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Minder SEH’s geen garantie 
voor meer kwaliteit
Volgens sommigen, onder wie minister Kuipers van VWS, moet het aantal SEH’s omlaag. Maar aan 

die opvatting liggen geen feiten en data ten grondslag. Het initiatief NEED verzamelt die gegevens 

nu, zodat straks gefundeerde uitspraken mogelijk zijn over de voors en tegens van concentratie.
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Voor betere spoedzorg is landelijke dataregistratie nodig
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O
nze minister van VWS is een 

overtuigd voorstander van con

centratie van zorg. Voor spoed

zorg zou dit een verdere reductie 

van het aantal volwaardige 

SEHafdelingen moeten beteke

nen. Daar zou dan alleen nog 

hoogcomplexe SEHzorg kunnen 

plaatsvinden, en laagcomplexe 

SEHzorg zou overgelaten worden 

aan regionale spoedposten. 

Volgens de minister zouden we alleen zo garanties bieden op kwalitatief 

hoogstaande en altijd beschikbare spoedzorg, het personeelstekort 

beperken en geld besparen. Echter, wetenschappelijk onderzoek – uit 

Nederland en eerder al uit het buitenland – laat zien dat optimalisatie 

over de volle breedte van de patiëntenzorg die een SEH levert, ingewik

kelder is dan dikwijls verondersteld wordt. Discussies en beleidsnotities 

hierover zijn cijfermatig onvolledig of selectief onderbouwd en de effec

tiviteit van de eenzijdige concentratiestrategie van de afgelopen tien 

jaar wordt wat betreft SEHzorg serieus betwijfeld. 

Cijfermatige onderbouwing

Vooropgesteld: wij zijn voor optimalisatie van SEHzorg en niet princi

pieel tegen het sluiten van SEH’s als mogelijke consequentie hiervan. 

Maar die optimalisatie vraagt wel om een kijk op het volledige palet 

aan patiëntenzorg dat een SEH levert en vraagt bovendien om een 

adequate cijfermatige onderbouwing. Wat ons betreft doet de minister 

er daarom verstandig aan pas op de plaats te maken en zijn veronder

stellingen over optimalisatie van SEHzorg eerst te toetsen aan objectie

ve gegevens. Die toetsing is nu al voorzichtig mogelijk, namelijk op basis 

van data van 350 duizend SEHpatiënten die – een nog beperkt aantal 

– SEH’s bij elkaar gebracht hebben in de landelijke en discipline over

stijgende kwaliteitsregistratie voor SEHzorg: de Netherlands 

Emergency department Evaluation Database (NEED). 

Stichting NEED verzamelt gegevens van alle patiënten in deelnemende 

SEH’s. Ter vergelijking: Veiligheid.nl richt zich bij een representatieve 

steekproef (ongeveer 20%) van SEH’s op de meestvoorkomende en 

ernstige letsels, waar preventie belangrijk en mogelijk is. Of de 

Landelijke Traumaregistratie, die zich richt op ongevalspatiënten die 

acuut worden opgenomen voor behandeling van hun letsel (jaarlijks 

ongeveer 4% van alle SEHpatiënten). Het overkoepelend karakter van 

de NEEDregistratie maakt het mogelijk verschillende patiëntcategorie

en in relatie tot elkaar te bezien, iets wat tot op heden niet gebeurt. 

NEED verzamelt gegevens volledig geautomatiseerd en gepseudonimi

seerd, waarbij het ‘informedoptout’principe wordt gehanteerd. De 

geregistreerde gegevens (de ‘minimale dataset’) bestaan onder andere 

uit demografische aspecten, wijze van presentatie, triagecategorie, 

ingangsklacht, vitale parameters, bloedonderzoek, röntgenonderzoek, 

dbccodes en ICD10codes, procesindicatoren (bijvoorbeeld behandel

tijd in de SEH) en ontslagbestemming. 

Het aantal SEH’s dat hieraan deelneemt – en daarmee de volledigheid 

van het inzicht in de Nederlandse SEHzorg – groeit snel. Een pas op de 

plaats en versnelde deelname van alle afdelingen SEH aan NEED zullen 

de minister voor het eerst in staat stellen toekomstige beleidskeuzes ten 

behoeve van optimalisatie van SEHzorg te baseren op objectieve gege

vens.

SAMENWERKENDE KWALITEITSREGISTRATIES

Stichting NEED participeert in het platform van Samen

werkende Kwaliteitsregistraties (SKR), waar ook andere landelij

ke kwaliteitsregistraties bij zijn aangesloten, zoals NICE, DICA, 

NHR, Perined, Nefrovisie en de NTS. Voor de aangesloten kwali

teitsregistraties zijn eenduidige organisatorische structuren 

vereist met minimale administratieve lasten en het zoveel 

mogelijk kunnen hergebruiken van de beschikbare data. Ook 

zijn in dit samenwerkingsverband afspraken gemaakt over hoe 

om te gaan met voor een deelnemer onverhoopt onwelgevalli

ge bevindingen. Stichting NEED onderschrijft en voldoet aan 

alle vereisten en is georganiseerd conform de door het SKR 

vastgestelde governance. Stichting NEED werkt samen met de 

andere SKRleden toe naar opname in het register van kwali

teitsregistraties zoals door Zorginstituut Nederland ingericht zal 

worden. Verkend wordt ook op welke manier behalve de NVSHA 

(de verenigde SEHartsen) ook andere wetenschappelijke 

beroepsverenigingen betrokken kunnen worden, dan wel hoe 

met andere registraties op inhoud samengewerkt kan worden.

Prestaties beoordelen

Gegevens van individuele ziekenhuizen of SEH’s zijn (nog) niet 

openbaar. Op de website van Stichting NEED worden periodiek wel 

geaggregeerde SEHgegevens publiek beschikbaar gesteld. Dit draagt bij 

aan meer transparantie. Daarnaast ontvangt iedere deelnemende SEH 

jaarlijks een benchmarkrapportage, die weergeeft hoe de eigen SEH 

zich verhoudt tot alle andere op dat moment deelnemende SEH’s. Dit 

stelt deelnemers in staat eigen prestaties te beoordelen, evalueren en 

ver  beteren. Onder strikte voorwaarden kunnen de gepseudonimiseerde 

gegevens ter beschikking gesteld worden voor wetenschappelijk onder

zoek. 

Op basis van de NEEDdatabase is wetenschappelijk onderzoek 

mogelijk waarbij grote aantallen patiëntgegevens nodig zijn, zoals de 

ontwikkeling van AIalgoritmen. In de toekomst kunnen gegevens uit de 

NEEDregistratie tevens dienen ter onderbouwing van SEHkwaliteits

visitaties vanuit de NVSHA (de wetenschappelijke vereniging van 

spoedeisendehulpartsen), en op landelijk niveau ten behoeve van het 

richten en evalueren van interventies in de organisatie van SEHzorg. 

Nieuwe inzichten

Wetenschappelijk onderzoek op basis van gegevens in de NEED

registratie geeft nieuwe inzichten in hoe de kwaliteit van de Neder

landse SEHzorg verbeterd kan worden. Ter illustratie benoemen we een 

aantal eerste bevindingen die naar voren zijn gekomen uit verschillende 

promotieonderzoeken op basis van de NEEDregistratie. Op grond van 

ruim 170 duizend patiëntgegevens is aangetoond dat het voor confoun

ders gecorrigeerde risico op overlijden, bij dezelfde waardes van vitale 

parameters bij binnenkomt op de SEH, significant stijgt met de leeftijd.1 

Met NEEDdata is ook inzichtelijk gemaakt dat mannen op de SEH een 

groter risico op icopname en overlijden hebben.2 Op basis van deze 

onderzoeken is vervolgonderzoek gedaan naar een voor leeftijd en 

geslacht gecorrigeerde National Early Warning Score (NEWS), een veel

gebruikte risicoscore in SEH’s.3 In een andere studie is de grote hoeveel
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heid NEEDdata van SEHpatiënten toegepast om een machinelearning 

algoritme te ontwikkelen, dat klinische opname of ontslag vanaf de 

SEH voorspelt.4 De resultaten van dit onderzoek worden momenteel 

gebruikt bij de ontwikkeling van een epdtool voor toepassing in de 

SEHpraktijk, en wel om logistieke processen in een ziekenhuis te 

helpen optimaliseren. Want hoe eerder de SEH weet (of kan inschat

ten) of een patiënt in aanmerking gaat komen voor opname of 

ontslag, hoe beter je hier logistiek op kunt anticiperen.

Daarnaast is met behulp van NEEDdata het effect van de covid

pandemie op de SEHzorg inzichtelijk gemaakt en gepresenteerd op 

de Dutch North Sea Emergency Medicine Conference in juni 2021. 

Opmerkelijk toont ander, nog lopend onderzoek vooralsnog geen 

evident verband tussen volumes van patiënten groepen met ongedif

ferentieerde SEHpresentaties thoracale pijn, dyspneu, malaise, buik

pijn, en mortaliteit bij patiënten die op de afdeling SEH beoordeeld 

en behandeld zijn (Raven, nog niet gepubliceerde data). Daarnaast 

maken NEEDdata inzichtelijk dat het onderscheid tussen hoog 

en laag complexe SEHzorg in de SEH wordt vastgesteld en niet 

eenvoudig prehospitaal op een veilige manier van elkaar te schei

den is.5 Prehospitaal zijn beperkte gegevens bekend, wat betekent 

dat ingeschat laagcomplex toch hoogcomplex kan blijken of anders

om. Een SEH moet dus altijd ingesteld zijn op hoogcomplexe 

pathologie.

Gidsland

Een landelijk dekkende en disciplineoverstijgende kwaliteits

registratie voor SEHzorg, zoals Stichting NEED beoogt, is uniek 

en geeft inzichten in de Nederlandse SEHzorg die op dit moment 

ontbreken in de discussies over optimalisatie van deze zorg. Hoe 

meer SEH’s deelnemen, des te vollediger het inzicht. Afdelingen 

of vakgroepen SEH die serieus en toetsbaar aan de slag willen 

met kwaliteit van geleverde SEHzorg en mee willen bouwen 

aan landelijk buiten gewone SEHzorg, zouden allereerst zelf het 

initiatief moeten nemen door te participeren in NEED. Maar 

gezien het publieke belang ervan zou deelname desnoods 

verplicht kunnen zijn. Dat kan een eerste effectieve maatregel 

van de nieuwe minister van VWS zijn om de SEHzorg met 

brede cijfermatige onderbouwing te kunnen gaan optimalise

ren. 

Zo kunnen we deze zorg niet alleen voor alle bijna 2 miljoen 

SEHpatiënten per jaar in Nederland verbeteren, maar tevens 

internationaal een gidsland zijn op het gebied van transparan

tie van spoedzorg. 

contact
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cc: redactie@medischcontact.nl

-> De voetnoten en meer over dit onderwerp vindt u bij dit 

artikel op medischcontact.nl/artikelen.

I
n het vliegtuig open ik mijn maaltijdsalade, terwijl ik 

ingeklemd tussen een vriendin en een buurvrouw 

zit. Een azijndamp stijgt van de dressing op. De 

kleur is al even onsmakelijk. ‘Bah!’ roep ik. De buur

vrouw haalt haar neus op, niet voor de salade maar 

voor ons. Ze fluistert wat tegen haar vriend. Ze zien eruit 

als chique mensen. Wij zien eruit als studenten. Ze kijken 

zichtbaar op ons neer. ‘Ze zullen nooit denken dat wij 

artsen zijn’, zegt de vriendin. En dat vinden we heerlijk.

‘Als ik op een festival ben, zeg ik altijd dat ik in de zorg 

werk’, zegt de vriendin. ‘Arts zeg ik niet. Dan kijken 

mensen anders naar me. Terwijl je gewoon op het festival 

wilt zijn. Je ziet de houding veranderen. Soms wordt er 

ten onrechte tegen je op gekeken.’ 

Ik vind het heerlijk om soms gewoon met een versleten 

Eastpak, een croptop en een rafelige spijkerbroek door 

de bergen te wandelen. Even 

ver weg van het serieuze 

bestaan vol verantwoordelijk

heden. Wandelen, familie en 

lekker eten in een berghut. 

‘De ober zei dat hij je een 

leuk meisje vond. Ik heb 

gezegd dat dat leuke meisje 

arts is en bijna psychiater’, 

zegt mijn tante. ‘Frau Doktor’ 

groet de ober, als hij me even later tegenkomt.

Dokter zijn is niet mijn identiteit, maar mijn beroep. Dat 

ik dus graag even in de werkkamer wil parkeren om goed 

af te kunnen schakelen. Het ‘out of office’bericht staat 

aan. De werktelefoon gaat uit. Vakanties, festivals en 

andere plekken buiten de natuurlijke habitat van de arts, 

zijn heerlijk om even artsaf te zijn. Om daarna vol 

energie de werkkamer weer in te gaan.

Out of office
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