van een levensbedreigende situatie al helemaal geen 

sprake is. 

 

Toename EHTP-ritten in het buitenland 

De trend dat er door ambulancediensten een toenemend aantal ritten en met name EHTP-ritten 

wordt gereden blijkt niet uniek voor Nederland te zijn. Ook in het buitenland is deze tendens 

zichtbaar. De aanhoudende toename in vraag naar ambulancezorg is daarmee niet alleen een 

nationaal maar ook een internationaal probleem (Dale et al. 2009). Uit Zweeds onderzoek (Hjalte 

et al., 2007) blijkt dat steeds meer patiënten met kleine kwaaltjes of verwondingen een dringend 

beroep doen op de spoedzorg door een ambulance te bellen.  

Fisher et al. (2000) rapporteren dat de laatste jaren de vraag naar ambulancezorg in Groot 

Brittannië met 4% toeneemt per jaar. Clark (1999) meldt dat in Australië de kosten van de 

ambulancezorg over een periode van vijf jaar toenamen van 393 miljoen naar 523 miljoen dollar. 

Behalve dat de vraag naar spoedzorg in het algemeen is toegenomen, en nog steeds toeneemt, 

komt in verschillende onderzoeken naar voren dat er ook meer op onterechte gronden een 

beroep op de ambulancezorg wordt gedaan. Zo hebben Brown en Sindelar (1993) de mate van 

onnodig ambulancegebruik onderzocht bij een community hospital in de Verenigde Staten. Zij 

stellen dat onnodig ambulance gebruik afhankelijk is van type zorgverzekering en dat ongeveer 

20% van de onnodige ritten veroorzaakt wordt door alcohol intoxicatie. Er was sprake van 

onnodig ambulancevervoer als de klacht van de patiënt niet-spoedeisend was, als de patiënt 

ambulant (niet bedlegerig) was en als de patiënt uiteindelijk niet werd opgenomen in het 

ziekenhuis. Victor (1999) stelt dat 40% van de oproepen bij de London Ambulance Service 

afgehandeld had kunnen worden door een huisarts, de GGD of een instantie voor sociale 

dienstverlening. Van alle oproepen werd in zijn onderzoek uiteindelijk 20% tot 30% van de 

patiënten niet vervoerd naar het ziekenhuis door een ambulance. Chen rapporteert dat in Taiwan 

32% van alle patiënten die een appèl doen op de ambulancezorg niet worden vervoerd (Chen, 

1996). De toename van een oneigenlijk beroep op de spoedzorg is daarmee niet louter een 

nationaal maar ook een internationaal probleem.  

 

3.1.2 Patiëntkarakteristieken van betrokkenen bij EHTP-ritten 

Inzicht in de patiëntkarakteristieken van betrokkenen bij een EHTP-rit kan een bijdrage leveren 

aan het terugdringen van deze ritten. Immers, begrijpen voor wie, wanneer en waarvoor een 

ambulance wordt ingezet zal helpen een mechanisme te ontwikkelen voor het verminderen van 

klinisch onnodig patiëntentransport (Ting, 2006). In Japan (Yokohama) is er gekeken naar de 



© TGO / UMCG Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en Spoedzorg 16  

sociaal-economische karakteristieken van niet vervoerde patiënten (Kawakami, 2007). Hieruit 

blijkt dat socio-economische factoren de keuze beïnvloeden om in niet-spoedeisende situaties de 

ambulance te bellen. Kawakami et al. hebben respondenten een aantal scenario’s voorgelegd 

waarin een niet-spoedeisende situatie uiteen wordt gezet. Aan respondenten werd gevraagd hoe 

ze in de verschillende situaties zouden handelen. Na het voorleggen van de scenario’s bleken 

mannen, ouderen en alleenstaanden eerder onnodig gebruik te maken van de ambulancezorg.  

Ook Rucker (1997) heeft gevonden dat ambulancevervoer in verband staat met leeftijd. Hoe 

ouder de patiënt (65+) des te meer is deze geneigd om gebruik te maken van de ambulancezorg. 

James (1999) heeft eveneens vastgesteld dat de grootste determinant voor spoedzorggebruik 

leeftijd is. Verder hebben de klinische noodzaak, het inkomen, fysiek functioneren en type 

zorgverzekering allen invloed op het ambulancegebruik (Rucker, 1997). Fysiek functioneren 

bleek een voorspeller van ambulance gebruik onder de minder ernstige patiënten. Ambulance 

gebruik is daarmee zowel afhankelijk van medische als socio-economische karakteristieken van 

de patiënt (Rucker, 1997).  

Brown (1993) heeft gekeken welke factoren mogelijk van invloed kunnen zijn op onterecht 

ambulance gebruik. Verzekeringstype, alcoholgebruik, woonachtig zijn in een verpleeghuis, 

jonger dan 40 jaar zijn en zelf geen beschikking hebben over ander vervoer hebben allen een 

positieve invloed op ongepast ambulance gebruik. Billitier (1996) stelt dat het onnodig gebruik 

van de ambulancezorg vooral wordt veroorzaakt door mensen die verzekerd zijn.  

In het Verenigd Koninkrijk is er één categorie patiënten die verantwoordelijk zijn voor een groot 

percentage EHTP-ritten. Deze categorie bestaat uit gevallen patiënten en neemt van het totale 

aantal EHTP-ritten 34% voor zijn rekening. Hiervan was een grote groep patiënten ouder dan 

zeventig jaar. Daarnaast zorgen ook alcohol intoxicaties en straatongevallen in het Verenigd 

Koninkrijk voor veel EHTP-ritten (Marks, 2002).  

 

3.1.3 Oneigenlijk gebruik van de huisartsenpost 

In Nederland hebben niet alleen de ambulanceposten te maken met een groeiend aantal mensen 

dat een beroep op het ambulancevervoer doet zonder dat van een daadwerkelijk medisch 

spoedeisend probleem sprake is. Ook de huisartsenposten worden in toenemende mate 

geconfronteerd met patiënten met problematiek die gedurende kantooruren afgehandeld zou 

kunnen worden. 

Van Uden en Crebolder (2004) hebben onderzocht of het gebruik van de spoedzorg ook is 

veranderd na de invoering van de huisartsenposten in 2000. Het blijkt dat na de invoering met 

name de vraag naar zorg buiten kantooruren is toegenomen. Verder was er een verschuiving te 

signaleren in het patiëntencontact van de spoedeisende hulp (SEH) naar de huisartsenpost. Zo 

was er 10% meer huisartsenzorg buiten kantooruren, 9% minder spoedzorg buiten kantooruren 

en is het aantal zelfverwijzers op de SEH afgenomen met 4%. De reorganisatie (invoering 

huisartsenposten) heeft dus voor verminderd gebruik van de spoedeisende hulp afdeling voor het 
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ziekenhuis gezorgd maar daarentegen voor verhoogd gebruik van huisartsenzorg (Van Uden, 

2004). Indien dat huisartsenzorg buiten kantooruren betreft gaat het lang niet altijd om een 

daadwerkelijk spoedeisende hulpvraag (zie Huisarts en Wetenschap 2005). Bij monde van de 

vice voorzitter van de Vereniging Huisartsenposten Nederland (juni 2008) wordt de huisarts in 

avond-, nacht- en weekenddiensten in de helft van de gevallen met problematiek geconfronteerd 

die eigenlijk in de categorie ‘zelfzorg’ past en waarvan het dus zelfs de vraag is of de huisarts er 

binnen reguliere werktijden mee moet worden belast (http://www.debeterewereld.nl). Ook Giesen 

et al. (2005, 2008) signaleren een toename van het beroep dat op de huisartsenpost wordt 

gedaan om redenen die niet medisch spoedeisend zijn.  Daartoe hebben zij de klachten die op de 

huisartsenpost gepresenteerd worden van een urgentiecode voorzien. Bij de code U1 

(levensbedreigend) gaat het om klachten waarbij de vitale functies in gevaar zijn, bij de code U2 

(spoed) bestaat er een reële kans dat de toestand van de patiënt op korte termijn verslechtert 

met risico op uitval van vitale functies, bij de code U3 (dringend) dient de patiënt binnen enkele 

uren te worden beoordeeld en speelt tijd een negatieve rol om medische of emotionele redenen 

en bij de code U4 (routine) is van geen enkele tijdsdruk sprake. Zo hebben zij bij een steekproef 

van 20.475 patiëntencontacten vastgesteld dat ruim driekwart van de klachten op de 

huisartsenpost medisch gezien niet urgent zijn (code U4) en dat de code U1 slechts op 0,76% 

van de gevallen van toepassing was. 

  

3.1.4 Oorzaken van de toename van het aantal EHTP-ritten 

Behalve dat de literatuurstudie inzicht heeft verschaft in de mate van de toename van het aantal 

EHTP-ritten en kenmerken van patiënten van wie de klacht aanleiding is voor een EHTP-rit, kan 

met de literatuurgegevens ook een antwoord worden geformuleerd op een aantal deelvragen van 

het onderzoek, dat betrekking heeft op de oorzaken van deze toename. Hieronder worden deze 

deelvragen en het antwoord erop vanuit de literatuur gepresenteerd. 

 

Deelvraag: Houdt de toename van het aantal EHTP-ritten in Drenthe verband met de  

  vergrijzing van de Drentse bevolking? 

 

Ouderen hebben een grotere kans op het krijgen van een aandoening met beperkingen als 

gevolg, hetgeen zich uit in een verhoogd gebruik van zorgvoorzieningen (Lindert van en Kerkstra, 

2003). Het is dus goed mogelijk dat de vergrijzing van de Drentse bevolking verband houdt met 

een toenemend beroep op de spoedzorg, temeer daar Drenthe volgens het CBS tot de sterkst 

vergrijsde provincies behoort (CBS, 2006). Ook uit het Regionaal Ambulanceplan 2008-2011 van  

de Regionale Ambulance Voorziening Fryslân blijkt dat er in Drenthe meer 65 t/m 74-jarigen 

wonen dan in de rest van Nederland, te weten 8.4 versus 7.9% en dat het percentage 74-

plussers 9.1.% is in vergelijking met een landelijk percentage van 7.5%. De verwachting voor 

Drenthe is dan ook dat in 2010 16.6% van de totale bevolking 65 jaar en ouder is en dat dit 
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percentage in 2020 gestegen zal zijn tot 19.8%, nagenoeg een vijfde van de Drentse bevolking 

(ABF Primos in Regionaal Ambulance Plan). 

De toename van het aantal EHTP-ritten houdt echter zeker niet gelijke tred met de stijging van de 

Drentse bevolking ouder dan 65 jaar en overtreft deze stijging ruimschoots. Wanneer gekeken 

wordt naar de procentuele groei van het aantal Drentse 65-plussers van 2006 naar 2007 dan 

betreft het een groei van slechts 0.1%. Ook het aantal inwoners van Drenthe dat ouder is dan 80 

jaar is van 2006 naar 2007 met 0.1% gestegen. Daar komt bij dat uit onderzoek (Billittier et al. 

1996) blijkt dat vooral jongere mensen (< 40 jaar) eerder op onterechte gronden een beroep doen 

op de ambulancezorg.  

Als men kijkt naar de totale bevolkingsaanwas van 2006 naar 2007 in Drenthe, dus los van de 

leeftijd van inwoners, dan is sprake een groei van 0.35% (484.481 in 2006 versus 486.197 in 

2007) Het aantal EHTP-ritten is dus niet evenredig gestegen met de bevolkingsgroei. Noch de 

vergrijzing, noch de bevolkingsgroei in Drenthe vormen daarmee een afdoende verklaring voor 

de stijging van het aantal EHTP-ritten met 21.4% in de vergelijkbare periode. 

 

Deelvraag: Valt de toename van het aantal EHTP-ritten in Drenthe toe te schrijven aan het  

  feit dat mensen eerder (kunnen) bellen omdat ze de beschikking hebben over  

  een mobiele telefoon? 

 

In Europa blijkt dat in 2005 het aantal mobiele aansluitingen het aantal vaste aansluitingen ruim 

overtreft (Eurostat, 2005)2. De mobiele groei, gemeten als het aantal uitgegeven Sim-kaarten in 

verhouding tot de bevolkingsgrootte, is in Nederland tussen 2002 en 2005 van ongeveer 72% 

naar ongeveer 100% gestegen (OPTA, 2005). In elke (werkzame) mobiele telefoon zit een sim-

kaart. Een groei van 72 naar 100% komt er dus op neer dat vanaf 2005 gemiddeld iedere 

inwoner over een sim-kaart (en dus een mobiele telefoon) beschikt. De Europese Commissie 

geeft een iets lager cijfer, namelijk 94% (European Commission, 2005). Het percentage 

huishoudens dat over een mobiele telefoon beschikt is moeilijker in te schatten. Volgens de 

Europese Commissie had in 2004 95% van de Nederlandse huishoudens een mobiele telefoon. 

Sinds 2004 is er sprake van een relatieve daling van het aantal vaste telefoonaansluitingen in 

Nederland; het aantal aansluitingen bedroeg in 2007 nog maar de helft van het aantal in het jaar 

2000 (CBS, 2006). Anderzijds is het aantal mobiele telefoonaansluitingen in Nederland 

toegenomen van 3 per 100 inwoners in 1995, tot 100 in 2005. In 2005 had slechts 9% van de 

Nederlandse huishoudens geen mobiele telefoon. In 1989 bedroegen de totale kosten voor 

mobiel bellen nog gemiddeld 78 euro per jaar per persoon, in 2005 waren die kosten al 

opgelopen tot 305 euro per jaar (CBS, 2006).  
                                                   
2
http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005/PGE_

CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_02/4-07022005-EN-AP.PDF 
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Uit het voorgaande blijkt dat het gebruik van mobiele telefoons in een aantal jaar sterk is 

toegenomen. UMCG Ambulancezorg heeft echter vooral een sterke toename van EHTP-ritten 

vastgesteld in de periode van 2006-2007, terwijl er in deze periode geen enorme extra stijging 

van het gebruik van mobiele telefonie te signaleren valt. De stijging van het mobiele telefoon 

gebruik is daarmee dus geen afdoende verklaring voor de sterke stijging van EHTP-ritten in 

2006- 2007. Wel kan het een verklaring zijn waardoor omstanders eerder naar 1-1-2 bellen. 

Immers, toen nog niet iedereen een mobiele telefoon tot zijn beschikking had, moest men in 

geval van een ongeluk op straat eerst op zoek naar een vaste telefoon. Er ging toen meer tijd 

overheen voordat er gebeld kon worden, zodat soms in die tijd al duidelijk werd dat een 

ambulance niet meer noodzakelijk was. Om te kijken of er ook daadwerkelijk vaker met een 

mobiele telefoon wordt gebeld zullen gegevens van de Centrale Meldkamer Drenthe bekeken 

moeten worden. Het is dan met name interessant om te kijken hoeveel meldingen de centrale 

meldkamer binnenkrijgt via de meldkamer in Driebergen. Mobiele oproepen komen immers eerst 

binnen bij de meldkamer in Driebergen waarna ze worden doorverbonden met de desbetreffende 

meldkamer van de provincie. Om een vergelijking mogelijk te maken zal gekeken moeten worden 

bij hoeveel A1 en A2 ritten de oproep is voortgekomen uit een vaste dan wel een mobiele 

telefoon. Deze analyse valt buiten het bestek van dit onderzoek. 

 

Deelvraag: Kan de volledigheid van de triage verband houden met de stijging van het aantal  

  EHTP-ritten? 

 

In 2008 werd er bij de Meldkamer Kennemerland een onderzoek gedaan naar EHTP ritten. Zo 

bleek dat 34 procent van de ritanalyses een verschil liet zien tussen A1-waardigheid zoals tijdens 

de telefonische triage vastgesteld en de door de ambulancehulpverleners aangetroffen situatie 

ter plaatse (van Duin, Jerak-Zuiderent & Bal 2009).  Redenen die in het onderzoek werden 

aangegeven zijn: 

-   Patiënten zijn in een stabiele situatie, terwijl de melder heeft doen voorkomen dat  

de patiënt instabiel is. Klachten worden ook vaak overdreven, ze worden ernstiger 

 gemeld, mogelijk met de reden om zorg af te dwingen.  

 -  Chronische situaties waarin verergering van klachten of excessen kunnen  

voorkomen, worden als A1 uitgegeven. Dit gebeurt ook als er geen verergering of  

exces is op het moment van de melding. 

-  Ingezette urgentieclassificaties uit het geïntegreerd Meldkamer Systeem worden niet 

 toegepast op de specifieke context van aangemelde patiënten. Zo wordt bij een heupluxatie 

 waarbij de levensbedreiging ontbreekt door de MKA het meest urgente scenario 

 aangehouden, ook als de patiënt stabiel is. En bij een overgedragen rit van een andere 

 meldkamer wordt, volgens richtlijnen, de urgentiebepaling overgenomen, ook al plaatst de 

 verpleegkundig centralist er vraagtekens bij. 
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  -  Er wordt te weinig doorgevraagd tijdens de telefonische triage, waardoor er gereden wordt 

 voor klachten die geen bedreiging voor de gezondheid van de patiënt vormen. Er is een 

 voorbeeld van een huisarts die niet ter plaatse is geweest bij de patiënt, maar wel een 

 hartritmestoornis meldt. Daarop wordt vervolgens een A1 gereden, terwijl later blijkt dat de 

 patiënt ‘slechts’ koorts heeft met bijbehorende lichtverhoogde hartslag. 

 

Uit het onderzoek in Kennemerland blijkt dat de kwaliteit van de triage van grote invloed kan zijn 

op de toename van de spoedzorg en het aantal EHTP-ritten. Ander onderzoek bevestigt dit, 

bijvoorbeeld onderzoek waarbij de triage wordt geëvalueerd door middel van protocollen 

(Wachter, Brillman, Lewis & Sapien, 1999; van der Wulp, van Baar & Schrijvers, 2007). Voor de 

evaluatie van protocollen zijn hierbij zogenaamde patiëntvignetten gebruikt; dit zijn kaartjes met 

gegevens van niet bestaande patiënten. Triagisten moeten deze gegevens beoordelen en ze een 

bepaalde urgentieklasse toewijzen volgens het triageprotocol. Een panel van experts bekijkt dan 

opnieuw de patiëntvignetten en beoordeelt aan de hand van het triageprotocol de urgentieklasse. 

Het blijkt dat deze triageprotocollen niet altijd betrouwbaar zijn met als gevolg dat de triagisten en 

het panel van experts niet vaak tot dezelfde beslissingen komen. Sommige  van deze verschillen 

in beslissingen zijn echter het resultaat van het niet precies volgen van de standaard protocollen 

door triagisten (Wachter, Brillman, Lewis & Sapien, 1999). Zo blijkt uit de literatuur dat triagisten 

soms niet kiezen voor dezelfde stappen binnen het protocol en daardoor ook niet dezelfde 

beslissing nemen. De verschillen zouden kunnen worden veroorzaakt door verschillen in de 

karakteristieken van de patiënt, verschillen in karakteristieken van de triagist (zoals het aantal 

trainingen en de ervaring) en overige factoren (Wachter et al., 1999).  

 

FACTOREN VAN INVLOED OP DE KWALITEIT VAN DE TRIAGE 

Geslacht beller 

Er is een aantal factoren dat van invloed is op de kwaliteit van de triage. Arslanian-Engoren 

(2001) onderzocht of de beslissingen van triageverpleegkundigen anders uitvielen bij patiënten 

met vergelijkbare symptomen maar met een verschillend geslacht. Vijfhonderd verpleegkundigen 

werden geselecteerd om een vragenlijst in te vullen over een klinisch patiëntvignet. Op dit 

patiëntenvignet stonden de kenmerken van de patiënt, zodat de verpleegkundigen een 

urgentieklasse aan de patiënt moesten toeschrijven. Mannen bleken vaker in een urgentere 

triage klasse terecht komen dan vrouwen. De resultaten van deze studie suggereren dat 

geslachtsverschillen verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillen in triage beslissingen.  

 

Gedrag beller 

Het gedrag van de beller kan ook van invloed zijn op de kwaliteit van de triage. Immers, 

medewerkers van de Meldkamer Ambulancezorg staan steeds vaker bloot aan diverse 

stressfactoren (Van den Boom, 2009). Een centralist werkt volgens een protocol, waarin hij/zij 



© TGO / UMCG Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en Spoedzorg 21  

verplichte vragen moet stellen die soms onbenullig lijken. Een conflict ontstaat snel door het 

onbegrip van de melder van de door de centralist gestelde vragen. Ook stellen hulpvragers zich 

steeds eisender op. Centralisten worden gekleineerd, afgeblaft, uitgescholden of bedreigd 

wanneer de hulpvrager zijn zin niet krijgt (Van den Boom, 2009). Ook angst wordt gerapporteerd 

bij zorgvragers die agressief en onbeschoft waren (Giesen, Mokkink, Hensing, van den Bosch & 

Grol, 2008). 

 

Taal beller 

Uit de literatuur blijkt dat mensen die de taal van het land waarin ze wonen niet goed beheersen 

benadeeld kunnen worden in het krijgen van optimale zorg (Cooke, Wilson, Cox, & Roalfe, 1999). 

Wanneer iemand, waarvan Nederlands niet de eerste taal is, een ambulance wenst kunnen 

communicatieproblemen worden veroorzaakt die tot het onterecht al of niet uitsturen van een 

ambulance kunnen leiden. 

 

Geslacht triagist 

Het geslacht van de centralist kan een rol spelen bij de kwaliteit van de uitvoering van de triage. 

Zo blijkt uit een landelijk onderzoek onder ambulancepersoneel (Vugst & Hingstman, 2001) 

waarbij 2.195 werknemers die werkzaam zijn in de ambulancezorg zijn ondervraagd, dat mannen 

gemiddeld een langer dienstverband hebben (gemiddeld acht jaar) dan vrouwen (gemiddeld vijf 

jaar). Ook hebben mannen vaker een fulltime baan als centralist (88%) dan vrouwen (56%). Dat 

zou erop kunnen duiden dat mannelijke centralisten gemiddeld meer ervaring hebben en 

daardoor een kwalitatief betere triage kunnen uitvoeren. Geslacht is dan ook een factor die vaak 

wordt meegenomen in het onderzoek naar kwaliteit van triage (O'Cathain, Nicholl, Sampson, 

Walters, McDonnell, & Munro, 2004). In geen van de onderzoeken wordt echter een significant 

verband gevonden tussen geslacht en het uitvoeren van triage; de meeste onderzoeken laten 

zien dat geslacht de triage-beslissingen niet beïnvloedt.  

 

Ervaring triagist 

Caluwe en Machielse (2007) stellen dat telefonische triage uitgevoerd dient te worden door 

ervaren professionals. Het beschikbaar zijn van protocollen en stroomschema’s doet niets af aan 

de behoefte aan kennis op expertniveau. Er worden immers hoge eisen gesteld aan de 

interviewtechniek van de triagist om van een geëmotioneerde beller in de kortst mogelijke tijd 

bruikbare informatie te krijgen. Het telefonische triagesysteem is afhankelijk van goed getrainde 

en competente professionals die hun kennis en vaardigheden, alsmede de beschikbare 

hulpmiddelen, op optimale wijze gebruiken (Caluwe & Machielse, 2007). De verwachting binnen 

dit onderzoek is dat hoe meer ervaring de centralist heeft, hoe beter de triage wordt uitgevoerd. 
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Opleiding triagist 

Telefonische triage vraagt om een gespecialiseerde opleiding en training (Rutenberg, 2000). Het 

personeel in de meldkamer is in twee categorieën te verdelen: centralisten met verpleegkundige 

opleiding en de centralist zonder verpleegkundige opleiding. De centralist zonder 

verpleegkundige opleiding verricht in principe dezelfde werkzaamheden (ze sturen allebei zonder 

overleg met elkaar een ambulance uit wanneer zij dit nodig achten) als de centralist met 

verpleegkundige opleiding, maar beschikt echter niet over dezelfde bevoegdheden. Zo zit een 

verpleegkundig centralist altijd ‘op de eerste stoel’ en bij een grote ramp is de verpleegkundig 

centralist verantwoordelijk voor de inzet van ambulances, omdat de medische kennis van 

verpleegkundig centralisten groter is.  

 

Soort klacht 

Ook het soort klacht kan een rol spelen bij de kwaliteit van de triage. Sommige klachten zijn via 

de telefoon lastig in te schatten en dus kan de triage hierdoor worden bemoeilijkt. Zo blijkt uit de 

literatuur dat patiënten met abdominale (onderbuik/urinale) klachten een groot deel uitmaken van 

de totale groep die per ambulance wordt vervoerd. Bijna de helft van de ritten van de groep met 

deze klachten resulteert in een EHTP-rit (Hjalte, Suserud, Herlitz & Karlberg, 2007). De groep 

patiënten met pijn op de borst of andere hartproblemen, trauma en ademhalingsproblemen is een 

groep waarbij EHTP-ritten het minst vaak voorkomen (Hjalte et al., 2007).  

 

Triagetijd 

De 15-minutennorm is de tijd die mag verstrijken tussen de aanname van de melding door een 

centralist en het ter plaatse arriveren van de ambulance. Het is een planningsnorm die wordt 

gebruikt om te bepalen hoeveel standplaatsen en ambulances in Nederland nodig zijn om aan de 

vraag naar ambulancezorg te voldoen. Als zorgnorm is algemeen aanvaard dat 95% van de A1-

ritten binnen vijftien minuten responstijd worden gerealiseerd (Malschaert, van de Belt & Giesen, 

2008). De uitvraagtijd door de centralist wordt daarbij op twee minuten gesteld. Overschrijdingen 

van de normtijden kunnen optreden door een combinatie van factoren, zoals onvoldoende 

beschikbaarheid van ambulances, onvoldoende spreiding van standplaatsen en overmacht 

(Kommer & Egmond, 2008). De druk van twee minuten uitvraagtijd kan leiden tot een tunnelvisie. 

De neiging om te voldoen aan de 15-minutennorm kan leiden tot situaties waarin A1-ritten 

onterecht worden uitgegeven (EHTP-ritten). Centralisten zeggen hierover dat zij met meer tijd tot 

een beter toestandsbeeldbepaling hadden kunnen komen, waardoor de urgentiebepaling anders 

had uitgepakt (van Duin, Jerak-Zuidertent & Bal, 2009). 
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Deelvragen: In hoeverre valt er in de regio Drenthe een toename te signaleren van   

  het aantal patiënten wier problematiek niet daadwerkelijk een    

  spoedeisend karakter draagt, maar die desondanks toch een beroep   

  doen op de acute zorgketen (ofwel via 1-1-2 ofwel via de    

  huisartsenpost)? 

   

  In hoeverre zijn er aanwijzingen dat – wellicht samenhangend met de wijze  

  waarop triage wordt uitgevoerd – zowel 1-1-2 als de huisartsenposten de laatste  

  vijf jaar in de beleving van patiënten laagdrempeliger zijn geworden? 

   

  In hoeverre zijn er aanwijzingen dat mensen zich de laatste vijf jaar minder  

  gelegen laten liggen aan het feit dat spoedeisende hulp eigenlijk alleen ter  

  beschikking zou moeten staan aan patiënten met daadwerkelijk spoedeisende  

  problematiek en dat het mensen zich doelbewust bij het verkeerde loket melden  

  teneinde sneller te worden geholpen? 

 

Voor de eerste van deze drie deelvragen geldt dat er in de literatuur bewijs voor een bevestigend 

antwoord kan worden gevonden (zie paragrafen 3.1.1 tot 3.1.3). Ten aanzien van de laatste twee 

van deze drie deelvragen kunnen in de literatuur aanwijzingen voor bevestiging worden 

gevonden. Binnen het kader van het onderhavige onderzoek wordt hiervoor verwezen naar het 

vragenlijstonderzoek onder EHTP-patiënten en met name de aan patiënten voorgelegde 

stellingen. 

 

3.2 Dossieranalyse / analyse ritformulieren EHTP-ritten 

De gegevens die in deze paragraaf worden gepresenteerd zijn afkomstig van de rit(detail) 

formulieren, die zijn ingevuld door ambulanceverpleegkundigen na afloop van een EHTP-rit in de 

provincie Drenthe. Hiervoor zijn de dossiers die betrekking hebben op de maanden november en 

april 2007 gelicht en zijn de ritformuliergegevens van deze maanden handmatig ingevoerd in 

SPSS (n = 218). Omdat alleen gekeken is naar EHTP-ritten is geen van de patiënten in deze 

dataset vervoerd naar het ziekenhuis. Er was dus in alle gevallen sprake van gezondheids-

klachten zonder een spoedeisend karakter.  

 

In tabel 1 wordt de frequentie aangegeven van de A1 en A2 urgentiecode van de EHTP-ritten. 

  

TABEL 1 ‘URGENTIECODE’ (N = 218) VAN AMBULANCERITTEN PERIODE APRIL EN NOVEMBER 2007 
Soort rit n  (%) 

A1 200  (91,7)  

A2 18  (8,3) 

Bron: Ritgegevens UMCG Ambulancezorg van de maanden april en november 2007.  
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In de tabel is te zien dat de meeste EHTP-ritten uitrijden met een A1 code en daarom met zowel 

geluid- als lichtsignalen rijden omdat ervan uit gegaan wordt dat er een levensbedreigende 

situatie is. 

 

Tabel 2 laat zien wat volgens het ambulancepersoneel de reden was om de patiënt niet te 

vervoeren. Hierbij moet vermeld worden dat de reden van annulering van de rit vaak niet of niet 

duidelijk is ingevuld op het ritformulier.  

 
TABEL 2  REDEN ANNULERING VERVOER NAAR HET ZIEKENHUIS (N=218) 
  n  (%) 

ter plaatse behandeld  45 (22,4) 

geen behandeling nodig  58 (27,6) 

patiënt wil geen behandeling  5 (2,3) 

niemand aangetroffen  1 (0,5) 

patiënt naar huis vervoerd  1 (0,5) 

assistentie ongeval  1 (0,5) 

geen reden ingevuld  99  (47.1) 

Totaal  210 (100) 

 

 

De antwoordcategorie ‘geen reden ingevuld’ blijkt in nagenoeg de helft van de gevallen te zijn 

aangekruist (47.1%). Hieruit blijkt dat ambulanceverpleegkundigen vaak niet op het ritformulier 

hebben aangegeven wat de reden van het uitblijven van vervoer was. De twee 

antwoordcategorieën die daarna het meest frequent zijn aangekruist zijn ‘ter plaatse behandeld’ 

(ruim een vijfde van de redenen) en ‘geen behandeling nodig’ (ruim een kwart). De rest van de 

categorieën is op de ritformulieren nauwelijks als reden opgegeven.  

Tevens is geïnventariseerd welk soort medische klacht er door de centrale meldkamer aan de 

ambulance werd doorgegeven ten tijde van de melding. Hierbij wordt binnen de ambulancezorg 

met codes gewerkt. In onderstaande tabel staan alleen de codes die op de ritformulieren het 

meest frequent zijn vermeld. Dit vormt de verklaring voor het feit dat in de tabel het aantal 

meldingen opsomt tot 159 en niet tot 218.   

Tabel 3 laat zien dat ‘onwelwording’ (code 570) de grootste categorie is (nagenoeg een kwart). 

Daarna volgt de melding ‘onbekend’ (16%). De derde grootste categorie is de melding 

‘straatongeval’ (10%).  Uit de code die de centrale meldkamer doorgeeft aan de ambulance valt 

dus niet altijd duidelijk op te maken wat precies de gezondheidsklachten van de patiënt waren ten 

tijde van de melding.  
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TABEL 3 DE MEEST VOORKOMENDE CPA-CODE BIJ DE EHTP-RITTEN (N= 159) 
CPA-melding (code) n   (%) 

Onwelwording (570)  52                23,9 

Straatongeval (520)  21                  9,6   

Angina pectoris (318) 15                  6,9 

Huisongeval (540) 10                  4,6 

Ademhalingsmoeilijkheden (327) 9                  4,1 

Hypo (335a) 9                  4,1 

Epilepsie (341) 9                  4,1 

Onbekend  34             16,6 

Totaal  159               73,9 

 
 

In tabel 4 wordt het gemiddeld aantal door de ambulances gereden kilometers weergegeven.  

 

TABEL 4  AANTAL GEREDEN KILOMETERS VAN AMBULANCES DIE EEN EHTP-RIT REDEN (N = 218) 
Aantal kilometers    n     (%) 

1-10   97              (44,9) 

11-20  51              (23,6) 

21-30  33              (15,3) 

31-40  16                (7,4) 

40 >  19                (8,8)  

Niet ingevuld    2                (0,9) 

Totaal    218               (100) 

 
 

In de tabel is te zien dat de ambulances bij het grootste deel van de ritten minder dan elf 

kilometer hoeven te rijden naar de patiënt (45%). Van de 216 ritten is er 19 keer (9%) meer dan 

40 kilometer gereden om naar de patiënt te gaan.  

Tot slot is van de ritformulieren nog bekeken of er, behalve een ambulance, nog andere 

hulpverleners ter plaatse waren of zijn ingelicht. In de volgende tabel wordt dit weergegeven. 

 
TABEL 5 ANDERE HULPVERLENERS BIJ DE PLAATS VAN DE MELDING (N = 218) 
Hulpverlener n  (%) 

Politie 38             (17,4) 

Huisarts 16               (7,3) 

Overige 5               (2,3) 

Niet ingevuld 159            (72,9) 

Totaal 218             (100) 

 
 

Bovenstaande tabel laat zien dat deze vraag op het ritformulier vaak niet is ingevuld door het 

ambulancepersoneel. Van de 218 ritten is deze vraag bij 159 leeg gebleven. Waarom de vraag 
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door de ambulanceverpleegkundigen niet is beantwoord is niet helemaal duidelijk. Zo is het 

mogelijk dat wanneer er geen hulpverlener ter plaatse is de vraag niet wordt ingevuld. Dit zou 

betekenen dat bij slechts 59 van de 218 ritten een hulpverlener ter plaatse is. Van de ritten 

waarbij deze vraag wel is ingevuld was er in 38 gevallen al politie aanwezig. In 7,3% van de 

gevallen was een huisarts bij de patiënt aanwezig bij aankomst van de ambulance. 

In aanvulling op de vorige tabel is bekeken of er een hulpverlener is ingelicht door het 

ambulancepersoneel. Bij een EHTP-rit wordt de patiënt door het ambulancepersoneel niet 

vervoerd naar het ziekenhuis. Om de patiënt dan niet alleen aan zijn lot over te laten kan er voor 

gekozen worden een andere hulpverlener in te schakelen.  

 

TABEL 6  HET INLICHTEN VAN HULPVERLENERS BIJ EEN EHTP-RIT (N = 218) 
Hulpverlener n    (%) 

Huisarts 70              (32.1) 

Brandweer 7                 (3.3) 

Overige 6                 (2.8) 

Niet ingevuld 135           (61.5) 

Totaal 217            (100) 

 
 

Bovenstaande tabel laat zien dat in de gevallen dat deze vraag is ingevuld de huisarts de 

hulpverlener is die het meest frequent wordt ingelicht (32%). Dit hoeft echter niet te betekenen 

dat de huisarts direct bij de patiënt ter plaatse komt. Vaak wordt ook door de ambulance-

verpleegkundige (telefonisch) overlegd met de huisarts wanneer getwijfeld wordt over al of niet 

vervoeren. Een belangrijke reden hiervoor is dat de huisarts doorgaans beter op de hoogte is van 

de medische en sociale achtergrond van de patiënt. Zie ook ‘interviews met sleutelfiguren’.  

 

3.2.1 Digitale gegevens UMCG Ambulancezorg 

Wie vraagt aan? 

Om zicht te krijgen op eigenschappen van de melder bij een rit die in een EHTP-rit eindigt zijn 

digitale gegevens van UMCG Ambulancezorg bekeken. Hierbij is gebruik gemaakt van een 

bestand dat van januari tot en met augustus 2008 door de ambulancedienst is bijgehouden. In 

tabel 7 staat weergegeven hoeveel ritten van welke aanvrager afkomstig zijn.  

Uit de tabel blijkt dat de meeste EHTP-ritten door de burger worden aangevraagd (ca. 70%). 

Behalve de patiënt zelf kunnen ook omstanders, familie of vrienden van de patiënt de hulp van de 

ambulance inschakelen. Dit gegeven is echter niet uit de tabel op te maken. De op één na 

grootste categorie aanvragers is de huisarts. Deze is verantwoordelijk voor ongeveer 13% van de 

EHTP-ritten. Alle andere categorieën nemen maar een klein deel van het totaal van de 

aanvragen voor hun rekening. Voor de volledigheid zullen deze categorieën kort besproken 

worden. 
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TABEL 7  AANVRAGERS VAN EHTP-RITTEN IN CATEGORIEËN’ (N=3656) 

1e
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Bra
nd

wee
r
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Ove
rig
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jan 15 16 2 305 60 7 1 21 17 444

feb 12 13 3 282 46 17 21 5 399

mrt 7 14 4 312 71 4 18 10 440

apr 21 21 5 293 63 3 1 20 12 439

mei 32 16 2 330 65 2 10 18 475

jun 14 14 6 348 58 9 19 13 481

jul 11 6 3 287 46 6 14 15 388

aug 23 11 1 282 50 7 14 5 393

sep 9 4 141 30 3 7 3 197

Totaal 144 115 26 2580 489 58 2 144 98 3.656

Percentage 3,9% 3,1% 0,7% 70,6% 13,4% 1,6% 0,1% 3,9% 2,7% 100%  
 

De 1e ambulance wordt een aanvrager van een EHTP-rit wanneer deze bijvoorbeeld om 

assistentie vraagt bij grootschalige ongelukken. Bij grootschalige ongevallen kan de CPA 

(centrale meldkamer) de aanvrager zijn. Deze situatie ontstaat wanneer zij van een burger een 

melding van een ongeval hebben gekregen, waarna de meldkamer besluit meerdere ambulances 

uit te sturen. De brandweer is verantwoordelijk voor 0,7% van de aanvragen, dit is maar een klein 

aandeel. Ongeveer 4% van de aanvragen is afkomstig van de politie. Deze aanvragen ontstaan 

onder andere bij straatongevallen wanneer de politie als eerste ter plekke is en de centrale 

meldkamer belt voor een ambulance. Het komt eveneens niet vaak voor dat een (zorg-) instelling 

(verpleeghuizen, psychiatrische inrichtingen, dagcentrums enzovoort) de aanvrager is; dit betreft 

nog geen 2% van alle gevallen. De afkorting ‘OvdG’ staat voor Officier van dienst Geneeskundig. 

Dit is de persoon die bij grootschalige ongevallen en rampen de hulpverlening coördineert; dit 

soort aanvragen komt, zo blijkt uit bovenstaande tabel, maar zeer zelden voor. Tot slot is er een 

categorie ‘overig’. Aanvragers die in deze categorie zijn ondergebracht zijn onder andere: 

melders die binnenkomen op de centrale meldkamer, maar waarvan de centralist niet precies 

weet welke functie degene heeft. Zo kunnen bijvoorbeeld verloskundigen onder deze categorie 

vallen.  

 

Meldingstijd 

De meldingstijd wordt digitaal bijgehouden door UMCG Ambulancezorg. Deze meldingstijd betreft 

het tijdstip waarop de melding voor de EHTP-rit binnen kwam op de centrale meldkamer. In tabel 

8 is weergegeven op welk tijdstip de meeste EHTP-ritten plaatsvinden. De meldingstijd staat in 

deze tabel in vier categorieën weergegeven.  
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TABEL 8 MELDINGSTIJD IN CATEGORIEËN (N=790) 
Tijdstip n  (%) 

‘s nachts (24.00 – 06.00) 103 (13) 

‘s ochtends (06.00-12.00) 198  (25) 

‘s middags (12.00 – 18.00)    280 (35.4) 

‘s avonds (18.00 – 24.00)    209  (26.5) 

Totaal   790  (100) 

 

In tabel 8 is te zien dat de meeste EHTP-ritten ’s middags plaatsvinden. Verder vinden veel ritten 

’s avonds plaats en ’s ochtends plaats. De minste ritten worden ’s nachts gereden.   

 

’s Weekends versus door de week  

Er is tevens geïnventariseerd of de ritten tijdens kantooruren zijn aangevraagd of tijdens ANW- 

(Avond Nacht en Weekend-) uren. In figuur 2 is de verdeling te zien van het aantal aanvragen per 

dag per aanvrager. In de grafiek worden dezelfde aanvragers onderscheiden als in tabel 7. Er is 

een onderscheid gemaakt tussen ritten op werkdagen tussen acht uur ’s ochtends en vijf uur ’s 

middags (kantoortijd) en van vijf uur tot acht uur ’s ochtend de volgende dag (buiten kantoor-

tijden) en ritten op zaterdag en zondagen (weekend). Uit de figuur valt op te maken dat de 

meeste ritten op werkdagen binnen kantooruren (9 tot 17 uur) plaatsvinden en de minste in het 

weekend. Omdat aanvragen binnen en buiten kantooruren in de grafiek worden onderscheiden 

kan inzicht worden verkregen in het aantal aanvragen van de huisartsenpost en die van de 

huisarts. In bijlage 5 staan bovenstaande gegevens nog weergegeven in een tabel met de 

absolute aantallen.  

De grafiek geeft het absolute aantal ritten weer. Hier moet als kanttekening bijgeplaatst worden 

dat het weekend maar twee dagen betreft en de cijfers dus een kleiner tijdsbestek betreffen in 

verhouding met werkdagen, er is dus geen sprake van een ‘eerlijke’ verdeling. In de grafiek is te 

zien dat de meeste ritten op werkdagen binnen kantooruren plaatsvonden en het minst in het 

weekend. In tabel 9 zijn de absolute aantallen, zoals die in figuur 2 zijn gepresenteerd, 

omgerekend naar gemiddelden. De tabel toont het gemiddeld aantal aanvragen per dagdeel. 

 

TABEL 9  GEMIDDELD AANTAL AANVRAGEN PER DAGDEEL (N=3701 )  
 1e ambulance CPA Burger Huisarts Instelling Politie Overig 
werkdagen 17-8 0.3 0.2 4.4 1.0 0 0.2 0.1 
werkdagen 8-17 0.3 0.4 9.8 2.0 0.1 0.8 0.8 
zat-/ zondagen 0.6 0.3 5.6 0.8 0.2 0.3 0.3 
 

Burgers hebben op een werkdag buiten kantooruren gemiddeld iets meer dan vier ritten per dag 

aangevraagd, binnen kantooruren is dat ongeveer 10 ritten per dag. De huisarts vroeg tijdens 

ANW- (Avond Nacht en Weekend-) uren op werkdagen per dag één rit aan en binnen 

kantooruren gemiddeld twee. De CPA, de burger, de huisarts en de politie doen gemiddeld de 
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meeste aanvragen door de week binnen kantooruren, terwijl de aanvragen van de 1e ambulance 

en van instellingen gemiddeld vaker in het weekend worden gedaan. 

. 

 
FIGUUR 2: AANTAL AANVRAGEN PER DAG PER SOORT AANVRAGER (N = 3701)  

 

Leeftijdsverdeling 

Aan de hand van de digitale gegevens van UMCG Ambulancezorg kan ook een indicatie worden 

verkregen van de leeftijdsverdeling van patiënten van wie de ritformulieren zijn geanalyseerd (zie 

figuur 3). 
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FIGUUR 3: LEEFTIJD PATIËNTEN, RITFORMULIER (N= 709) 
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De meeste zorgvragers blijken in de leeftijdscategorie van 70 tot 79 jaar te zitten (15%). Het 

percentage zorgvragers in de leeftijdscategorieën 40-49, 50-59 en 60-69 jaar is exact gelijk (alle 

13%). Jonge kinderen en personen ouder dan 90 jaar zijn het minst vertegenwoordigd.   

De gemiddelde leeftijd van de zorgvragers van de ritformulieren uit de maanden april en 

november in 2007 was 51 jaar. Hieronder wordt een grafiek gepresenteerd waarin de 

leeftijdscategorieën nog preciezer worden onderscheiden. 

 
FIGUUR 4: LEEFTIJD VAN PATIËNTEN BETROKKEN BIJ EHTP-RIT (N=790) 
 

Het eerste wat opvalt in is dat in de figuur de groep van 15 tot en met 19 jaar relatief groot is. De 

hoogste piek in figuur ligt bij de 70 tot 74 jaar, daarna neemt het aantal ritten met het toenemen 

van de leeftijd ook weer af. In totaal is 33% van de respondenten ouder dan 65-jaar (vanaf de 

categorie 60-64). Een mogelijke oorzaak van de te signaleren piek bij de leeftijdscategorie van 15 

tot 19 jaar en van de daling in het aantal ritten na de leeftijdscategorie 70-74 worden besproken 

in de conclusie.  

Het is interessant om bovenstaande gegevens te vergelijken met bevolkingsgegevens. Uit 

gegevens van CBS Statline blijkt dat in Drenthe 24,0% jonger dan 20 jaar is, 59,1% is tussen de 

20 en 65 jaar en 65% is ouder dan 65 jaar. Wanneer deze gegevens worden vergeleken met de 

leeftijdsverdeling van de personen waarop ritformulieren betrekking hebben dan blijkt dat er bij de 

ritformulieren minder jongeren en meer ouderen betrokken zijn, respectievelijk 13,4% en 33,0%.  

Hieronder staan de gegevens nog kort weergegeven in een tabel. 
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TABEL 10  LEEFTIJDSVERDELING PROVINCIE DRENTHE VERSUS DE RITGEGEVENS 
 < 20 jaar 20-65 jaar > 65 jaar 

Drenthe 24.0% 59.1% 17.0% 

Ritgegevens * 13.4% 53.6% 33.0% 

Bron: CBS Statline (2008) 

* Ritgegevens van UMCG Ambulancezorg (N = 707, maanden april en november 2007). 

 

Geslacht 

De tabellen 11 en 12 geven informatie over de geslachtsverdeling van personen die een EHTP-rit 

hebben ondergaan, waarbij in de laatste van deze twee tabellen het geslacht is afgezet tegen de 

leeftijd. 

 

TABEL 11  MAN-VROUW VERHOUDING RITFORMULIEREN  (N=790) 
Geslacht     n       (%) 

man 402           (50.9) 

vrouw 323           (40.9) 

niet ingevuld 65             (8.2) 

Totaal   790           (100) 

 

 

In bovenstaande tabel is te zien dat er meer mannen dan vrouwen betrokken zijn geweest bij een 

EHTP-rit in de maanden april en november van 2007, namelijk 10% meer mannen dan vrouwen. 

Helaas zijn van ruim 8% van de personen geen geslachtsgegevens bekend.  

 

TABEL 12 VERDELING PER LEEFTIJDSCATEGORIE VOOR MANNEN EN VROUWEN (N=790) 
Leeftijdscategorie  mannen  (%) vrouwen   (%) 

0 - 5  11  (2.7)  5  (1.5) 

6 - 13  10  (2.5)  7 (2.2) 

14 - 22  40  (10.0)  42 (13.0) 

23 - 60  183  (45.6)  130  (40.2) 

61 - 75  89  (22.2)  54 (16.7) 

> 75  56  (14.0)  79 (24.5) 

missende waarden  12 (3.0)  6 (1.9) 

Totaal  401 (100)  323 (100) 

 

Indien het geslacht wordt afgezet tegen verschillende leeftijdscategorieën dan valt op dat er meer 

mannen in de leeftijdscategorie van 0 – 5 jaar zitten (2.7 versus 1.5%). Ook in de groep 23 – 60- 

jarigen en 61 – 75-jarigen zijn de mannen meer vertegenwoordigd (45.6 versus 40.2% en 22.2 
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versus 16.7%). De categorieën 14 – 22-jarigen en ouder dan 75 jaar bevatten echter meer 

vrouwen, met name de laatste van de twee (> 75: 14 versus 14.5%, ruim 10% meer vrouwen).     

 

Regio 

Om te kunnen kijken naar de plaats waar de patiënt was toen de EHTP-rit plaatsvond is deze 

gecategoriseerd. In eerste instantie is gekeken in welke gemeente in de provincie Drenthe de rit 

heeft plaatsgevonden. Omdat het ook voorkomt dat UMCG Ambulancezorg betrokken is bij 

patiënten buiten de provincie zijn deze ritten een categorie geplaatst genaamd ‘niet in Drenthe’. 

Omdat elke gemeente maar door een paar respondenten is vertegenwoordigd is ervoor gekozen 

de Provincie op te delen in drie regio’s. Deze opdeling vond plaats aan de hand van rapporten 

van de Provincie Drenthe (Sociaal Rapport Drenthe, 2008). De regio’s in de Provincie Drenthe 

zijn als volgt opgedeeld: 

� Noord-Drenthe: Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo;  

� Zuidoost-Drenthe: Borger-Odoorn, Coevorden, en Emmen; 

� Zuidwest-Drenthe: De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld.  

 

In de tabel 13 staat weergegeven hoeveel ritten er in elke gemeente in Drenthe hebben 

plaatsgevonden in de maanden november en april in 2007 aan de hand van de ritformulieren. 

In tabel 13 is te zien dat de meeste ritten in Noord-Drenthe hebben plaatsgevonden (39%), terwijl 

de minste EHTP-ritten in Zuidwest-Drenthe zijn verreden. De cijfers in de tabel zeggen op 

zichzelf echter nog niet zoveel, maar krijgen reliëf indien ze worden afgezet tegen het aantal 

inwoners dat er in een regio woont.  

 

TABEL 13 AANTAL EHTP-RITTEN PER REGIO ( N=790) 
Regio  n % 

Noord-Drenthe 308             39,0 

Zuidoost-Drenthe 300             38,0 

Zuidwest-Drenthe 144             18,3   

Niet in Drenthe   29                3,7 

Niet ingevuld     8                1,0 

Totaal 790              100 
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TABEL 14 AANTAL INWONERS PER REGIO (2008) 
Regio                                    n 

Noord- Drenthe 187.899 

Zuidoost- Drenthe 171.345 

Zuidwest- Drenthe 128.891 

Totaal 488.135 

Bron: Demografische kerncijfers per gemeente, 2008 CBS. 

 

Aan de hand van bovenstaande gegevens kan op zijn best een ruwe berekening worden 

gemaakt, omdat niet alle precieze gegevens aanwezig zijn. Zo ontbreken er gegevens over het 

aantal EHTP-ritten dat er maandelijks per regio plaatsvindt.  

Tabel 13 is gebaseerd op twee maanden. Om een schatting te maken van het absoluut aantal 

ritten per maand zal dit aantal daarom worden gedeeld door twee. Wanneer dit aantal ritten 

gebruik wordt om te berekenen hoeveel ritten er maandelijks per regio op 10.000 inwoners 

gereden wordt komen de volgende cijfers naar voren. In de regio Noord-Drenthe worden er per 

maand gemiddeld ongeveer acht EHTP-ritten per maand gereden per 10.000 inwoners. In de 

regio Zuidoost-Drenthe worden er gemiddeld negen EHTP-ritten gereden en in Zuidwest Drenthe 

worden er gemiddeld het minst aantal EHTP-ritten per maand gereden, namelijk zes.   

 

3.3 Vragenlijstonderzoek EHTP 

3.3.1 Respons 

In totaal hebben 223 respondenten, die een EHTP-rit hebben ondergaan, de vragenlijst ingevuld. 

Om de respons te kunnen vaststellen zijn er op alle ambulanceposten lijsten neergelegd waarop 

de ambulanceverpleegkundigen konden aangeven wanneer en om welke reden ze van het 

afgeven van een vragenlijst aan de patiënt hadden afgezien. Daar deze lijsten niet goed zijn 

ingevuld is het helaas onmogelijk om op basis van deze lijsten een responspercentage te 

berekenen. Uitgaande van een gemiddeld aantal EHTP-ritten van zo’n 350 per maand (digitale 

gegevens UMCG Ambulancezorg 2007), zouden er in de onderzoeksperiode (augustus 2008 t/m 

januari 2009) gemiddeld zo’n 2100 EHTP-ritten moeten zijn verreden. Dit duidt op een lage 

respons (iets minder dan 11%), maar omdat onduidelijk is bij hoeveel van die 2100 ritten ook 

daadwerkelijk een vragenlijst aan de patiënt is afgegeven, ligt de respons vermoedelijk hoger. 

 

3.3.2 Geslacht, burgerlijke staat, opleiding en leeftijd 

De gemiddelde leeftijd van de respondenten die aan het vragenlijstonderzoek hebben 

deelgenomen was 50.1 (min. 0 max. 95, SD 22.6). Ruim 13% van de respondenten is jonger dan 

18 jaar, terwijl nagenoeg 6% jonger is dan 12 jaar. Nagenoeg 55% is ouder dan 50 jaar en bijna 

18% ouder dan 65 jaar. Respondenten van het mannelijk geslacht blijken significant ouder te zijn 

dan vrouwelijke respondenten (gemiddeld 55 versus 46 jaar; t-toets, p <0.05).  
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In tabel 15 is de burgerlijke staat van de respondenten afgezet tegen het geslacht. Uit de tabel 

blijkt dat er procentueel meer alleenstaande vrouwen dan mannen een vragenlijst hebben 

ingevuld. Ruim een kwart van alle patiënten die de vragenlijst hebben ingevuld bleek 

alleenstaand te zijn. Er hebben meer vrouwen dan mannen aan het vragenlijstonderzoek 

deelgenomen; 57% van de steekproef was van het vrouwelijk geslacht. 

 

TABEL 15 BURGERLIJKE STAAT VERSUS GESLACHT 
 man vrouw Totaal 
  n %  n %  n % 
alleenstaand  21 (22.3)  37 (29.4)  58 (26.4) 
getrouwd  65 (69.1)  65 (51.6)  130 (59.1) 
samenwonend  8 (8.5)  14 (11.1)  22 (10.0) 
weduwe / weduwnaar  0 (0)  7 (5.6)  7 (3.2) 
anders  0 (0)  3 (2.4)  3 (1.4) 
    
Totaal  94 (100)  126 (100)  220 (100) 
 
 

In tabel 16 is de opleiding van de respondenten tegen het geslacht afgezet. Uit de tabel blijkt dat 

ruim een derde van de gehele steekproef middelbaar beroepsonderwijs heeft genoten. Er zijn 

procentueel wat meer vrouwen dan mannen die geen onderwijs hebben genoten. Daarentegen 

hebben meer vrouwen dan mannen een middelbare of hogere beroepsopleiding gevolgd. Een 

wetenschappelijke opleiding is door iets meer dan 1% van de respondenten gevolgd. 

 

TABEL 16 OPLEIDING VERSUS GESLACHT 
 man vrouw Totaal 
  n %  n %  n % 
geen onderwijs  1 (1.1)  5 (4.0)  6 (2.8) 
lager onderwijs  16 (17.0)  19 (15.3)  35 (16.1) 
voortgezet onderwijs  32 (34.0)  34 (27.4)  66 (30.3) 
mbo  29 (30.9)  45 (36.3)  74 (33.9) 
hbo   11 (11.7)  18 (14.5)  29 (13.3) 
wo  3 (2.1)  2 (0.8)  5 (1.4) 
    
Totaal  94 (100)  124 (100)  218 (100) 
 
 
 
In tabel 17 wordt in negen categorieën van 10 jaar de leeftijd van respondenten getoond. 
Uit de tabel blijkt dat procentueel de meeste respondenten in de leeftijdscategorie 61-70 jaar 

zitten. De vertegenwoordiging van leeftijdscategorieën onder de 40 jaar en boven de 80 jaar is 

aanmerkelijk geringer. 
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TABEL 17 LEEFTIJD IN CATEGORIEËN 
Leeftijdscategorie  n (%) 

0 – 10   11 (4.9) 

11 – 20  20 (9.0) 

21 – 30   20 (9.0) 

31 – 40   20  (9.0) 

41 – 50   31    (13.9) 

51 – 60   35 (15.7) 

61 - 70  39 (17.5) 

71 - 80  29 (13.0) 

> 80  17 (7.6) 

  

Totaal  222  (100) 

 

 

3.3.3 Dagdeel van de rit en patiëntkarakteristieken 

Tabel 18 toont het dagdeel waarop de EHTP-ritten hebben plaatsgevonden. De tabel laat zien 

dat procentueel de meeste ritten in de middag plaatsvonden (35.3%). Zoals te verwachten valt 

vonden de ritten het minst vaak in de nacht plaats (13.6%). 

 

TABEL 18 DAGDEEL WAAROP DE RIT HEEFT PLAATSGEVONDEN  
Dagdeel  n (%) 

‘s ochtends  62 (28.1) 

‘s middags  78 (35.3) 

‘s avonds  51 (23.1) 

‘s nachts  30 (13.6) 

  

Totaal  221  (100) 

 

 

In tabel 19 wordt aangegeven of en hoe vaak EHTP-patiënten alleen waren of iemand bij zich 

hadden toen hen wat overkwam dat aanleiding was voor het bellen van de ambulance. Uit de 

tabel blijkt dat in ruim 60% van de gevallen een familielid aanwezig was. Nagenoeg 15% van de 

respondenten was alleen. Bij ruim 6% van de gevallen waren omstanders aanwezig. De overige 

antwoordcategorieën zijn slechts beperkt gevuld. 
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TABEL 19 WAS ER IEMAND BIJ U TOEN U IETS OVERKWAM? 
  n (%) 

nee, ik was alleen   33 (14.9) 

ja, mijn partner  2 (0.9) 

ja, een familielid  136 (61.5) 

ja, een vriend(in)   8 (3.6) 

ja, een kennis  12 (5.4) 

ja, een collega   10  (4.5) 

ja, een omstander   14    (6.3) 

ja, de buren  1 (0.5) 

ja, meerdere mensen tegelijk  1 (0.5) 

anders  1 (0.5) 

  

Totaal  220  (100) 

 
 
In tabel 20 wordt aangegeven wie de ambulance heeft gebeld. In het merendeel van de gevallen, 

ruim 40%, blijkt dat door familieleden te gebeuren. Omstanders nemen de tweede positie in, met 

iets minder dan een kwart van de gevallen. Opvallend is dat in deze steekproef partners 

nauwelijks gebeld lijken te hebben. Het valt echter niet uit te sluiten dat door respondenten onder 

de antwoordcategorieën ‘een familielid’ en ‘een vriend / vriendin’ ook partners zijn verstaan, zodat 

de antwoordcategorie ‘mijn partner’ om die reden leeg is gebleven. 

 
TABEL 20 WIE HEEFT DE AMBULANCE GEBELD? 
  n (%) 

ikzelf   14 (6.3) 

een familielid  93 (41.7) 

een kennis  10 (4.5) 

mijn buren   12 (5.4) 

een omstander  52 (23.4) 

een vriend / vriendin   23  (10.3) 

mijn partner   1    (0.5) 

ik weet het niet  1 (0.5) 

anders  11 (4.9) 

  

Totaal  222  (100) 

 
 

Aan de respondenten is tevens gevraagd wat – indien zij zelf niet 1-1-2 hadden gebeld – daarvan 

precies de reden was. Nagenoeg 60% van de patiënten geeft aan ‘daar niet toe in staat’ te zijn 

geweest, terwijl bijna 10% zegt ‘teveel geschrokken’ te zijn geweest. Iets meer dan 7% geeft aan 

‘nauwelijks de kans te hebben gekregen’ om zelf te bellen en ruim 8% vond een ambulance niet 
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nodig, terwijl de uiteindelijke beller daar kennelijk anders over dacht. Overigens is er in iets meer 

dan de helft van de gevallen niet met de patiënt overlegd over het bellen naar 1-1-2; dit is 

blijkbaar voor hem of haar beslist. In nagenoeg 40% van de gevallen vond wel overleg plaats. 

Tien respondenten lieten de vraag oningevuld. 

 

3.3.4 Goedkeuring bellen ambulance 

In tabel 21 wordt getoond in hoeverre respondenten, die zelf niet gebeld hebben, het ermee eens 

waren dat voor hen een ambulance werd gebeld. Bijna 9% van de respondenten zegt het daar 

eigenlijk niet mee eens te zijn geweest. Ruim 45% geeft aan het er wel mee eens te zijn geweest, 

terwijl een relatief groot deel (36.2%) geen mening over deze vraag had. 

 

TABEL 21 WAS U ER OP DAT MOMENT MEE EENS DAT ER EEN AMBULANCE VOOR U WERD GEBELD? 
  n (%) 

geen mening   79 (36.2) 

nee, zeer zeker niet  7 (3.6) 

nee, eigenlijk niet  20 (8.9) 

ja, enigszins   25 (11.2) 

ja, zeer zeker  76 (33.9) 

niet ingevuld   10  (4.9) 

  

Totaal  217  (100) 

 
 

Tabel 22 laat zien dat veel respondenten achteraf anders dachten over de beslissing om destijds 

een ambulance te bellen. Ruim tweederde van de patiënten geeft terugkijkend aan deze 

beslissing ‘zeer zeker’ goed te keuren. Het aantal respondenten dat de beslissing nog steeds 

afkeurt blijft beperkt tot 8 (3.6%). Het aantal respondenten dat geen mening over de beslissing 

heeft is teruggelopen naar 12. 

TABEL 22  BENT U HET, ACHTERAF GEZIEN, NOG MET DEZE BESLISSING EENS? 
  N (%) 

ik heb daar geen mening over   12 (5.4) 

nee, zeer zeker niet  2 (0.9) 

nee, eigenlijk niet  6 (2.7) 

ja, enigszins   32 (14.3) 

ja, zeer zeker  153 (68.6) 

niet ingevuld   5  (2.2) 

niet van toepassing  13 (5.8) 

  

Totaal  223  (100) 
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3.3.5 Levensbedreigend of niet 

Tabel 23 toont in hoeverre respondenten van mening zijn dat hun situatie ten tijde van de 1-1-2-

melding levensbedreigend was. Veel mensen kunnen dat blijkbaar niet inschatten, zo blijkt uit het 

grote aantal patiënten dat hierover geen mening heeft (22%). Bijna éénderde van de patiënten 

geeft aan de situatie die aanleiding was voor het bellen van de meldkamer niet levensbedreigend 

te hebben gevonden. Dat is een opmerkelijk hoog aantal, gezien het feit dat bewust een beroep 

op de spoedzorg is gedaan. Wellicht is dit beeld vertekend omdat onder de respondenten ook 

een groot aantal personen heeft gezeten dat het er niet mee eens was dat de ambulance werd 

gebeld. 

 
TABEL 23 WAS U VAN MENING DAT DE SITUATIE LEVENSBEDREIGEND WAS? 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   49 (22.0) 

nee, zeer zeker niet  42 (18.8) 

nee, eigenlijk niet  35 (15.7) 

ja, enigszins   62 (27.8) 

ja, zeer zeker  30 (13.5) 

niet ingevuld   5  (2.2) 

  

Totaal  223  (100) 

 
Een kleine 40% van de respondenten geeft aan een chronische aandoening te hebben waarvoor 

ze onder behandeling van een arts zijn. In een kleine kwart van de gevallen was deze 

aandoening aanleiding om de ambulance te bellen. Aandoeningen die worden genoemd zijn: 

� problemen met het hart (28%); 

� diabetes (15%); 

� epilepsie (16%); 

� astma of COPD (5%); 

� hoge bloeddruk (10%); 

� meerder chronische aandoeningen tezamen (1%) 

 

Ruim de helft van de patiënten bevond zich thuis tijdens het voorval dat aanleiding voor het 

bellen van 1-1-2 was. Bijna 1 op de 5 personen bevond zich op straat, hetzij als voetganger (4%), 

hetzij als fietser (6%), hetzij als automobilist (9%). Andere plaatsen die worden genoemd zijn: 

� in een winkelcentrum; 

� op het werk; 

� in een horeca- of uitgaansgelegenheid; 

� in een vakantiepark; 

� in een sportaccommodatie of 
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� bij familie of kennissen. 

In ruim 80% van de gevallen is het het ambulancepersoneel dat het besluit neemt om personen 

niet naar het ziekenhuis te vervoeren. Een kleine 6% van de patiënten zegt zelf dat besluit te 

hebben genomen. Iets meer dan 6% geeft aan het besluit tezamen met het ambulancepersoneel 

te hebben genomen.  

Van de mensen die zelf hebben besloten om niet naar het ziekenhuis te worden vervoerd (n = 35) 

is nagenoeg 70% ter plekke behandeld; reden waarom ze vervoer naar het ziekenhuis niet nodig 

vonden. Ruim een kwart van deze respondenten besloot om een andere reden om niet naar het 

ziekenhuis te worden vervoerd: zij vonden hun klachten niet ernstig genoeg. Zes procent van de 

respondenten die niet naar het ziekenhuis vervoerd wilden worden gaf aan dat ze ‘niet van 

ziekenhuizen hielden’. Onder de 35 mensen die besloten om niet naar het ziekenhuis te worden 

vervoerd bevonden zich 4 personen die zelf de ambulance hadden gebeld. 

In een klein aantal gevallen (ruim 3%) is de patiënt in plaats van naar het ziekenhuis door de 

ambulance naar huis gebracht. In de helft van de 223 gevallen dat een ambulance uitrukte vond 

geen behandeling plaats en bleef de betrokkenheid van het ambulancepersoneel beperkt tot een 

advies. In slechts drie procent van de gevallen is de ambulance naar zeggen van de respondent 

direct weer weg gegaan, dus zonder behandeling of advies. 

De tevredenheid van patiënten die een EHTP-rit hebben ondergaan is, ondanks het feit dat ze 

niet naar het ziekenhuis zijn vervoerd, hoog te noemen. Ruim 90% geeft aan ‘zeer zeker’ 

tevreden te zijn. Drie procent is ‘enigszins’ tevreden. Slechts 1.3% van de respondenten is niet 

tevreden en eveneens 1.3% heeft geen mening over de afhandeling van hun klacht door het 

ambulancepersoneel. Vier procent van de respondenten heeft deze vraag niet ingevuld. 

Door de respondenten wordt een groot aantal oorzaken aangegeven voor de klachten die 

aanleiding waren voor het bellen van een ambulance. Opmerkelijk is dat vaak, in 10% van de 

gevallen, wordt vermeld dat deze oorzaak nog steeds niet bekend is. Straatongevallen worden 

nog net iets vaker als oorzaak vermeld (11%). Problemen met het hart (8%) en ontregelde 

bloedsuiker (7%) staan op de derde en vierde plaats en alle overige oorzaken hebben een 

frequentie van voorkomen die onder de 5% ligt. 

 

3.3.6 Stellingen 

In de vragenlijst is ook een aantal stellingen opgenomen. Met deze stellingen werd beoogd een 

beeld te verschaffen van de ideeën die er bij de respondenten leven over de redenen waarom 

een beroep op de spoedzorg gedaan kan worden en welk loket daarvoor aangewezen is. 

Tabel 24 toont de mening van de respondenten op de vraag of het bellen van 1-1-2 alleen 

toegestaan is als het om personen gaat met ernstige spoedeisende problematiek. 
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TABEL 24 HET BELLEN VAN 1-1-2 VOOR EEN AMBULANCE MAG ALLEEN BIJ ERNSTIGE SPOEDEISENDE 
 PROBLEMEN DIE GEEN UITSTEL DULDEN 

  n (%) 

ik heb daar geen mening over   4 (1.8) 

helemaal niet mee eens  5 (2.2) 

niet mee eens  28 (12.6) 

mee eens  85 (38.1) 

helemaal mee eens  94 (42.2) 

niet ingevuld   7  (4.4) 

  

Totaal  223  (100) 

 
Opvallend is dat zo’n 15% van de respondenten deze stelling niet onderschrijft. Zij zijn 

derhalve van mening dat 1-1-2 ook gebeld kan worden bij problemen zonder spoedeisend 

karakter. 

Tabel 25 toont het antwoord op de vraag of het voor de klant / patiënt onvoldoende duidelijk 

is voor welke problemen men waar (1-1-2, HAP of SEH) terecht kan. Een groot aantal 

mensen (bijna de helft!) geeft aan het met deze stelling eens te zijn. Dat duidt erop dat ook 

een gebrek aan kennis bij de burger een bijdrage kan leveren aan de stijging van het aantal 

EHTP-ritten. 

 

TABEL 25 VOOR DE KLANT / PATIËNT IS HET ONVOLDOENDE DUIDELIJK VOOR WELKE MEDISCHE  
 PROBLEMEN MEN TERECHT KAN BIJ 112 EN VOOR WELKE PROBLEMEN BIJ DE HAP OF SEH 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   18 (8.1) 

helemaal niet mee eens  17 (7.6) 

niet mee eens  68 (30.5) 

mee eens   80 (35.9) 

helemaal mee eens  27 (12.1) 

niet ingevuld   13  (5.8) 

  

Totaal  223  (100) 

 

Tabel 26 geeft weer of de respondenten van mening zijn dat de huisarts een belangrijke taak 

heeft bij de behandeling van spoedeisende medische problemen. Ruim 70% van de EHTP-

patiënten onderschrijft deze stelling. Toch geeft ook 1 op de 5 respondenten aan het niet met 

deze stelling eens te zijn. Zij rekenen spoedeisende hulp dus niet tot het takenpakket van de 

huisarts. 
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TABEL 26 DE HUISARTS HEEFT EEN BELANGRIJKE TAAK BIJ DE BEHANDELING VAN SPOEDEISENDE  
 MEDISCHE PROBLEMEN 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   12 (5.4) 

helemaal niet mee eens  9 (4.0) 

niet mee eens  38 (17.0) 

mee eens  106 (47.5) 

helemaal mee eens  52 (23.4) 

niet ingevuld   5  (2.3) 

  

Totaal  222  (100) 

 
In tabel 27 wordt het antwoord van respondenten weergegeven op de vraag of men bij medische 

problemen ’s avonds de huisartsenpost kan bellen als men het overdag op het werk of thuis te 

druk heeft gehad. Nagenoeg een kwart van de ondervraagden, een opmerkelijk groot aantal, 

geeft aan dat dat inderdaad kan. Ruim tweederde is van mening dat dit niet mogelijk is. 
 
TABEL 27 ALS IEMAND OVERDAG OP HET WERK OF THUIS TE DRUK HEEFT GEHAD OM NAAR DE  
 HUISARTS TE GAAN, KAN MEN BIJ EEN MEDISCH PROBLEEM 'S AVONDS DE HAP BELLEN 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   12 (5.4) 

helemaal niet mee eens  65 (29.1) 

niet mee eens  84 (38.1) 

mee eens  36 (16.1) 

helemaal mee eens  18 (8.1) 

niet ingevuld   5  (2.2) 

  

Totaal  221  (100) 

 
In tabel 28 staat weergegeven of de ondervraagden van mening zijn dat men ook voor niet 

spoedeisende problemen bij de huisartsenpost terecht kan. Bijna 38% van de respondenten is 

het met deze stelling eens. Iets meer dan de helft onderschrijft de stelling niet. 

 
TABEL 28 MEN KAN OOK VOOR NIET SPOEDEISENDE MEDISCHE PROBLEMEN BIJ DE HUISARTSEN- 
 POST TERECHT 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   15 (6.8) 

helemaal niet mee eens  45 (20.5) 

niet mee eens  70 (32.0) 

mee eens  54 (24.7) 

helemaal mee eens  29 (13.0) 

niet ingevuld   6  (2.7) 

Totaal  219  (100) 
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In tabel 29 wordt aangegeven of EHTP-patiënten vinden dat de huisartsenpost ook voor een 

second opinion kan worden gebruikt. Zevenendertig procent van de ondervraagden is het daar 

mee eens, opnieuw een opmerkelijk hoog aantal. 

  

TABEL 29 WANNEER IEMAND HET NIET EENS IS MET EEN BEHANDELING OF DIAGNOSE VAN DE  
 EIGEN HUISARTS KAN DEZE NAAR DE HAP GAAN VOOR EEN SECOND OPINION 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   21 (9.6) 

helemaal niet mee eens  51 (23.3) 

niet mee eens  61 (27.9) 

mee eens  64 (29.2) 

helemaal mee eens  17 (7.8) 

niet ingevuld   5  (2.3) 

  

Totaal  219  (100) 

 

In tabel 30 staat weergegeven of men vindt dat de huisartsenposten ook een aanloopspreekuur 

moeten hebben. Het aantal respondenten dat deze stelling onderschrijft is iets kleiner dan zij die 

er tegen zijn (36.5 versus 41.1%). Bijna 1 op de 5 respondenten heeft hierover echter geen 

mening. 

TABEL 30 DE HUISARTSENPOSTEN ZOUDEN OOK EEN AANLOOPSPREEKUUR MOETEN HEBBEN 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   41 (18.7) 

helemaal niet mee eens  28 (12.8) 

niet mee eens  62 (28.3) 

mee eens  55 (25.1) 

helemaal mee eens  25 (11.4) 

niet ingevuld   8  (3.7) 

  

Totaal  223  (100) 

 
 
In tabel 31 wordt getoond wat men vindt van de stelling dat bij de keuze tussen huisartsenpost en 

1-1-2 de voorkeur uitgaat naar de laatste. Ruim driekwart van de respondenten is het met deze 

stelling eens en geeft de voorkeur aan 1-1-2. Ongeveer twaalf procent onderschrijft de stelling 

niet. Ruim negen procent van de ondervraagden heeft over deze stelling geen mening. 
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TABEL 31 ALS IK BIJ EEN SPOEDEISEND MEDISCH PROBLEEM MOET KIEZEN TUSSEN DE HAP EN  
 112 VOOR EEN AMBULANCE GAAT MIJN VOORKEUR UIT NAAR EEN AMBULANCE 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   20 (9.1) 

helemaal niet mee eens  5 (2.3) 

niet mee eens  21 (9.4) 

mee eens  76 (34.5) 

helemaal mee eens  91 (41.4) 

niet ingevuld   7  (3.1) 

  

Totaal  220  (100) 

 
 

Tabel 32 toont het antwoord op de vraag of men er goed van op de hoogte is bij welke 

problematiek 1-1-2 en bij welke de huisartsenpost moet worden gebeld. Ruim 17% van de 

ondervraagden geeft aan daar niet goed van op de hoogte te zijn. Ruim driekwart zegt dat wel te 

zijn, waarvan ruim een kwart het zelfs ‘helemaal’ met de stelling eens is. 

  
TABEL 32 IK BEN ER GOED VAN OP DE HOOGTE BIJ WELKE MEDISCHE PROBLEMEN IK 112 VOOR  
 EEN AMBULANCE MOET BELLEN EN BIJ WELKE DE HAP 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   8 (3.6) 

helemaal niet mee eens  3 (1.4) 

niet mee eens  35 (15.9) 

mee eens  110 (50.0) 

helemaal mee eens  58 (26.4) 

niet ingevuld   6  (2.7) 

  

Totaal  220  (100) 

 
 

In de laatste tabel van dit hoofdstuk, tabel 33, worden de antwoorden getoond op de vraag of 

men het moeilijker zou vinden om bij medische problemen die zich ’s avonds, ’s nachts of in het 

weekend voordoen de eigen huisarts te bellen (de situatie vóór invoering van de huisartsen-

posten) dan de huisartsenpost. Ruim 37% geeft aan dat inderdaad moeilijker te vinden. Dit is 

wellicht een aanwijzing dat de anonimisering van de zorg, zoals die mede gestalte heeft 

gekregen met de invoering van huisartsenposten – waar men de diensdoende huisartsen immers 

veelal niet kent – bij kan dragen aan de laagdrempeligheid van de zorg. 
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TABEL 33 IK ZOU HET MOEILIJKER VINDEN OM BIJ MEDISCHE PROBLEMEN 'S AVONDS, 'S NACHTS  
 OF IN HET WEEKEND MIJN EIGEN HUISARTS TE MOETEN BELLEN DAN DE HAP 
  n (%) 

ik heb daar geen mening over   17 (7.7) 

helemaal niet mee eens  33 (14.9) 

niet mee eens  83 (37.4) 

mee eens  50 (22.5) 

helemaal mee eens  32 (14.4) 

niet ingevuld   7  (3.2) 

  

Totaal  222  (100) 

 
 
3.4 Interviews sleutelfiguren 

3.4.1 Onderwerpen interviews 

Tijdens de interviews zijn een aantal onderwerpen aan de orde gekomen, deze zullen in deze 

paragraaf stuk voor stuk aan de orde komen. Daarbij is het van belang aan te stippen dat het hier 

vooral de meningen van ambulanceverpleegkundigen en centralisten van de meldkamer betreft 

en dat deze zeker geen representatieve steekproef vormen. Er zijn vier centralisten van de 

meldkamer geïnterviewd en vijf ambulanceverpleegkundigen.  

 

Knelpunten in de organisatie 

Door zowel de ambulanceverpleegkundigen als door de centralisten van de meldkamer wordt 

genoemd dat de spoedzorg onoverzichtelijk georganiseerd is. Een gevolg daarvan is dat veel 

patiënten niet weten met welke klachten hij of zij waar terecht kan. Daarnaast wordt de zorg 

steeds meer naar huis verplaatst, mensen worden eerder uit het ziekenhuis ontslagen en 

ouderen wonen steeds langer zelfstandig thuis. Vroeger waren de verschillende ambulance-

diensten vooral gericht op vervoer van de patiënt naar het ziekenhuis. Tegenwoordig zijn zij 

steeds meer gericht op zorg en de gezondheid van de patiënt. Hierdoor komt er ook steeds hoger 

geschoold personeel op de ambulance te werken; zowel wat betreft de verpleegkundigen als van 

de chauffeurs. De verwachtingen ten aanzien van het ambulancepersoneel nemen navenant toe. 

Een ambulanceverpleegkundige zei in dat verband; “ik ben maar een verpleegkundige en ik wil 

niet al de verantwoordelijkheden van de huisarts op me nemen”. Bij ongeveer 50% van de EHTP-

ritten vindt overleg met de huisarts over de vraag of de patiënt thuisgelaten kan worden. Het 

advies van de huisarts wordt bijna altijd opgevolgd door het ambulancepersoneel.  

 

 

 

Invoering huisartsenposten 
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Vooral ambulanceverpleegkundigen hebben het idee dat er iets veranderd is na de invoering van 

de huisartsenposten. De telefonische bereikbaarheid van de huisarts dan wel van de 

huisartsenpost is volgens hen slechter geworden. Soms worden patiënten wel tot drie keer toe 

doorgeschakeld. Vooral overdag blijkt dat de huisartsen moeilijk bereikbaar zijn. Dit is onlangs 

nog eens bevestigd in een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, tezamen met het 

NPCF dat op 30 september 2008 naar buiten kwam. Centralisten hebben gemerkt dat mensen 

het telefoonnummer van de huisartsenpost vaak te ingewikkeld of te lang vinden. Veel mensen 

kennen 1-1-2 als alarmnummer, maar veel minder mensen zijn bekend met het nummer van de 

huisartsenpost. Dit moet vaak eerst opgezocht worden hetgeen tijd kost. In Assen is het nummer 

van de huisartsenpost bijvoorbeeld 0900-1120112. Vooral voor ouderen is dit lastig te onthouden 

en wanneer men vergeet er 0900 voor te draaien krijgt men gelijk de meldkamer aan de telefoon. 

Een ander knelpunt dat wordt aangegeven is dat de automatische telefoon-beantwoorders van de 

huisartsenposten niet uniform zijn. Zo wordt er op de band soms wel en soms niet naar 1-1-2 

verwezen. Daarnaast hebben mensen niet altijd het geduld om de bandjes af te luisteren; ze 

willen gelijk zorg en wanneer het ze te lang duurt bellen ze 1-1-2. Het bellen naar 

telefoonnummers van de HAP kost bovendien geld. Het zijn meestal 0900 nummers die ook nog 

eens meer kosten dan reguliere telefoonnummers. Vooral voor ouderen en minder 

draagkrachtigen kan dit een probleem zijn. De centrale meldkamer (1-1-2) kan daarbij altijd 

gebeld worden, ook zonder beltegoed, de HAP niet. Gevolg kan zijn dat er eerst een ambulance 

ter plaatse komt. Wanneer eenmaal aangekomen blijkt dat het huisartsenzorg betreft, belt het 

ambulancepersoneel alsnog de huisarts. Het ambulancepersoneel kan de huisarts of de HAP 

bellen via een speciale spoedlijn. De huisarts komt vervolgens ter plaatse en de ambulance rijdt 

weer leeg terug naar zijn post (of heeft een volgende rit), met als gevolg dat een dergelijke rit 

uitmondt in een EHTP-rit. Ambulanceverpleegkundige en chauffeurs vermeldden tijdens de 

interviews wel dat de huisartsen vroeger overdag (voor de introductie van de HAP’s) ook slecht 

bereikbaar waren. Het kwam dan regelmatig voor dat ze in gesprek waren wanneer er gebeld 

werd. Een patiënt restte dan niet veel meer dan wachten totdat er is opgehangen en het 

regelmatig opnieuw proberen. Wanneer dit vroeger gebeurde reden mensen eerder zelf naar het 

ziekenhuis.  

Niet alleen de telefonische maar ook de fysieke bereikbaarheid van de huisartsenposten laat 

volgens de ambulanceverpleegkundigen soms te wensen over. Inwoners van dorpen wonen vaak 

te ver van de HAP en moeten dan zelf van alles regelen om er te komen om er dan vervolgens 

achter te komen dat de enige huisarts die dienst heeft afwezig is. Een hieraan gelieerd knelpunt 

is dat er door de invoering van de huisartsenposten een groot werkingsgebied voor de 

dienstdoende huisarts is ontstaan. De eigenlijke capaciteit is daardoor afgenomen. Dit merken 

ambulanceverpleegkundigen omdat zij naar patiënten gestuurd worden waar in eerste instantie 

de visitearts van de huisartsenpost heen zou gaan. Door het grote werkingsgebied van de 
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visitearts van de huisartsenpost komt het echter voor dat de visitearts al bezet is en dat er dus 

een ambulance naar de patiënt gestuurd moet worden.  

Hieruit concludeert een aantal ambulanceverpleegkundigen dat veel EHTP-ritten in feite 

huisartsenzorg betreft. Zij wijzen er in dat verband op dat de tijdslimiet van de huisarts veel 

ruimer is dan die van de centrale meldkamer. Zo hoeft de spoed (visite-) arts niet binnen acht 

minuten ter plaatse te zijn en hoeft de doktersassistente de triage niet binnen twee minuten te 

voltooien.  

Een ander gevolg van de invoering van de huisartsenposten is dat de huisarts niet meer ‘de wind 

van voren’ kan geven bij onterechte telefoontjes van patiënten. Voor de invoering van de 

huisartsenposten moest men de eigen huisarts bellen, deze kende de patiënt en wanneer deze te 

vaak onterecht belde kreeg de patiënt dat te horen. Door de invoering van de huisartsenposten is 

zowel de patiënt als de huisarts meer anoniem geworden en patiënten bellen daardoor wellicht 

gemakkelijker buiten kantooruren naar de huisartsenpost. Naast dat patiënten eerder naar de 

huisartsenpost bellen vanwege de anonimiteit is het naar het oordeel van enkele sleutelpersonen 

ook voor huisartsen die overdag een druk spreekuur hebben gemakkelijker geworden een patiënt 

door te verwijzen naar de huisartsenpost wanneer de klachten ’s avond aanhouden of 

verergeren.  

Tot slot is een mogelijk directe oorzaak van de stijging in het aantal EHTP-ritten volgens 

sommige sleutelfiguren gelegen in het feit dat de huisartsenpost patiënten met cardiale klachten 

of klachten die daar op lijken gelijk doorverwijzen naar de ambulancezorg. Deze klachten hoeven 

echter niet altijd te betekenen dat er daadwerkelijk sprake is van hartproblemen. In dit soort 

gevallen komt het voor dat de A1-rit waarmee een ambulance is uitgestuurd uiteindelijk eindigt in 

een EHTP-rit.  

Een aantal geïnterviewde sleutelfiguren wijst erop dat niet alleen het aantal EHTP-ritten in de 

spoedzorg is toegenomen, maar dat de gehele vraag naar spoedzorg toeneemt. Zij denken dan 

ook dat de stijging van het aantal EHTP-ritten inherent is aan de toegenomen zorgvraag en 

beschouwen de toename van het aantal EHTP-ritten niet als een zorgwekkende op zichzelf 

staande tendens.  

  

Verandering van mentaliteit onder patiënten 

Zowel de ambulanceverpleegkundigen, de centralisten van de meldkamer, de doktersassistenten 

en de huisartsen merken dat patiënten steeds mondiger worden en dat de mentaliteit van de 

mensen verandert. Vroeger zou er minder sprake zijn van een ik-cultuur en meer solidariteit 

bestaan. “Als iemand ziek was dan bekommerde je je daar om, nu wordt er eerder een beroep 

gedaan op professionele zorg”, aldus een ambulanceverpleegkundige. In dat verband valt bij een 

huisarts de term protoprofessionalisering, een begrip van de medisch socioloog Abraham de 

Swaan. Hiermee wordt bedoeld dat tegenwoordig via onder andere de televisie en het internet 

mensen meer van ziekten en spoedeisende situaties weten dan vroeger. Toch leidt die 
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toegenomen kennis niet tot een beter inschatten van situaties waarin men zich wel en wanneer 

men zich niet tot de spoedeisende hulpketen kan wenden. “Het is net of door de toegenomen 

kennis onder de burger het potentieel aantal te signaleren alarmbellen is toegenomen, maar waar 

de klepels hangen weet men daarentegen veel slechter dan vroeger”, zo valt uit de mond van 

een huisarts op te tekenen. De medische kennis die vroeger onder burgers beschikbaar was, was 

weliswaar beperkter van omvang, maar over wat men wist bestond minder twijfel en die kennis 

werd ook toegepast, zonder direct een beroep op de professionele hulpverlening te doen. Maar 

mensen worden daarnaast ook steeds claimender, “ik betaal premie en heb dus recht op zorg” is 

bijvoorbeeld een veelgehoorde stelling bij huisartsenposten. Daarnaast is er meer ‘shopgedrag’; 

mensen bellen eerst de huisarts, dan de huisartsenpost en vervolgens 1-1-2 wanneer ze vinden 

niet dat ze niet voldoende geholpen zijn. Volgens een aantal geïnterviewden dragen 

televisieprogramma’s over de spoedeisende hulp bij aan de beeldvorming van patiënten. In deze 

series komt het regelmatig voor dat er mensen zonder enige spoedeisende klachten zich bij de 

eerste hulpafdeling melden. Gevolg is dat er ook in werkelijkheid meer mensen voor niet 

spoedeisende klachten 1-1-2 bellen en ook de huisartsenpost steeds meer wordt gebruikt voor 

‘onnozele kwaaltjes’.  

Volgens een aantal ambulanceverpleegkundigen weten de mensen vaak eigenlijk wel waar ze 

met welke klachten moeten zijn maar wordt men steeds gemakkelijker. Deze mentaliteitsomslag 

schijnt in het westen nog duidelijker zichtbaar te zijn dan in Drenthe. Daar eindigt naar zeggen 

van een ambulanceverpleegkundige ongeveer 60% van de A1-ritten in een EHTP-rit omdat 

vanwege ‘onzin klachten’ wordt gebeld. De geïnterviewde verpleegkundigen geven aan dat 

melders tegenwoordig precies weten wat ze moeten zeggen om te bereiken dat er een 

ambulance komt. Ze maken vaak moedwillig het verhaal erger dan het is en zeggen bijvoorbeeld 

dat de patiënt wegvalt of ‘dood bloedt’. Dan wordt het voor een centralist wel erg moeilijk om 

geen ambulance uit te sturen. 

De mentaliteitsverandering onder de burger heeft ook invloed op het gedrag van omstanders en 

betrokken familieleden. Zo bellen omstanders steeds eerder 1-1-2 zonder dat er iets aan de hand 

hoeft te zijn. Vaak heeft men geen zin of tijd om goed te gaan kijken wat er precies aan de hand 

is, of durft men dat niet. Dit geldt vooral bij straatongevallen. Aangegeven wordt dat omstanders 

vaak reëler aan de telefoon zijn dan de patiënt zelf, maar dat familieleden die 1-1-2 bellen juist 

vaker overdrijven. Vermoedelijk speelt de angst om wellicht hun dierbare te missen hierbij een 

rol.  

Centralisten van de meldkamer en doktersassistenten signaleren ook meer agressie en dan met 

name in de nachten en weekenden. Ook de ambulanceverpleegkundigen beamen dit. Vooral in 

de weekenden wordt een groot gedeelte van de EHTP-ritten veroorzaakt door dronken jongeren. 

Voor ouderen ligt de drempel om 1-1-2 te bellen nog steeds hoog, ook al zijn de klachten ernstig. 

Als ze nog wel eens een EHTP-rit veroorzaken dan komt dat vaak omdat er niet gereageerd 

wordt op de alarmknop die ze indrukken.  
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Triage in de spoedzorg (op de HAP en centrale meldkamer) 

Een aantal geïnterviewde ambulanceverpleegkundigen, maar vooral de doktersassistenten van 

de huisartsenposten plaatsen kanttekeningen bij de huidige uitvoering van de telefonische triage 

op de centrale meldkamer. Dit houdt onder andere verband met het feit dat op de meldkamer het 

uitvragen door de centralist binnen de twee minutennorm moet zijn afgerond waarna de 

beslissing om al of geen ambulance te sturen moet zijn genomen. Deze twee minuten norm is nu 

ongeveer twee jaar in werking en zorgt ervoor dat de centralist onder tijdsdruk een beslissing 

moet maken. De norm maakt volgens de ambulanceverpleegkundigen dat de centralist te snel 

een ambulance stuurt en zij vinden de triage van de meldkamer daarom niet altijd goed 

uitgevoerd. In dat verband wordt aangegeven dat een mogelijke reden dat centralisten te snel 

een ambulance insturen kan zijn gelegen in het feit dat ze bang zijn voor klachtenprocedures bij 

het op onterechte gronden niet laten uitrukken ervan. In dat verband wordt de term ‘juridisering 

van de zorg’ genoemd, die eraan bijdraagt dat centralisten uit angst voor schadeclaims te snel 

een ambulance sturen. Volgens een aantal centralisten worden er daarom nu ook eerder 

ambulances gestuurd naar meldingen die eigenlijk voor de huisarts bestemd zijn.  

Toch betreft een aantal van de EHTP-ritten traumagevallen en wanneer er een dergelijke melding 

binnenkomt op de centrale meldkamer moet er sowieso een ambulance gestuurd worden. Hier 

maakt het dan minder uit hoe er getrieerd is door de centralist, het steekt bij een overduidelijke 

indicatie voor een A1 rit minder nauw. Daarnaast vindt een aantal verpleegkundigen dat een 

centralist niet altijd verantwoordelijk gehouden kan worden voor het teveel sturen van 

ambulances. Deze moet immers in korte tijd (twee minuten) aan de telefoon triëren waarbij de 

centralist vooral afgaat op de melder, hierdoor is het moeilijk de situatie helemaal goed in kaart te 

brengen.  

Tot slot komt uit de interviews met de centralisten naar voren dat sommige centralisten ook wel 

eens over de twee minuten norm heen gaan. De centralist gaat er dan vanuit dat er geen 

juridische aansprakelijkheid is. De centralist kan na afloop vaak wel aangeven waarom over de 

twee minuten grens is heen gegaan. Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld omdat er een slechte 

verbinding was, de patiënt slecht te verstaan was of omdat er speciale aanvullende informatie 

noodzakelijk was over de beschikbaarheid van een ambulance.  

 

Introductie SOLO-ambulances 

Solo-ambulances worden ingezet van acht uur ’s ochtends tot vijf uur ‘s middags en vooral 

gebruikt bij niet levensbedreigende situaties en als assistentie bij reanimaties. Wanneer er bij de 

centrale meldkamer een ‘reanimatie’ melding binnenkomt wordt er zowel een team 

(ambulanceverpleegkundige en chauffeur) als een solo-ambulance gestuurd 

(ambulanceverpleegkundige). Dit omdat er bij een reanimatie minstens drie mensen nodig zijn. 

Ook bij grote ongelukken worden ter assistentie worden regelmatig solo-ambulances ingezet. 

Deze ritten worden dan bestempeld als EHTP-rit want er kan vanzelfsprekend geen patiënt met 
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deze ambulances vervoerd worden. Voordeel van de soloambulances voor de 

ambulancediensten is dat de vervoerscapaciteiten op peil worden gehouden omdat de 

ambulances waarmee wel een patiënt vervoerd kan worden achter de hand blijven. Een ervaren 

ambulancechauffeur en een aantal ambulanceverpleegkundigen voorspellen dat als elke 

ambulanceverpleegkundige ook diensten op de solo-ambulance zou draaien het aantal EHTP-

ritten zal dalen. Onervaren verpleegkundigen vervoeren namelijk vaker op onterechte gronden 

patiënten naar het ziekenhuis dan ervaren verpleegkundigen. Wanneer ze ook diensten op de 

solo zouden draaien worden ze meer bekend met verschillende niet daadwerkelijk spoedeisende 

problematiek van patiënten en kunnen ze in het vervolg eerder besluiten een patiënt niet te 

vervoeren (thuis te laten).  

 

Toename mobiele telefonie 

De stijging van het 06-bezit beschouwen zowel centralisten van de meldkamer als 

ambulanceverpleegkundigen en doktersassistenten als een belangrijke reden waardoor het 

aantal EHTP-ritten is toegenomen. Sommige omstanders bellen namelijk 1-1-2 wanneer ze een 

ongeluk zien gebeuren maar rijden vervolgens gewoon door zonder polshoogte te nemen. De 

melder heeft daardoor de situatie vaak niet ingeschat, terwijl een ambulance achteraf soms niet 

noodzakelijk bleek bij het ongeluk. Daarnaast komen er in het algemeen meer meldingen binnen 

bij de centrale meldkamer maar dit hoeft niet per se te leiden tot meer ritten. Een reden hiervoor 

kan zijn dat er meer mensen bellen voor hetzelfde ongeluk. Dat meer mensen een mobiele 

telefoon gebruiken bij ongelukken is ook te zien aan het verminderde gebruik van praatpalen. 

Mensen rijden vaak verder wanneer ze een ongeluk gezien hebben en bellen in de auto 1-1-2.  

 

Samenvattend zijn de belangrijkste mogelijke oorzaken van een toename in het aantal EHTP-

ritten die genoemd worden door de geïnterviewde sleutelfiguren: 

- mentaliteitsverandering onder de burgers, mede door de toegenomen kennis in de breedte, 

maar zeker niet in de diepte; 

- invoering van de huisartsenposten (slechte (telefonische) bereikbaarheid, groot 

werkingsgebied van de visitearts, toegenomen anonimiteit); 

- niet toereikende of slecht uitgevoerde triage. 

 

Suggesties van de sleutelfiguren 

Er is een aantal suggesties door de sleutelfiguren gegeven. Zo is door verschillende 

ambulanceverpleegkundigen en centralisten aangegeven dat de bereikbaarheid van de spoed 

(visite-) arts van de huisartsenpost verbeterd moet worden. Een aantal centralisten is voor een 

aanloopspreekuur van de huisartsenpost in de avonduren. Ook zouden er meer huisartsen dienst 

moeten hebben op de HAP, omdat deze nu onderbezet is. Een andere suggestie die vaak 

genoemd werd is dat er betere voorlichting naar de burger moet komen. Met name moet duidelijk 



© TGO / UMCG Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en Spoedzorg 50  

gemaakt worden wat wel en geen spoedindicatie is. Daarvoor is betere voorlichting over het 

gebruik van 1-1-2 noodzakelijk. Men moet weten waar men terecht kan met welke klachten. Deze 

voorlichting zou bijvoorbeeld met spotjes op televisie en advertenties in kranten vorm kunnen 

krijgen. Ten slotte kwam naar voren dat verschillende sleutelfiguren wel iets zien in één 

geïntegreerde meldkamer van zowel de huisartsenpost als de huidige centrale meldkamer. Als 

voordeel van een dergelijke geïntegreerde meldkamer wordt genoemd dat men ook makkelijker 

zicht heeft op waar dienstdoende huisartsen zich bevinden. Vooral personeel van de 

ambulancedienst en van de centrale meldkamer zien de voordelen van een geïntegreerde 

meldkamer. Huisartsen zijn niet echt voorstander van een dergelijke meldkamer. Zo vertelde een 

huisarts dat veel (andere) huisartsen bang zijn om in een dergelijk systeem hun autonomie te 

verliezen. Zij wijzen erop dat een dergelijke geïntegreerde meldkamer in het verleden al eens is 

gerealiseerd maar dat daar toen door de inspectie een stokje voor werd gestoken omdat niet aan 

de norm werd voldaan dat er permanent een toezichthoudende huisarts bij aanwezig moest zijn. 

Met de huisartsen en doktersassistenten is ook de optie besproken om de toevloed naar de 

doktersposten af te remmen door kosten in rekening te brengen voor een bezoek, bijvoorbeeld in 

de vorm van een eigen bijdrage. Hoewel men verwacht dat dit van invloed zal zijn op het 

onterechte gebruik van de huisartsenposten gaat deze strategie echter wel ten koste van de 

patiënten die zich op terechte gronden tot de dokterspost wenden. Het alleen in oneigenlijke 

situaties doorberekenen van kosten aan de cliënt, dus louter dan wanneer op onterechte gronden 

gebruik van de huisartsenpost is gemaakt, lijkt niet haalbaar volgens de geïnterviewden. De 

belangrijkste reden daarvoor is dat er geen gouden standaard bestaat op basis waarvan 

medische spoedzorg en reguliere zorg valt te scheiden. Soms blijkt pas achteraf dat een 

aanvankelijk onbeduidend lijkende klacht toch medisch spoedeisend was. En zelfs een definitieve 

medische diagnose kan niet als gouden standaard dienen, want bij een klacht die met een 

medisch spoedeisende situatie kan worden geassocieerd is het terecht dat een beroep op de 

huisartsenpost wordt gedaan, ook al blijkt de oorzaak van deze klacht achteraf ‘onschuldig’ te 

zijn.  

 

3.5 Analyse van protocollen (LSMA en NHG) 

In het projectvoorstel is opgenomen om de LSMA-standaard, die door de meldkamer bij de triage 

wordt gebruikt en de NHG-leidraad, die dient als ondersteuning van de triage van 

doktersassistenten bij de huisartsenposten, ten aanzien van twee klachten c.q. ziektebeelden te 

vergelijken, namelijk de klacht ‘duizeligheid’ (als meest verwant met ‘onwelwording’) en de ‘klacht 

pijn op de borst’. De reden om beide protocollen op deze klachten te vergelijken was gelegen in 

het feit dat er een overlap wordt geconstateerd in het soort patiënten dat de spoedeisende 

hulpketen via de meldkamer binnenstroomt en het soort patiënten dat via de huisartsenpost een 

beroep doet op acute zorg (zie hoofdstuk 1). Een goed op elkaar aansluitende triage van de 

centralisten van de meldkamer en de doktersassistenten van de huisartsenpost zou een overlap 
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in patiënten moeten voorkomen. Als er echter een overlap in de protocollen zichtbaar is, dan 

bestaat er een theoretische verklaring voor de gesignaleerde overlap in het soort patiënten, zo 

was de veronderstelling bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel. Bij het bestuderen van de 

status en de inhoud van beide protocollen (hoe worden ze ingezet, als naslagwerk of als 

uitvraagprotocol en hoeveel ruimte laten ze voor eigen interpretatie van de persoon die de triage 

uitvoert) werd duidelijk dat het vergelijken van de protocollen op het niveau van ziektebeelden, 

tegen de achtergrond van de vraag of zij aanleiding kunnen zijn tot een overlap van 

patiëntenstromen, niet realistisch is. Een korte beschrijving van beide protocollen c.q. 

standaarden kan dit toelichten. 

 

Het LSMA (bron: Handleiding LSMA, LAMP 2005) 

Het LSMA ondersteunt de centralist in het nemen van de juiste beslissingen, maar neemt de 

functie van de centralist niet over. Het is geen handelingsschema noch een checklist van vragen 

die gesteld zouden kunnen/moeten worden (LAMP 2005). Het LSMA dient dan ook niet perse bij 

iedere melding te worden gebruikt en dient primair als een naslagwerk. In de handleiding van het 

protocol wordt zelfs gesteld dat operationeel gebruik van het LSMA idealiter zoveel mogelijk moet 

worden voorkomen. Navraag bij de meldkamer in Assen bevestigt deze status. Geen van de 

centralisten gebruikt het LSMA als uitvraagmethode, wel wordt bij twijfel over het correct verlopen 

van een complexe triage het LSMA na afloop wel eens ingezien en dan met name om vast te 

stellen of er ‘niets over het hoofd is gezien’.  

Aan de hand van de processtappen van het meldkamerproces worden geeft het LSMA relevante 

informatie per toestandsbeeld en worden 20 hoofdgroepen aangegeven op basis van de ABCD-

methodiek (‘threat first what kills first’). Naast de ABCD-hoofdgroepen is een indeling per 

specialisme aangegeven.  

 

De NHG-leidraad (bron: NHG-telefoonwijzer 2007) 

In de NHG-leidraad worden in 60 hoofdstukken klachten besproken; elk hoofdstuk draagt de 

naam van een klacht. Daarnaast bevat de leidraad een algemeen hoofdstuk over triage en 

urgentie. De 60 klachten hoofdstukken zijn onderverdeeld in vier rubrieken: 

 

1. TRIAGECRITERIA 

De triagecriteria dienen voor het vaststellen van de urgentie, waarbij aan de hand van de 

informatie van de patiënt en de antwoorden op de vragen de urgentieklassen worden bepaald. Er 

zijn vier urgentieklassen, te weten ‘levensbedreigend’, ‘spoed’, ‘dringend’ en ‘routine’. Bij ‘spoed’ 

of ‘levensbedreigend’ informeert de assistente meteen de huisarts. Bij ‘dringend’ regelt zij een 

afspraak binnen enkele uren, een (telefonisch) consult of een huisbezoek. Bij ‘routine’ is de 

huisarts wel nodig, maar is er geen tijdsdruk.  
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2. VRAGEN 

De vragen staan in een logische volgorde en zijn gericht op de triage en het geven van advies. 

De vragen zijn een hulpmiddel bij het vaststellen van de urgentie. 

3. ADVIES 

De assistente geeft voorlichting en advies als de klacht niet valt onder een van de triagecriteria, 

of ter overbrugging tot er contact is met de huisarts. 

4. ACHTERGRONDINFORMATIE 

Hier wordt uitleg gegeven over de begrippen in de drie andere rubrieken. 

 

De NHG-leidraad dient als leidraad voor triage en telefonisch advies. Het zijn geen speciaal op 

de assistente gerichte NHG-standaarden en ook geen beroepsgebonden richtlijnen. De huisarts 

blijft verantwoordelijk voor wat er in de praktijk of op de huisartsenpost gebeurt, inclusief het 

handelen van de assistente. In de huisartsenzorg betekent triage het door de assistente 

beoordelen en selecteren van de urgentie van de hulpvraag. Vervolgens bepaalt zij de wijze 

waarop de klacht het beste – in een (telefonisch) consult of door een huisbezoek – kan worden 

behandeld. De urgentieklasse geeft de snelheid aan waarmee de assistente de huisarts 

informeert. 

 

Samenvattend en concluderend 

Vergelijking van beide protocollen op het niveau van ziektebeelden, met als doel een eventuele 

theoretische overlap vast te stellen, die een verklaring kan zijn voor de overlap in het soort  

patiënten dat de huisartsenpost bezoekt en een beroep op ambulancevervoer doet, is om 

meerdere redenen niet goed mogelijk. Ten eerste zijn beide protocollen geen uitvraagprotocollen. 

Dat betekent dat zij niet zijn bedoeld om als een soort stroomdiagram vanachter de telefoon bij 

een triagegesprek te worden gebruikt. Zouden ze wel als zodanig worden gebruikt dan laten ze 

ten tweede de triagist veel ruimte om zelf te interpreteren. Daarmee wordt het moeilijk om vast te 

stellen of het protocol inhoudelijk aanleiding kan zijn tot de geconstateerde patiëntenoverlap of 

dat die overlap uit deze interpretatieruimte voortkomt. Ten derde is de onderlinge verwijzing 

tussen de protocollen niet eenduidig. De NHG-leidraad geeft aan de hand van een urgentiecode 

aan wanneer en hoe snel de doktersassistente de hulp van een huisarts dient in te roepen en hoe 

de klacht het beste kan worden behandeld. Er wordt daarbij niet op klachtniveau aangegeven 

wanneer moet worden doorverbonden naar de meldkamer c.q. de ambulancedienst. Andersom 

geeft het LSMA wel een aantal suggesties in welke situaties de huisarts kan worden 

ingeschakeld. Maar deze inzet van de huisarts kan ook aanvullend in plaats van vervangend zijn. 

In de vierde en laatste plaats loopt de structuur van de protocollen, evenals het doel ervan sterk 

uiteen, hetgeen vergelijking zeer moeilijk maakt. Een uitspraak of de protocollen aanleiding 

kunnen zijn voor de overlap in patiëntenstromen kan derhalve niet goed worden beantwoord. Dat 

de interpretatieruimte die de protocollen bieden daartoe aanleiding kan zijn lijkt waarschijnlijk.  
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3.6 Onderzoek naar de volledigheid van de triage 

3.6.1 EHTP- en niet EHTP-ritten 

De beoordeling van de bandopnames door twee onafhankelijke beoordelaars is begin november 

2009 afgerond. Aan de hand van een aantal tabellen, die telkens van commentaar zijn voorzien,  

zullen hieronder de belangrijkste resultaten gepresenteerd worden.  

 

De aard van de klachten en het soort rit 

Tabel 34 toont de meldcode afgezet tegen het soort rit (EHTP of niet EHTP). Twee meldcodes 

c.q. indicaties springen er uit, niet alleen vanwege de frequentie waarmee zij voorkomen, maar 

tevens gezien het type rit waartoe zij meestal aanleiding zijn. Code 318 (pijn op de borst) leidt in 

80% van de gevallen tot een niet-EHTP, dat wil zeggen een rit die ook daadwerkelijk bij het 

ziekenhuis eindigt. Pijn op de borst vormt in 15.3% van de onderzochte ritten aanleiding tot een 

ambulancerit, die in 20% in een EHTP-rit eindigt. De andere code die eruit springt bevindt zich 

onderaan in de tabel en betreft code 570 (onwelwording), die in 35.7% van de gevallen de 

oorzaak van de rit was en in 66% van de gevallen tot een EHTP-rit leidde.  

  

TABEL 34 MELDCODE VERSUS AL OF GEEN EHTP-RIT 
 EHTP (%) Niet-EHTP (%) Totaal (%) 

code 300: indicatie onbekend 0 (0) 1 (100) 1  (100%) 

code 318: pijn op de borst 3 (20) 12 (80) 15  (100%) 

code 320: interne klacht algemeen 1 (100) 0 (0) 1  (100%) 

code 324: hartritmestoornis  1 (33) 2 (67) 3  (100%)) 

code 325: hartinfarct 1 (33) 2 (67) 3  (100%) 

code 326: reanimatie 0 (0) 2 (100) 2  (100%) 

code 327: ademhalingsmoeilijkheden 2 (50) 2 (50) 4 (100%) 

code 333:  acute buikklachten 2 (100) 0 (0) 2 (100%) 

code 334: vermoedelijk overleden 2 (100) 0 (0) 2 (100%) 

code 340: CVA (beroerte) 1 (25) 3 (75) 4 (100%) 

code 341: epilepsie 4  (67) 2 (33) 6 (100%) 

code 500:  overige klachten 1  (25) 3 (75) 4 (100%) 

code 510: verkeersongeval 3   (37) 5 (63) 8 (100%) 

code 520: straatongeval 3  (100) 0 (0) 3 (100%) 

code 540: huisongeval 2  (50) 2 (50) 4 (100%) 

code 550: sportongeval 1  (100) 0 (0) 1 (100%) 

code 570: onwelwording 23  (66) 12 (34) 35 (100%) 

    

Totaal    50  (51) 48 (49) 98 (100%) 
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Pijn op de borst en onwelwording zijn daarmee klaarblijkelijk indicaties die vaak tot een rit leiden, 

maar die uiteenlopende gevolgen hebben; de eerste klacht is doorgaans aanleiding voor een 

ziekenhuisbezoek, terwijl de tweede in de meeste gevallen niet tot vervoer naar het ziekenhuis 

leidt en in een EHTP-rit eindigt. In tabel 35 is de meldcode afgezet tegen de volledigheid van de 

triage. IN eerste instantie is een tweedeling gemaakt van deze volledigheid aan de hand van het 

LSMA-protocol, namelijk tussen centralisten die alle stappen van het protocol hebben doorlopen 

en zij die 1 of meerdere stappen daarvan niet hebben doorlopen. 

  

TABEL 35 MELDCODE VERSUS DE VOLLEDIGHEID VAN DE TRIAGE 
 alle stappen 

doorlopen 
1 of meerdere 
niet doorlopen 

Totaal (%) 

code 300: indicatie onbekend 1 (100)  (0) 1  (100%) 

code 318: pijn op de borst 12 (80) 3 (20) 15  (100%) 

code 320: interne klacht algemeen 0 (0) 1 (100) 1  (100%) 

code 324: hartritmestoornis  2 (67) 1 (33) 3  (100%)) 

code 325: hartinfarct 0 (0) 3 (100) 3  (100%) 

code 326: reanimatie 1 (50) 1 (50) 2  (100%) 

code 327: ademhalingsmoeilijkheden 1 (25) 3 (75) 4 (100%) 

code 333:  acute buikklachten 0 (0) 2 (100) 2 (100%) 

code 334: vermoedelijk overleden 0 (0) 2 (100) 2 (100%) 

code 340: CVA (beroerte) 3 (75) 1 (25) 4 (100%) 

code 341: epilepsie 2  (33) 4 (67) 6 (100%) 

code 500:  overige klachten 2  (50) 2 (50) 4 (100%) 

code 510: verkeersongeval 4   (50) 4 (50) 8 (100%) 

code 520: straatongeval 1  (33) 2 (67) 3 (100%) 

code 540: huisongeval 2  (50) 2 (50) 4 (100%) 

code 550: sportongeval 0  (0) 1 (100) 1 (100%) 

code 570: onwelwording 5  (14) 30 (86) 35 (100%) 

    

Totaal       36  (37) 62 (63) 98 (100%) 

 

 

Uit de tabel blijkt dat bij pijn op de borstklachten in 80% van de gevallen alle stappen van het 

LSMA-protocol worden doorlopen, terwijl bij de klacht onwelwording in 86% van de gevallen 1 of 

meerdere stappen van dit protocol worden overgeslagen. Blijkbaar is de mate waarin centralisten 

zich aan het LSMA-protocol houden afhankelijk van de aard van de klachten. 

In tabel 36 zijn de codes en daaraan gekoppelde klachten gegroepeerd tot vier categorieën, te 

weten circulatie, ongevallen, onwelwording en overig. 
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TABEL 36 GECATEGORISEERDE KLACHTEN VERSUS AL OF GEEN EHTP-RIT 
Klachtengroep en codes EHTP (%) Niet-EHTP (%) Totaal (%) 

circulatie: 318, 324, 325, 326, 340 6 (22) 21 (78) 27  (100%) 

ongevallen: 510, 520, 540, 550 9 (56) 7 (44) 16  (100%) 

onwelwording: 570, 341, 334, 327 31 (66) 16 (34) 47  (100%) 

overig:  300, 320, 333, 500  4 (50) 4 (50) 8  (100%)) 

    

Totaal 50 (51) 48 (49) 98  (100%) 

 

Uit de tabel blijkt dat de codes die in de klachtengroep onwelwording zijn ondergebracht (570, 

341, 334, 327) het meeste tot een EHTP-rit leiden, namelijk in 66% van de gevallen. De codes 

die onder de klachtengroep ‘circulatie’ vallen zijn daarentegen in 78% van de gevallen aanleiding 

voor een rit naar het ziekenhuis en leiden veel minder vaak tot een EHTP-rit. 

In tabel 37 zijn de gegroepeerde klachtencodes afgezet tegen de mate waarin de centralist zich 

aan het protocol heeft gehouden. 

 
TABEL 37 GECATEGORISEERDE KLACHTEN VERSUS DE VOLLEDIGHEID VAN DE TRIAGE 
Klachtengroep en codes alle stappen 

doorlopen 
1 of meerdere 
niet doorlopen 

Totaal (%) 

circulatie: 318, 324, 325, 326, 340 18 (67) 9 (33) 27  (100%) 

ongevallen: 510, 520, 540, 550 7 (44) 9 (56) 16  (100%) 

onwelwording: 570, 341, 334, 327 8 (17) 39 (83) 47  (100%) 

overig:  300, 320, 333, 500  3 (37) 5 (63) 8  (100%)) 

    

Totaal 36 (37) 62 (63) 98  (100%) 

 

Ook in deze tabel valt op dat de klachten die onder de categorie ‘onwelwording’ vallen het meest 

frequent verband houden met het niet goed doorlopen van het LSMA-protocol; in 83% van de 

ritten die onder deze klachtengroep zijn uitgegeven zijn één of meerdere stappen van het 

protocol niet gevolgd. Toetsing met een Chi-kwadraat toets laat zien dat de klachtengroepen 

significant verschillen wat betreft de mate waarin de centralisten zich aan het protocol hebben 

gehouden (p < 0.001). 

In tabel 38 wordt de volledigheid van de triage gekruist met de vraag of een rit in een EHTP-rit 

eindigt. Uit de tabel blijkt dat bandopnamen waarbij de centralisten alle stappen hebben 

doorlopen in 19% van de gevallen tot een EHTP-rit leidden. Indien echter één of meerdere 

stappen van het LSMA-protocol niet waren doorlopen leidde dit in 69% van de gevallen wel tot 

een EHTP-rit. Toetsing met een Chi-kwadraat laat zien dat de cellen in tabel 41 significant 

verschillen en dat derhalve de volledigheid van de triage en het al of niet ontstaan van een 

EHTP-rit met elkaar samenhangen (p < 0.001); naarmate men zich minder aan het protocol houdt 

is de kans op een EHTP-rit dus groter. 
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 TABEL 38 VOLLEDIGHEID VAN DE TRIAGE VERSUS AL OF GEEN EHTP-RIT 
Volledigheid triage EHTP Niet EHTP Totaal (%) 

Alle stappen doorlopen 7 (19) 29 (81) 36  (100%) 

Eén of meerdere stappen niet doorlopen 43 (69) 19 (31) 62  (100%) 

    

Totaal 50 (51) 48 (49) 98  (100%) 

 

Aantal jaren ervaring en achtergrond centralist 

In tabel 39 wordt voor alle ritten het verband getoond tussen de ervaring van de centralist en hun 

achtergrond (verpleegkundige of niet). 

 

TABEL 39 VERDELING VAN DE KENMERKEN VAN DE CENTRALIST (ERVARING EN ACHTERGROND) OVER DE 98  
  GEANALYSEERDE RITTEN 
Ervaring centralist verpleegkundige geen 

verpleegkundige 
Totaal (%) 

Geen of weinig ervaring (0-5 jaar) 13 (93) 1 (7) 14  (100%) 

Gemiddelde ervaring (5-8 jaar) 35 (88) 5 (12) 40  (100%) 

Veel ervaring (8-29 jaar) 29 (66) 15 (34) 44  (100%) 

    

Totaal 77 (79) 21 (21) 98  (100%) 

 

Uit de tabel blijkt dat in nagenoeg 80% van alle 98 ritten de triage is gedaan door een centralist 

met een verpleegkundige achtergrond. Betrof het een centralist met geen of weinig ervaring dan 

was dat in 93% van de gevallen een verpleegkundige. Betrof het een centralist met een 

gemiddelde ervaring dan ging het in 88% van de gevallen om een verpleegkundige en betrof het 

een centralist met veel ervaring dan ging het in 66% van de gevallen om een verpleegkundige. Er 

valt derhalve een trend te signaleren dat met het klimmen der jaren ervaring het aantal 

verpleegkundigen afneemt, hoewel dit geen statistisch significante bevinding blijkt te zijn. 

Opvallend is dat na verdere analyse blijkt dat noch het feit of iemand een verpleegkundige 

achtergrond heeft, noch het aantal jaren ervaring als centralist van invloed blijken te zijn op de 

volledigheid van de triage. 

 

Gespreksduur 

In tabel 40 wordt de duur van de gesprekken weergegeven in het aantal seconden. Hierbij zijn 

drie groepen gemaakt, namelijk van gesprekken die korter dan een minuut duurden, gesprekken 

die langer dan een minuut en korter dan twee minuten duurden en gesprekken die langer dan 

twee minuten (de uitvraagnorm) duurden. 
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TABEL 40 GESPREKSDUUR VAN DE BANDOPNAMEN 
Gespreksduur n  (%) 

< 60 seconden 29 (30) 

60 – 120 seconden 50 (51) 

> 120 seconden 19 (19) 

  

Totaal 98 (100) 

 

Uit de tabel blijkt dat bij nagenoeg éénvijfde van de ritten de uitvraagnorm werd overschreden. Bij 

30% van de ritten had de centralist echter voldoende aan één minuut uitvraagtijd. 

In tabel 41 is de gespreksduur afgezet tegen de volledigheid van de triage, gemeten aan het 

aantal stappen dat van het LSMA-protocol is gevolgd. 

 

TABEL 41 GESPREKSDUUR VERSUS VOLLEDIGHEID TRIAGE 
Gespreksduur alle stappen 

doorlopen 
1 of meerdere 
stappen niet 

Totaal (%) 

< 60 seconden 16 (55) 13 (45) 29  (100%) 

60 – 120 seconden 14 (28) 36 (72) 50  (100%) 

> 120 seconden 6 (32) 13 (68) 19  (100%) 

    

Totaal 36 (37) 62 (63) 98  (100%) 

 

De tabel laat een opmerkelijk resultaat zien, namelijk dat vooral in situaties met een korte 

gespreksduur alle stappen van het LSMA-protocol worden doorlopen. Toetsing met de Chi-

kwadraat laat zien dat het hier om een significant verband gaat (p < 0.05). Blijkbaar is niet de 

uitvraagtijd zelf een garantie voor een goede volledigheid van de triage, in de zin van des te 

langer deze is des te beter, maar heeft de volledigheid met iets anders te maken. Dat deze 

uitvraagtijd zelf niet bepalend is wordt nog eens bevestigd door het feit dat de gemiddelde 

uitvraagtijd bij EHTP-ritten hoger ligt dan bij niet-EHTP-ritten (101 versus 79 seconden) en dat dit 

een significant verschil betreft bij toetsing met een t-toets (p < 0.05). 

Als men de gemiddelde tijdsduur vergelijkt tussen het wel of niet aanwezig zijn van alle 

verschillende klachten dan is er slechts één klacht die een significant verschil laat zien. Tabel 42 

toont dat er een verschil in tijdsduur van de triage bestaat tussen gesprekken waarbij het wel en 

gesprekken waarbij het niet om pijn op de borst klachten gaat. De gemiddelde gespreksduur bij 

geen pijn op de borstklachten is ruim 94 seconden, terwijl de gemiddelde gespreksduur bij pijn op 

de borstklachten ruim 67 seconden is. Toetsing met een t-toets laat zien dat het hier om een 

significant verschil gaat (p < 0.05).  
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TABEL 42  GESPREKSDUUR VERSUS AL OF NIET PIJN OP DE BORST 
Wel of geen pijn op de borst n  gem.  SD 

geen pijn op de borst 81 94.7  44.8 

wel pijn op de borst 15 67.3  55.7 

  

Totaal 96  

 

Opmerkelijk is dat indien men de klachten indeelt in ‘wel’ of ‘geen’ onwelwording, de 

klachtengroep waaronder de meeste EHTP-ritten vallen, er geen opvallend verschil te signaleren 

valt. Blijkbaar is pijn op de borst door de duidelijkheid van deze klacht een klacht die zowel tot 

een korte gespreksduur als tot een kwalitatief goede triage leidt. 

 

Geslacht melder 

Het geslacht van de melder blijkt zoals gezegd volgens de literatuur van invloed te zijn op de 

beslissing binnen de triage (Arslanian-Engoren, 2001). Mannen blijken eerder in een hoge 

urgentieklasse terecht te komen dan vrouwen. In dit onderzoek is gekeken of dat geslacht 

samenhangt met de volledigheid van de triage. Tabel 43 laat het geslacht van de melder zien, 

afgezet tegen deze volledigheid. 

 

TABEL 43 GESLACHT MELDER VERSUS VOLLEDIGHEID TRIAGE 
Geslacht melder alle stappen 

doorlopen 
1 of meerdere 
stappen niet 

Totaal (%) 

man 9 (23) 31 (77) 40  (100%) 

vrouw 27 (47) 31 (53) 58 (100%) 

    

Totaal 36 (37) 62 (63) 98  (100%) 

 

Bij mannen blijkt procentueel vaker één of meerdere stappen van het protocol niet te worden 

gevolgd dan bij vrouwen. Dit blijkt bij toetsing met de Chi-kwadraat een significant verschil (p < 

0.05). Indien echter wordt getoetst of het geslacht samenhangt met het al of niet ontstaan van 

een EHTP-rit, dan blijkt dit niet het geval te zijn. 

 

Angst, paniek en agressie 

Als laatste is getoetst of angst, paniek en agressie bij de melder ook van invloed zijn op het 

ontstaan van EHTP-ritten, zoals in de interviews met de sleutelpersonen werd gesuggereerd. 

Tabel 44 toont de mate van angst en paniek bij de melder, afgezet tegen het al of niet ontstaan 

van een EHTP-rit. Omdat situaties met ernstige paniek binnen de steekproef niet voorkwamen is 

een tweedeling gemaakt in twee categorieën, namelijk ‘redelijk rustig’ en ‘ enige angst / paniek’. 
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TABEL 44 ANGST EN PANIEK MELDER VERSUS HET AL OF NIET ONTSTAAN VAN EHTP-RITTEN 
Angst en paniek EHTP Niet EHTP Totaal (%) 

Redelijk rustig 26 (41) 38 (59) 64  (100%) 

Enige angst / paniek 24 (71) 10 (29) 34 (100%) 

    

Totaal 50 (51) 48 (49) 98  (100%) 

 

Uit de tabel blijkt dat er procentueel meer ritten waarbij van angst en paniek bij de melder sprake 

was tot een EHTP-rit leidden. Toetsing met de Chi-kwadraat laat zien dat dit verschil ook 

significant is (p < 0.01).  

In de steekproef bevonden zich nauwelijks bandopnamen van melders waarbij van agressie 

sprake was. Wegens een gebrek aan power kon een verband tussen agressie en het ontstaan 

van EHTP-ritten daardoor niet worden getoetst. 

 

Toetsing losse onderdelen protocol 

Het LSMA-protocol bestaat uit een zestal onderdelen die in het scoreformulier voor de 

bandopnames separaat konden worden beoordeeld (zie bijlage 2). Nu is gebleken dat het niet 

volledig uitvragen van het protocol significant samenhangt met een groter aantal EHTP-ritten 

dringt de vraag zich op aan welke onderdelen van het protocol deze samenhang vooral valt toe te 

schrijven. Hiertoe zijn de vier antwoordcategorieën van de eerste zes vragen van het 

scoreformulier van bijlage 2 teruggebracht naar twee categorieën (‘ja, zeer zeker’ en ‘ja, 

enigszins’ samengevoegd tot één categorie en ‘nee, niet helemaal’ en ‘nee, zeer zeker niet’ 

eveneens). In de tabellen 45 tot en met 52 wordt het verband getoond tussen de score op deze 

aangepaste zes onderdelen en het al of niet ontstaan van een EHTP-rit.  

 
TABEL 45 HET STELLEN VAN SLEUTELVRAGEN VERSUS HET AL OF NIET ONTSTAAN VAN EHTP-RITTEN 
Alle sleutelvragen gesteld? EHTP Niet EHTP Totaal (%) 

Ja, enigszins – ja, zeer zeker 49 (98) 47 (98) 96  (98%) 

Nee, niet helemaal – nee, zeer zeker niet 1 (2) 1 (2) 2  (2%) 

    

Totaal 50 (100) 48 (100) 98  (100%) 

 

Uit tabel 48 blijkt dat het ontstaan van een EHTP-rit niet afhankelijk is van het feit dat alle 

sleutelvragen van het protocol zijn gesteld. Situaties waarin niet alle sleutelvragen zijn gesteld 

leiden tot evenveel EHTP als niet EHTP-ritten. Toetsing met de Chi-kwadraat toets laat dan ook 

geen significant verschil zien. 

In tabel 46 wordt het ontstaan van EHTP-ritten afgezet tegen het correct uitvragen van het 

hoofdsymptoom. 
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TABEL 46 HET UITVRAGEN VAN HET HOOFDSYMPTOOM VERSUS HET AL OF NIET ONTSTAAN VAN EHTP-RITTEN 
Hoofdsymptoom correct uitgevraagd? EHTP Niet EHTP Totaal (%) 

Ja, enigszins – ja, zeer zeker 39 (78) 44 (92) 83  (85%) 

Nee, niet helemaal – nee, zeer zeker niet 11 (22) 4 (8) 15  (15%) 

    

Totaal 50 (100) 48 (100) 98  (100%) 

 
Uit de tabel lijkt op te maken dat het uitvragen van het hoofdsymptoom wel enige invloed heeft op 

het al of niet ontstaan van EHTP-ritten; er ontstaan procentueel meer EHTP-ritten indien het 

hoofdsymptoom niet correct wordt uitgevraagd. Toetsing met de Chi-kwadraat toets laat echter 

zien dat dit effect net niet significant is (p = 0.06). 

In tabel 47 wordt getoond in hoeverre het kiezen voor het juiste (sub)protocol van invloed is op 

het al of niet ontstaan van EHTP-ritten. 

 

TABEL 47 HET KIEZEN VOOR HET JUISTE (SUB)PROTOCOL VERSUS HET AL OF NIET ONTSTAAN VAN EHTP- 
  RITTEN 
Voor juiste (sub)protocol gekozen? EHTP Niet EHTP Totaal (%) 

Ja, enigszins – ja, zeer zeker 33 (66) 41 (85) 74  (76%) 

Nee, niet helemaal – nee, zeer zeker niet 17 (34) 7 (15) 24  (24%) 

    

Totaal 50 (100) 48 (100) 98  (100%) 

 
 

Uit de tabel blijkt dat het kiezen voor het juiste (sub)protocol van invloed is op het ontstaan van 

EHTP-ritten. Indien niet het juiste (sub)protocol wordt gekozen vinden er procentueel meer 

EHTP-ritten plaats. Het blijkt hierbij ook om een significant effect te gaan, zo laat toetsing met 

een Chi-kwadraat toets zien (p < 0.05). 

Behalve het hoofdsymptoom dient in het LSMA-protocol ook het toestandsbeeld te worden 

uitgevraagd. In tabel 48 wordt duidelijk in hoeverre het uitvragen van dit toestandsbeeld van 

invloed is op het ontstaan van EHTP-ritten. 

 
TABEL 48 HET UITVRAGEN VAN HET TOESTANDSBEELD VERSUS HET AL OF NIET ONTSTAAN VAN EHTP-RITTEN 
Toestandsbeeld correct uitgevraagd? EHTP Niet EHTP Totaal (%) 

Ja, enigszins – ja, zeer zeker 39 (78) 42 (87) 81  (83%) 

Nee, niet helemaal – nee, zeer zeker niet 11 (22) 6 (13) 17 (17%) 

    

Totaal 50 (100) 48 (100) 98  (100%) 
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Uit tabel 48 lijkt op te maken dat het correct uitvragen van het toestandsbeeld wel enigszins van 

invloed is op het ontstaan van EHTP-ritten. Toetsing met een Chi-kwadraat laat echter geen 

significant resultaat laat zien en er is derhalve onvoldoende bewijs voor dit effect. 

In tabel 49 wordt getoond in hoeverre het kiezen van de juiste urgentiecode van invloed is op het 

al of niet ontstaan van EHTP-ritten.  

 
TABEL 49 HET KIEZEN VOOR DE URGENTIECODE VERSUS HET AL OF NIET ONTSTAAN VAN EHTP-RITTEN 
Voor juiste urgentiecode gekozen? EHTP Niet EHTP Totaal (%) 

Ja, enigszins – ja, zeer zeker 40 (80) 46 (96) 86  (88%) 

Nee, niet helemaal – nee, zeer zeker niet 10 (20) 2 (4) 12  (12%) 

    

Totaal 50 (100) 48 (100) 98  (100%) 

 
Gezien de verdeling over het aantal EHTP-ritten lijkt de urgentiecode van invloed te zijn op het al 

of niet ontstaan van dit type ritten. Een Chi-kwadraat toets bevestigt dit (p < 0.05). Naarmate de 

urgentiecode die de centralist kiest minder correct is wordt de kans groter dat hier een EHTP-rit 

uit ontstaat. 

In de laatste tabel, tabel 50, wordt getoond in hoeverre het werken volgens het zorgplan 

samenhangt met het ontstaan van EHTP-ritten.  

 
TABEL 50 HET WERKEN VOLGENS HET ZORGPLAN VERSUS HET AL OF NIET ONTSTAAN VAN EHTP-RITTEN 
Volgens zorgplan gewerkt? EHTP Niet EHTP Totaal (%) 

Ja, enigszins – ja, zeer zeker 38 (76) 44 (92) 82  (88%) 

Nee, niet helemaal – nee, zeer zeker niet 12 (24) 4 (8) 16  (16%) 

    

Totaal 50 (100) 48 (100) 98  (100%) 

 

De tabel laat een samenhang zien tussen het werken volgens het zorgplan en het al of niet 

ontstaan van EHTP-ritten, die bij toetsing met een Chi-kwadraat wordt onderschreven (p <0.05) 

Samenvattend kan worden geconcludeerd dat het uitvragen van het hoofdsymptoom en het 

toestandsbeeld, evenals het stellen van de sleutelvragen minder samenhangen met het ontstaan 

van EHTP-ritten dan de keuze van het juiste subprotocol, de keuze van de juiste urgentie en het 

werken volgens het zorgplan. Daarmee lijken vooral de op basis van de vergaarde informatie te 

nemen beslissingen samen te hangen met het ontstaan van EHTP-ritten en veel minder het 

vergaren van deze informatie zelf. 
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3.6.1 Soloritten 

Soloritten worden bemand door slechts 1 ambulanceverpleegkundig en worden ingezet in 

situaties waarbij geen sprake is van een noodzaak tot acute zorg. Mocht bij aankomst van de 

verpleegkundige toch de inzet van een ambulance noodzakelijk zijn dan gebeurt dat alsnog.3   

Omdat soloritten een redelijk nieuw soort ritten zijn, zijn er exploratief 20 bandopnames van 

soloritten beluisterd en beoordeeld aan de hand van de checklist die hiervoor is ontwikkeld.  

In tabel 51 (zie pagina 61) zijn de kenmerken van de 20 soloritten te zien en worden deze afgezet 

tegen de overige ritten. De eigenschappen van de soloritten komen deels overeen met de overige 

98 bandopnames. Zo zijn ook bij de soloritten pijn op de borst, onwelwording en een 

verkeersongeval de meest voorkomende klachten. Wat wel opvalt is het relatief wat grotere 

aantal verkeersongevallen dat aanleiding is voor een solorit (25% versus 6 en 10%). Een ander 

opvallend verschil bij de soloritten is dat de melder procentueel vaker een vrouw is dan bij EHTP-

ritten en bij A1/A2-ritten. De aantallen soloritten zijn echter te klein om conclusies aan deze 

bevindingen te verbinden. 

Alle bandopnames van soloritten waren verstaanbaar en begrijpelijk Nederlands. De melder was 

in de meeste gevallen redelijk rustig (85%) en vertoonde geen dwingend of agressief gedrag 

(95%), analoog aan de overige bandopnamen. 

In tabel 52 wordt getoond in hoeverre de volledigheid van de triage afwijkt per type rit. Uit de 

tabel blijkt dat soloritten een middenpositie innemen wat betreft het percentage gevallen waarin 

sprake is van een onvolledige triage. Ten aanzien van 65% van de soloritten werd de triage als 

onvolledig beoordeeld, terwijl dit percentage bij de EHTP-ritten op 86% lag en bij de A1-ritten op 

40%. Zowel ten aanzien van de EHTP-ritten als de soloritten geldt dus dat de triage procentueel  

vaker als onvolledig dan als volledig wordt beoordeeld.  

 

TABEL 52 VOLLEDIGHEID TRIAGE VERSUS DRIE TYPEN VAN RITTEN 

Volledigheid triage EHTP Niet EHTP Solorit Totaal 

Alle stappen doorlopen 7 (14) 29 (60) 7  (35) 43 (36) 

Eén of meerdere stappen niet 

doorlopen 

43 (86) 19 (40) 13  (65) 75 (64) 

     

Totaal 50 (100) 48 (100) 20  (100) 118 (100) 

 

                                                   
3 http://www.veiligheidsregioutrecht.net/ 
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TABEL 51  KENMERKEN VAN SOLORITTEN VERSUS OVERIGE RITTEN (N = 20) 

 
 

 

 SOLO EHTP A1/A2 
  n %  n %  n % 
Klacht    
Indicatie onbekend 
Pijn op de borst    
Interne klacht algemeen 
CARA 
Hartritme stoornis 
Hartinfarct 
Reanimatie 
Ademhalingsmoeilijkheden 
Acute buikklachten 
(vermoedelijk) overleden 
CVA (beroerte) 
Epilepsie 
Overig 
Verkeersongeval 
Straatongeval 
Huisongeval 
Sportongeval 
Onwelwording 

 
 - 
 3 15.0 
 - 
 1 5.0 
 1 5.0 
 1 5.0 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 1 5.0 
 1 5.0 
 5 25.0 
 - 
 1 5.0 
 - 
 6 30.0 

 
 - 
 3 6.0 
 1 2.0 
 - 
 1 2.0 
 1 2.0 
 - 
 2 4.0 
 2 4.0 
 2 4.0 
 1 4.0 
 4 8.0 
 1 2.0 
 3 6.0 
 3 6.0 
 2 4.0 
 1 2.0 
 23 46.0 

 
 1 2.1 
 12 25.0 
 - 
 - 
 2 4.2 
 2 4.2 
 2 4.2 
 2 4.2 
 - 
 - 
 3 6.3 
 2 4.2 
 3 6.3 
 5 10.4 
 - 
 2 4.2 
 - 
 12 25.0 

 
Melder      
Patiënt zelf 
Familie/kennis 
Omstander 
 
Duur gesprek  
< 0 seconden 
60-120 seconden 
> 120 seconden 
 
Geslacht melder             
Man 
Vrouw  
 
Geslacht centralist          
Man 
Vrouw 
 
Ervaring centralist  
Geen (0-1 jaar) 
Gemiddeld (5-8 jaar) 
Veel (12-29 jaar) 
 
Opleiding 
Verpleegkundig centralist 
Niet-verpleegkundig centralist 
 

 
  
 3 15.0 
 4 20.0 
 13 65.0 
 
 
 7 35.0 
 9 45.0 
 4 20.0 
 
 
 5 25.0 
 15 75.0 
 
 
 12 60.0 
 8 40.0 
 
 
 5 25.0 
 7 35.0 
 8 40.0 
 
 
 17 85.0 
 3 15.0  

 
 
 3 6.0  
 22 44.0 
 25 50.0 
 
 
 9 18.0 
 28 56.0 
 13 26.0 
 
 
 22 44.0 
 28 56.0 
 
 
 33 66.0 
 17 34.0 
 
 
 9 18.0 
 21 42.0 
 20 40.0 
 
 
 39 78.0 
 11 22.0 

 
 
 3 6.3 
 8 16.7 
 37 77.1 
 
 
 20 41.7 
 22 45.8 
 6 12.5 
 
 
 18 37.5 
 30 62.5 
 
 
 26 54.2 
 22 45.8 
 
 
 5 10.4 
 19 39.6 
 24 50.0 
 
 
 38 79.2 
 10 20.8 
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4  Conclusies, beschouwing en aanbevelingen 

In de inleiding van dit rapport staat een tweetal onderzoeksvragen geformuleerd die hier aan de 

hand van de resultaten van het onderzoek zullen worden besproken. Vervolgens zullen enkele 

kanttekeningen bij de methode van onderzoek worden geplaatst, waardoor het onderzoek in 

perspectief geplaatst wordt. Het hoofdstuk besluit met enkele aanbevelingen, zowel voor beleid 

als voor vervolgonderzoek. 

 

4.1 Antwoorden op de vraagstellingen 

OMVANG EN OORZAKEN TOENAME SPOEDZORG EN EHTP-RITTEN 

Omvang toename 

De eerste vraag heeft betrekking op de toename van de spoedzorg in het algemeen en die van 

het aantal EHTP-ritten in het bijzonder. Dat deze spoedzorg is toegenomen kan vanuit 

uiteenlopende bronnen worden bevestigd. Verschillende literatuurbronnen drukken de groei in 

cijfers uit. De groei van de spoedzorg wordt geschat op een kleine 7% per jaar. Bij de toename 

van het aantal EHTP-ritten wordt gesproken van een stijging van ongeveer 21%, zowel op 

landelijk niveau als binnen de provincie Drenthe. Aangegeven is dat de toename van de 

spoedzorg en het aantal EHTP-ritten niet alleen een nationaal, maar ook een internationaal 

probleem betreft, getuige onderzoek uit Zweden, Groot Brittannië, de Verenigde Staten en 

Australië.  

 

Mentaliteitsomslag en verkeerde beeldvorming 

De stijging van het aantal EHTP-ritten vormt een aanwijzing dat soms op onterechte gronden een 

beroep op de medisch spoedeisende hulpketen wordt gedaan. Maar ook de huisartsenposten 

signaleren een sterke toename van het aantal patiënten. Dat heeft deels te maken met een 

verschuiving van het patiëntencontact van de spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen 

(SEH’s) naar de huisartsenposten, vooral in situaties waar deze huisartsenposten in het 

ziekenhuis zijn ondergebracht. Maar uit dit onderzoek zijn ook aanwijzingen naar voren gekomen 

dat de invoering van de huisartsenposten de zorg heeft geanonimiseerd c.q. zakelijker heeft 

gemaakt, waardoor mensen een minder hoge drempel ervaren om deze posten te benaderen, 

ook al valt aan hun hulpvraag ook tegemoet te komen binnen het reguliere, niet spoedeisende 

circuit. In verband met het toenemend beroep op de spoedzorg valt in de vele interviews die zijn 

gehouden regelmatig de term ‘mentaliteitsomslag’, waaronder een veranderde mentaliteit bij de 

burger wordt verstaan, die meer dan vroeger redeneert vanuit het principe dat hij ‘recht op zorg’ 

heeft. Deze omslag zou er niet alleen de oorzaak van zijn dat er sprake is van een toegenomen 

beroep op de spoedzorgketen, maar ook dat het oneigenlijk beroep dat erop wordt gedaan – met 

klachten die niet medisch spoedeisend zijn – aan een sterke stijging onderhevig is. Dat er sprake 

is van een mentaliteitsomslag wordt ook bevestigd vanuit het vragenlijstonderzoek onder EHTP-

patiënten dat van dit onderzoeksproject onderdeel uitmaakte. Het is opmerkelijk dat veel EHTP-
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patiënten aangeven dat ze de huisartsenpost kunnen gebruiken voor een second opinion (37%), 

of als ze het overdag op hun werk te druk hebben (24%) of als de problematiek die ze hebben 

niet medisch spoedeisend is (37%). Dat kan zowel duiden op een mentaliteitsomslag als op een 

verkeerde beeldvorming. Dat burgers daarnaast niet goed weten bij welk loket van de zorg ze 

zich met wat voor soort klachten moeten melden, blijkt zowel uit de interviews met 

sleutelpersonen als uit de antwoorden op de stellingen binnen de EHTP-vragenlijsten. Dat gebrek 

aan kennis draagt bij aan een verkeerde beeldvorming en zou zeker een aangrijpingspunt voor 

beleid moeten zijn.   

 

Volledigheid triage  

Naast een toegenomen beroep dat op de spoedeisende hulpketen wordt gedaan kan ook de 

wijze waarop er binnen deze keten wordt getrieerd c.q. hoe de toegangspoort wordt bewaakt, als 

een oorzaak voor de stijging van de spoedzorg worden beschouwd en zeker als een oorzaak 

voor het oneigenlijk gebruik daarvan. Uit de analyse van de bandopnames van de meldkamer 

blijkt onder andere dat de triage niet altijd volgens protocol verloopt. Triagegesprekken waarbij 

één of meer onderdelen van het LSMA-protocol worden overgeslagen leiden significant vaker tot 

een EHTP-rit. Opvallend is daarnaast dat het uitvragen van het hoofdsymptoom en het 

toestandsbeeld, evenals het stellen van de sleutelvragen minder samenhangen met het ontstaan 

van EHTP-ritten dan de keuze van het juiste subprotocol, de keuze van de juiste urgentie en het 

werken volgens het zorgplan. Daarmee lijken vooral de op basis van de vergaarde informatie te 

nemen beslissingen samen te hangen met het ontstaan van EHTP-ritten en veel minder het 

vergaren van deze informatie zelf. 

D belangrijkste rol lijkt echter de waarschijnlijkheidsdiagnose te spelen bij het al of niet ontstaan 

van EHTP-ritten. Indien de melding geschiedt onder de vlag ‘pijn op de borst’ is de 

uitvraagprocedure meestal korter, terwijl toch alle stappen van het protocol gevolgd lijken te 

worden. Indien de melding de code ‘onwelwording’ draagt duurt de uitvraagprocedure doorgaans 

langer, maar worden minder stappen van het protocol doorlopen, met een grotere kans op een 

EHTP-rit. Het staat ter discussie hoe hier oorzaak en gevolg met elkaar verband houden. Zo is 

het goed mogelijk dat gezien het feit dat vagere klachten als onwelwording (een begrip dat 

medisch gezien als een containerbegrip kan worden aangemerkt) moeilijkere en langere 

uitvraagprocedures genereren, de stappen van het protocol veelal niet binnen het tijdsbestek van 

2 minuten kunnen worden gevolgd. De triage geschiedt bij dergelijke klachten weliswaar minder 

‘compleet’ maar of dat feit op zich òf de complexe aard van de klachten voor een groter aantal 

EHTP-ritten zorgt is vooralsnog niet duidelijk. Uit het gegeven dat het uitvragen van de centralist 

op zich minder verband houdt met het ontstaan van EHTP-ritten dan de beslissingen die deze 

neemt kan wellicht worden opgemaakt dat het bij moeilijkere en vagere klachten ook veel 

moeilijker is om een juiste beslissing te nemen (voor urgentiecode en (sub)protocol), waardoor 

die beslissing vaker fout gaat met een EHTP-rit als gevolg.  
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Behalve de mate waarin de centralisten zich aan het protocol houden en de aard van de klachten 

van de patiënt is ook het geslacht van de melder en de mate van angst / paniek van de melder 

van invloed op de triage. Bij mannelijke melders bestaat een grotere kans dat de centralist zich 

niet aan het protocol houdt. Het geslacht van de melder bleek echter niet van invloed op het 

ontstaan van EHTP-ritten. Ook blijkt dat indien er bij de melder enige mate van paniek / angst in 

het spel is dat de kans op een EHTP-rit groter is dan indien geen sprake is van angst of paniek. 

Dat zou erop kunnen duiden dat deze angst en paniek van melders eraan bijdraagt dat bij 

centralisten de overtuiging groeit dat het om daadwerkelijk ernstige problematiek gaat. Maar 

wellicht speelt hier ook mee dat angst en paniek het door de melder helder omschrijven van de 

klacht bemoeilijkt, zodat centralisten meer moeite hebben in een kort tijdsbestek de meest 

essentiële informatie boven tafel te krijgen.   

Deze studie heeft ook enkele potentiële factoren, die met de oorzaak voor de toename van de 

spoedzorg in verband worden gebracht, als niet erg relevant aangemerkt. De vergrijzing van de 

Drentse bevolking en de stijging van het 06-gebruik vallen in deze categorie. Ook is gebleken dat 

de ervaring van centralisten en het feit of ze al of niet een verpleegkundige achtergrond hebben 

geen doorslaggevende invloed heeft op de volledigheid van de triage en daarmee niet bijdragen 

aan het op onterechte gronden verlenen van toegang tot de spoedeisende hulpketen. Overigens 

zij hier wel vermeld dat indien er meerdere factoren individueel in zeer beperkte mate bijdragen 

aan een tendens (zoals de toename van de spoedzorg), al deze factoren tezamen iets meer van 

de variantie bepalen van een te verklaren fenomeen. Het is dus niet gezegd dat de vergrijzing 

van de Drentse bevolking en het 06-bezit tezamen geen enkele bijdrage aan de toename van de 

spoedzorg leveren, maar op basis van de gegevens van dit onderzoek lijkt die bijdrage zeer 

beperkt te zijn. 

 

VERGELIJKING PROTOCOLLEN 

De andere onderzoeksvraag die in de inleiding is verwoord houdt verband met de overlap van de 

medische problematiek die er bestaat tussen personen die 1-1-2 bellen en zij die de 

huisartsenposten benaderen. Vanuit de resultaten van dit onderzoek lijkt het aannemelijk dat de 

triage die bij de meldkamer plaats vindt in ieder geval voor een deel verantwoordelijk is voor deze 

overlap. Immers, van veel patiënten die een EHTP-rit hebben ondergaan is achteraf de conclusie 

gerechtvaardigd dat zij zich tot het verkeerde loket hebben gewend en wellicht beter de huisarts 

of huisartsenpost hadden kunnen benaderen, afhankelijk van het tijdstip waarop de klacht zich 

voordeed. Helaas kon geen onderzoek naar de triage bij de huisartsenposten worden verricht. 

Dan was ook zicht ontstaan op factoren die de volledigheid van de triage aldaar bepalen, 

alsmede op het effect daarvan op de mate waarin patiënten, die eigenlijk in het reguliere circuit 

thuishoren, tot de spoedeisende hulpketen van de huisartsen worden toegelaten. 

De analyse van de verschillen en overeenkomsten tussen beide protocollen, die voor de triage 

worden gebruikt, te weten het huisartsenprotocol voor de toegang van de huisartsenposten en 
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het LSMA-protocol voor de toegang van de ambulancezorg, bleek om een aantal redenen niet 

goed uit te voeren. Ten eerste hangt dat samen met de wijze waarop de protocollen worden 

gebruikt en hun doel (geen stroomdiagram of besluitmodel), de interpretatieruimte die ze bieden 

(is zeer ruim), het al of niet onderling verwijzen binnen de protocollen (niet exact gespecificeerd) 

en de compleet verschillende structuur ervan. 

 

4.2 Kanttekeningen bij de methode van onderzoek 

In dit onderzoek is van meerdere methoden om gegevens te verzamelen gebruik gemaakt. Bij 

twee van die methoden worden hier enkele kanttekeningen geplaatst, namelijk bij het 

vragenlijstonderzoek onder EHTP-patiënten en bij de analyses van de bandopnames van de 

triages bij de meldkamer. 

 

Vragenlijstonderzoek EHTP 

Het vragenlijstonderzoek onder EHTP-patiënten heeft een beeld verschaft van de kenmerken van 

220 patiënten die een EHTP-rit hebben ondergaan. Deze patiënten maakten echter geen 

onderdeel uit van een aselecte steekproef, waardoor niet geheel duidelijk is hoe representatief de 

gevonden resultaten zijn voor alle patiënten die in Drenthe in de vergelijkbare periode een EHTP-

rit hebben ondergaan. De steekproef is om twee redenen niet aselect te noemen: 

1. de beslissing welke patiënt wel en welke niet een vragenlijst is aangeboden werd aan de 

ambulanceverpleegkundigen overgelaten. Bij (vermeende) medisch spoedeisende situaties 

kunnen namelijk bij patiënten en hun naasten vaak heftige emoties een rol spelen, waarbij 

het niet geëigend is om een patiënt om deelname aan een onderzoek te vragen; 

2. ondanks het feit dat de rit in een EHTP-rit eindigde kan het toch zo zijn dat het voorval of de 

klacht die aanleiding was voor het bellen van de ambulance het invullen van een vragenlijst 

bemoeilijkte. Er heeft dus naar alle waarschijnlijkheid een selectie plaats gevonden van 

personen wier medische problematiek dusdanig was dat het invullen van een vragenlijst geen 

probleem vormde. 

 

Het vragenlijstonderzoek onder EHTP-patiënten heeft eveneens een beeld verschaft van de 

beeldvorming onder deze patiënten over met welk soort medische problematiek en om welk soort 

redenen welk loket van de acute zorgketen kan worden benaderd. Hieruit is naar voren gekomen 

dat deze beeldvorming afwijkt van de toegangsnormen die de verschillende loketten van deze 

keten zelf hanteren. Benadrukt moet worden dat deze beeldvorming is vastgesteld onder EHTP-

patiënten en niet onder alle soorten van patiënten of onder een representatieve steekproef uit de 

bevolking. Aangenomen mag worden dat de gevonden beeldvorming onder EHTP-patiënten 

enigszins een uitvergroting vormt van die van de gehele bevolking, omdat naar alle 

waarschijnlijkheid een aantal van de onderzochte personen er al blijk van heeft gegeven de 

spoedeisende hulpketen op onterechte gronden te hebben benaderd, gezien het feit dat de 
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ambulancerit in een EHTP-rit eindigde. Dit betreft echter wel een complexe discussie omdat het 

feit dat een rit in een EHTP-rit eindigt nog geen hard bewijs is voor het feit dat op onterechte 

gronden de spoedzorgketen is benaderd. Zelfs bij een correct uitgevoerde triage zullen er altijd 

medische klachten zijn waarbij een ambulance terecht uitrukt, ook al blijkt het later om niet 

urgente medische problematiek te gaan. In dit verband dient ook in herinnering te worden 

gebracht dat zelfs onder de A1-ritten die wel met spoed naar het ziekenhuis gaan zich ook 

situaties bevinden, waarbij het uiteindelijk om niet urgente medische problematiek blijkt te gaan. 

Maar de kans dat de gemiddelde persoon die een EHTP-rit heeft ondergaan een andere 

beeldvorming over de toegang van de spoedzorgketen heeft dan de gemiddelde burger lijkt zeker 

aanwezig. 

.  

Analyse bandopnames 

De analyse van de bandopnames geschiedde niet geheel onafhankelijk. Binnen de kaders van dit 

project bleek het niet haalbaar om triage-experts om de bandopnames te beoordelen van 

buitenaf in te huren. Omdat de beoordelaars van de bandopnames zelf op de meldkamer 

werkzaam waren is het waarschijnlijk dat ze de stemmen van de centralisten op de banden 

konden herkennen. Daarmee bestaat de mogelijkheid dat reeds bij hen gevestigde ideeën over 

‘hoe goed een centralist in het algemeen zijn werk doet’ in hun beoordeling is meegewogen. Wel 

is het zo dat het korte consensusgesprek tussen de beide beoordelaars dat na iedere 

beoordeling plaatsvond deze mogelijk bevooroordeelde houding enigszins teniet heeft gedaan. 

Een andere tendens die voortgekomen kan zijn uit het feit dat medewerkers van de meldkamer 

de gesprekken van hun eigen collega’s beoordeelden en daarmee ook een oordeel gaven over 

de volledigheid van de triage binnen hun eigen meldkamer in zijn algemeenheid, betreft sociale 

wenselijkheid. In dit kader kan deze tendens zich hebben vertaald in het min of meer bewust 

milder beoordelen van de volledigheid van de triagegesprekken. De uitkomsten van het 

onderzoek laten in ieder geval zien dat er kritisch naar de gesprekken is geluisterd, gezien onder 

andere het feit dat van veel ritten is vastgesteld dat het protocol onvoldoende is gevolgd en dat 

hierover tussen de twee beoordelaars consensus bestond. 

 

4.3  Aanbevelingen 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek kan een aantal aanbevelingen worden gedaan, 

zowel op beleidsterrein als op het terrein van vervolgonderzoek. 

 

Aanbevelingen met betrekking tot het beleid 

De resultaten van dit onderzoek kunnen aanleiding zijn voor het geven van voorlichting aan de 

burgers over de redenen waarmee de verschillende loketten van de spoedzorgketen kunnen c.q. 

mogen worden benaderd. Zowel kennisgebrek als mentaliteitsaspecten spelen hierbij een rol en 

een dergelijke voorlichting zou in haar opzet dan ook met beide oorzaken rekening moeten 
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houden. Daarbij lijkt het relatief eenvoudiger om een kennisgebrek bij de burger te verminderen 

dan om een mentaliteitsomslag te bewerkstelligen. De mentaliteitsomslag met betrekking tot de 

gezondheidszorg – hier voor het gemak aangeduid met de door patiënten regelmatig geuite 

stelling ‘ik heb recht op zorg’ – staat namelijk niet op zichzelf maar is onderdeel van een 

geleidelijke verandering van normen en waarden van burgers, die op meerdere terreinen wordt 

gesignaleerd en zeker niet beperkt blijft tot de zorgsector. De verwachtingen omtrent het effect 

van campagnes ter beïnvloeding van deze mentaliteit voor zover die de spoedeisende hulpketen 

aangaat moeten dan ook niet te hoog gespannen zijn. 

Een andere beleidsaanbeveling betreft het verbeteren van de triage op de meldkamer. Gebleken 

is dat naarmate de klachten van de hulpvrager vager zijn c.q. meerdere potentiële oorzaken 

kunnen hebben de stappen binnen het LSMA-protocol minder goed worden gevolgd en vooral 

binnen het protocol minder goede beslissingen worden genomen, met meer EHTP-ritten als 

resultaat. De uitvraagprocedure bij dit type klachten zou kwalitatief verbeterd kunnen worden 

door gerichte training aan de centralisten. Maar dan dient eerst wel goed vastgesteld te worden 

wat de exacte oorzaak is van het feit dat bij klachten als ‘onwelwording’ het protocol onvollediger 

wordt gevolgd en de uitvraagtijd oploopt. Is het feit dat het protocol minder volledig wordt gevolgd 

de oorzaak van de EHTP-rit of is het feit dat de klacht zo vaag is dat deze niet in het protocol valt 

onder te brengen de oorzaak en neemt de centralist dan het zekere voor het onzekere door een 

ambulance uit te sturen? In het laatste geval gaat het niet om tekortschietende centralisten maar 

om een tekortschietend protocol.  

Ook het feit dat het geslacht van de melder van invloed is op de volledigheid van de triage biedt 

aanknopingspunten voor training. Vermoedelijk betreft dit een tendens waarvan de centralisten 

zich niet bewust zijn en alleen al deze bewustwording kan van invloed zijn. 

Uit de interviews is duidelijk naar voren gekomen dat de bereikbaarheid van de huisartsen en 

soms de huisartsenposten soms te kort schiet. Volgens ambulanceverpleegkundigen belast dat 

de ambulancezorg onnodig, met EHTP-ritten tot gevolg. Hoewel dit beweringen betreffen die uit 

de mond van een relatief klein aantal personen zijn opgetekend, lijkt deze bereikbaarheid toch 

een punt van zorg, gezien het feit dat ook in de pers berichten over het tekortschieten ervan 

verschijnen. Het directe verband tussen de bereikbaarheid van huisartsen en huisartsenposten 

en het ontstaan van EHTP-ritten is in het onderhavige onderzoek echter niet onderzocht. 

 

Aanbevelingen met betrekking tot vervolgonderzoek 

Omdat uit dit onderzoek bij een selecte steekproef aanwijzingen naar voren zijn gekomen dat er 

sprake is van een mentaliteitsomslag bij burgers omtrent de redenen om zich tot de acute 

zorgketen te wenden is het van groot belang om onderzoek gericht op het in kaart brengen van 

deze mentaliteitsverandering te herhalen bij een grote aselecte en representatieve steekproef 

onder de Drentse bevolking. In dergelijk onderzoek zou eveneens vastgesteld kunnen worden of 
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deze mentaliteitsomslag duidelijker zichtbaar is bij subgroepen binnen de bevolking en of zij 

bijvoorbeeld verband houdt met sociaal economische status.  

Toekomstig onderzoek zou zich tevens kunnen richten op de exacte reden waarom de klacht 

‘onwelwording’ verband houdt met een minder volledige triage. Eén mogelijkheid is om een 

voldoende aantal bandopnames van gesprekken die onder deze meldcode zijn ondergebracht te 

analyseren. Maar ook dient exact in kaart te worden gebracht waaruit de diagnose onwelwording 

dan precies bestaat en welke deelklachten daarbinnen vooral het probleem veroorzaken. Er 

kunnen daarbij parallellen worden getrokken met de reguliere zorg en de re-integratiezorg, omdat 

daarbinnen kwalitatief goede zorg ook wordt bemoeilijkt naarmate de klachten van de cliënt 

diffuser zijn. 

Een derde onderzoek zou zich kunnen richten op het verband tussen de bereikbaarheid van de 

huisartsen en huisartsenposten en het beroep dat op de ambulancezorg wordt gedaan. Daarvoor 

zou het voortraject van alle 1-1-2 meldingen exact vastgesteld moeten worden zodat zicht 

ontstaat op factoren die hebben bijgedragen aan het bellen van de ambulance. 

Omdat niet alleen de triage en het besluit dat daaruit voortkomt van invloed is op het ontstaan 

van EHTP-ritten, maar ook de beslissing van het ambulancepersoneel ter plekke om de patiënt 

niet naar het ziekenhuis te vervoeren, verdient het ook aanbeveling om aan de hand van 

onderzoek goed in kaart te brengen waarop deze beslissing is gebaseerd en in welke mate deze 

afhangt van de ambulanceverpleegkundige die toevallig dienst heeft.  

Tenslotte is het van belang het onderzoek naar de volledigheid van de triage niet te beperken tot 

de meldkamer maar deze triage ook bij de huisartsenposten in kaart te brengen. Zo ontstaat een 

compleet beeld van de factoren die de toegang van de acute zorgketen bepalen, dat niet beperkt 

blijft tot het ambulancevervoer. 
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Bijlage 1 Vragenlijst EHTP 
 
 
Toelichting vragenlijst 
 
Onlangs bent u betrokken geweest bij een zogenaamde Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP)-rit van 
de UMCG- ambulancedienst. Een EHTP-rit is een rit waarbij u als patiënt wel bent gezien (en zo 
nodig behandeld) door het ambulancepersoneel, maar niet bent vervoerd naar de eerste hulp 
afdeling van een ziekenhuis. Het is voor een betere organisatie van de spoedeisende zorg van 
belang te weten waarom u niet naar het ziekenhuis bent vervoerd. Daarom wordt een onderzoek 
uitgevoerd. Dit gebeurt in opdracht van UMCG- ambulancedienst en in samenwerking met de 
afdeling Toegepast Onderzoek van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Het 
onderzoek bestaat onder meer uit deze vragenlijst, gericht aan patiënten die bij een EHTP-rit 
betrokken zijn geweest. De vragen die we aan u willen stellen richten zich op: 
- de omstandigheden waarin u, of iemand anders voor u (omstander of familie), 1-1-2 voor een 

ambulance heeft gebeld; 
- de redenen om een ambulance te bellen; 
- de eventuele behandeling die u van het ambulancepersoneel heeft gekregen. 
 
Daarnaast worden u enkele stellingen over spoedeisende hulpverlening voorgelegd, waarover wij 
graag uw mening zouden weten.  
Deelname aan het onderzoek is vrijwillig. Uw medewerking wordt echter zeer op prijs gesteld, 
omdat op basis van de gegevens die u aanlevert de spoedeisende zorg verbeterd kan worden. 
De informatie die u verstrekt wordt alleen gebruikt ten behoeve van het onderzoek en de 
resultaten van de enquête worden volstrekt anoniem verwerkt.  
 
Voordat u begint met het invullen van de vragenlijst verzoeken wij u om de onderstaande 
instructies goed door te lezen. 
 
Instructies 
 
Wilt u zo vriendelijk zijn om: 
- de vragenlijst in te vullen met een blauwe of zwarte pen; 
- tenzij anders vermeld per antwoord slechts één antwoord aan te kruisen; 
- als u zich vergist heeft, een pijltje te zetten bij het juiste antwoord. 
 
Soms kunt u een vraag overslaan, omdat deze niet op u van toepassing is, let u dan wel goed op 
naar welke vraag u wordt doorverwezen. 
 
Deze vragenlijst bestaat uit drie delen: 
1. een deel over de gegevens van de EHTP-rit (18 vragen); 
2. een tiental stellingen; 
3. enkele vragen over uw achtergrond (5 vragen). 
 
Het merendeel betreft meerkeuzevragen. Bij deze vragen kruist u het antwoord aan dat (het 
meest) op u van toepassing is. Bij een aantal vragen is ook nog een apart tekstveld toegevoegd. 
Hiervan kunt u gebruik maken als u nog een opmerking heeft of toelichting wilt geven. Het 
invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten.  
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Deel 1 Gegevens EHTP-rit 
 
1.  Op welke datum vond de rit plaats? 
 
 
2. Gedurende welk dagdeel was dit? 
 
 
 
 
 
3. Was er iemand bij u toen u zich niet goed voelde 
 of toen u iets overkwam?  
 
 
 
 
4. Wie heeft de ambulance gebeld? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Indien u niet zelf de ambulance heeft gebeld, 
 wat was daarvan dan de reden? 
 
 
 
 
 

 
 
6. Heeft degene die heeft gebeld voor een 
 ambulance met u overlegd voordat deze werd 
 ingeschakeld? 
 
 
 
7. Heeft degene die heeft gebeld voor een 
 ambulance voordat deze werd ingeschakeld uw 
 toestand ingeschat? 
 
 
8. Was u er op dat moment mee eens dat er een 
 ambulance voor u werd gebeld? 
 
 
 
 
 
  

 
Op …./…/……. (dag/maand/jaar) 
 
 
� ’s ochtends (06.00 tot 12.00 uur) 
� ’s middags  (12.00 tot 18.00 uur) 
� ’s avonds    (18.00 tot 24.00 uur) 
� ’s nachts     (24.00 tot 06.00 uur) 

 
� ik was alleen 
� er was een familielid, kennis of 
 collega aanwezig 
� anders, nl.: ………………………… 
 
� ikzelf (ga door naar vraag 10) 
� een familielid 
� een kennis 
� mijn buren 
� een omstander 
� anders, namelijk ………………….. 
 ………………………………………. 
 
� ik was er niet toe in staat 
� ik was teveel geschrokken 
� ik kreeg nauwelijks de kans om 
 zelf te bellen 
� ik vond een ambulance niet nodig 
� anders, namelijk ………………….. 
 ……………………………………… 
 
� ja, er is met mij overlegd 
� nee, er is niet met mij overlegd 
� anders, namelijk ………………….. 
 
 
 

� ja  
� nee 
� ik weet het niet 
 
� ja, zeer zeker 
� ja, enigszins 
� nee, eigenlijk niet 
� nee, zeer zeker niet 
� ik had daar geen mening over 
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Kunt u aangeven waarom u het er destijds wel  of 
niet eens mee was? 
 
 
 
9. Bent u het, achteraf gezien, nog met deze 
 beslissing eens? 
 
 
 
 
 
 
 Kunt u aangeven waarom u het er nu wel of  niet 
 eens mee bent? 
 
 
 
 
10. Was u van mening dat de situatie 
 levensbedreigend was? 
 
 
 
 
 
 
11. Heeft u een chronische aandoening waarvoor u 
 onder behandeling van een arts bent? 
 
 
 Indien ja, aan welke chronische aandoening lijdt 
 u? 
 
 
 
 

 
 
 
12. Was deze chronische aandoening aanleiding 
 om  de ambulance te bellen? 
 
 
 Indien nee, ten gevolge van welke klacht is  
 1-1-2 voor een ambulance gebeld? 
 
 

 
 

………………………………............ 
……………………………………….. 
………………………………............ 
……………………………………… 
 
� ja, zeer zeker 
� ja, enigszins 
� nee, eigenlijk niet 
� nee, zeer zeker niet 
� ik heb daar geen mening over 
 
………………………………............ 
……………………………………….. 
………………………………............ 
……………………………………….. 
………………………………………. 
 
� ja, zeer zeker 
� ja, enigszins 
� nee, eigenlijk niet 
� nee, zeer zeker niet 
� ik heb daar geen mening over 
 

 
� ja  
� nee (door naar 13) 

 
� problemen met het hart 
� astma of COPD 
� hoge bloeddruk 
� diabetes 
� epilepsie 
� anders, namelijk: ……………………. 
 …………………………………………. 
 
� ja  
� nee  
 
 

� ongeval in het verkeer 
� ander ongeval 
� anders, namelijk: …………………..   
 ………………………………………. 
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13.  Is er voordat 1-1-2 voor een ambulance werd 
 gebeld eerst naar de huisarts of huisartsenpost 
 gebeld? 
 
 
 
 Indien ja, waarom is uiteindelijk toch 1-1-2 
 gebeld? 
 
 
 
 
 
14. Waar was u toen 1-1-2 werd gebeld voor een 
 ambulance? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In welke plaats / dorp / stad was dit? 
 
 
15. Heeft u zelf of het ambulancepersoneel besloten 
 om u niet naar het ziekenhuis te vervoeren? 
 
 
 
 Indien u zelf heeft besloten om niet naar het 
 ziekenhuis te worden vervoerd, wat was 
 daarvan dan de reden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Heeft het ambulancepersoneel wel iets anders 
 voor u kunnen betekenen? 
 
 
 
 
 
 

� ja, naar de huisarts 
� ja, naar de huisartsenpost 
� nee 
� dat weet ik niet 
 
� de huisarts(enpost) raadde aan  
 1-1-2 te bellen 
� de huisarts(enpost) gaf geen gehoor 
� anders, namelijk: …………………..   
 ………………………………………. 
 
� thuis 
� op straat als: 
 � voetganger 
 � fietser 
 � automobilist 
� in een winkel(centrum) 
� in een horeca- of 
 uitgaansgelegenheid 
� op mijn werk 
� bij familie / vrienden / kennissen 
� anders, namelijk: ……………………. 
 …………………………………………. 
 
In: ……………………………........... 

 
� ikzelf 
� het ambulancepersoneel (door naar 
 vraag 16) 
 
� ik ben ter plekke behandeld door het 
 ambulancepersoneel en vond 
 vervoer niet meer nodig 
� ik vond mijn klachten niet ernstig 
 genoeg om naar het ziekenhuis te 
 gaan   
� ik hou niet van ziekenhuizen 
� anders, namelijk: ……………………. 
 …………………………………………. 
 
� ja, ik ben behandeld voor mijn 
 klachten, nl.: …………………………. 
� ja, ik ben door hun naar huis 
 vervoerd 
� ja, ik heb van hun advies gekregen, 
 nl.: ……………………………………..  
� nee, ze zijn direct weer weggegaan 
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 Indien ja, was u tevreden over de wijze waarop 
 zij het hebben afgehandeld? 
 
 
 
 
 
 
 
 Indien nee, was u het eens met het feit dat zij 
 direct weer vertrokken en u niet naar het 
 ziekenhuis vervoerden? 
 
 
 
 
 Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 
17. Kunt u aangeven wat de uiteindelijke oorzaak 
 van uw klachten was? 
 
 
 
 
 
 

18. Bent u ooit eerder geholpen dan wel vervoerd 
 door een ambulance? 
 
 
 Was u tevreden over de zorg die die 
 ambulance u heeft verstrekt? 

 
� ja, zeer zeker 
� ja, enigszins 
� nee, eigenlijk niet 
� nee, zeer zeker niet 
� ik heb daar geen mening over 
 
 

� ja, zeer zeker 
� ja, enigszins 
� nee, eigenlijk niet 
� nee, zeer zeker niet 
� ik heb daar geen mening over 
 
……………………………............ 
……………………………………….. 
………………………………............ 
……………………………………….. 
………………………………………. 
 
………………………………............ 
……………………………………….. 
………………………………............ 
……………………………………….. 
………………………………………. 
………………………………............ 
……………………………………….. 
 

 
� ja, ……….. keer 
� nee 

 
� ja, zeer zeker 
� ja, enigszins 
� nee, eigenlijk niet 
� nee, zeer zeker niet 
� ik heb daar geen mening over 
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Deel 2.  Stellingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Het bellen van 1-1-2 voor een ambulance mag 
 alleen bij ernstige spoedeisende medische 
 problemen die geen uitstel dulden 
 
2. Voor de klant / patiënt is het onvoldoende 
 duidelijk bij welke medische problemen men 
 terecht kan bij 1-1-2 en bij welke problemen bij 
 de huisartsenpost of de eerstehulpafdeling van 
 het ziekenhuis 
 
3. De huisarts heeft een belangrijke taak bij de 
 behandeling van spoedeisende medische 
 problemen 
 
4. Als iemand het overdag op het werk of thuis te 
 druk heeft gehad om naar de huisarts te gaan, 
 kan men bij een medisch probleem ’s avonds 
 de huisartsenpost bellen 
 
5. Men kan ook voor niet spoedeisende medische 
 problemen bij de huisartsenpost terecht 
 
6. Wanneer iemand het niet eens is met een 
 behandeling of diagnose van de eigen huisarts 
 kan deze naar de huisartsenpost gaan voor een 
 second opinion 
 
7. De huisartsenposten zouden ook een 
 aanloopspreekuur moeten hebben 
 
8. Als ik bij spoedeisend medisch probleem moet 
 kiezen tussen de huisartsenpost en 1-1-2 voor 
 een ambulance gaat mijn voorkeur uit naar een 
 ambulance 
 
9. Ik ben er goed van op de hoogte bij welke 
 medische problemen ik 1-1-2 voor een 
 ambulance moet bellen en bij welke de 
 huisartsenpost 
 
10. Ik zou het moeilijker vinden om bij medische 
 problemen ’s avonds, ’s nachts of in het 
 weekend mijn eigen huisarts te moeten 
 bellen dan een huisartsenpost 
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 � � � � � 
 
 
 � � � � � 
 
 

  
 
 � � � � � 
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 � � � � � 
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 � � � � � 
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 � � � � � 
 

he
le

m
aa

l m
ee

 e
en

s 
  m

ee
 e

en
s 

  ni
et

 m
ee

 e
en

s 
  he

le
m

aa
l n

ie
t m

ee
 e

en
s 

 ge
em

 n
em

in
g 



© TGO / UMCG Eerste Hulp Ter Plaatse-ritten en Spoedzorg 82  

Deel 3. Achtergrondgegevens: 
1. Wat is uw leeftijd? 
 
2. Wat is uw geslacht? 
 
 
 
3. In welke plaats woont u? 
 
4. Wat is uw burgerlijke staat? 
 
 
 
 
 
 
5 Hoogst voltooide opleiding: 
 

...... jaar 
 

� man 

� vrouw 
 
…………………………………………….. 
 
� alleenstaand 
� getrouwd 
� samenwonend 
� weduwnaar of weduwe 
� anders, nl.: ………………………….. 
 
� geen onderwijs genoten 
� lagere (basis-) school 
� voortgezet onderwijs 
� Middelbaar Beroeps Onderwijs 
 (MBO) 
� Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) 
� Wetenschappelijk Onderwijs 
 

 
 
 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. U wordt vriendelijk verzocht om na beantwoording het formulier 
in de antwoordenveloppe te doen, deze dicht te plakken en terug te sturen.  
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking! Mocht u vragen hebben over deze vragenlijst of met ons in 
contact willen treden dan kunt u bellen met de heer R.H. Bakker, tel.: 050-3637382 
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Bijlage 2  Scoreformulier bandopnamen Meldkamer 
 
Naam beoordelaar:     Ziektecode klachten melder: ……………………………………………..  

� ………    Melder is afkomstig uit regio:………………………………………………. 

� ………    Wie is de melder? ………… (Patiënt / Familie of Kennis / Omstander)  

Hanteren protocol: is het LSMA-protocol op juiste wijze gehanteerd? 
 

1. Worden alle sleutelvragen van het protocol gesteld? 
 

� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins  

� nee, niet helemaal 

� nee, zeer zeker niet 

 

2. Wordt het hoofdsymptoom correct uitgevraagd? � ja, zeer zeker 

� ja, enigszins  

� nee, niet helemaal 

� nee, zeer zeker niet 
 

3. Wordt er voor het juiste (sub)protocol gekozen? 
 

� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins  

� nee, niet helemaal 

� nee, zeer zeker niet 
 

4. Wordt het toestandsbeeld correct uitgevraagd? � ja, zeer zeker 

� ja, enigszins  

� nee, niet helemaal 

� nee, zeer zeker niet 
 

5. Wordt er voor de juiste urgentiecode gekozen? 
 

� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins  

� nee, niet helemaal 

� nee, zeer zeker niet 
 

6. Wordt er volgens het zorgplan gewerkt? � ja, zeer zeker 

� ja, enigszins  

� nee, niet helemaal 

� nee, zeer zeker niet 
 

7. Totale duur van het bandopnamegesprek: 
 

……… minuten en ……… seconden 
 

8. Was er na 2 minuten uitvraagtijd voldoende informatie 
verzameld om verantwoord een beslissing te kunnen 
nemen over het wel of niet sturen van een 
ambulance? 

 
Indien nee: kunt u dit antwoord kort toelichten? 

 

� ja, 2 minuten waren hiervoor voldoende  

� nee, 2 minuten uitvraagtijd waren voor deze casus te 
kort 

 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
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Eigenschappen van de centralist 
 

9. Wat is het geslacht van de centralist? 
 

� man 

� vrouw 
 

11. Hoeveel jaar ervaring heeft de centralist (in zijn functie 
als centralist)? 

 

………….  jaar 

 

12. Is de centralist een verpleegkundige of niet? 
 

� verpleegkundige centralist 

� geen verpleegkundig centralist 

Eigenschappen van de melder c.q. hulpvrager 
 

 

13. Wat is het geslacht van de melder? 

 

� man 

� vrouw 

� valt niet uit bandopname op te maken 
 
 

14a.  Is de melder goed verstaanbaar? 
 
 
 
 
 

14b. Spreekt de melder begrijpelijk Nederlands/  
 Engels of  Duits? 

 

� ja, zeer verstaanbaar 

� nee, niet geheel, maar wel voldoende te begrijpen 

� nee, geheel niet, niet goed te begrijpen 
 
 

� ja, Nederlands 

� ja, Engels 

� ja, Duits 

� ja, spreekt één van deze drie talen, maar niet heel 
begrijpelijk 

� nee, spreekt geen van deze talen 
 

De mate van angst c.q. paniek bij de melder / hulpvrager 
 

15. In welke mate is er sprake van 
angst / paniek bij de melder / 
hulpvrager? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Probeert de centralist 

technieken te gebruiken om de 
angst / paniek van de melder 
te reduceren? 

 

 

� de beller komt redelijk rustig over en is goed in staat een gesprek te voeren, 
beantwoordt vragen adequaat 

� de beller komt nogal onrustig en bezorgd over, maar reageert adequaat op 
vragen 

� de beller komt angstig over en er is sprake van een overslaande stem, 
vragen moeten worden herhaald (worden niet geheel adequaat beantwoord) 

� de beller komt zeer onrustig over, schreeuwt af en toe, reageert niet erg 
adequaat meer op vragen 

� de beller lijkt geheel in paniek, schreeuwt voortdurend en is nauwelijks meer 
in staat te communiceren 

� de beller is zo in paniek dat er geen communicatie meer mogelijk is 

 
� ja 

� nee 
 

De mate van dwingendheid / agressiviteit van de hulpvrager  
 

17. In welke mate is er sprake van 
dwingendheid / agressiviteit bij 
de hulpvrager? 

 
 
 
 
 
 
 

 

� de beller vertoont geen dwingend gedrag of agressie 

� de beller verlangt dringend van de centralist dat deze een ambulance stuurt, 
terwijl de centralist daartoe geen noodzaak ziet  

� de beller eist van de centralist dat deze een ambulance stuurt en trekt daarbij 
de professionaliteit van de centralist in twijfel. Er wordt echter nog geen 
duidelijke stemverheffing gebruikt. 

� de beller schreeuwt hard en/of boos dat hij een ambulance wil en tracht 
daarmee de centralist te intimideren 
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18. Probeert de centralist 

technieken te gebruiken om de 
dwingendheid / agressiviteit 
van de melder te reduceren? 

 

� de beller gaat zover in zijn eis dat hij een ambulance wil en in zijn pogingen 
de centralist te intimideren dat hij ook persoonlijke beledigingen uit (bijv. jij 
bent dom!) 

� de beller vloekt boosaardig, gebruikt grove taal en uit bedreigingen aan het 
adres van de centralist (bijv. ik weet je wel te vinden!) en is nauwelijks voor 
rede vatbaar 

� de beller uit duidelijke gewelddadige bedreigingen aan het adres van de 
centralist (bijv. ik ga je vermoorden!) en is geheel niet meer voor rede 
vatbaar. 

 

� ja 

� nee 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�


