
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Urgentieschema’s voor 

huisartsen:  

algemene principes  
 

 
 

Dr. Nele Balcaen, KU Leuven 

 
Promotor: Prof. Dr. Bert Aertgeerts, KU Leuven, Departement Maatschappelijke 
Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Academisch Centrum voor Huisartsgeneeskunde 
 
Co-promotoren:  

● Prof. Dr. Jan Verbakel, KU Leuven, Departement Maatschappelijke 
Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg, Academisch Centrum voor 
Huisartsgeneeskunde 

● Prof. Dr. Nicolas Delvaux, KU Leuven, Departement Maatschappelijke 
Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg 

 

 Masterproef Huisartsgeneeskunde 2019-2022 

 

 

  

 

https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/regional/50000687
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/regional/50000687
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/regional/50000687
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/regional/50000687
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/regional/50000687
https://www.kuleuven.be/wieiswie/nl/unit/regional/50000687


 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze masterproef is een examendocument dat niet werd gecorrigeerd voor eventueel vastgestelde 
fouten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van zowel de promotor(en) als de auteur(s) is 
overnemen, kopiëren, gebruiken of realiseren van deze uitgave of gedeelten ervan verboden. Voor 
aanvragen tot of informatie i.v.m. het overnemen en/of gebruik en/of realisatie van gedeelten uit 
deze publicatie, wendt u tot de universiteit waaraan de auteur is ingeschreven.  

Voorafgaande schriftelijke toestemming van de promotor(en) is eveneens vereist voor het 
aanwenden van de in dit afstudeerwerk beschreven (originele) methoden, producten, schakelingen 
en programma’s voor industrieel of commercieel nut en voor de inzending van deze publicatie ter 
deelname aan wetenschappelijke prijzen of wedstrijden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. Abstract 

Context: Huisartsen kunnen betrokken raken bij een grote variëteit aan spoedeisende situaties 

en hebben daarbij de verantwoordelijkheid om accuraat de noodsituatie klinisch in te schatten, 

de eerste zorgen toe te dienen en zorgcontinuïteit te garanderen. We analyseren de peri-klinische 

fase van urgenties binnen de huisartsgeneeskunde: triage (inschatting van ernst en 

urgentiegraad), ABCDE-benadering en verwijzing naar de tweede lijn. Tevens onderzoeken we 

de rol van toediening van adrenaline en zuurstof in urgente situaties in de huisartsgeneeskunde. 

Ons doel is om een systematiek te ontwikkelen in het peri-klinisch handelen van de huisarts die 

kan worden toegepast in de verschillende urgente scenario’s. 

Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we de peri-klinische fase van spoedeisende hulpvragen en 

spoedgevallen binnen de huisartsgeneeskunde optimaliseren? 

Methode: De onderzoeksopzet van deze masterthesis is een systematic review opgesteld via de 

PRISMA-methode (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). We 

onderwierpen huisartsgeneeskundige richtlijnen, tijdschriften en expertenopinies aan een 

kwaliteitsbeoordeling a.d.h.v. het AGREE II–instrument. We stelden enkele lacunes vast in de 

bestaande richtlijnen omtrent de peri-klinische fase van urgenties binnen de 

huisartsgeneeskunde. Ter verdere exploratie formuleerden we in totaal zeven onderzoeksvragen 

volgens de P.I.C.O.-strategie, waarvoor we zoektermen bedachten volgens een Best Evidence 

Topic om de databanken Pubmed, Medline en Cochrane op een gestructureerde manier te 

raadplegen. Op basis van onze literatuurstudie ontwikkelden we urgentieschema’s die we 

aanpasten na peer review. 

Resultaten: We selecteerden voor alle onderzoeksvragen in totaal 13 283 artikels. Aan de hand 

van vooropgestelde inclusie- en exclusiecriteria behielden we 80 artikels voor onze systematic 

review. Van elk artikel formuleerden we de relevante eigenschappen in een evidentietabel per 

onderzoeksvraag. Op basis van het resultaat van ons literatuuronderzoek ontwikkelden we vier 

urgentieschema’s waarin de relevante informatie op een gestructureerde, duidelijke en snel 

raadpleegbare manier wordt weergegeven. Deze schema’s hebben we onderworpen aan peer 

review door ze te presenteren aan 57 huisartsen en huisartsen-in-opleiding verdeeld over zeven 

verschillende huisartsenkringen tijdens twee LOK-vergaderingen en twee seminaries. Op basis 

van hun feedback optimaliseerden we onze urgentieschema’s. 

Conclusie: Het opgestelde triageprotocol werd tijdens de peer review als volledig en 

gebruiksklaar beschouwd ter bevordering van het beslisproces tijdens telefonische triage en de 

patiëntveiligheid in de spoedzorg. Voor de huisarts is het overschakelen naar de ABCDE-methode 

zinvol in acute situaties omwille van de houvast en de uniformiteit met de tweede lijn. Beide 

urgentieschema’s dienen ingeoefend en herhaald te worden wegens gebrek aan ervaring. De 

voorgestelde verwijsbrief biedt een grote meerwaarde voor behandeling van urgenties in de 

huisartsgeneeskunde. Het toedienen van adrenaline I.V. bij een acuut myocardinfarct en het 

toedienen van zuurstof bij respiratoire insufficiënte bieden medische voordelen voor de patiënt, 

maar zijn beide praktisch zeer moeilijk toedienbaar wanneer de huisarts geen geschikte 

assistentie krijgt. 
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3. Begrippenlijst 

- ABCDE-benadering: methode gebruikt in de urgentiegeneeskunde om de actuele conditie 

van de patiënt systematisch te beschrijven en zo de urgentiegraad te bepalen, eerder dan 

het diagnostische perspectief aan te nemen. ‘A’ staat hierbij voor ‘airway’, ‘B’ voor 

‘breathing’, ‘C’ voor ‘circulation’, ‘D’ voor ‘disabilities’ en ‘E’ voor ‘environment and 

evaluation’. De arts evalueert deze vitale functies systematisch en identificeert potentiële 

levensbedreigende factoren om deze zo snel als mogelijk te kunnen aanpakken.  

- AGREE II–instrument (Appraisal of Guidelines for Research & Evaluation): instrument om 

de kwaliteit van richtlijnen te beoordelen op een schaal van 1 tot 7 o.b.v. de methodologie 

en transparantie van de richtlijnontwikkeling.  

- AMPLE: ezelsbruggetje dat gebruikt wordt ter rapportage over een patiënt naar een 

collega-arts. Het acroniem staat voor Allergie, Medicatie/intoxicaties, 

Past/voorgeschiedenis, Laatst gebruikte maaltijd en Events. 

- Assessment of Quality in Telephone Triage (AQTT): klinisch relevant middel voor het 

beoordelen van de kwaliteit van huisarts- of triagist-geleide telefonische triage buiten de 

reguliere diensturen. Met de AQTT kan communicatie, patiëntveiligheid en efficiëntie 

geëvalueerd worden. 

- AVPU-score: een korte en snelle methode om het bewustzijnsniveau te testen en indelen, 

voornamelijk gebruikt bij kinderen i.p.v. de meer complexe evaluatiemethode van de EMV 

of Glasgow Coma Scale. Het acroniem staat voor Alert, Vocal, Pain, Unresponsive. Zie tabel 

3.4.2. 

- Best Evidence Topic (BET): tabellen waarin op een snel hanteerbare manier 

wetenschappelijk onderbouwde antwoorden te vinden zijn op klinische vragen. Deze 

tabellen ontstaan uit een literatuurstudie volgens systematic review. Ze vermelden de 

relevantste aspecten van de literatuur alsook de sterktes en zwaktes ervan. BETs werden 

voor het eerst ontwikkeld op de spoedafdeling van Manchester Royal Infirmary in het 

Verenigd Koninkrijk. 

- Differentieel diagnostisch denken: klinisch-wetenschappelijke methode om een lijst van 

mogelijke aandoeningen te bedenken waaraan de patiënt zou kunnen lijden, gegeven de 

gekende symptomen, geslacht en leeftijd van de patiënt. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen mogelijke urgente en belangrijke aandoeningen en minder urgente of belangrijke 

aandoeningen.  

- Eerste lijn: de lokale hulpverleners die het dichtst bij de patiënt staan, waarbij de huisarts 

een centrale en coördinerende rol speelt. Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers, 

kinesitherapeuten, thuisverplegers, psychologen, maatschappelijk werkers, …  

- EMV of Glasgow Coma Scale: internationaal gehanteerde schaal om het bewustzijn te 

evalueren en op te volgen a.d.h.v. een score. Hierbij staat E voor Eyes of oogreactie, M voor 

Motoriek of beweginsreactie en V voor Verbale reactie. Zie tabel 3.4.1. 

- Evidentietabel: per artikel stelden we een evidentietabel op waarin we informatie en 

bevindingen structureerden. Naast de metadata zoals titel, auteur, land en datum van 

uitgave, bespraken we het studietype, risico op bias, patiëntkenmerken, 

interventie/indextest, vergelijking, uitkomst en resultaten. In bijlage 4 worden de 

evidentietabellen van alle onderzoeksvragen weergegeven.  
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- Huisartsen-in-opleiding (HAIO): na het behalen van de master in de geneeskunde na een 

zesjarige universitaire studie, dient er een bijkomende masteropleiding gevolgd te worden 

om het diploma van huisartsgeneeskunde te behalen. Tijdens deze driejarige 

huisartsenopleiding dient de huisarts-in-opleiding 30 maanden voltijds te werken in een 

huisartsenpraktijk onder begeleiding van een erkend praktijkopleider, 6 maanden in een 

erkende ziekenhuisdienst, deel te nemen aan seminaries (zie definiëring begrip) en lessen, 

te slagen op het eindexamen en een masterproef af te leveren.  

- LOK-vergadering (Lokale Kwaliteitsgroep): dit zijn regionale groeperingen waar huisartsen 

dienen aan deel te nemen om hun accreditatie te behouden. Ze dienen maandelijks te 

vergaderen over de manier waarop ze praktijkvoeren zodat ze elkaar kritisch kunnen 

beoordelen met als einddoel het verbeteren van de zorgkwaliteit. 

- Peer review: wetenschappelijke methode ter verbetering, verifiëring en controle van werk 

door kritische evaluatie door collega’s uit hetzelfde vakgebied. 

- PRISMA-flowchart (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses): 

stroomdiagram dat gebruikt wordt om de informatiestroom weer te geven van de 

verschillende fases tijdens een systematic review.  

- Peri-klinische fase: alle fases voor, tijdens en na een klinische handeling waarbij de arts of 

paramedicus niet klinisch ingrijpt maar zich hier wel op voorbereidt of er de gevolgen van 

evalueert. 

- P.I.C.O.: medisch-wetenschappelijke onderzoeksmethode om antwoorden te kaderen op 

een klinische of gezondheidszorggerelateerde onderzoeksvraag. Daarnaast wordt het PICO-

raamwerk gebruikt om literatuurzoekstrategieën op te stellen. Het acroniem staat meestal 

voor Patient, Problem of Population; Interventie; Comparison, Control of Comparator en 

Outcome (vb. pijn, vermoeidheid, nausea, infectie, overlijden). 

- Spoedeisende hulpvraag: elke hulpvraag waarvan de patiënt en/of arts oordeelt dat de 

patiënt de dag zelf nog moet worden geëvalueerd door de huisarts. Tijdens wachtdiensten 

wordt er dan geoordeeld dat de zorg niet kan worden uitgesteld tot de volgende werkdag.  

- Spoedgeval: elk verzoek om spoedeisende hulp die de huisarts zodanig inschat dat hij zijn 

huidige taak ervoor onderbreekt.  

- Triage: inschatting van ernst en urgentiegraad van een spoedeisende hulpvraag (zie 

definiëring) om te beslissen welke medische zorg op welke manier dient te worden 

opgestart. Dit kan gebeuren door een (huis)arts of een speciaal daarvoor opgeleid persoon 

zonder artsendiploma, voortaan in deze masterproef als ‘triagist’ gedefinieerd. Indien 

tijdens de triage de urgentiegraad en ernst lager worden ingeschat dan de realiteit, is er 

sprake van ‘ondertriage’. Worden de ernst en urgentiegraad hoger ingeschat, met vaak 

medische overconsumptie tot gevolg, spreken we van ‘overtriage’. 

- Tweede lijn: de zorg door alle specialisten in de privésector of in de algemene ziekenhuizen.  
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4. Inleiding                                                                                   

Vanuit onze positie in de eerstelijnszorg kunnen huisartsen betrokken raken bij een grote 

variëteit aan spoedeisende situaties.1 We zijn wettelijk en deontologisch verantwoordelijk om 

accuraat en efficiënt de noodsituatie klinisch in te schatten, de eerste zorgen toe te dienen en zo 

nodig extra medische bijstand op te roepen om zorgcontinuïteit te garanderen. 

Urgenties drukken een bijzondere stempel op de huisartsenpraktijk doordat ze meestal 

onverwachts inbreuk maken op de dagplanning van de huisarts. Bovendien vergen spoedgevallen 

specifieke vaardigheden, parate kennis, adequate attitude en materiële uitrusting om 

verantwoord hulp te kunnen bieden.1 Eerste hulp bieden als huisarts gebeurt vaak in complexe 

omstandigheden met een beperkte anamnese en kennis van medische voorgeschiedenis, moeilijk 

klinisch onderzoek, invloed van omstanders en beperkte diagnostische en therapeutische 

hulpmiddelen.2 Desondanks is kalm, doordacht en zelfverzekerd te werk gaan primordiaal. Indien 

de patiënt overgedragen moet worden naar de tweede lijn, is het de verantwoordelijkheid van de 

huisarts om de patiënt zo stabiel als mogelijk te krijgen en efficiënt te communiceren met de 

collega’s van de tweede lijn.   

De beantwoording van een (telefonische) spoedeisende hulpvraag valt onder de 

verantwoordelijkheid van de huisarts, die deze taak eventueel uitbesteedt aan een triagist maar 

daarbij steeds de eindverantwoordelijkheid behoudt. Deze inschatting vergt ervaring en 

competentie, al blijft het risico op onder- of overtriage ook bij de meest ervaren arts of triagist 

reëel. Een eerste luik van onze thesis is de kwaliteit van de huidige triagesystemen voor 

spoedeisende hulpvragen te analyseren, lacunes op te sporen en daar vervolgens oplossingen 

voor trachten te formuleren. Onze masterpaper huisartsgeneeskunde handelt echter breder dan 

de initiële triage: we verdiepen ons in de peri-klinische fase van spoedeisende hulpvragen en 

spoedgevallen binnen de huisartsgeneeskunde. Ons doel is om een systematiek te ontwikkelen in 

het peri-klinisch handelen van de huisarts die kan worden toegepast in de variëteit aan urgente 

scenario’s waarin een huisarts zich kan bevinden. Tot slot maken we een sjabloon voor een 

duidelijke, volledige en efficiënte mondelinge en schriftelijke verwijzing van de huisarts naar de 

tweede lijn. Deze aspecten dragen bij tot de beantwoording van onze allesomvattende 

onderzoeksvraag: hoe kunnen we de peri-klinische fase van spoedeisende hulpvragen en 

spoedgevallen binnen de huisartsgeneeskunde optimaliseren? 
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5. Methoden 

5.1. Zoekstrategie    

De onderzoeksopzet van deze masterthesis is een systematic review opgesteld via de PRISMA-

methode, waarin we d.m.v. literatuuronderzoek een antwoord trachten te formuleren op onze 

onderzoeksvraag: ‘Hoe kunnen we de peri-klinische fase van spoedeisende hulpvragen en 

spoedgevallen binnen de huisartsgeneeskunde optimaliseren?’   

We zijn van start gegaan door ons in te lezen in de materie via handboeken over urgenties binnen 

de huisartsgeneeskunde en over urgenties voor de basisarts en spoedarts.1,2,3,4,5,6 Nadien 

raadpleegden we de Belgische wettekst en handleidingen rond dringende medische 

hulpverlening.7,8,9,10,11 

Om onze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, hebben we ze onderverdeeld in de 

verschillende aspecten van de peri-klinische fase bij spoedeisende hulpvragen en spoedgevallen 

binnen de huisartsgeneeskunde: pre-triage, diagnostiek en verwijzing. We raadpleegden 

hiervoor databanken voor huisartsgeneeskundige richtlijnen, huisartsgeneeskundige 

tijdschriften en expert opinies. In tabel 1 in het onderdeel Resultaten worden de geraadpleegde 

bronnen opgesomd alsook de gebruikte zoekstrategie en het aantal zoekresultaten.  

 

5.2. Onderzoeksvragen 

Na gedetailleerde evaluatie van de geselecteerde richtlijnen, stelden we enkele lacunes vast in de 

bestaande normen omtrent de peri-klinische fase van urgenties binnen de huisartsgeneeskunde. 

Ter verdere exploratie van deze lacunes formuleerden we in totaal zeven onderzoeksvragen 

volgens de P.I.C.O.-strategie: 

1. Heeft het systematisch toepassen van gestandaardiseerde protocollen voor telefonische 
triage door triagisten in de huisartsenpraktijk een invloed op het adequaat inschatten van de 
noodzakelijk te voorziene medische hulpverlening na een telefonische spoedeisende 
hulpvraag? 
P: patiënt die een telefonische spoedeisende hulpvraag stelt aan een triagist in de 
huisartsenpraktijk 
I: gestandaardiseerde protocollen voor telefonische triage door triagisten in de 
huisartsenpraktijk 
C: huidige methode voor telefonische triage door triagisten in de huisartsenpraktijk 
O: het correct inschatten van de noodzakelijk te voorziene medische hulpverlening in de 
eerste lijn, zonder over- of ondertriage 

 
2. Is er een verschil tussen telefonische triage door huisarts in vergelijking met paramedisch 

personeel in de adequate inschatting van de medische noodsituatie? 
P: patiënt die telefonisch spoedeisende hulp vraagt 
I: telefonische triage door huisarts 
C: telefonische triage door paramedisch personeel 
O: correcte inschatting van medische noodsituatie 
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3. Wat is de meerwaarde van de ABCDE-benadering ten opzichte van het differentieel 
diagnostisch denkmodel door huisartsen tijdens de samenwerking tussen eerste en tweede 
lijn bij patiënten die urgente hulp behoeven in de pre-ziekenhuis fase?  
P: patiënt die urgente hulp behoeft in de pre-ziekenhuis fase 
I: ABCDE-benadering door huisarts 
C: differentieel diagnostisch denkmodel door huisarts 
O: adequate samenwerking tussen eerste en tweede lijn 

4. Heeft het schrijven van een verwijsbrief door een huisarts een invloed op de 
urgentiebepaling van een spoedarts in geval van een patiënt die gespecialiseerde 
spoedeisende hulp behoeft? 
P: patiënt die gespecialiseerde spoedeisende hulp behoeft 
I: verwijsbrief 
C: geen verwijsbrief 
O: urgentiebepaling door spoedarts 

 
5. Leidt het I.V. toedienen van adrenaline in eerste lijn bij een vermoeden van een acuut 

myocardinfarct buiten de ziekenhuiscontext tot een verlaagde mortaliteit?  
P: patiënt met acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis 
I: I.V. toedienen van adrenaline buiten het ziekenhuis 
C: niet toedienen van adrenaline 
O: mortaliteit van patiënt met acuut myocardinfarct 

 
6. Geeft het zo snel als praktisch mogelijk toedienen van zuurstof aan patiënten met acuut 

respiratoir falen in de eerste lijn een meerwaarde in de snelheid van stabilisatie van de 
patiënt?  
P: patiënten in acuut respiratoir falen 
I: toedienen van zuurstof in eerste lijn 
C: het niet meteen toedienen van zuurstof in eerste lijn 
O: overleving van de patiënt die urgente hulp behoeft  

 

7. Geeft het gebruik van zuurstof bij urgenties in de eerste lijn een verlaagde mortaliteit?   
P: patiënt die urgente hulp behoeft 
I: toedienen van zuurstof in de eerste lijn 
C: niet toedienen van zuurstof in de eerste lijn 
O: mortaliteit van patiënt die urgente hulp behoeft 
 
 
 

5.3. Keuze databanken 

Ter beantwoording van de zeven opgestelde onderzoeksvragen voerden we een 

literatuuronderzoek uit via tertiaire, secundaire en primaire bronnen op de online databanken 

Pubmed, Medline, Tripdatabase en Cochrane.  
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5.4. Vertaling onderzoeksvragen naar zoekstrengen 

Per opgestelde onderzoeksvraag bedachten we zoektermen om de databanken Pubmed, Medline, 

Tripdatabase en Cochrane op een gestructureerde manier te kunnen raadplegen. De volgende 

zoektermen werden gebruikt:  

“Telephone triage” [MeSH], “Emergency Triage” [MeSH], “Triage”, “General practitioner”[MeSH], 

“Nurse”[MeSH], “Emergency” [MeSH], “Referral letter” [MeSH], “Emergencies”,  “Cardiac Arrest, 

out of hospital” [MeSH] AND “Epinephrin”[MeSH] OR “No Epinephrine”[MeSH] AND “Survival” 

[MeSH], “Oxygen Therapy” [MeSH] AND “Prehospital setting”[MeSH], “Primary care” [MeSH] AND 

“Oximetry Measurement” [MeSH], “Oxygen therapy” [MeSH] AND “Myocardial infarction” 

[MeSH], “Verwijsbrief”,  “Verwijsbrief spoedgevallen”, “ABC benadering”, “Zuurstofsaturatie”, 

“Hypoxemie”. 

Welke MESH-termen we voor elke onderzoeksvraag hebben gebruikt, staat beschreven in de 

tabellen met de Best Evidence Topic per onderzoeksvraag die in de zoekresultaten in bijlage 3 

terug te vinden zijn.   

 

5.5. Bepaling in- en exclusiecriteria  

De artikels werden in de eerste plaats geselecteerd op basis van relevantie in de titel, 

beschikbaarheid van volledige tekst in het Engels of Nederlands en datum van publicatie (niet 

meer dan 10 jaar geleden gepubliceerd). Nadien werden de abstracts geëxcludeerd die niet 

relevant bleken, geen analyse bevatten en afweken in uitkomst t.o.v. de onderzoeksvraag. Tot slot 

werd de tekst van de overgebleven artikels gescreend op relevantie voor de Belgische context en 

overeenkomst tussen uitkomst en onderzoeksvraag. Per onderzoeksvraag staan de details 

beschreven in de PRISMA flowchart en Best Evidence Topic in bijlage 3.  

 

5.6. Screening titel, abstract en volledige tekst 

De screening en verwerking van de artikels gebeurde op gestructureerde wijze, zoals aangegeven 

in de Best Evidence Topic tabellen per onderzoeksvraag in bijlage 3.  

 

5.7. Opstellen evidentietabellen 

De artikels die we per onderzoeksvraag geselecteerd hebben, onderwierpen we aan een grondige 

lezing. Per artikel stelden we een evidentietabel op waarin we informatie en bevindingen konden 

structureren. Naast de metadata zoals titel, auteur, land en datum van uitgave, bespraken we het 

studietype, risico op bias, patiëntkenmerken, interventie/indextest, vergelijking, uitkomst en 

resultaten. In bijlage 4 worden de evidentietabellen van alle onderzoeksvragen weergegeven.  
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We schreven voor elk artikel een samenvatting en bespraken de sterktes, beperkingen en 

klinische impact. Deze besprekingen noteerden we per onderzoeksvraag in de sectie ‘resultaten, 

ontwikkeling voorstel urgentieschema’.  

 

5.8. Ontwikkeling voorstel urgentieschema 

Op basis van het resultaat van ons literatuuronderzoek stelden we urgentieschema’s op waarin 

de relevante informatie op een gestructureerde, duidelijke en snel raadpleeg- en hanteerbare 

manier wordt weergegeven. Per onderzoeksvraag staan deze urgentieschema’s in de sectie 

Resultaten alsook in bijlage 5.  

 

5.9. Feedbackmomenten voor urgentieschema’s 

De schema’s die we op basis van ons literatuuronderzoek opstelden, hebben we onderworpen 

aan peer review tijdens een presentatie aan en bespreking met huisartsen en huisartsen-in-

opleiding. Per schema hebben we in elke LOK- en seminariegroep dezelfde vragen gesteld om 

overleg over de onderwerpen te initiëren. De details worden weergegeven in de sectie Resultaten. 

De bespreking van deze peer review wordt per onderzoeksvraag beschreven in het onderdeel 

‘resultaten feedbackmomenten’ in het onderdeel Resultaten. 

 

 

5.10. Ontwikkeling finaal urgentieschema  

De nuttige feedback die we verkregen dankzij deze peer reviews, hebben we toegepast om onze 

urgentieschema’s te optimaliseren waar nodig. De finale urgentieschema’s zijn terug te vinden in 

de sectie Resultaten alsook in bijlage 6.  
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6. Resultaten 

Voor ons literatuuronderzoek raadpleegden we vooreerst huisartsgeneeskundige richtlijnen, 

huisartsgeneeskundige tijdschriften en expert opinies. In tabel 1 worden de geraadpleegde 

bronnen opgesomd alsook de gebruikte zoekstrategie en het aantal zoekresultaten. De richtlijnen 

die worden weergegeven in de vierde kolom van de tabel, zijn de overblijvende richtlijnen 

geselecteerd o.b.v. de titel. De geselecteerde richtlijnen hebben we a.d.h.v. het AGREE II-

instrument een algemene kwaliteitsbeoordeling toebedeeld op een schaal van 1 (laagst mogelijke 

kwaliteit) tot 7 (hoogst mogelijke kwaliteit). AGREE (Appraisal of Guidelines for Research & 

Evaluation) is een instrument om de kwaliteit van richtlijnen te beoordelen o.b.v. de 

methodologie en transparantie van de richtlijnontwikkeling. 

Tabel 1: zoekstrategieën en -resultaten voor richtlijnen, met beoordeling a.d.h.v. AGREE II-

instrument.  

Bron ‘Zoekterm’ en 

(zoekdatum) 

Aantal 

zoekresul

taten 

Titel(s) met [referentienummer(s) zoals in 

referentielijst] 

AGREE II 

– score(s) 

Domus 

Medica 

‘Triage’ (02/08/2020) 1 Informele Telefonische triage in een 

huisartsenwachtpost 12 

6 

Domus 

Medica 

‘urgentie’ 

(22/07/2020) 

1 Gebruik van medicatie bij urgenties 13 7 

NHG ‘urgenties’ 

(18/07/2020) 

2 NHG-behandelrichtlijn Geneesmiddelen en 

zuurstof in spoedeisende situaties (herziene 

versie mei 2020) 14 

7 

Checklist Geneesmiddelen in spoedeisende 

situaties 15 

7 

NHG ‘verwijsbrief’ 

(21/07/2020) 

1 Richtlijn Informatie-uitwisseling tussen 

Huisarts en Specialist (HASP) 16 

5 

Medisch 

Contact 

Tijdschrift 

‘triage’ (25/08/2020) 963 Denken in termen van urgentie bij triage 17 5 

Huisarts moet leren wat triage is 18 2 

GIN - 

DynaMed 

‘Basic Life Support’ 

(28/07/2020) 

45 Adult BLS sequence for healthcare providers 
19 

4 

GIN - 

DynaMed 

‘Epinephrine’ AND 

‘out of hospital cardiac 

arrest’ (28/07/2020) 

58 Advanced Cardiovascular Life Support 

(ACLS) 20 

4 
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Na analyse van de lacunes in de geselecteerde richtlijnen, stelden we zeven onderzoeksvragen op 

volgens de P.I.C.O.-strategie zoals genoteerd in sectie 5.2. in Methoden. We onderwierpen de 

onderzoeksvragen aan een literatuuronderzoek via de online databanken Pubmed, Medline, 

Tripdatabase en Cochrane aan de hand van de zoektermen opgesteld in de sectie 5.4 in Methoden. 

De gedetailleerde resultaten staan beschreven in de tabellen met de Best Evidence Topic per 

onderzoeksvraag die in de zoekresultaten in bijlage 3 terug te vinden zijn.  Op deze manier 

selecteerden we voor alle onderzoeksvragen in totaal 13 283 artikels.  

Deze artikels onderwierpen we aan een selectie op basis van relevantie in de titel, 

beschikbaarheid van volledige tekst in het Engels of Nederlands en datum van publicatie (niet 

meer dan 10 jaar geleden gepubliceerd). Nadien werden de abstracts geëxcludeerd die niet 

relevant bleken, geen analyse bevatten en afweken in uitkomst t.o.v. de onderzoeksvraag. Tot slot 

werd de tekst van de overgebleven artikels gescreend op relevantie voor de Belgische context en 

overeenkomst tussen uitkomst en onderzoeksvraag. Op deze manier werden uiteindelijk 80 

artikels geïncludeerd in deze systematic review. Per onderzoeksvraag staan de details 

beschreven in de PRISMA flowchart en Best Evidence Topic in bijlage 3.  

Elk geselecteerd artikel werd grondig gelezen en geanalyseerd. In evidentietabellen per 

onderzoeksvraag beschreven we naast de metadata als titel, auteur, land en datum van uitgave 

ook de het studietype, risico op bias, patiëntkenmerken, interventie/indextest, vergelijking, 

uitkomst en resultaten. In bijlage 4 worden de evidentietabellen van alle onderzoeksvragen 

weergegeven. We schreven voor elk artikel een samenvatting en bespraken de sterktes, 

beperkingen en klinische impact. Deze besprekingen noteerden we per onderzoeksvraag in de 

sectie ‘resultaten, ontwikkeling voorstel urgentieschema’.  

Op basis van het resultaat van ons literatuuronderzoek stelden we urgentieschema’s op waarin 

de relevante informatie op een gestructureerde, duidelijke en snel raadpleeg- en hanteerbare 

manier wordt weergegeven. Per onderzoeksvraag staan deze voorgestelde urgentieschema’s in 

de sectie Resultaten alsook in bijlage 5.  

De schema’s die we op basis van ons literatuuronderzoek opgesteld hebben, hebben we 

onderworpen aan peer review tijdens een presentatie aan en bespreking met huisartsen en 

huisartsen-in-opleiding. In totaal hebben we onze peer review georganiseerd over 57 

verschillende artsen, in totaal actief in 7 verschillende huisartsenkringen.  

We hebben de presentatie tweemaal voorgesteld op een LOK-vergadering. De ene LOK-

vergadering vond plaats op 02/12/2021 in Gijzegem onder leiding van Dr. Cooreman: er waren 

13 regionale huisartsen alsook één geriater uit een regionaal ziekenhuis aanwezig. Alle 

desbetreffende huisartsen zijn actief in dezelfde huisartsenwachtkring Regio Aalst. De andere 

LOK-vergadering vond plaats in Halle op 25/11/2021 onder leiding van dr. Koen Janssens: hierbij 

waren 9 regionale huisartsen aanwezig, allen actief in dezelfde huisartsenwachtkring Zennevallei 

te Halle. Onder de huisartsen hadden we een diversititeit in leeftijd en praktijkorganisatie (solo- 

en groepspraktijken). 

Daarnaast hebben we dezelfde urgentieschema’s voorgesteld in onze seminariegroepen. Het 

seminarie onder leiding van stagecoördinator dr. Nele Clerebaut ging online door op 

16/11/2021: er waren 14 huisartsen-in-opleiding aanwezig, die in totaal in 3 verschillende 

huisartsenwachtkringen actief zijn. Het seminarie onder leiding van stagecoördinator dr. Karin 
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Vergauwe ging live door op 30/11/2021 in Herne in aanwezigheid van 14 huisartsen-in-

opleiding, actief in 2 verschillende huisartenwachtkringen.  

 

Tot slot hebben we individueel met elk van onze twee praktijkopleiders overleg gehad over onze 

urgentieschema’s: dr. Lawrence De Geyseleer, dr. Tom Van de Genachte, dr. Etienne Cooreman en 

dr. Elke Ottoy. 

 

Op elk van deze vergaderingen werd er enthousiast in groep gediscussieerd over de 

onderwerpen. We merkten dat er in de LOK-groepen door de peers meer werd beargumenteerd 

o.b.v. ervaring, daar waar de huisartsen-in-opleiding tijdens de seminaries zich meer baseerden 

op richtlijnen. De bespreking van deze peer review wordt voor elke onderzoeksvraag beschreven 

in de subsectie ‘resultaten feedbackmomenten’. De nuttige feedback die we verkregen dankzij 

deze peer reviews, hebben we toegepast om onze urgentieschema’s te optimaliseren waar nodig. 

De finale urgentieschema’s zijn terug te vinden per onderzoeksvraag in de subsectie ‘finaal 

urgentieschema’ in Resultaten alsook in bijlage 6. Hierna worden per onderzoeksvraag de 

resultaten besproken.  

 

 

6.1. Onderzoeksvraag 1   

Onderzoeksvraag 1: Heeft het systematisch toepassen van gestandaardiseerde protocollen voor 

telefonische triage door triagisten in de huisartsenpraktijk een invloed op het adequaat 

inschatten van de noodzakelijk te voorziene medische hulpverlening na een telefonische 

spoedeisende hulpvraag? 

6.1.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 1   

De PRISMA flowchart van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 1 is terug te vinden in bijlage 

3.1.1. 

 

6.1.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 1 

De Best Evidence Topic van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 1 is terug te vinden in bijlage 

3.1.2. 

 

6.1.3. Finaal gebruikte artikels bij opstellen urgentieschema voor onderzoeksvraag 1  

Voor onderzoeksvraag 1 selecteerden we uiteindelijk 10 artikels, in de referentielijst 

weergegeven volgens referentienummers [21 - 30].  

6.1.4. Voorstel urgentieschema voor onderzoeksvraag 1 

Uit onze bevindingen van de literatuurstudie blijkt dat gestandaardiseerde protocollen voor 

telefonische triage door triagisten in de huisartsenpraktijk een meerwaarde kunnen bieden. Voor 

het opstellen van dergelijk protocol nemen onze bevindingen van deze onderzoeksvraag samen 

met de bevindingen van de tweede onderzoeksvraag, die ook handelt over triage bij urgenties in 

de huisartsgeneeskunde. Het voorstel van dit urgentieschema staat ook in bijlage 5.2.  
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6.1.5. Ontwikkelen urgentieschema voor onderzoeksvraag 1 

Adequate telefonische triage door triagisten in de huisartsenpraktijk of huisartsenwachtpost is 

van levensbelang bij medische urgenties. Een beslishulp voor de urgentiebepaling van een oproep 

bevordert het beslisproces en de patiëntveiligheid in de spoedzorg. Belangrijk hierbij is om de 

beslishulp op gestructureerde manier te onderwerpen aan kwaliteitscontrole.21,22,23,24,25 Ondanks 

grondige opleiding van de telefonisch triagisten worden er nog steeds patiënten onder- of 

overgetrieerd.26 De incidentie van ondertriage is laag (0,04%).27 Mogelijk is ondertriage 

gerelateerd aan inadequate en ongesystematiseerde symptoombeschrijving.27 Het 

bezorgdheidsgehalte van de patiënt bevragen kan nuttig zijn in de bepaling van de urgentiegraad 

van diens oproep.28 Afhankelijk van de toegepaste beslishulp, worden andere klemtonen op het 

triageproces gelegd waardoor elke beslishulp zijn hiaten heeft.26 Er is nog ruimte voor 

verbetering aangaande de veiligheid van telefonische triage bij patiënten met een hoog risico.29 

Gezien deze incidenten weinig voorkomend zijn, verloopt het beter leren herkennen van 

dergelijke urgente oproepen door triagisten moeizaam.30  

 

6.1.6. Resultaten feedbackmomenten onderzoeksvraag 1 

Dit wordt besproken bij de bevindingen van onderzoeksvraag 2, zoals vermeld onder sectie 6.2.6: 

Resultaten feedback onderzoeksvraag 2.  

 

6.1.7. Finaal urgentieschema onderzoeksvraag 1 

Dit wordt besproken bij de bevindingen van onderzoeksvraag 2. Het finale urgentieschema van 

onderzoeksvraag 1 en 2 gecombineerd staat in bijlage 6.2.  
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6.2. Onderzoeksvraag 2   

Onderzoeksvraag 2: Is er een verschil tussen telefonische triage door huisarts in vergelijking met 

paramedisch personeel in de adequate inschatting van de medische noodsituatie? 

 

6.2.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 2 

De PRISMA flowchart van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 2 staat in bijlage 3.2.1. 

 

6.2.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 2 

De Best Evidence Topic van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 2 staat in bijlage 3.2.2. 

 

6.2.3. Finaal gebruikte artikels bij opstellen urgentieschema voor onderzoeksvraag 2  

Voor onderzoeksvraag 2 selecteerden we uiteindelijk 8 artikels, in de referentielijst weergegeven 

volgens referentienummers.31 - 37 

 

6.2.4. Voorstel urgentieschema voor onderzoeksvraag 2 

We stellen een triagesysteem voor waarbij we de NHG-triagewijzer als kapstok gebruikten en 

aanpassingen toepasten op basis van de resultaten van onze literatuurstudie.38 Dit 

urgentieschema is ontstaaan op basis van de bevindingen van onderzoeksvraag 1 en 2. Het is 

ook terug te vinden in bijlage 5.2. 
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Tabel 2: Onderdeel 5 van het triagegesprek: bepaling van de urgentiegraad. Hierbij wordt de 

focus niet gelegd op de diagnose, maar wel op het toestandsbeeld:  
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6.2.5. Ontwikkelen urgentieschema voor onderzoeksvraag 2 

Informele telefonische triage door triagisten op huisartsenwachtposten is mogelijk onveilig voor 

patiënten en niet efficiënt voor het gebruik van beschikbare middelen.31, 32, 33 Naarmate de 

complexiteit van het hoog-urgente probleem toeneemt, past het probleem minder goed binnen 

de geprotocolleerde beslishulpen waardoor de triage door paramedisch personeel minder 

accuraat blijkt.34 Tevens blijkt bij dergelijke complexe oproepen de beslissing van de 

beantwoordende triagist minder op kennis gebaseerd te zijn dan wel op intuïtie.34 In milde tot 

lage urgente situaties waarbij de triagist de context en de noden van de zorgvrager beter kan 

identificeren, zijn de beslissingen van de triagist accurater.34 Specifieke protocollen alsook 

opleidingen voor paramedici over telefonische triage zijn aangewezen31,33 We stelden een 

algemene beslishulp op voor urgenties in de huisartsgeneeskunde, waarbij we ons baseerden op 

de NHG-triagewijzer.38 Bovendien is het te adviseren om een onmiddellijke secundaire 

veiligheidscontrole te laten uitvoeren door een huisarts.31 In Denemarken gebeurt telefonische 

triage tijdens de wacht door de huisarts.35 Volgens collega-huisartsen worden 12% van de 

consultaties op de wachtpost als irrelevant beschouwd, wat een efficiënte triage door huisartsen 

suggereert.35 Onderzoek naar de beïnvloedende factoren op triage door huisartsen kan nuttige 

informatie opleveren.35 Er zijn verscheidene communicatieve verschillen in telefonische triage 

door een huisarts of door een triagist.36 De triagist houdt langer telefonisch contact, stelt de 

patiënt meer vragen en laat hem langer aan het woord.36 De patiënt voelt zich echter meer 

gerustgesteld na telefonisch contact met de arts dan met de triagist.36 De impact van deze 

communicatieve verschillen naar patiëntveiligheid toe, dient verder onderzocht te worden.36 Er 

is tevens meer onderzoek nodig om de eigenschappen van een goede telefonische triage te 

bepalen.36 De Assessment of Quality in Telephone Triage (AQTT) kan een klinisch relevant middel 

zijn voor het beoordelen van de kwaliteit van huisarts- of triagist-geleide telefonische triage 

buiten de reguliere diensturen. Met de AQTT kan communicatie, patiëntveiligheid en efficiëntie 

geëvalueerd worden.37 Het registreren van overlijdens en ziekenhuisopnames na telefonische 

triage, zou helpen in het onderzoek naar verschil in veiligheid van telefonische triage door 

huisartsen of door triagisten.32 

 

6.2.6. Resultaten feedbackmomenten voor onderzoeksvraag 2 

Alvorens onze peer review te starten, pleegden we overleg met de wachtpostcoördinator van 

huisartenkring Zennevallei, mevrouw Liesbeth Devreker. Daarnaast voerden we enkele 

informele gesprekken met de triagisten van de wachtpost. Het profiel van de triagisten blijkt zeer 

divers met achtergrond in allerlei beroepssectoren, echter slechts één triagist had ervaring in de 

medische sector als voormalig medewerker van de 112-telefooncentrale. De 

wachtpostcoördinator gaf aan dat er tijdens sollicitaties voor triagisten geen medische 

voorkennis wordt verwacht.  Elke nieuw aangenomen triagist krijgt een theoretische opleiding 

van 2 à 3 uur over de praktische inhoud van de job. Nadien volgt de nieuwe triagist 2 shiften van 

8u mee met een ervaren collega, waarna ze 2 shiften doen met een ervaren collega als back-up. 

Als dit goed verloopt, kunnen ze voortaan autonoom aan de slag. Evaluatiegesprekken gebeuren 

alleen indien daar noodzaak toe blijkt. De triagisten in de wachtpost Zennevallei krijgen geen 

medische opleiding, maar krijgen het advies om bij elke twijfel de huisarts van wacht te 

consulteren.  
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Onze peer review geeft aan dat zowel huisartsen als huisartsen-in-opleiding geïnteresseerd zijn 

in het concept van triageprotocollen. Er heerst unanimiteit over de toepasbaarheid van 

triageprotocollen in de huisartsenwachtpost. Dankzij de peer review kunnen we de ervaringen 

bundelen van huisartsen(-in-opleiding) in zeven verschillende huisartsenwachtposten. Daaruit 

blijkt dat de telefonische triage regelmatig problemen oplevert, met overtriage als voornaamste 

klacht. De assumptie wordt gemaakt dat dit komt door gebrek aan ervaring en medische scholing 

van de triagist, alsook voorzichtigheid uit vrees te ondertriëren. De beslissingen van de triagisten 

beïnvloeden de werking van de wachtpost: indien zij niet efficiënt triëren, is het mogelijk dat de 

artsen hun werk niet naar behoren kunnen doen. De triagist draagt aldus een grote 

verantwoordelijkheid. Actueel heeft de triagist geen aanknopingspunten om een oordeel te vellen 

over de urgentiegraad, waardoor hij terugvalt op zijn inschattingsvermogen op basis van ervaring 

en intuïtie. Met triageprotocollen krijgen triagisten een leidraad om deze belangrijke beslissingen 

te kunnen staven.  Ons voorgestelde triageprotocol wordt om die redenen als zeer nuttig 

beschouwd. Wel zijn de huisartsen er het over eens dat het hanteren van triageprotocollen dient 

aangeleerd te worden. Indien er in Vlaanderen/België een uniform triageprotocol zou zijn, kan 

dit aangeleerd worden bij alle triagisten. Zonder educatie en oefening, zou dit systeem 

vermoedelijk niet efficiënt genoeg verlopen. Er zijn wachtposten waar de telefonische triage 

gebeurt door een huisarts, waarbij we vanuit de literatuur reeds leerden dat de triage dan 

accurater verloopt. 31,33 

Er onstond discussie over de toepasbaarheid van triageprotocollen in het huisartsenkabinet. In 

praktijken waar voltijds een secretaresse aanwezig is, vinden de huisartsen de meerwaarde van 

de protocollen vanzelfsprekend. Zij zijn bereid om hun secretaresse daarvoor een opleiding te 

laten volgen. Ze opperen om dit ook toe te voegen aan het curriculum van de opleiding medisch 

secretariaat. Ook in alle praktijken die met een telesecretariaat werken, wordt de meerwaarde 

als groot ingeschat. In de praktijken waar er geen secretaresse aanwezig is omdat de arts(en) de 

telefoon altijd zelf opnemen, zien de artsen geen meerwaarde van triageprotocollen omdat ze 

anamnestisch gedetailleerder werken dan de voorgestelde protocols voor triagisten. Een 

belangrijke opmerking hierbij is dat de triageprotocollen inderdaad niet gelijkaardig zijn aan het 

inschattingsvermogen van de arts, maar dat ze dienen ter leidraad van de niet medisch 

geschoolde triagist. De triagist dient dus geen anamnese af te nemen noch een werkingsdiagnose 

te stellen.  In de praktijken waar deeltijds een secretaresse werkt, wordt de moeite voor de extra 

opleiding als te groot ingeschat tot het voordeel dat het zou kunnen opleveren.  

De vraag rijst welk protocol moet gevolgd worden indien de patiënt meer dan één 

aanmeldingsklacht heeft. Tevens wordt er benadrukt dat het belangrijk is dat de triage voldoende 

snel verloopt en dat de triagist zich niet verliest in een te groot aanbod aan informatie in de 

protocols. Dit zou verlies van tijd en efficiëntie betekenen. Er wordt geopperd elk triageprotocol 

uit maximaal 5 triagevragen te laten bestaan.  

De huisartsen-in-opleiding zien ons urgentieschema als interessante stap naar een meer digitale 

toekomst. Volgens hen loopt de huisartsengeneeskunde achter in het huidige technologische 

tijdperk. Triagisten zouden kunnen het protocol digitaal invullen waarna een urgentiecode wordt 

toegekend en de resultaten meteen doorgestuurd worden naar de huisarts. Ze doen de suggestie 

om de patiënt via een digitaal platform (applicatie) vragen te laten beantwoorden uit een 

keuzemenu gebaseerd op een triageprotocol, waarna er automatisch een urgentiecode wordt 

toegekend. Hierbij moet uiteraard ook ruimte zijn voor vrije ingave indien de patiënt geen gepast 
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antwoord vindt in het keuzemenu. De resultaten kunnen dan doorgestuurd worden naar een 

digitale wachtkamer, waar de patiënten worden ingepland in volgorde van urgentiegraad. De 

patiënt krijgt dan de boodschap wanneer zijn consultatie of huisbezoek gepland staat. Belangrijk 

hierbij is dat rode vlaggen worden aangegeven zodat de arts onmiddellijk kan ingrijpen wanneer 

nodig. Ook onregelmatigheden vergen een speciale melding, zodat de triagist of arts zo nodig 

contact kan opnemen met de patiënt om meer specifieke vragen te kunnen stellen. Indien de 

protocollen en het betreffende computerprogramma hiervoor adequaat functioneert, kan dit een 

grote meerwaarde betekenen in efficiëntie en veiligheid van de urgente eerstelijnshulpverlening. 

Een belangrijke opmerking is dat er in elk geval van protocolgebruik ruimte moet blijven om te 

vertrouwen op het niet-pluisgevoel van de triagist of arts. 

 

6.2.7. Finaal urgentieschema voor onderzoeksvraag 2 

Tijdens de peer review heerst algemene positieve reactie op ons voorgesteld urgentieschema. 

Geen enkele arts had suggesties om het schema aan te passen. We behouden aldus ons 

voorgesteld urgentieschema. 

 

 

6.3. Onderzoeksvraag 3  

Onderzoeksvraag 3: Wat is de meerwaarde van de ABCDE-benadering ten opzichte van het 

differentieel diagnostisch denkmodel door huisartsen tijdens de samenwerking tussen eerste en 

tweede lijn bij patiënten die urgente hulp behoeven in de pre-ziekenhuis fase?  

 

6.3.1. PRISMA flowchart van artikelselectie onderzoeksvraag 3 

De PRISMA flowchart van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 3 is terug te vinden in bijlage 

3.3.1. 

 

6.3.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 3 

De Best Evidence Topic van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 3 is terug te vinden in bijlage 

3.3.2. 

 

6.3.3. Finaal gebruikte artikels bij opstellen urgentieschema voor onderzoeksvraag 3 

Voor onderzoeksvraag 3 selecteerden we uiteindelijk 2 artikels, in de referentielijst weergegeven 

volgens referentienummers.39-40 

 



 

23 

 

6.3.4. Voorstel urgentieschema voor onderzoeksvraag 3 

We stellen een urgentieschema voor met de ABCDE-benadering waarbij we ons baseerden op de 

‘ABCDE-methode voor huisartsen’ van NHG en aanpassingen deden op basis van de resultaten 

van onze literatuurstudie.39 Dit is ook terug te vinden in bijlage 5.3.  
 

Algemene inschatting urgentie:  

 

 

Tabel 3: 1ste beoordeling gericht op toestandsbeeld: 
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Tabel 3.1: Airway: luchtweg + cervicale wervelzuil (CWZ) 

 

 

 

 

Tabel 3.2: Breathing: oxygenatie en ventilatie 
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Tabel 3.3: Circulation: bloedcirculatie 

 
 

Tabel 3.4: Disability: bewustzijn/neurologische uitval 
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Tabel 3.4.1.: EMV-score/New Glasgow Coma Scale: evaluatie bewustzijn 
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Tabel 3.4.2: AVPU-score: bewustzijnsevaluatie bij kinderen 

 
 

 

Tabel 3.5.: Environment/exposure: omgeving, huid, temperatuur 

 

 

Conclusie 1ste beoordeling:  

1) Overgeslagen ABCDE-onderdelen evalueren 
2) ABCDE-bevindingen samenvatten  
3) Herevalueer veranderingen in ABCDE spontaan of ter opvolging van interventies 

 
 

Tabel 4: 2de beoordeling gericht op diagnose 
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6.3.5. Ontwikkelen urgentieschema voor onderzoeksvraag 3 

Huisartsen zijn opgeleid differentieel diagnostisch te redeneren en passen dit ook toe in hun 

overdracht naar de tweede lijn.40 In acute situaties bij een gekende patiënt, kan de kennis van 

voorgeschiedenis, medicatie en context van cruciale meerwaarde zijn in het diagnostisch 

denkproces. Dit valt echter buiten het bestek van onze onderzoeksvraag, waarbij we uitgaan van 

een voor de huisarts onbekende patiënt. Gezien de huisarts minder vaak dan een urgentiearts 

zich in spoedeisende situaties begeeft, kan dit enige onzekerheid teweegbrengen bij de huisarts. 

Een systematische benadering van onderzoek, behandeling en overdracht kan dan een essentieel 

houvast bieden. 

De urgentiegeneeskunde past de ABCDE-benadering toe om de actuele conditie van de patiënt 

systematisch te beschrijven en op basis daarvan de urgentiegraad te bepalen, eerder dan het 

diagnostische perspectief aan te nemen.40 ‘A’ staat hierbij voor ‘airway’, ‘B’ voor ‘breathing’, ‘C’ 

voor ‘circulation’, ‘D’ voor ‘disabilities’ en ‘E’ voor ‘environment and evaluation’. De spoedarts 

evalueert de vitale functies en identificeert potentiële levensbedreigende factoren om deze zo 

snel als mogelijk te kunnen aanpakken.40 De mantra’s ‘treat first that kills first’ (‘behandel de 

meest bedreigende stoornis als eerste’) en ‘do no further harm’ (‘veroorzaak geen verdere 

schade’) staan daarbij centraal.40 Het diagnostisch proces heeft op dat moment geen prioriteit, 

maar kan er wel parallel mee verlopen.40 Voor de huisarts is de overschakeling naar de ABCDE-

methode nuttig in acute situaties waarbij geen onmiddellijke diagnose kan gesteld worden.40 De 

imperatieve structuur van de ABCDE-methodiek reduceert het risico dat de huisarts verstoringen 

van de vitale functies miskent.39 Het kan des te meer zinvol zijn indien de patiënt zich acuut 

aandient met een systemisch probleem.39 De huisarts sluit op die manier aan bij de 

spoedgeneeskunde, wat de spoedzorgketen uniformeert en dus bevordert. Op een efficiënte 

manier wordt er waardevolle informatie overgedragen die relevant is voor de inzet van urgentie 

behandeling.38 Huisartsen geven aan handelszekerder te zijn in spoedsituaties wanneer ze zich 

de ABCDE-methodiek hebben eigen gemaakt. Bovendien ervaren ze een duidelijke 

communicatieverbetering met de tweede lijn, daar ze ‘dezelfde taal’ spreken als de collega’s uit 

de spoedsector.39 Er dient nog onderzocht te worden welk effect de ABCDE-methodiek heeft in de 

eerste lijn op het vroegtijdig herkennen van ernstige ziektebeelden.39,40 Gezien de vaardigheden 

bestand moeten blijven in allerlei onvoorspelbare en hectische situaties, is opleiding en herhaling 

van opleiding onontbeerlijk.40 

De eerste evaluatie bij de ABCDE-benadering gebeurt in minder dan 20 seconden waarbij de arts 

de patiënt onderzoekt zonder andere hulpmiddelen dan zijn zintuigen.40 De huisarts, die het 

gewoon is te werken met weinig assistentie en technische hulpmiddelen beschikbaar, kan in deze 

fase goed zijn plan trekken. Pas nadien maakt hij gebruik van beschikbare hulpmiddelen en past 

hij zo nodig onmiddellijke handelingen toe.40 De huisarts behoedt zich best tot het uitspreken van 

waarschijnlijkheidsdiagnoses bij de overdracht naar de tweede lijn toe, zodat de opvolging door 

de tweede lijn bestaat uit het op het toestandsbeeld afgestemde acties.40 De ABCDE-methodiek 

vergt een zekere routine, die bij de huisarts kan ontbreken. Gezien de vaardigheden bestand 

moeten blijven in allerlei onvoorspelbare en hectische situaties, is herhaaldelijke training 

onontbeerlijk.40 Vandaag ontbreekt dit in de algemene geneeskundeopleiding, de 

huisartsenopleiding en in bijscholingen. 
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6.3.6. Resultaten feedbackmomenten onderzoeksvraag 3 

Alle huisartsen van de peer review zijn overtuigd van de ABCDE-methodiek maar geven aan dat 

ze hiermee onvoldoende vertrouwd zijn, wat volgens hen een lacune is in de opleiding 

(huisarts)geneeskunde. Ze zien de meerwaarde er enkel van in indien ze er voldoende ervaren 

mee zouden zijn en geven aan bereid te zijn hiervoor een specifieke opleiding te volgen. Sommige 

huisartsen uit de LOK-groep geven aan dat ze onvoldoende urgenties zien om deze vaardigheid 

te blijven onderhouden. De huisartsen van de generatie boven de 55 jaar geven aan dat er de 

laatste jaren over het algemeen substantieel veel minder urgenties voorkomen dan vroeger. Ze 

wijten dit aan het hoge aantal ziekenhuizen in België waardoor urgente gevallen snel op spoed 

terecht kunnen, alsook aan een betere controle van chronische aandoeningen door verbeterde 

therapie en compliantie waardoor opstoten zoals status astmaticus en hypoglycemie nog zelden 

voorkomen. 

 

6.3.7. Finaal urgentieschema onderzoeksvraag 3 

Tijdens de peer review werden geen aanpassingen noodzakelijk geacht aan het voorgestelde 

urgentieschema, dat we aldus kunnen behouden zoals opgesteld in subsectie 6.3.4. 

 

 

 

6.4. Onderzoeksvraag 4   

Onderzoeksvraag 4: Heeft het schrijven van een verwijsbrief door een huisarts een invloed op 

de urgentiebepaling van een spoedarts in geval van een patiënt die gespecialiseerde 

spoedeisende hulp behoeft? 

 

6.4.1. PRISMA flowchart van artikelselectie onderzoeksvraag 4 

De PRISMA flowchart van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 4 is terug te vinden in bijlage 

3.4.1. 

 

6.4.2. Best evidence topic onderzoeksvraag 4 

De Best Evidence Topic van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 4 is terug te vinden in bijlage 

3.4.2. 

 

6.4.3. Finaal gebruikte artikels bij opstellen urgentieschema voor onderzoeksvraag 4  

Voor onderzoeksvraag 4 selecteerden we uiteindelijk volgende 8 artikels, in de referentielijst 

weergegeven volgens referentienummers.41 - 50 
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6.4.4. Voorstel urgentieschema onderzoeksvraag 4 

Zie bijlage 5.4. voor het eerste voorstel voor een urgentieschema ter behandeling van 

onderzoeksvraag 4.  

 

6.4.5. Ontwikkelen urgentieschema voor onderzoeksvraag 4 

In spoedeisende situaties is effectieve communicatie door de huisarts essentieel.  Emoties zoals 

stress en paniek zowel bij huisarts als patiënt, verminderen onze capaciteit van efficiënt handelen 

en communiceren. Het gebruik van sjablonen zorgt ervoor dat er een duidelijke en systematische 

communicatie is naar de dienst spoedgevallen toe en dat er minder essentiële informatie verloren 

gaat die wel van belang kan zijn voor de spoedarts.41 Daarom is het wenselijk dat sjablonen, 

opgesteld conform de bestaande richtlijnen, worden gebruikt om een doorverwijzing naar 

spoedgevallen op te stellen. De studie van Hillegem et al. concludeerde dat wanneer huisartsen 

gebruik maakten van hun sjabloon, ze significant meer relevante informatie noteerden in de 

verwijsbrief.42 Specialisten hebben de verwachting dat de huisarts de vraagstelling duidelijjk 

aangeeft alsook de medicatielijst en voorgeschiedenis accuraat weergeeft.43,44,45 Indien een 

verwijzing een protocol volgt, wordt er vaak meer klinisch relevante informatie 

overgedagen.en.46,47 Tevens moet de verwijsbrief de reden van aanmelding op de dienst 

spoedgevallen weergeven om zo de juiste zorgplanning te kunnen maken.48,49  

 

Om deze redenen hebben we een sjabloon voor verwijsbrief gebaseerd op de ABCDE-benadering, 

zoals eerder besproken in onderzoeksvraag 3 en terug te vinden is in bijlage 5.3. Dit sjabloon voor 

de verwijsbrief kan eveneens gebruikt worden om efficiënt mondeling te briefen naar de 

ambulancier of spoedarts. 

Verder hebben we ons ook gebaseerd op de nieuw opgestelde ABCDE-kaart van NHG die in 

november 2021 vernieuwd werd.50 In deze ABCDE-kaart wordt de secundaire evaluatie 

besproken, die belangrijk is in het stellen van een (werk)diagnose na de primaire evaluatie van 

de patiënt via ABCDE-techniek. Hier wordt de afkorting AMPLE gebruikt als ezelsbruggetje, wat 

staat voor Allergie, Medicatie/intoxicaties, Past/voorgeschiedenis, Laatst gebruikte maaltijd en 

Events. Dit hebben we ook opgenomen in ons urgentieschema om op een systematische manier 

deze belangrijke informatie van de patiënt weer te geven.   

In 2015 werd een masterproef geneeskunde uitgevoerd die onderzoek deed naar de ideale 

verwijsbrief naar spoedgevallen.44 We namen het kader met DNR-code en allergieën over uit deze 

masterproef. De structuur hebben pasten we aan naargelang de nieuwe aanbevelingen van de 

ABCDE-benadering, die we een prioritaire plaats gegeven hebben in de verwijsbrief. Bovendien 

hebben we de extra informatie zoals voorgeschiedenis, medicatie en laatste maaltijd op een 

gestructureerde manier onder elkaar vermeld volgens het ezelsbruggetje AMPLE, zoals 

voorgesteld volgens NHG. Dit is eveneens een overzichtelijke manier om dit mondeling te briefen 

naar spoedarts of ambulancier in een stressvolle situatie. We hebben een extra vermelding 

gemaakt van reeds toegediende medicatie aangezien dit vaak vergeten wordt in de praktijk.  
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6.4.6. Resultaten feedbackmomenten voor onderzoeksvraag 4 

De peer review door de huisartsen-in-opleiding op seminaries gaf aan dat ons voorgestelde 

urgentieschema voor een verwijsbrief een handig sjabloon is om snel, gestructureerd en volledig 

te noteren tijdens urgenties. Er heerst spontane unanimiteit dat iedere huisarts-in-opleiding dit 

sjabloon bereid is dit sjabloon af te drukken om mee te nemen in de dokterstas voor gebruik 

tijdens huisbezoeken. Ze stellen voor om het sjabloon te laten incorporeren in de medische 

programma’s van de huisarts, met mogelijkheid om het zo in te vullen en rechtstreeks door te 

sturen naar het systeem van spoedgevallendienst. Gezien er in het vakje rechts bovenaan al 

ruimte is om allergieën te noteren, achten ze het niet nodig dat dit herhaald wordt bij anamnese. 

Anderzijds zijn ze wel dankbaar voor het ezelsbruggetje ‘AMPLE’ voor het geval ze het sjabloon 

niet beschikbaar hebben en dus uit het hoofd makkelijker kunnen onthouden om op dezelfde 

gestructureerde manier te noteren. Tevens wordt gesuggereerd om risicofactoren zoals roken en 

ethylisme toe te voegen aan het sjabloon. Doordat deze gegevens toegevoegd moeten worden, 

vervalt het ezelsbruggetje ‘AMPLE’ en kunnen we de herhaling van ‘allergie’ achterwege laten. 

Deze onderdelen zouden volgens de huisartsen-in-opleiding best voorrang krijgen op het 

onderdeel ‘anamnese’, zodat anamnese ook net voorafgaat aan het onderdeel ‘klinisch 

onderzoek’. Tevens zouden ze ‘reeds opgestarte therapie’ na ‘differentieel diagnose’ plaatsen. 

Zoals behandeld bij onderzoeksvraag 3, zijn de huisartsen-in-opleiding unaniem voorstander van 

de ABCDE-benadering, maar voelen zij zich hiertoe onvoldoende opgeleid om dit adequaat in te 

vullen. Sommige huisartsen-in-opleiding struikelen over het feit dat deze ABCDE zo prioritair op 

de verwijsbrief staat, omdat ze dit misschien onvoldoende kunnen invullen. We komen tot de 

consensus dat we de ABCDE laten staan en dat ieder dit naar eigen vermogen invult.  Anderzijds 

zijn er ook heel wat spoedverwijzingen waarbij ze een ABCDE-benadering niet nodig achten. In 

dat geval mag deze sectie gewoon opengelaten worden. Gezien de verwijsbrief in de eerste plaats 

bedoeld is voor spoedgevallen, is het belang van ABCDE-benadering en -rapportage groot en 

besluiten we het op dezelfde plek te laten staan in het sjabloon. De term ‘events’ wordt al 

overbodig geacht, gezien dergelijke informatie normaal reeds in de anamnese wordt vermeld.  

 

Ook tijdens de LOK-vergaderingen is er algemeen enthousiasme over het concept. Alle artsen 

vinden het sjabloon goed uitgewerkt. Dit model biedt veel minder kans op informatieverlies door 

gebrek aan structuur bij verwijzing. Uit hun ervaring blijkt dat een verwijsbrief actueel opvallend 

inferieur is aan zelf telefonisch contact opnemen met de spoedarts van dienst wat betreft 

opvolging van de patiënt. Dit zou volgens meerdere artsen komen omdat de verwijsbrieven niet 

altijd (volledig of grondig) gelezen worden door de spoedartsen. De meerwaarde van een 

gestructureerde verwijsbrief zal dus alleen blijken indien spoedartsen deze ook doelgericht 

raadplegen. De aanwezige geriater geeft aan dat verwijsbrieven regelmatig verloren gaan op de 

spoedgevallendienst, waardoor hij alsnog de huisarts dient op te bellen ter consultatie. Hij 

feliciteert ons met de duidelijke plaats voor een DNR-code; een gegeven dat voor geriatrische 

patiënten helaas zeer vaak ontbreekt op verwijsbrieven. Op de LOK-vergadering in Halle komen 

meerdere stemmen op dat het sjabloon best tweetalig wordt opgesteld, daar de verwijzingen in 

deze regio vaak naar franstalige spoedartsen gebeuren. Op deze manier zou de soms heersende 

taalbarrière tussen eerste en tweede lijn overbrugd kunnen worden. Gezien onze masterproef in 

het Nederlands is, valt deze aanpassing buiten het bestek van ons sjabloon. Deze feedback kan 

echter op eenvoudige wijze worden toegepast door ons finaal sjabloon tweetalig te maken of een 
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nederlandstalige en franstalige versie te maken op elke zijde van het papier. Deze methode kan 

vanzelfsprekend doorgetrokken worden in elke andere taal. 

6.4.7. Finaal urgentieschema voor onderzoeksvraag 4 

Hieronder het finale versie van het urgentieschema ter behandeling van onderzoeksvraag 4, dat 

ook wordt weergegeven in bijlage 6.4.  
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6.5. Onderzoeksvraag 5   

Onderzoeksvraag 5: Leidt het I.V. toedienen van adrenaline in eerste lijn bij een vermoeden van 

een acuut myocardinfarct buiten de ziekenhuisomgeving tot een verlaagde mortaliteit?  

 

6.5.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 5 

De PRISMA flowchart van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 5 is terug te vinden in bijlage 

3.5.1. 

 

6.5.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 5 

De Best Evidence Topic van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 5 is terug te vinden in bijlage 

3.5.2. 

 

6.5.3. Finaal gebruikte artikels bij opstellen urgentieschema voor onderzoeksvraag 5 

Voor onderzoeksvraag 5 selecteerden we uiteindelijk 13 artikels, in de referentielijst 

weergegeven volgens referentienummers.51 - 63 

 

6.5.4. Voorstel urgentieschema voor onderzoeksvraag 5 

Voor deze onderzoeksvraag werd geen urgentieschema ontwikkeld. De reden hiervoor wordt 

verder uitgelegd in de volgende subsectie.  

 

 

6.5.5. Ontwikkelen urgentieschema voor onderzoeksvraag 5 

In vergelijking met het niet toedienen van adrenaline bij hartfalen buiten de ziekenhuissituatie 

resulteert het  toedienen van adrenaline in een significant grotere waarschijnlijkheid op pre-

ziekenhuis herstel van de spontane circulatie en verbetering van overleving tot aan de 

ziekenhuisopname, wat de morbiditeit en mortaliteit op lange termijn 

verbetert.51,52,53,54,55,56,57,58,58 Het voordelig effect van adrenaline tijdens reanimatie is de betere 

coronaire perfusie door het alfa-adrenerg effect.51 Adrenaline kan echter ook een schadelijk effect 

hebben door verminderde cerebrale perfusie.51 Het effect van adrenaline kan verschillen 

naargelang het initiële ritme van het hartfalen.60 In vergelijking met placebo, zijn de effecten van 

adrenaline naar herstel van de circulatie toe groter in geval van initieel niet te shocken ritmes dan 

bij ritmes die te shocken zijn.60 Zeer laag kwalitatief bewijs stelt dat hoge dosis adrenaline een 

betere herstel naar spontane circulatie en overleving tot ziekenhuisopname biedt dan een 

standaard dosis adrenaline.53,61 Adrenalinetoediening kan niet geassocieerd worden met een 

significant verschil in overleving 3 maanden na ziekenhuisontslag.62 Er is tevens geen significant 

bewijs dat adrenaline toediening in de pre-ziekenhuisfase effect heeft op een gunstige 

neurologische uitkomst.51,52,53,54,55,56,57,58,61,62,63 

In de richtlijn van NHG voor behandeling van acuut myocardinfarct wordt de toediening van 

adrenaline niet aanbevolen.  
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Om deze redenen hebben we besloten geen urgentieschema te ontwikkelen aangezien uit ons 

literatuuronderzoek is gebleken dat het I.V. toedienen van adrenaline geen significant effect heeft 

op overleving na ziekenhuisontslag en zelfs schade kan berokkenen op lange termijn. Het wordt 

eveneens in de richtlijnen niet aanbevolen.  

 

6.5.6. Resultaten feedbackmomenten voor onderzoeksvraag 5 

We hebben onze bevindingen van de literatuurstudie aan de huisartsen en huisartsen-in-

opleiding meegedeeld. Tijdens de peer review bij zowel de huisartsen-in-opleiding als bij de 

huisartsen was unanimiteit over het feit dat niemand adrenaline toedient bij een acuut 

myocardinfarct. De meeste huisartsen hebben wel adrenaline mee in de dokterstas voor andere 

indicaties dan een acuut myocardinfarct. Bovendien halen ze ook aan dat ze niet in staat zijn om 

een intraveneus infuus te plaatsen. Ze hebben het materiaal niet mee op de baan en aangezien ze 

dit nooit nodig hebben kunnen ze er ook niet goed mee werken. Indien het nodig is om een infuus 

te plaatsen, vinden ze dat het beter is dat het opgeleid en meer ervaren ambulancepersoneel dit 

doet.  

 

6.5.7. Finaal urgentieschema voor onderzoeksvraag 5  

Bij deze onderzoeksvraag werd geen urgentieschema ontwikkeld. De reden hiervoor wordt 

werd uitgelegd in de vorige subsectie.  

 

 

6.6. Onderzoeksvraag 6   

Onderzoeksvraag 6: Geeft het zo snel als praktisch mogelijk toedienen van zuurstof aan 

patiënten met de diagnose acuut respiratoir falen in de eerste lijn een meerwaarde in de 

snelheid van stabilisatie van de patiënt?  

 

6.6.1. PRISMA flowchart van artikelselectie onderzoeksvraag 6 

De PRISMA flowchart van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 6 staan in bijlage 3.6.1. 

 

6.6.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 6 

De Best Evidence Topic van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 6 staan in bijlage 3.6.2. 

6.6.3. Finaal gebruikte artikels bij opstellen urgentieschema voor onderzoeksvraag 6  

Voor onderzoeksvraag 6 selecteerden we uiteindelijk 9 artikels, in de referentielijst weergegeven 

volgens referentienummers 64- 72 
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6.6.4. Voorstel urgentieschema voor onderzoeksvraag 6 

Uit onze literatuurstudie blijkt dat zuurstoftoediening bij patiënten met respiratoir falen leidt tot 

verlaagde mortaliteit.  Voor het opstellen van een urgentieschema nemen we onze bevindingen 

van deze onderzoeksvraag samen met bevindingen van onderzoeksvraag 7 die ook handelt over 

het toedienen van zuurstof in pre-ziekenhuissituatie.  

 

6.6.5. Ontwikkelen urgentieschema voor onderzoeksvraag 6 

Een patiënt met acuut respiratoir falen kan gedefinieerd worden als een patiënt met klinische 

symptomen die duiden op een verhoogde ademhalingsarbeid (tachypnoe, gebruiken van 

hulpademhalingsspieren, neusvleugelen) of een gedaalde zuurstofsaturatie (<94% of <90% bij 

patiënt met COPD).14 Een zuurstofsaturatiemeter is een eenvoudig instrument dat de meeste 

artsen bij hebben, nuttig is in de inschatting van een patiënt met acuut respiratoir falen en het 

verder beleid beïnvloedt.64 Richtlijnen raden aan om enkel zuurstof toe te dienen indien 

respiratoir falen is vastgesteld bij aandoeningen die gepaard gaan met respiratoir falen zoals 

myocardinfarct, shock, sepsis, exacerbatie van astma of COPD, epileptisch insult.14 Bij respiratoir 

falen wordt gestart met 10-15 liter zuurstof per minuut via non-rebreathing masker. Tijdens de 

eerste 15 minuten mag zuurstof toegediend worden zonder monitoring, nadien dient zuurstof 

toegediend te worden op geleide van transcutane saturatiemeting. Er wordt gestreefd naar 

zuurstofsaturatie van 94-98%, behalve bij patiënten met risico op hypercapnie.65, 66 Bij patiënten 

met een COPD-exacerbatie wordt gestreefd naar zuurstofsaturatie tussen 88% en 92% omwille 

van risico op hypercapnie. Zuurstoftoediening gebeurt in deze situaties beter op geleide van 

arteriële bloedgaswaarden aangezien ook bij een saturatie van 88% al een respiratoire acidose 

van voorkomen.67 Indien te hoge zuurstofflow wordt toegediend, kan dit leiden tot een 

respiratoire acidose en uiteindelijk tot een ademhalingsstilstand.68] Omwille van de gevaren van 

hyperoxemie wordt aangeraden om de saturatie te monitoren tijdens de zuurstoftoediening, 

enkel zuurstof te starten wanneer zuurstof daalt onder de saturatiedrempel, om saturatie steeds 

binnen de gewenste saturatiegrenzen te houden en om zuurstoftoediening te stoppen wanneer 

de bovenste saturatie limiet is overschreden.69,70,71,72 Indien zuurstof voorhanden is, wordt dus 

aangeraden om in pre-ziekenhuisomgeving zuurstof toe te dienen bij hypoxemie of tekenen van 

respiratoir falen. Met het groeiend aantal wachtposten en groepspraktijken kan dit in overweging 

genomen worden omwille van snellere stabilisatie en symptoomverlichting bij patiënten met 

acuut respiratoir falen.   

 

 

6.6.6. Resultaten feedbackmomenten voor onderzoeksvraag 6 

Dit wordt besproken bij bevindingen van onderzoeksvraag 7.  

 

6.6.7. Finaal urgentieschema voor onderzoeksvraag 6 

Dit wordt besproken bij bevindingen van onderzoeksvraag 7.  
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6.7. Onderzoeksvraag 7   

Onderzoeksvraag 7: Geeft het gebruik van zuurstof bij urgenties in de eerste lijn een verlaagde 

mortaliteit?   

 

6.7.1. PRISMA flowchart van artikelselectie onderzoeksvraag 7 

De PRISMA flowchart van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 7 is terug te vinden in bijlage 

3.7.1. 

 

6.7.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 7 

De Best Evidence Topic van de artikelselectie voor onderzoeksvraag 1 is terug te vinden in bijlage 

3.7.2. 

 

6.7.3. Finaal gebruikte artikels bij opstellen urgentieschema voor onderzoeksvraag 7 

Voor onderzoeksvraag 7 selecteerden we uiteindelijk 8 artikels, in de referentielijst weergegeven 

volgens referentienummers 73-80 
 

6.7.4. Voorstel urgentieschema voor onderzoeksvraag 7 

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 6.  

Zie ook bijlage 5.7. voor het voorstel van het urgentieschema voor onderzoeksvraag 6 en 7. 
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6.7.5. Ontwikkelen urgentieschema voor onderzoeksvraag 7 

Studies hebben aangetoond dat het vroegtijdig toedienen van zuurstof bij patiënten met COPD-

exacerbatie en hypoxemie een daling in mortaliteit in de pre-ziekenhuiscontext en 

gehospitaliseerde settting met zich meebrengt.73 Dit geldt enkel indien de toediening van zuurstof 

op geleide van de zuurstofsaturatie gebeurt. Indien te hoge zuurstof flow wordt toegediend, kan 

dit leiden tot een respiratoire acidose en uiteindelijk tot een ademhalingsstilstand. Studies 

hebben aangetoond dat er standaard in pre-ziekenhuiscontext te hoge concentraties zuurstof 

gegeven wordt.57 

Verschillende studies, in het bijzonder de AVOID-studie, hebben aangetoond dat standaard 

zuurstof toedienen bij patiënten met een acuut myocardinfarct ook schadelijk kan zijn.70  

Zuurstoftoediening bij patiënten die een bewezen ST-elevatie hebben zonder hypoxie, kan lijden 

tot een ernstiger myocardletsel bij aanvang van het infarct (beoordeeld via biomarkers), een 

vaker recidiverend myocardinfarct en een grotere infarctgrootte. Hyperoxie door hoog 

geconcentreerde zuurstoftherapie veroorzaakt namelijk een vermindering in de coronaire 

bloeddoorstroming en vermindert het zuurstofgebruik van het myocard.74 

Het wordt ten strengste afgeraden om bij een myocardinfarct standaard zuurstof toe te dienen 

omwille van de mogelijk schadelijke effecten op korte en lange termijn indien er geen hypoxie 

aanwezig is.71,72,75, 76,77,78,79,80, 77 Indien bij een urgentie hypoxie aanwezig is, wordt wel duidelijk 

een voordeel gezien in het toedienen van zuurstof in de acute situatie indien dit getitreerd 

gebeurt, onder monitoring en nooit langer dan nodig wordt toegediend.14 

Voor het opstellen van dit urgentieschema hebben we de literatuurstudie uit de twee voorgaande 

onderzoeksvragen samengenomen om één urgentieschema op te stellen. Uit de literatuurstudie 

blijkt dat het snel toedienen van zuurstof bij patiënten met respiratoir falen ook in de eerste lijn 

kan leiden tot verminderde mortaliteit.  Om deze reden hebben we besloten om een praktisch 

schema op te stellen over hoe en wanneer zuurstof toe te dienen in de eerste lijn. 

We hebben eerst nagedacht welke onderdelen belangrijk waren en dan hebben we ons onder 

meer gebaseerd op de reeds bestaande richtlijn van NHG over geneesmiddelen en zuurstof in 

spoedeisende situaties.  
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6.7.6. Resultaten feedbackmomenten voor onderzoeksvraag 7 

De peer review door de huisartsen-in-opleiding op de seminaries gaf aan dat ze zelf geen zuurstof 

meehebben op de baan, maar dat dit in de huisartsenwachtenposten wel steeds aanwezig is. Uit 

de hele groep huisarten-in-opleiding is er één arts die effectief al zuurstof heeft toegediend tijdens 

de wachtdienst bij een patiënt met respiratoire insufficiëntie. Hij vond dit op dat moment zeker 

een meerwaarde voor de patiënt.  Hij zou dit echter zonder aanwezigheid van de ambulancier 

niet kunnen gedaan hebben aangezien hij praktisch gezien niet weet welke leidingen te gebruiken 

en of hij een zuurstofmasker of neusbril moet gebruiken.  

Er is duidelijk wat terughoudendheid voor het toedienen van zuurstof in de eerste lijn bij de 

huisartsen-in-opleiding. Dit komt voornamelijk doordat er te weinig kennis is over hoe dit moet 

toegediend worden en hoeveel zuurstof er moet gegeven worden. Ze zijn bereid hiervoor een 

opleiding te volgen om dit te kunnen gebruiken en zouden dan wel zuurstoftherapie toepassen. 

Dit enkel in de wachtpost met assistentie van een ambulancier, niet tijdens de huisbezoeken 

gedurende de normale weekdagen. Gezien de ziekenwagen vaak snel ter plaatse is na oproep, 

denken ze niet dat ze vaak zelf zuurstoftherapie zullen moeten toedienen. Er wordt wel de 

bedenking gemaakt dat in bepaalde afgelegen gebieden dit toch handig kan zijn.   

Verder wordt er ook nog de bedenking gemaakt hoeveel zo een zuurstoffles kost, hoe snel deze 

leeg is en hoe deze moet bewaard worden. Er wordt ook gevraagd of we een zuurstoffles zomaar 

mogen meenemen in de auto en hiervoor een extra verzekering nodig is.  

De artsen zijn enthousiast over het schema: ze vinden het duidelijk, gestructureerd en handig om 

te weten hoeveel zuurstof in welke situatie best toegediend wordt.  Ze herinneren er ons aan dat 

artsen moeten oppassen met te hoge zuurstoftoediening bij patiënten met COPD. Ze vinden het 

ook handig dat erop staat via welke weg (zuurstofmasker of neusbril) zuurstof best toegediend 

wordt in welke situatie.  

 

Ook op de LOK-vergadering was er wat verdeeldheid over het gebruik van zuurstof in de 

huisartsenpraktijk. De meeste artsen hebben geen zuurstoffles mee op de baan, hebben dit ook 

nog nooit gebruikt en zijn ook niet gemotiveerd om dit te gebruiken. Het voornaamste argument 

dat zij aanhalen is omdat het volgens hen niet praktisch is en ze daarvoor een extra verzekering 

zouden moeten afsluiten om dit te mogen meenemen op de baan. Er is toch één arts die steeds 

zuurstof mee heeft op de baan en dit effectief regelmatig gebruikt in geval van respiratoire 

insufficiëntie en COPD-exacerbatie. Hij vindt dat dit een meerwaarde is voor de patiënt. Hij ijvert 

er ook voor om dit meer te gebruiken, zeker in de wachtposten omdat we dan assistentie van een 

chauffeur hebben. Ook hier waren ze enthousiast over het schema. Ze vinden het duidelijk en 

gebruiksvriendelijk. Het zou voor hen de drempel lager maken om effectief zuurstof toe te dienen.  

Ze zien geen voorstellen om het schema aan te passen.  

 

6.7.7. Finaal urgentieschema voor onderzoeksvraag 7 

Tijdens de peer review was er algemeen enthousiasme over het urgentieschema; geen enkele 

arts had een suggestie om het schema aan te passen. We kunnen aldus het voorgestelde 

urgentieschema behouden.  
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7. Discussie 

 

Adequate telefonische triage door triagisten in de huisartsenpraktijk of huisartsenwachtpost is 

van levensbelang bij medische urgenties. Een vergelijking tussen het beslissingsproces van artsen 

of triagisten zou waardevolle informatie kunnen opleveren over hun beider redeneringsproces 

en wat daarin de beslissende factoren zijn.34,35 Er zijn verscheidene communicatieve verschillen 

in telefonische triage door een huisarts en door een triagist.36 De impact van deze 

communicatieve verschillen naar patiëntveiligheid toe, dient verder onderzocht te worden.36 We 

stelden een algemene beslishulp op voor de urgentiebepaling van een oproep, wat het 

beslisproces en de patiëntveiligheid in de spoedzorg kan bevorderen. Alvorens dit onderzoek te 

doen, dient er tot een consensus gekomen te worden over welke uitgangspunten van tel zijn bij 

triage: welke vragen dienen gesteld te worden, welke symptomen en klachten leiden tot welke 

urgentiegraad en welke adviezen kunnen gegeven worden bij bepaalde situaties?35 Een mogelijk 

doel voor verder onderzoek is consensus vinden over welke uitgangspunten prioritair zijn. Per 

mogelijke aanmeldingsklacht dient er een protocol te bestaan dat efficiënt toe te passen valt. 

Belangrijk hierbij is om de beslishulp op gestructureerde manier te onderwerpen aan 

kwaliteitscontrole.21,22,23,24 Een vergelijkende studie die de hiaten blootlegt van elke beslishulp, 

alsook mogelijke antwoorden hierop formuleert, kan een grote meerwaarde bieden.26 Er is tevens 

meer onderzoek nodig om de eigenschappen van een goede telefonische triage te bepalen.36 De 

Assessment of Quality in Telephone Triage (AQTT) kan een klinisch relevant middel zijn voor het 

beoordelen van de kwaliteit van huisarts- of triagist-geleide telefonische triage buiten de 

reguliere diensturen. Met de AQTT kan communicatie, patiëntveiligheid en efficiëntie 

geëvalueerd worden. 37 Daarnaast zou er verder onderzoek kunnen gebeuren naar hoe triagisten 

optimaal kunnen worden opgeleid, om zo de onder- en overtriage te reduceren. Er is nog ruimte 

voor verbetering aangaande de veiligheid van telefonische triage bij patiënten met een hoog 

risico.29 Gezien deze incidenten weinig voorkomend zijn, verloopt het beter leren herkennen van 

dergelijke urgente oproepen door triagisten moeizaam.30 Verder is er grondige evaluatie nodig 

naar middelengebruik, veiligheid, kosten en patiënttevredenheid bij telefonische triage.29 Het 

registreren van overlijdens en ziekenhuisopnames na telefonische triage, zou helpen in het 

onderzoek naar verschil in veiligheid van telefonische triage door huisartsen of door triagisten.32 

 

Voor de huisarts is het overschakelen naar de ABCDE-methode nuttig in acute situaties waarbij 

geen onmiddellijke diagnose kan gesteld worden.39 Het is nog niet onderzocht welk effect de 

ABCDE-methodiek in de eerste lijn heeft op het tijdig herkennen van ernstige 

toestandsbeelden.39,40 De ABCDE-methodiek vergt een zekere routine die bij de huisarts kan 

ontbreken. Gezien de vaardigheden bestand moeten blijven in allerlei onvoorspelbare en 

hectische situaties, is herhaaldelijke training onontbeerlijk.40 Vandaag ontbreekt dit in de 

algemene opleiding, de huisartsenopleiding en in bijscholingen. Tijdens de peer review gaven alle 

deelnemende huisartsen aan bereid te zijn hierover extra opleiding te volgen. Er werd echter 

aangegeven dat er onvoldoende urgenties voorkomen om deze vaardigheid te kunnen 

onderhouden. Verder onderzoek naar een systematische implicatie van de ABCDE-benadering in 

de opleiding huisartsgeneeskunde is aangewezen, alsook dient er een structurele manier 

gevonden te worden om deze vaardigheid regelmatig te laten opfrissen bij alle huisartsen.  
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Zowel uit de literatuurstudie als de peer review blijkt dat de verwijzing naar de tweede lijn nog 

heel wat lacunes vertoont: verwijsbrieven worden niet of onvoldoende gelezen, gaan verloren, 

bevatten niet de noodzakelijke informatie of zijn onduidelijk. Tevens is een schriftelijke 

verwijsbrief altijd inferieur gebleken aan een telefonische verwijzing wat betreft informatie-

overdracht naar de tweede lijn. Het voorgestelde finale urgentieschema blijkt een nuttig 

instrument om aan deze struikelblokken tegemoet te komen en meer klinische informatie over te 

brengen. Indien dit sjabloon universeel wordt gebruikt, zal dit de transitie naar de tweede lijn ten 

goede komen. Een mogelijk onderwerp van studie is om de impact van een universeel gebruik na 

te gaan, zowel vanuit het perspectief van de eerste als de tweede lijn. Een voorstel in de peer 

review is om het sjabloon in de medische programma’s van de huisarts te laten inbouwen en zo 

direct te kunnen doorsturen naar het medisch programma van de tweede lijn. Studies toonden 

aan dat de verwijsbrief een beperkte invloed heeft op de keuze van het triage-niveau op de 

spoedgevallendienst. 30,31,32 Enkel wanneer de verwijsbrief tekenen van ernst vermeldde die op 

de spoedgevallendienst niet werden waargenomen, nam de toegekende urgentiegraad door de 

triagist toe. In analogie met onze eerder uitgewerkte onderzoeksvragen rond triage en 

toekenning van urgentiegraad, kan onderzocht worden of het systematisch noteren van een 

urgentiegraad door de huisarts een invloed heeft op de urgentiegraadtoekenning op de 

spoedgevallendienst. Net zoals eerder werd gesteld bij dit onderwerp, zijn huisartsen heden ten 

dage niet gewend urgentiegraden toe te kennen en zou dit dus opleiding en oefening vergen. Een 

andere vaardigheid die opleiding en oefening vergt ter optimalisatie van de verwijsbrief, is het 

gestructureerd rapporteren van de ABCDE. Dit in navolging van het aanleren van de ABCDE-

benadering. Tot slot vallen mogelijke taalbarrières te overbruggen door het voorgestelde 

sjabloon te vertalen in alle gewenste talen naargelang de patiëntenpopulatie waarmee gewerkt 

wordt.  

Onze literatuurstudie heeft aangetoond dat de toediening van adrenaline in de eerste lijn bij een 

patiënt met een acuut myocard niet leidt tot een betere overlevingskans na 3 maanden. We 

hebben dan ook besloten geen urgentieschema op te stellen. We hebben onze resultaten van de 

literatuurstudie wel voorgelegd aan huisartsen en huisartsen-in-opleiding omdat we toch 

geïnteresseerd waren in hun visie hierop. Uit de peer review blijkt dat artsen dit nog nooit 

toegediend hebben en over het algemeen niet vertrouwd zijn met het intraveneus toedienen van 

medicatie. We kunnen de bedenking maken dat het voor een huisarts praktisch niet gemakkelijk 

is om in een urgente situatie een infuus te plaatsen zonder assistentie, bovendien zijn huisartsen 

hier in België niet voor opgeleid. In de meeste regio’s in België kan een ambulance snel ter plaatse 

zijn waardoor de noodzaak tot plaatsen van I.V. therapie door de huisarts niet groot is. Bovendien 

kan de huisarts zijn tijd beter benutten door zich te focussen op de toestand van patiënt en de 

verwijzing naar spoedgevallen. Uit de peer review was ook duidelijk dat artsen het intraveneus 

toedienen van medicatie liever overlaten aan verpleegkundigen en artsen uit tweede lijn die 

hiervoor opgeleid zijn.    

Uit de literatuurstudie blijkt dat het een meerwaarde is om ook in de eerste lijn zuurstof toe te 

dienen bij patiënten met respiratoire insufficiëntie. Enkel bij patiënten met acuut myocardinfarct 

mag niet standaard zuurstof toegediend worden, enkel indien er vastgestelde hypoxemie 

(zuurstofsaturatie <94%) is. De eerste 15 minuten mag zuurstof toegediend worden in hoge 

concentratie (15l/min). Nadien moet de toediening gebeuren op geleide van saturatie, wat 

praktisch haalbaar is gezien de meeste artsen tegenwooridg een zuurstofsaturatiemeter 

standaard mee in de dokterstas hebben. Uit de peer review bleek dat de meeste artsen niet 



 

41 

 

vertrouwd zijn met het toedienen van zuurstof en daardoor minder geneigd zijn dit toe te dienen. 

Ze zeggen onvoldoende kennis te hebben over de dosage en het materiaalgebruik. Hiervoor kan 

ons schema een hulpmiddel zijn: er staat kort en duidelijk in uitgelegd wat de indicatie is voor 

zuurstoftoediening, wat de contra-indicaties zijn, hoeveel mag toegediend worden en hoe dit 

praktisch in zijn werk gaat. De artsen geven aan dat dit een handig schema is en dat dit hen ook 

zou helpen om effectief zuurstof toe te dienen. Toch is er nog steeds de bedenking dat het niet 

praktisch is om een zuurstoffles mee te nemen op huisbezoek. Bovendien dient er een extra 

verzekering afgesloten te worden om zuurstof mee te nemen in de wagen. Er zijn echter steeds 

meer huisartsenwachtposten met een goed uitgeruste wagen met chauffeur, waardoor er meer 

mogelijkheid is om een zuurstoffles mee te nemen en de chauffeur kan helpen bij het dragen van 

de zuurstoffles en toedienen van zuurstof. Zij kunnen ook mee toezien op veiligheid, 

houdbaarheidsheiddatum en onderhoud van de zuurstoffles. In vele wachtgebieden zullen 

binnenkort ook de weekwachten in de wachtposten worden georganiseerd. De 

huisartsenpraktijken worden alsmaar groter en er zijn alsmaar weer wijkgezondheidscentra: in 

deze praktijken kan het ook opportuun zijn om een zuurstoffles ter beschikking te stellen voor 

urgenties. Om artsen meer aan te moedigen om vaker zuurstof te gebruiken op huisbezoek, kan 

het een goed idee zijn om de artsen hiervoor een opleiding te geven zodat ze zich er meer 

vertrouwd mee voelen. In deze opleiding kan dan ook aangeleerd worden wat huisartsen 

praktisch in orde moeten brengen om zuurstof te mogen meenemen op de baan en hoe het 

onderhoud hiervan moet verlopen.  

Een kanttekening die we kunnen maken bij onze thesis is het feit dat onze peer review een groep 

van 57 artsen omvat die mogelijk niet representatief is voor de volledige artsenpopulatie in 

Vlaanderen. Er was echter wel een duidelijke unanimiteit tussen de artsen in de antwoorden op 

onze vragen.  

 

8. Besluit 

 

In deze masterproef analyseerden we de peri-klinische fase van urgenties binnen de 

huisartsgeneeskunde alsook de rol van toediening van adrenaline en zuurstof in urgente situaties 

in de huisartsencontext, met als doel manieren te zoeken deze processen te optimaliseren. Op 

basis van onze systematic review stelden we urgentieschema’s op ter beantwoording van zeven 

onderzoeksvragen die lacunes in de urgente huisartsgeneeskunde behandelen. We pasten onze 

voorgestelde urgentieschema’s aan met de feedback van peer review bij 57 verschillende artsen.  

 

Adequate telefonische triage door triagisten in de huisartsenpraktijk of huisartsenwachtpost is 

van levensbelang bij medische urgenties. Informele telefonische triage door paramedici op 

huisartsenwachtposten kan onveilig zijn voor patiënten en niet efficiënt naar gebruik van 

beschikbare middelen toe.31,32,33 Specifieke protocollen voor telefonische triage zijn aangewezen 

mits opleiding voor praktijkondersteunend personeel over telefonische triage.31,33 Een beslishulp 

voor de urgentiebepaling van een oproep bevordert het beslisproces en de patiëntveiligheid in 

de spoedzorg. We stelden een algemene gebruiksvriendelijke beslishulp op als triageprotocol om 

tegemoet te komen aan deze probleemstellingen.  

 



 

42 

 

De urgentiegeneeskunde past de ABCDE-benadering toe om de actuele conditie van de patiënt 

systematisch te beschrijven en op basis daarvan de urgentiegraad te bepalen, eerder dan het 

diagnostische perspectief aan te nemen.40 De arts evalueert de vitale functies en identificeert 

potentiële levensbedreigende factoren om deze zo snel als mogelijk te kunnen aanpakken.40 Voor 

de huisarts is het overschakelen naar de ABCDE-methode zinvol in acute situaties waarbij geen 

onmiddellijke diagnose kan gesteld worden.40 De imperatieve structuur van de ABCDE-

methodiek reduceert het risico dat de huisarts verstoringen van de vitale functies miskent.39 De 

huisarts sluit op die manier aan bij de urgente geneeskunde, wat de overdracht naar de tweede 

lijn uniform maakt en dus bevordert. Op een efficiënte manier wordt er waardevolle informatie 

overgedragen die relevant is voor de inzet van urgentie behandeling.40 Huisartsen geven aan 

handelszekerder te zijn in spoedsituaties wanneer ze zich de ABCDE-methodiek hebben eigen 

gemaakt. Bovendien ervaren ze een duidelijke communicatieverbetering met de tweede lijn, daar 

ze ‘dezelfde taal’ spreken als de collega’s uit de spoedsector.39 Gezien de vaardigheden bestand 

moeten blijven in allerlei onvoorspelbare en hectische situaties, is opleiding en herhaling van 

opleiding onontbeerlijk.40 

Verwijsbrieven geschreven door huisartsen voor de spoedgevallendienst, blijken vaak 

onduidelijk of onvolledig. Bovendien gaan ze frequent verloren in de transitie naar de tweede lijn 

en worden ze in de tweede lijn vaak onbenut gelaten. Met een gestructureerd sjabloon voor een 

verwijsbrief bij urgente situaties in de huisartsgeneeskunde, komen we tegemoet aan deze 

lacunes. Het sjabloon werd tijdens de peer review als een grote meerwaarde beschreven voor 

behandeling van urgenties in de huisartsgeneeskunde.  

Het toedienen van intraveneuze adrenaline bij een acuut myocardinfarct in de eerste lijn geeft 

een betere kortetermijnsoverleving maar heeft geen invloed op mortaliteit. Bovendien zorgt de 

intraveneuze toedieningsweg voor een bijkomende praktische moeilijkheid tijdens de 

behandeling van urgenties in de eerstelijnszorg. Om deze redenen wordt het niet aanbevolen om 

standaard I.V. adrenaline toe te dienen in de eerste lijn bij patiënt met acuut myocardinfarct. 

 

Toediening van zuurstof bij patiënten met respiratoire insufficiëntie in de eerste lijn heeft zijn 

meerwaarde. Artsen zijn hier echter niet mee vertrouwd.  Een urgentieschema dat het praktisch 

toedienen van zuurstof illustreert kan tegemoetkomen aan deze lacune. Tijdens de peer review 

blijkt dat artsen het niet praktisch vinden om een zuurstoffles mee te nemen op huisbezoek. 

Gezien steeds vaker huisartsenwachtposten georganiseerd worden waarbij een opgeleid 

chauffeur mee op huisbezoek gaat, kan deze assisteren bij het praktisch toepassen van 

zuurstoftherapie.  
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9. Motivatie en dankwoord 

Deze masterproef hebben we opgesteld als deel van onze opleiding huisartsgeneeskunde. Gezien 

deze discipline ons nauw aan het hart ligt, hebben we gekozen voor een onderwerp met een 

substantiële impact op het uitoefenen van ons beroep. Elke huisarts kan op elk moment 

geconfronteerd worden met een urgentie en moet daarbij adequaat denken en handelen. Het is 

van belang dat hij zich daarin voldoende zelfzeker voelt, wat niet vanzelfsprekend is gezien de 

stresserende aard van urgenties. Onze masterproef kan dienen als opleidingsmateriaal voor de 

jonge collega’s en triagisten en als opfrismateriaal of geheugensteuntje voor de meer 

geroutineerde collega’s. Onze urgentieschema’s zijn duidelijk en snel hanteerbaar zodat de 

collega een betrouwbaar houvast heeft op momenten van urgente hulpverlening. Ze zullen 

worden geïncorporeerd in het vernieuwde handboek ‘Urgentieschema’s voor huisartsen’ van 

Frank Buntinx, Bruno Bemelmans en Bert Aertgeerts, waarvan de laatste uitgave in 2011 

verscheen. Eigen aan elke wetenschappelijke discipline is dat vergaarde kennis en vaardigheden 

kritisch moeten worden geëvalueerd en getoetst worden op continuïteit van relevantie en 

accuraatheid. Met een nieuwe editie van dit handboek zal de huisarts erop kunnen vertrouwen 

dat de urgentieschema’s gestoeld zijn op de laatste wetenschappelijke evidentie met inzichten 

van ervaringsdeskundige huisartsen.  

Voor deze verhandeling bedanken we in de eerste plaats onze promotor prof. dr. Bert Aertgeerts 

voor het vertrouwen dat hij in ons stelde om het handboek waarvan hij co-auteur is, kritisch te 

evalueren en te optimaliseren. Daarnaast willen we hem, net als onze co-promoteren prof. dr. Jan 

Verbakel en prof. dr. Nicolas Delvaux, bedanken voor de interessante suggesties, nuttige reflecties 

en het bijsturen waar nodig. Met deze deskundige begeleiders werden we ondersteund door drie 

experts in de huisartsgeneeskunde met cumulatief zeer veel ervaring zowel in het klinisch veld 

als op onderzoeksvlak.   

Een essentieel onderdeel van deze masterproef was de peer review die we georganiseerd hebben 

bij in totaal 57 verschillende artsen. Graag willen we elk van hen uitgebreid bedanken voor de 

enthousiaste feedback tijdens en na de presentaties van onze urgentieschema’s. Voor de 

seminaries willen we graag specifiek onze stagecoördinatoren dr. Karin Vergauwen en dr. Nele 

Clerebaut bedanken om voor ons de ruimte en tijd te voorzien onze thesis te presenteren, alsook 

voor hun feedback. Daarnaast zijn we verheugd te hebben ervaren dat onze collega huisartsen-

in-opleiding allen zeer enthousiast waren over onze onderwerpen en een grote motivatie 

toonden om mee te bouwen aan de huisartsgeneeskunde van de toekomst. Daarnaast willen we 

graag de verantwoordelijken van de LOK’s bedanken, dr. Koen Janssens en dr. Etienne Cooreman, 

om ons het platform te bieden om onze presentatie te brengen in een LOK-vergadering. Ook 

tijdens deze peer reviews kregen we zeer interessante feedback, gestoeld op de vele jaren 

ervaring van deze collega’s. We voelden hun vertrouwen om samen ons beroep te kunnen kritisch 

bekijken en optimaliseren waar nodig. Ook willen we graag de wachtpostverantwoordelijke van 

huisartsenkring Zennevallei te Halle, mevrouw Liesbeth Devreker, bedanken voor haar inzichten 

in de opleiding van triagisten en de lacunes in de triage op de wachtpost. Tot slot bedanken we 

onze praktijkopleiders dr. Tom Van de Genachte, dr. Lawrence De Geyseleer, dr. Etienne 

Cooreman en dr. Elke Ottoy voor hun feedback over onze masterproef, alsook voor hun geduld en 

vertrouwen bij het werken aan deze verhandeling tijdens onze opleidingsperiode bij hen.  
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Op persoonlijk vlak wil ik graag mijn bevriende huisartsen- en specialisten-in-opleiding 

bedanken om informeel de noden van mijn thesisonderwerp te bespreken alsook goedbedoeld 

kritisch te reflecteren over mijn denkpistes. Mijn vriend Ben wil ik bedanken voor de 

aanhoudende mentale steun alsook voor zijn ervaren advies in het schrijven van 

wetenschappelijke verhandelingen. Tot slot wil ik mijn oneindige dankbaarheid uitdrukken aan 

mijn ouders voor hun onvoorwaardelijke liefde, steun en vertrouwen tijdens de opleiding 

geneeskunde en huisartsgeneeskunde.  
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Bijlage 3: Zoekresultaten PRISMA en Best BET 

Bijlage 3.1. Zoekresultaten voor onderzoeksvraag 1  
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Bijlage 3.1.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 1 

 

Best Evidence Topic Report 

Title 
validatie van de inschatting van de noodzakelijke medische hulpverlening a.d.h.v. 

gestandaardiseerde protocollen voor telefonische triage 

Report by Nele Balcaen 

Search 

checked by 
Prof. Dr. Delvaux Nicolas  

Clinical 

scenario 

Heeft het systematisch toepassen van gestandaardiseerde protocollen voor 

telefonische triage door triagisten in de huisartsenpraktijk een invloed op het 

adequaat inschatten van de noodzakelijk te voorziene medische hulpverlening na een 

telefonische spoedeisende hulpvraag? 

Three part 

question 

P: patiënt die een telefonische spoedeisende hulpvraag stelt aan een triagist in de 

huisartsenpraktijk 

I: gestandaardiseerde protocollen voor telefonische triage door triagisten in de 

huisartsenpraktijk 

C: huidige methode voor telefonische triage door triagisten in de huisartsenpraktijk 

O: het correct inschatten van de noodzakelijk te voorziene medische hulpverlening in 

de eerste lijn, zonder over- of ondertriage 

Search 

strategy 
 Zoektermen ‘Telephone triage’ AND ‘Emergency triage’ AND ‘triage’ 

Search date 19/07/2020, 08/08/2020, 23/08/2020, 26/08/2020, 30/08/2020 

Search 

outcome 

1894 papers gevonden waarvan 1872 irrelevant of onvoldoende kwaliteit voor 

inclusie 

Relevant 

papers 
                                                                        10 

Inclusion-and 

exclusion 

criteria 

Inclusiecriteria:  

- Richtlijnen 

- Inclusie gebaseerd op titel, 

abstract en volledige tekst 

Exclusiecriteria:  

- Irrelevantie gebaseerd op titel, 

abstract of volledige tekst 

- Niet-beschikbaarheid van volledige 

tekst 

- Artikel meer dan 15 jaar oud 

- Geen Engelse of Nederlandstalige 

tekst 

- Andere uitkomsten dan de 

onderzoeksvraag 

- Irrelevantie voor belgische context 
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Bijlage 3.2. Zoekresultaten voor onderzoeksvraag 2 
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Bijlage 3.2.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 2   

Bijlage 3.2.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 2 

Best Evidence Topic Report 

Title Differentiatie klinische inschatting noodsituatie tussen huisartsen of triagisten 

Report by Nele Balcaen  

Search 

checked by 
Prof. Dr. Delvaux Nicolas  

Clinical 

scenario 

Is er een verschil tussen telefonische triage door huisarts in vergelijking met 

paramedisch personeel in de adequate inschatting van de medische noodsituatie? 

Three part 

question 

P: patiënt die telefonisch spoedeisende hulp vraagt 

I: telefonische triage door huisarts 

C: telefonische triage door paramedisch personeel 

O: correcte inschatting van medische noodsituatie 

Search 

strategy 
 Zoektermen ‘triage’ AND ‘general practitioner’ AND ‘nurse’ AND ‘emergency triage’ 

Search date 08/08/2020, 23/08/2020, 26/08/2020,  

Search 

outcome 

1515 papers gevonden waarvan 1507 irrelevant of onvoldoende kwalitatief voor 

inclusie 

Relevant 

papers 
                                                                       8 

Inclusion-and 

exclusion 

criteria 

Inclusiecriteria:  

- Richtlijnen 

- Inclusie gebaseerd op titel, 

abstract en volledige tekst 

Exclusiecriteria:  

- Irrelevantie gebaseerd op titel, 

abstract of volledige tekst 

- Niet-beschikbaarheid van volledige 

tekst 

- Artikel meer dan 15 jaar oud 

- Geen Engelse of Nederlandstalige 

tekst 

- Andere uitkomsten dan de 

onderzoeksvraag 

- Irrelevantie voor belgische context 
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Bijlage 3.3. Zoekresultaten voor onderzoeksvraag 3 

Bijlage 3.3.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 3  
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Bijlage 3.3.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 3 

 

Best Evidence Topic Report 

Title Meerwaarde ABC-benadering t.o.v. differentieel diagnostisch denkmodel 

Report by Nele Balcaen  

Search 

checked by 
Prof. Dr. Delvaux Nicolas  

Clinical 

scenario 

Wat is de meerwaarde van de ABC-benadering ten opzichte van het differentieel 

diagnostisch denkmodel door huisartsen tijdens de samenwerking tussen eerste en 

tweede lijn bij patiënten die urgente hulp behoeven in de pre-ziekenhuis fase?  

Three part 

question 

P: patiënt die urgente hulp behoeft in de pre-ziekenhuis fase 

I: ABC-benadering door huisarts 

C: differentieel diagnostisch denkmodel door huisarts 

O: adequate samenwerking tussen eerste en tweede lijn 

Search 

strategy 
 Zoektermen ‘ABC benadering’ AND ‘general practitioner’ AND ‘emergency’ 

Search date 17/07/2020 

Search 

outcome 
28 papers gevonden waarvan 26 irrelevant of onvoldoende kwalitatief voor inclusie 

Relevant 

papers 
                                                                       2 

Inclusion-and 

exclusion 

criteria 

Inclusiecriteria:  

- Richtlijnen 

- Inclusie gebaseerd op titel, 

abstract en volledige tekst 

Exclusiecriteria:  

- Irrelevantie gebaseerd op titel, 

abstract of volledige tekst 

- Niet-beschikbaarheid van volledige 

tekst 

- Artikel meer dan 15 jaar oud 

- Geen Engelse of Nederlandstalige 

tekst 

- Andere uitkomsten dan de 

onderzoeksvraag 

- Irrelevantie voor belgische context 
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Bijlage 3.4. Zoekresultaten voor onderzoeksvraag 4:  

Bijlage 3.4.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 4   
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Bijlage 3.4.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 4 

 

Best Evidence Topic Report 

Title Verwijsbrief huisarts: invloed op urgentiebepaling spoedarts?  

Report by Lien De Winter en Nele Balcaen  

Search checked 

by 
Prof. Dr. Delvaux Nicolas  

Clinical scenario 

Heeft het schrijven van een verwijsbrief door een huisarts een invloed op de 

urgentiebepaling van een spoedarts in geval van een patiënt die gespecialiseerde 

spoedeisende hulp behoeft? 

  

Answerable 

question (PICO) 

P: patiënt die gespecialiseerde spoedeisende hulp behoeft 

I: verwijsbrief 

C: geen verwijsbrief 

O: urgentiebepaling door spoedarts 

Search strategy 

 Zoektermen  

- ‘Referral letter’ AND ‘Emergencies’ 

- Verwijsbrief 

- Verwijsbrief spoedgevallen 

Search date 21/08/2020-28/07/2020 

Search outcome 
485 papers gevonden waarvan 449 irrelevant en 25 onvoldoende kwalitatief voor 

inclusie 

Relevant papers                                                                         8 

Inclusion-and 

exclusion criteria 

Inclusiecriteria:  

- Richtlijnen 

- Inclusie op basis van artikel 

en abstract 

Exclusiecriteria:  

- Volledige tekst niet beschikbaar 
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Bijlage 3.5. Zoekresultaten voor onderzoeksvraag 5 

Bijlage 3.5.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

 

Bijlage 3.5.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 5 

 

Best Evidence Topic Report 

Title 
Invloed IV-toediening van adrenaline op mortaliteit bij acuut myocardinfarct in de 

eerste lijn 

Report by Nele Balcaen  

Search 

checked by 
Prof. Dr. Delvaux Nicolas  

Clinical 

scenario 

Leidt het IV toedienen van adrenaline in eerste lijn bij een vermoeden van een acuut 

myocardinfarct buiten de ziekenhuissituatie tot een verlaagde mortaliteit?  

Three part 

question 

P: patiënt met acuut myocardinfarct buiten het ziekenhuis 

I: IV toedienen van adrenaline buiten het ziekenhuis 

C: niet toedienen van adrenaline 

O: mortaliteit van patiënt met acuut myocardinfarct 

Search 

strategy 

 Zoektermen ‘cardiac arrest, out of hospital’ AND ‘epinephrin’OR ‘no epinephrine’ AND 

‘survival’ 

Search date 07/07/2020, 25/07/2020, 28/07/2020 

Search 

outcome 

4699 papers gevonden waarvan 4686 irrelevant of onvoldoende kwalitatief voor 

inclusie 

Relevant 

papers 
                                                                      13 

Inclusion-and 

exclusion 

criteria 

Inclusiecriteria: 

- Richtlijnen 

- Inclusie gebaseerd op titel, 

abstract en volledige tekst 

Exclusiecriteria:  

- Irrelevantie gebaseerd op titel, 

abstract of volledige tekst 

- Niet-beschikbaarheid van volledige 

tekst 

- Artikel meer dan 15 jaar oud 

- Geen Engelse of Nederlandstalige 

tekst 

- Andere uitkomsten dan de 

onderzoeksvraag 

- Irrelevantie voor belgische context 
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Bijlage 3.6. Zoekresultaten voor onderzoeksvraag 6 

Bijlage 3.6.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 6   
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Bijlage 3.6.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 6 

Best Evidence Topic Report 

Title Toedienen zuurstof in eerste lijn. 

Report by Lien De Winter en Nele Balcaen  

Search checked 

by 
Prof. Dr. Delvaux Nicolas  

Clinical 

scenario 

Geeft het zo snel als praktisch mogelijk toedienen van zuurstof aan patiënten met de 

diagnose acuut respiratoir falen in de eerste lijn een meerwaarde in de snelheid van 

stabilisatie van de patiënt?  

PICO 

P: Patiënten in acuut respiratoir falen 

I: toedienen van zuurstof in eerste lijn 

C: het niet meteen toedienen van zuurstof in eerste lijn 

O: overleving van de patiënt die urgente hulp behoeft  

 

Search strategy 

 Zoektermen  

- ‘Oxygen therapy’ AND ‘prehospital setting’ 

- ‘Primary care’ AND ‘oximetry measurement’ 

- Zuurstofsaturatie 

- Hypoxemie 

 

Search date 21/08/2020-28/07/2020 

Search outcome 511 artikels gevonden waarvan 503 niet relevant of onvoldoende kwaliteit  

Relevant 

papers 
                                                                        9 

Inclusion-and 

exclusion 

criteria 

Inclusiecriteria:  

- Richtlijnen 

- Inclusie op basis van artikel 

en abstract 

 

Exclusiecriteria:  

- Volledige tekst niet beschikbaar 

- Artikels ouder dan 20 jaar 
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Bijlage 3.7. Zoekresultaten voor onderzoeksvraag 7 

Bijlage 3.7.1. PRISMA flowchart van artikelselectie voor onderzoeksvraag 7 
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Bijlage 3.7.2. Best evidence topic voor onderzoeksvraag 7 

Best Evidence Topic Report 

Title Zuurstof toediening bij urgenties in eerste lijn 

Report by Lien De Winter en Nele Balcaen  

Search checked by Prof. Dr. Delvaux Nicolas  

Clinical scenario 
Geeft het gebruik van zuurstof bij urgenties in de eerste lijn een verlaagde 

mortaliteit?   

 

PICO 

P: patiënt die urgente hulp behoeft 

I: toedienen van zuurstof in de eerste lijn 

C: niet toedienen van zuurstof in de eerste lijn 

O: mortaliteit van patiënt die urgente hulp behoeft 

 

Search strategy  Zoektermen ‘Oxygen therapy’ AND ‘Myocardial infarction’ 

Search date 21/08/2020-28/07/2020 

Search outcome 3749 artikels gevonden waarvan 9 geïncludeerd 

Relevant papers                                                                         8 

Inclusion-and exclusion 

criteria 

Inclusiecriteria:  

- Richtlijnen 

- Inclusie op basis van 

artikel en abstract 

 

Exclusiecriteria:  

- Volledige tekst niet beschikbaar 

- Artikels ouder dan 20 jaar 

- Uitkomst niet relevant voor de 

onderzoeksvraag 
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Bijlage 4: Evidentietabellen 

Bijlage 4.1. Evidentietabel onderzoeksvraag 1 

Artik

el 

Auteu

r, 

land, 

datu

m 

Studi

e type 

Onderzo

eksvraa

g 

Samenvatting Sterktes Beperkingen Klinische impact 

[30]  

Safet

y of 

telep

hone 

triag

e in 

out-

of-

hour

s 

care: 

a 

syste

mati

c 

revie

w 

Linda 

Huibe

rs, 

Marle

en 

Smits

, Vera 

Rena

ud, 

Paul 

Fiese

n, 

Mich

el 

Wens

ing.  

 

Radb

oud 

Unive

rsity 

Nijme

gen 

Medi

cal 

syste

matic 

revie

w 

Compro

mitteert 

telefonis

che 

triage op 

de 

wachtdi

enst de 

patiëntv

eiligheid

? 

10% van telefonische triage was 

onveilig in reële casussen van 

patiënten die zich aanmeldden bij de 

wachtdienst. In studies met 

gesimuleerde hoogrisicopatiënten 

was er gemiddeld 50% onveilige 

triage. De types onveilige triage waren 

mortaliteit, ongeplande 

ziekenhuisopnames, ongeplande 

spoedaanmeldingen en medische 

fouten. Er is ruimte voor verbetering 

in veiligheid van telefonische triage bij 

patiënten met hoogrisico symptomen. 

Gezien deze een lage incidentie 

hebben, is het herkennen van deze 

oproepen een uitdaging voor 

gezondheidsmedewerkers in de 

dagelijkse praktijk. 

Robuuste inschatting 

van veiligheid van 

telefonische triage in 

de wachtpost 

-inconsistent gebruik van 

sleutelwoorden  

-verschillen in post-hoc onderscheid 

tussen onderzoek in reële of 

gesimuleerde patiënten: verschillen in 

klinische casussen en meting van 

veiligheid 

- focus op ondertriage, onderschatting 

en onderverwijzing.  

- overtriage kan patiëntveiligheid 

compromitteren door overdaad van 

insufficiënte middelen en vertraging in 

behandeling, overbehandeling en 

overmedicalisering 

- de artikels includeren een variëteit 

aan situaties, casussen en 

triagemedewerkers, waardoor de 

generaliseerbaarheid beperkt is.  

- niet mogelijk om verschillen te 

analyseren tussen verschillende 

triage-werkomstandigheden en -

medewerkers gezien het beperkt 

aantal geïncludeerde studies  

Hoe kan telefonische triage 

efficiënter? 

- Digitale beslissingshulpen: de 

klinische relevantie dient 

substantieel verbeterd te 

worden i.v.m. veiligheid en 

efficiëntie 

- Betere training van verpleging 

die verantwoordelijk is voor 

telefonische triage 

- Kwaliteit van anamnese is 

essentieel voor gepaste triage 

- Triageprotocols kunnen 

triagemedewerkers aanzetten 

om gepaste vragen te stellen en 

de hoogste medische risico’s 

accuraat te identificeren 

- Opleiding van 

triagemedewerkers, eventueel 

met supervisie door artsen  

- Gezien de lage incidentie van 

patiënten met urgente medische 

klachten, moet educatie focussen 

op het herkennen van urgente 

oproepen en er adequaat op 

reageren 
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Mixed 

meth

ods 

study 

 

Waarom 

vindt 

ondertri

age 

plaats? 

Niet-normatieve 

symptoombeschrijving en slechte 

communicatievaardigheden dragen bij 

aan ondertriage. De incidentie van 

potentiële ondertriage is laag (0.04%). 

Echter, de overrepresentatie van 

digestieve, circulatoire en respiratoire 

diagnoses kunnen suggereren dat 

ondertriage gerelateerd is aan 

inadequante symptoombeschrijven. 

We adviseren de hulpvrager en de 

triagist systematische 

probleemidentificatie en -bespreking. 

 

-de studie werd 

uitgevoerd tijdens het 

eerste jaar na 

reorganisatie van de 

wachtdienst in 

Kopenhagen, met 

nieuwe staf en volgens 

de nieuwste 

richtlijnen.  

-de kwaliteitsanalyse 

via het RICE-

instrument toonde dat 

niet alleen slechte 

communicatie de enige 

bijdragende factor is 

aan onder-triage 

 

-de definitie van potentiële ondertriage 

hanteerde strikte criteria voor inclusie 

van oproepen. Mogelijks zijn de criteria 

te strikt om de eigenlijke ondertriage 

in te schatten, maar het illustreerde 

wel goed oproepen met manifeste 

miscommunicatie.  

- de definitie van potentiële 

ondertriage hield geen rekening met 

casussen die geen 2de hulpoproep 

deden voor een ambulance, die 

opgenomen werden door hun huisarts 

of die stierven 

- oproepen met potentiële ondertriage 

hielden geen rekening met het feit dat 

sommige uitkomsten t.g.v. natuurlijke 

deterioratie van de patiënt konden zijn 

- de kwaliteitsanalyse werd uitgevoerd 

via het RICE-instrument, dat alleen 

gevalideerd is in Nederland 

 

Het opstellen van een schaal voor 

bellers waarin ze een subjectieve 

inschatting maken van de situatie 

(zoals de pijnschaal) zou waardevol 

kunnen zijn in telefonische triage 
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catio

n 

[25]  

HOP

SCO

RE: 

an 

elect

ronic 

outc

ome

s-

base

d 

emer

genc

y 

triag

e 

syste

m 

Scott 

Levin

. 

  

Johns 

Hopk

ins 

Unive

rsity, 

Balti

more 

8 

janua

ri201

5 

Comp

arativ

e 

analy

sis 

Is 

uitkoms

tenverb

etering 

bij triage 

o.b.v. 

een 

elektron

isch en 

machine

-

learning 

gebasee

rde 

triage 

beslishu

lp 

mogelijk

? 

- toepassen van e-triage als beslishulp 

komt overeen met de klinische 

inschatting van verpleegkundigen.        

-Machine-learning gebaseerde 

algoritmes blijven evolueren, maar 

moeten als doel blijven hebben om 

beslissingen door triagisten te 

ondersteunen en niet te vervangen.  

Toepassen van e-triage 

als beslishulp komt 

overeen met de 

klinische inschatting 

van verpleegkundigen. 

-pre- en post-interventie studie was 

quasi experimenteel en onderhevig 

aan tijdelijke ‘confounding’ 

-data-inconsistentie tijdens overgang 

van een systeem met legale klinische 

informatie naar een systeem o.b.v. 

elektronisch medisch dossier 

Evaluatie van een machine-learning-

based triage (e-triage) beslishulp:  

-opportuniteiten om het maken van 

beslissingen te optimaliseren en 

variabiliteit in de praktijk te 

reduceren. 

-helpt onderscheid maken tussen 

hoge risico’s en ruis 

-grote verandering van een systeem 

dat zwaar afhangt van hogere 

variatie afhankelijk van de 

beoordelaar naar een objectief en 

uitkomst-gebaseerd systeem 

[28]  

Self-

rate

d 

worr

y is 

asso

ciate

d 

Gams

t-

Jense

n H., 

Frisc

hkne

cht 

Chris

tense 

Prosp

ective 

cohor

t 

study 

 

Is er een 

associati

e tussen 

de 

subjecti

eve 

percepti

e van 

ziektegr

De perceptie van ziektegraad door de 

patiënt is sterk geassocieerd met de 

daaropvolgende ziekenhuisopnames, 

aangepast voor leeftijd, geslacht, 

comorbiditeiten en 

aanmeldingsklacht. Patiënten die 

belden met een maximale ‘degree-of-

worry’ (DOW) hadden 3x hogere kans 

Voordeel van het 

longitudinale ontwerp 

met complete 

opvolging in de 

hoogkwalitatieve 

Deense registers 

dankzij de 

elektronische 

-66% van de bellers weigerden deel te 

nemen aan de studie, wat selectiebias 

kan geven 

-potentieel ernstige ziektes die binnen 

de 24u behandeld werden, werden niet 

geïncludeerd in de studie, waardoor de 

resultaten eerder naar onderschatting 

van associatie tussen DOW en 

ziekenhuisopname leiden. 

De kennis over deze associatie tussen 

ziekteperceptie door de patiënt en 

ziekenhuisopname kan nuttig zijn in 

het ondersteunen als klinische 

beslishulp bij telefonische triage. 
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with 

hosp

ital 

admi

ssio

n in 

out-

of-

hour

s 

telep

hone 

triag

e  

e., 

Lippe

rt F., 

Folke 

F., et 

al. 

  

Kope

nhag

en 

 

Juni 

2020 

aad door 

de 

bellende 

patiënt 

en 

ziekenh

uisopna

mes 

binnen 

de 48u? 

op ziekenhuisopname in vergelijking 

met mensen met een minimale DOW 

opstelling werd recall 

bias omzeild. 

-simulatie kan leiden tot een hogere 

DOW maar minder 

ziekenhuisopnames, wat de sterkte 

van de associatie kan reduceren 

-mogelijkheid van constructie bias 

- de studie analyseerde niet de 

predictieve waarde van DOW 

(sensitiviteit, specificiteit), waardoor 

niet geconcludeerd kan worden dat 

DOW geschikt is om de precisie van 

telefonische triage te verbeteren.  

[26] 

Accu

racy 

of 

emer

genc

y 

depa

rtme

nt 

triag

e 

usin

g the 

Eme

rgen

cy 

Seve

rity 

Inde

x 

Hinso

n J., 

Marti

nez 

D., 

Schm

itz P., 

Toer

per 

M., et 

al.  

 

Depa

rtme

nt of 

Emer

gency 

Medi

cine, 

Johns 

Hopk

Retro

specti

ve 

cohor

t 

analy

sis 

-Kunnen 

we 

onder- 

en 

overtria

ge 

meten 

van 

patiënte

n door 

verpleeg

kundige

n die 

gebruik 

maken 

van de 

Emerge

ncy 

Severity 

Index 

ESI heeft vele sterktes en is één van de 

meest gebruikte gestandaardiseerde 

triagetools, maar een groot aandeel 

van de patiënten werden onder- of 

overgetrieerd gebruikmakend van ESI.  

-identificatie van veel 

factoren die hoog-

predictief zijn voor 

onder- of overtriage 

door ESI  

-sterke associaties 

tussen verschillende 

hoofdklachten en mis-

triage.  

-het eenvoudige 

algoritme waarmee 

ESI-scores worden 

toebedeeld stelt 

verpleegkundigen in 

staat om snel 

triagebeslissingen te 

nemen om 3 vragen te 

beantwoorden: is de 

patiënt aan het 

sterven? Moet de 

patiënt wachten? 

-groot aandeel van de patiënten 

werden onder- of overgetrieerd 

gebruikmakend van ESI.  

-ondanks grondige opleiding van de 

triagisten, blijft de belangrijke factor 

van menselijke ervaring en intuïtie 

onder het ESI-algoritme leiden tot 

onderschatting van de klinische impact 

van leeftijd, subtiele afwijkingen in 

vitale tekens en multipele specifieke 

klachten. 

Deze bevindingen van onder-

appreciatie (zie ‘beperkingen’) 

moeten gebruikt worden om ESI-

gebruikers te informeren, de 

opleidingen op te stellen en 

herhalingen te voorkomen.  

Deze bevindingen voorzien een 

rationale voor de ontwikkeling van 

toekomstige triagetools die zowel 

efficiënt als objectief zijn.  
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and 

inde

pend

ent 

pred

ictor

s of 

unde

r-

triag

e 

and 

over

-

triag

e in 

Braz

il 

ins 

Unive

rsity 

schoo

l of 

Medi

cine, 

Balti

more 

 

2018 

 

(ESI) in 

Brazilië? 

-kunnen 

we 

factoren 

identific

eren die 

onafhan

kelijkhei

d 

associër

en met 

onder- 

en 

overtria

ge?  

Hoeveel middelen zal 

de patiënt nodig 

hebben? Dit leidt tot 

meer efficiëntie en 

gebruiksgemak 

-ESI algoritme is 

gemakkelijk te 

memoriseren en is 

weinig omslachtig 

-incorporeren van een 

voorspelling van 

gebruik van middelen 

is uniek aan deze 

spoed triagetool en 

maakt het zeer nuttig 

in omgevingen waar 

middelen beperkt zijn. 

[21]  

Tria

ging 

the 

triag

e: 

redu

cing 

waiti

ng 

time 

to 

triag

e in 

the 

emer

genc

Kuma

r A., 

Laksh

mina

rayan

an D., 

Joshi 

N., et 

al. 

 

New 

Delhi, 

India 

 

31 

juli 

2019 

Qualit

y 

impro

veme

nt 

repor

t 

Kan de 

wachttij

d tot 

triage 

voor de 

spoeddi

enst 

verkort 

worden? 

Binnen 6 weken werd de wachttijd tot 

triage gereduceerd van gemiddeld 50 

minuten naar gemiddeld < 30 minuten. 

Deze verbetering werd volgehouden 

de volgende 8 weken ondanks een 

toename in patiëntenaantal. 

-deze methode is 

praktisch en effectief 

in het reduceren van 

de tijdsduur tot triage. 

De selectie van een 

probleem dat de 

patiënt visueel schade 

en discomfort 

berokkent, stimuleert 

de medewerkers om 

het op te lossen.  

-de studie toont dat 

triagisten die niet 

bekend zijn met 

kwaliteitsverbetering, 

baat zouden hebben bij 

verbeteringsmethoden 

-wegens gebrek aan robuuste 

datasystemen in de spoedafdeling, was 

het niet mogelijk om de impact van 

deze interventie te objectiveren 

aangaande morbiditeit, mortaliteit en 

totale duur van verblijf op de 

spoedafdeling.  

-de data werden alleen verzameld 

tijdens piekuren op de spoedafdeling 

(tussen 12 en 13u) en kunnen niet 

zomaar gegeneraliseerd worden 

Andere ziekenhuizen en 

gezondheidszorginstanties kunnen 

de kwaliteit van hun triage 

verbeteren a.d.h.v. dezelfde methode.  
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y 

depa

rtme

nt at 

a 

terti

ary 

care 

hosp

ital 

in 

New 

Delh

i, 

India

. 

om specifieke 

problemen aan te 

pakken.  

 

[29]  

Tele

phon

e 

cons

ultat

ion 

and 

triag

e : 

effec

ts on 

healt

h 

care 

use 

and 

patie

nt 

Bunn 

F., 

Byrn

e G. , 

Kend

all S.  

 

Centr

e for 

Resea

rch in 

Prim

ary 

and 

Com

muni

ty 

Care, 

Syste

matic 

revie

w 

Kunnen 

we het 

effect 

van 

telefonis

che 

consulta

ties en 

triage 

evaluere

n op 

veilighei

d, 

middele

ngebrui

k en 

patiëntt

evreden

heid? 

-Telefonische consulten en 

telefonische triage reduceren 

consultaties en huisbezoeken in de 

huisartsengeneeskunde. Minstens 

50% van de oproepen kunnen zuiver 

telefonisch afgehandeld worden.  

-Hoewel telefonische consultaties 

potentieel de werkbelasting van 

huisartsen kunnen reduceren, blijft er 

onduidelijkheid over het effect ervan 

op middelengebruik.  

Gebruik van 

systematische en 

grondige methoden 

om de huidige 

evidentie te 

synthetiseren.  

 

-mogelijk worden studies gemist  

-geen van de studies beantwoorden 

aan alle methodologische criteria van 

de EPOC-checklist en de diversiteit van 

de gebruikte studietypes, invertenties 

en uitkomsten maakt een 

betekenisvolle vergelijking tussen 

studies problematisch.  

-patiëntveiligheid en 

petiënttevredenheid horen het 

voornaamste doel te zijn van 

verbetering van zorgkwaliteit, maar 

hiernaar is in deze studie onvoldoende 

gepeild  

-telefonische consultaties en triage 

reduceren de werkbelasting van 

huisartsen met 50%. Voorkomen dat 

patiënten op consultatie gaan bij de 

huisartsen voor kleine aandoeningen 

die ook telefonisch zouden kunnen 

afgehandeld worden, is niet het doel 

van deze studie. Wel kunnen op die 

manier tijd en middelen vrijkomen 

om te besteden aan patiënten die 

hogere nood hebben aan hulp. 

-het gebruik van alternatieve 

middelen om gezondheidszorg 

toegankelijker te maken.  

-verdere grondige evaluaties is nodig 

naar middelengebruik, veiligheid, 

kosten en patiënttevredenheid. 
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satis

facti

on 

Hatfi

eld 

 

22 

april 

2005 

[22]  

Kwal

iteit 

van 

telef

onis

che 

triag

e op 

huis

artse

npos

ten 

in 

Nede

rlan

d.   

Derk

x H., 

Retha

ns J., 

Maib

urg 

B., 

Wink

ens R. 

et al.  

 

Unive

rsitei

t 

Maas

tricht 

(Ned

erlan

d) 

 

Sept 

2009 

Simul

atie-

onder

zoek 

Wat is 

de 

kwaliteit 

van de 

commun

icatie en 

verslagl

egging 

van 

telefonis

che 

triage op 

huisarts

enwacht

posten? 

Er zijn diverse tekortkomingen in de 

communicatieve vaardigheden van 

triagisten  

-80% van alle 

gesprekken door 

verschillende 

triagisten: goede 

weergave van de 

dagelijkse werkwijze 

op de onderzochte 

huisartenposten, die in 

grote lijnen op 

dezelfde wijze werken. 

-geringe variatie in de 

scores voor de 

communicatie en 

verslaggeving tussen 

de huisartsenposten 

wijst erop dat dit 

onderzoek een goed 

beeld geeft van de 

kwaliteit van de 

communicatie en 

verslaglegging voor 

geheel Nederland.  

De verslagen bevatten weinig 

informatie over de persoonlijke en 

lichamelijke situatie van de patiënt. 

Daardoor kan de continuïteit van zorg 

voor de patiënt in het gedrang komen.  

Leermomenten nodig om de 

kwaliteit van de communicatie 

tijdens telefonische triage te 

verbeteren. 

Behalve goede communicatieve 

vaardigheden moeten triagisten ook 

voldoende tijd hebben om 

telefonische consulten met een goede 

communicatieve kwaliteit te leveren. 

Van belang dat huisartsenposten 

gezamenlijk richtlijnen ontwikkelen 

voor de kwaliteitseisen met 

betrekking tot de communicatie 

Training in telefonische 

communicatie op huisartsenposten 

moet klacht- en patiëntgericht zijn, 

en aandacht schenken aan het belang 

van de persoonlijke situatie van de 

patiënt (angst, onrust) en aan begrip 

en acceptatie van een zorgadvies.  

[23]  

Adeq

uate 

valid

atie 

van 

Wout

ers 

LT., 

Rutte

n FH, 

Artik

el 

Kunnen 

we 

telefonis

che 

triagesy

stemen 

De validatie van triagesystemen is 

ingewikkeld en er is geen adequate 

referentiestandaard. De beste 

validatiestrategie is een 

gecombineerde criterium- en 

constructvalidatie. De 

De beste 

validatiestrategie is 

een gecombineerde 

criterium- en 

constructvalidatie. 

De validatie van triagesystemen is 

ingewikkeld en er is geen adequate 

referentiestandaard 

De beste validatiestrategie is een 

gecombineerde criterium- en 

constructvalidatie. 
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triag

esyst

eme

n 

ontb

reek

t 

Zwart 

DL. 

Huisa

rts& 

Wete

nscha

p, 

UMC 

Utrec

ht 

Mei 

2018 

op 

huisarts

enwacht

posten 

validere

n? 

triagestandaarden worden op grote 

schaal toegepast, maar de 

betrouwbaarheid is nog steeds 

onzeker. 

[24]  

Holl

a S, 

Noll

e H. 

Telef

onis

che 

triag

e op 

huis

artse

npos

ten 

Holla 

S., 

Bolle 

H. 

Huisa

rts & 

Wete

nscha

p 

Mei 

2010 

Com

ment

aar 

op 

artike

l [28] 

Zijn de 

negatiev

e 

conclusi

es over 

de 

kwaliteit 

van 

telefonis

che 

triage in 

artikel 

[28] 

terecht? 

Evaluatie-onderzoek zonder algemeen 

geaccepteerde criteria leidt tot slecht 

gefundeerde negatieve berichtgeving 

Het onderzoek van [28] 

is gebaseerd op 

gegevens van een 

aantal jaar geleden. 

Sindsdien hebben 

Nederlandse 

huisartsenposten veel 

geïnvesteerd in 

professionalisering. 

Onderzoek naar kwaliteit en veiligheid 

van triage na de investeringen is niet 

voorhanden. Onderzoek uit het 

buitenland is niet te vertalen naar de 

Nederlandse context, omdat de functie 

van doktersassistente in andere landen 

niet bekend is en de triage door 

verpleegkundigen of door artsen 

gebeurt.  

Het is raadzaam om onderzoek naar 

kwaliteit en veiligheid van triage te 

baseren op algemeen gehanteerde 

protocollen. De NHG-telefoonwijzer 

dient daarbij het uitgangspunt te zijn 
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Bijlage 4.2. Evidentietabel onderzoeksvraag 2 

Artikel Aute

ur 

landd

atum 

Studie 

type 

Onderzoek

svraag 

Samenvatting Sterktes Beperkingen Klinische impact 

[34] 

Decisio

n-

makin

g 

strateg

ies for 

teleph

one 

triage 

in 

emerg

ency 

medica

l 

service

s.  

 

Lepr

ohon 

J, 

Patel 

VL. 

Med 

Decis 

Maki

ng  

1995 

Artikel Welke 

beslissings

strategieën 

gebruikt 

verpleging 

tijdens 

telefonisch

e triage van 

urgente 

oproepen 

in reële 

casussen, 

in functie 

van de 

urgentie en 

de 

complexite

it? 

o.b.v. persoonlijke 

ervaring en medische 

kennis, kunnen 

verschillende 

verpleegkundigen tot 

eenzelfde triagebeslissing 

komen o.w.v. 

verschillende 

argumentatie. Dit o.b.v. 

‘intuïtieve kennis’: het 

begrijpen zonder een te 

verklaren rationale, 

gebaseerd op 

achtergrondkennis en 

observatie 

De intuïtie waarmee 

ervaren triagisten 

beslissingen maken is 

gebaseerd op de 

blootstelling aan grote 

hoeveelheden en 

variabele ervaringen.  

Het beslissingsproces van verpleging 

kan niet accuraat gevat worden in 

normatieve analyses van 

beslissingsmodel 

Een vergelijking tussen het 

beslissingsproces van artsen of 

triagisten zou waardevolle informatie 

kunnen opleveren over hun beider 

redeneringsproces 

 

[36] 

Comm

unicati

ve 

charac

teristic

s of 

E. 

Vilstr

up, D. 

Scho

u 

Grav

ersen

Observa

tional 

study 

Kunnen we 

een 

vergelijkin

g maken 

van 

communic

atieve 

Verschillen in 

communicatieve 

parameters tussen 

huisartsen en verpleging: 

verpleging heeft langere 

contacten met de patiënt, 

-een van de eerste studies 

om grondige analyse te 

doen van communicatieve 

parameters bij huisartsen 

en verpleging tijdens de 

wachtdienst. --het gebruik 

van random 

-het gebruik van gesloten vragen i.p.v. 

open vragen kan tot een 

onderschatting leiden van klachten. 

Gezien dit zowel geldt voor huisartsen 

als verpleging, heeft deze potentiële 

onderschatting geen invloed op het 

resultaat van deze studie 

-meer onderzoek nodig naar wat een 

goede kwaliteit van communicatie 

tijdens telefonische triage 

karakteriseert 

-meer onderzoek nodig naar de 

consequenties van communicatieve 
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genera

l 

practiti

oner-

led and 

nurse-

led 

teleph

one 

triage 

at two 

Danish 

out-of-

hours 

service

s: an 

observ

ational 

study 

of 200 

record

ed calls   

 

, L. 

Huib

ers, 

M. B. 

Chris

tense

n, A.  

Fisch

er 

Pede

rsen 

Dene

mark

en 

10 

mei 

2019 

parameter

s tussen 

artsen en 

triagisten 

tijdens 

telefonisch

e triage 

tijdens de 

wachtdien

st? 

stelt meer vragen, geeft 

meer spontane praattijd.  

geselecteerde, reële 

triagecontacten 

reflecteert de diversiteit 

en uitdagingen voor 

triagisten in een 

wachtdienst. 

- duidelijke definities 

gebruikt van 

communicatieve 

parameters ipv open 

vragen 

- slechts één persoon evalueerde de 

contacten 

verschillen naar efficiëntie van 

wachtdiensten en patiëntveiligheid 

toe  

[37] 

Quality 

of out-

of-

hours 

teleph

one 

triage 

by 

genera

Gave

rsen 

D., 

Pede

rsen 

A., 

Carls

en A., 

Bro. 

F 

Onderzo

eksartik

el 

Kunnen we 

een valabel 

en 

betrouwba

ar en 

beoordelin

gsinstrume

nt 

ontwikkele

n voor de 

De AQTT (Assessment of 

Quality in Telephone 

Triage) toont hoge 

inhoudelijke kwaliteit, 

voldoende 

testbetrouwbaarheid, 

indruksvaliditeit en 

gereduceerde inter-

beoordeelaar 

betrouwbaarheid. De 

-hoge graad van 

indruksvaliditeit and 

inhoudsvaliditeit 

-gedetailleerde AQTT-

beoordelingsrichtlijn leidt 

tot de best mogelijke 

samenhang van 

beoordelingen 

-de algemeen lage variabiliteit van 

beoordelingen 

-mogelijke overschatting van de 

generaliseerbaarheid o.w.v. potentiële 

overrepresentatie van contacten met 

abdominale pijn 

-AQTT lijkt een werkbaar en klinisch 

relevant gebruiksinstrument voor 

kwalitatieve telefonische triage 

tijdens wachturen uitgevoerd door 

dokters en triagisten, wegens de goede 

test-hertest betrouwbaarheid, 

inhoudsvaliditeit en 

constructievaliditeit.                                      -

AQTT kan gebruikt worden voor 

kwaliteitsverzekering in telefonische 
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l 

practiti

oners 

and 

nurses: 

develo

pment 

and 

testing 

of the 

AQTT - 

an 

assess

ment 

tool 

measu

ring 

comm

unicati

on, 

patient 

safety 

and 

efficien

cy 

 

Rese

arch 

Unit 

for 

Gene

ral 

Pract

ice & 

Depa

rtme

nt of 

Publi

c 

Healt

h, 

Aarh

us 

Univ

ersity

, 

Den

mark 

18 

oktob

er 

2018 

kwaliteit 

van 

communic

atie, 

patiëntveili

gheid en 

efficiëntie 

van 

telefonisch

e triage 

tijdens de 

wachtdien

st door 

zowel 

huisartsen 

als 

triagisten? 

AQTT is 

gebruiksvriendelijk en 

klinisch relevant om de 

kwaliteit te beoordelen 

van telefonische triage 

tijdens de wacht door 

huisartsen en triagisten. 

-inclusie van willekeurige 

contacten leiden tot hoge 

representativiteit van 

gezondheidsproblemen 

en patiënteigenschappen 

en dus een goede 

simulatie van de realiteit 

triage tijdens de wachturen op een 

organisatorisch niveau om 

verbeterpunten te identificeren                                                         

-AQTT kan gebruikt worden in audits 

om verbeterpunten van individuele 

triagisten te identificeren of kan als 

model dienen om toekomstige 

triagisten op te leiden                                                           

-AQTT zou in toekomstige studies de 

kwaliteit van telefonische triage 

tijdens de wachturen kunnen 

exploreren en vergelijken  op een 

organisatorisch niveau tussen 

triagisten, huisartsen of specialisten.                                                           

-toekomstige studies zouden kunnen 

exploreren of AQTT kan gebruikt 

worden om individuele triagisten te 

onderscheiden 

[35]  

Teleph

one 

triage 

by GPs 

in out-

Huib

ers L., 

Moth 

G., 

Carls

Prospect

ive 

observat

ional 

study 

Is er een 

beschrijvin

g van 

telefonisch 

getrieerde 

contacten 

Ongeveer 12% van alle 

reële consultaties in de 

studie werden als 

irrelevant geëvalueerd 

door huisartsencollega’s, 

wat suggereert dat triage 

-De eerste studie die 

telefonische triage door 

huisartsen onderzoekt en 

triagebeslissingen tijdens 

de wachtdienst in de 

eerste lijn evalueert 

-Informatie-bias kan aanwezig zijn 

doordat huisartsen de telefonische 

triage door hun collega’s mogelijks te 

positief evalueren 

Er zijn meer studies nodig om andere 

kwaliteitsaspecten van telefonische 

triage door huisartsen te onderzoeken 

De resultaten kunnen gegeneraliseerd 

worden naar landen met een 
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of-

hours 

primar

y care 

in 

Denma

rk: a 

prospe

ctive 

observ

ational 

study 

of 

efficien

cy and 

releva

nce 

 

en A., 

et al. 

Britis

h 

Journ

al of 

Gene

ral 

Pract

ice 

Dene

mark

en 

Septe

mber 

2016 

naar reële 

contacten, 

huisarts-

geëvalueer

de 

relevantie 

en factoren 

geassociee

rd met 

triage en 

reële 

contacten? 

door huisartsen efficiënt 

verloopt.  -hoog aantal 

geïncludeerde patiënten 

-contacten waren 

representatief 

-resultaten kunnen 

gegeneraliseerd worden 

naar landen met een 

gelijkaardig 

poortwachtsysteem en 

telefonische triage door 

huisartsen tijdens de 

wachtdienst 

 

-huisartsen die de relevantie van reële 

contacten tijdens de nacht 

evalueerden, zouden kritischer 

geweest kunnen zijn omdat ze deze 

patiënten ‘s nachts dienden te zien 

-de efficiëntie op korte termijn 

(beëindigen van telefonische 

contacten) kan hoog zijn, maar de 

efficiëntie op lange termijn (frequentie 

van opvolgcontacten bij de eigen 

huisarts van de patiënt of in een andere 

gezondheidszorgomgeving) of de 

veiligheid van triage is onduidelijk 

gelijkaardig poortwachtsysteem en 

telefonische triage door huisartsen 

tijdens de wachtdienst 

Deze inzichten kunnen gebruikt 

worden om huisartsen op te leiden 

voor telefonische triage 

Patiënten zouden kunnen 

geïnformeerd worden over het 

gepaste gebruikt van de wachtdienst 

in eerste lijn, met een specifieke focus 

op veiligheid, langetermijnsefficiëntie 

(het aantal opvolgcontacten), de 

kwaliteit van communicatie en 

patiënttevredenheid 

 

 

[31] 

Safety 

of 

teleph

one 

triage 

in 

genera

l 

practiti

oner 

cooper

atives: 

do 

Giese

n P., 

Gerw

erda 

R., 

Tijss

en R., 

et al.  

Radb

oud 

Univ

ersity 

Nijm

Onderzo

eksartik

el 

Schatten 

triagisten 

de urgentie 

correct in 

tijdens 

telefonisch

e triage in 

de eerste 

lijn? 

Telefonische triage door 

triagisten is efficiënt maar 

mogelijks niet veilig 

wegens onderschatting 

van de urgentie, met 

potentiële ernstige 

consequenties voor de 

patiënt. 

Dit onderzoek toont dat 

telefonische triage door 

triagisten efficiënt is maar 

mogelijk niet veilig 

- gebruik van onbekende patiënten 

bootst de realiteit heel goed na, maar 

het is onmogelijk subtiele verschillen 

te vermijden met de realiteit in 

presentatie van verschillende klachten. 

- meer onderzoek nodig om 

verschillende determinanten te 

ontrafelen van kwaliteit en veiligheid 

van telefonisch consultaties met 

triagisten 

-deze studie heeft niet onderzocht of 

triage door huisartsen veiliger is dan 

- advies: gecertificeerd 

opleidingsprogramma voor triagisten  

- advies: directe secundaire 

veiligheidscontrole van alle casussen 

uitvoeren door speciaal opgeleide 

huisartsen voor telefonische triage 

-wachtdiensten zouden 

veiligheidsregels moeten instellen (vb. 

wanneer de patiënt voor een 2de keer 

belt, moet je een reële consultatie 

plannen omdat de telefoon mogelijks 

een onveilig medium is) 
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triage 

nurses 

correct

ly 

estima

te 

urgenc

y?   

egen, 

Nede

rland 

Janua

ri 

2007 

door triagisten. Misschien maakt het 

geen verschil wie de triage doet omdat 

het telefonisch medium op zich 

onveilig is 

 

-een elektronische beslissingshulp zou 

handig kunnen zijn om de veiligheid 

van telefonische triage te verbeteren  

-advies om in onderzoeksgroepen 

medische (bijna)calamiteiten te 

analyseren 

[32]  The 

clinical 

effecti

veness 

and 

cost-

effecti

veness 

of 

teleph

one 

triage 

for 

managi

ng 

same-

day 

consult

ation 

reques

ts in 

genera

l 

practic

e 

Camp

bell J., 

Fletc

her 

E., 

Britte

n N., 

Gree

n C., 

et al. 

U.K. 

Febr

uari 

2015 

A cluster 

randomi

sed 

controll

ed trial 

compari

ng 

general 

practitio

ner-led 

and 

nurse-

led 

manage

ment 

systems 

with 

usual 

care (the 

ESTEEM 

trial)  

Evaluatie 

van de 

impact op 

de 

werkbelast

ing, kosten, 

patiënterv

aringen en 

patiëntveili

gheid bij 

telefonisch

e triage 

door 

huisartsen 

en door 

triagisten 

o.b.v. 

elektronisc

he 

beslishulpe

n voor 

telefonisch

e triage. 

De introductie van 

telefonische triage door 

huisartsen of triagisten is 

geassocieerd met een 

herverdeling van de 

werkbelasting van de 

eerste lijn bij patiënten die 

consultatie vroegen op 

dezelfde dag.  

-een rigoreus uitgevoerde 

cluster RCT 

-weinig exclusiecriteria 

-grote geografische 

spreiding, wat de validiteit 

en de 

generaliseerbaarheid van 

de bevindingen vergroot 

-gerandomiseerd ontwerp 

voor de clusters 

-data-bevindingen komen 

in grote mate overeen 

tussen de vier 

verschillende 

wachtposten en tussen de 

verschillende triagisten 

 

-bevindingen minder toepasbaar voor 

eerstelijnszones met meer etnische 

diversiteit en armere populaties                          

-grote inspanning voor participanten 

om het protocol te incorporeren in hun 

dagelijkse werking, waardoor er voor 

ingang van de studie veel participanten 

afgehaakt hebben                                                 -

participanten met weinig/ geen triage-

ervaring kunnen de triage uitgevoerd 

hebben met gebrek aan 

zelfvertrouwen in triëren en met een 

kortetermijnsvisie  

-de onderzoekers konden niet 

geblindeerd worden gezien zij de 

opleiding en ondersteuning voorzagen 

voor de participanten 

-Belangrijke evidentie van klinische 

efficiëntie en kosten-efficiëntie van 

telefonische triage in de eerste lijn. 

-Bewustwording bij triagisten en 

huisartsen van de implicaties van hun 

beslissingen op het volledige 

gezondheidszorgsysteem  

-triage door zowel huisartsen als 

triagisten blijkt veilig te zijn 

-sommige triagisten rapporteerden 

een professioneel voordeel gezien ze 

vaardigheden konden gebruiken die 

anders onderbenut bleven.  

- meer onderzoek nodig naar 

omstandigheden bij grotere 

hoeveelheid van overlijdens en 

ziekenhuisopnames na triage                                                 
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[33]  

?Allo 

Allo!? 

Inform

ele 

telefon

ische 

triage: 

hoe 

prester

en 

secreta

resses 

op 

huisart

senwa

chtpos

ten in 

België 

wat 

betreft 

inschat

ting 

van de 

urgenti

e aan 

de 

telefoo

n? 

Van 

Berg

en J., 

Rem

men 

R. 

Thesis 

master-

na-

master 

huisarts

geneesk

unde 

Hoe 

presteren 

secretaress

es op de 

huisartsen

wachtpost 

van Brugge 

voor wat 

betreft 

over- en 

ondertriag

e van 

telefonisch

e oproepen 

betreft en 

welke 

aanmeldin

gsklachten 

zijn 

aandachts

punten? 

Secretaresses schatten de 

urgentie correct in bij 

77% van de oproepen, ze 

schatten de urgentie lager 

in dan de arts in 10% van 

de oproepen en hoger bij 

13%. De interrator 

betrouwbaarheid is zeer 

laag.  

De aanmeldingsklachten 

die het slechtst ingeschat 

werden qua onder- en 

overtriage waren pijn op 

de borst en 

kortademigheid. 

Informele telefonische 

triage door secretaresses 

op 

huisartsenwachtposten is 

mogelijk onveilig voor 

patiënten en inefficiënt 

voor het gebruik van 

beschikbare middelen. 

Groot aantal 

geïncludeerde oproepen 

 

Secretaresses op 

huisartsenwachtposten presteerden in 

niet-optimaal gestructureerd 

gezondheidszorgsysteem zonder 

protocollen 

Aantal aanmeldingsklachten met zeer 

lage frequentie, waarvan de resultaten 

met nodige voorzichtigheid 

geïnterpreteerd dienen te worden (vb 

beten van mens of dier, jeuk, 

administratieve klachten) 

Gebruik van vooraf gedefinieerde lijst 

met aanmeldingsklachten beperkte de 

variatie van aanmeldingsklachten: 

mogelijke bias voor minder frequent 

voorkomende klachten, die juist vaker 

triageproblemen kunnen geven  

De a posteriori evaluatie door de arts 

gebeurt met meer middelen en 

informatie om de urgentiegraad te 

beoordelen dan tijdens de a priori 

evaluatie door de secretaresse.  

De methode neemt aan dat de 

beoordeling van de wachtarts steeds 

‘correct’ was  

Bevestiging dat de afhandeling van 

telefoongesprekken een bijzonder 

kwetsbaar aspect is van de 

huisartsenwachtdienst. 

In België zijn er geen opleidingen voor 

praktijkondersteunend personeel of 

eerstelijnsverpleegkundigen, en er 

zijn geen protocollen beschikbaar 

voor het beantwoorden van 

huisartsgeneeskundige oproepen.  

Opleidingen nodig voor 

praktijkondersteunend personeel met 

aandacht voor telefonische triage. 

Specifieke protocollen voor 

telefonische triage zijn aangewezen. 

Urgentie is geen objectiveerbare 

parameter: er bestaat geen ‘gouden 

standaard’ die als referentie kan 

gebruikt worden. Er dient een 

‘zilveren standaard’ of ‘beste 

benadering’ gebruikt te worden 

Er is weinig gekend over de 

afhandeling van telefonische 

oproepen door huisartsen van wacht 

in België.  
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Bijlage 4.3. Evidentietabel onderzoeksvraag 3 

Arti

kel 

Auteur, 

land, 

datum 

Studi

e 

type 

Ond

erzo

eksv

raag 

Samenvatting Sterktes Beperkingen Klinische impact 

[40] 

Het 

ABC

DE 

van 

de 

acut

e 

huis

arts

gen

eesk

und

e  

Fraanje 

W., Mout 

P., in ‘t 

Veld K. 

Nederlan

dse 

Huisartse

n 

Genootsc

hap, 

Nederlan

d 

April 

2011 

Nasc

holin

g 

Is 

ABC

DE-

met

hodi

ek 

mog

elijk 

voor 

de 

huis

arts? 

De ABCDE-methodiek is een 

snelle en effectieve manier om 

bedreigingen van vitale 

functies op het spoor te komen 

en te behandelen. 

Met het gebruik van de ABCDE-

methodiek in de benadering en 

overdracht van de acute patiënt 

sluit de huisarts zich aan bij de 

ketenpartners in de acute zorg.  

De methodiek is relatief eenvoudig 

aan te leren, hoewel het noodzakelijk 

is om een training te volgen en de 

verworven vaardigheden te 

onderhouden, net als het geval is bij 

de reanimatietechniek. 

De voor huisartsen specifieke 

versie van de ABCDE-methodiek is 

geschikt voor het beoordelen van 

patiënten die in de hoogste 

urgentiecategorieën vallen, maar 

is ook bruikbaar voor het 

beoordelen van patiënten uit een 

lagere urgentiecategorie.  

 

[39]  

ABC

DE 

wat 

kun 

je 

erm

ee? 

Sluiter A., 

Rutten M. 

Huisarts 

& 

Wetensch

ap, 

Nederlan

d 

Nasc

holin

g 

Wat 

is 

het 

effec

t van 

de 

ABC

DE-

syst

ema

De ABCDE-systematiek is ook 

voor huisartsen een 

aanbevelenswaardige 

methode om acuut zieke 

patiënten op te vangen, die 

ervoor zorgt dat verstoringen 

in vitale functies snel 

opgemerkt worden.  

De ABCDE-systematiek brengt 

structuur aan in acute situaties, 

zorgt voor uniformiteit in de 

spoedzorgketen en vergroot ook 

de zelfverzekerdheid in het 

handelen 

De systematiek is helder en goed aan 

te leren, maar moet wel regelmatig 

getraind worden. 

De opvang van acuut zieke 

patiënten middels de ABCDE-

systematiek wordt aanbevolen 

De effecten van de ABCDE-

systematiek op de door de huisarts 

geboden zorg en uitkomsten 

dienen nader te worden 

onderzocht. 
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Mei 2018 

tiek 

in 

acut

e 

situa

ties 

in de 

eers

te 

lijn? 
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Bijlage 4.4. Evidentietabel onderzoeksvraag 4 

Auteur, 

datum, land 

Studie type Risico op 

bias 

Patiënt 

kenmerk

en 

Interventie/ Index 

test 

Vergelijking Uitkomst Resultaten 

[44] Grenier V 

et al, 2015, 

VUB, De 

ideale 

verwijsbrief 

van de 

huisarts naar 

de 

spoedgevallen

dienst: droom 

of 

werkelijkheid 

 

Veldstudie Kleinschal

igheid: 

onderzoe

kspopulat

ie slechts 

één 

ziekenhui

s en één 

huisartse

nwachtkri

ng. 

Daardoor 

geen 

veralgeme

ende 

uitsprake

n mogelijk 

over 

meningen 

en 

voorkeure

n van alle 

huis- en 

spoedarts

en. 

Vierentw

intig 

spoedart

sen en 

acht 

huisartse

n namen 

deel aan 

de online 

enquête 

-Literatuurstudie: 

gezocht naar EBM-

criteria waaraan 

verwijsbrief moet 

voldoen. 

-Spoedartsen van UZ 

Brussel gaven a.d.h.v. 

online-enquête aan 

welke factoren zij 

zeker in een 

verwijsbrief wilden 

terugvinden.  

- resultaten van dr. 

Haegeman (m.b.t. 

huisartsen 

wachtkring 

Schepdaal – Itterbeek 

– Dilbeek)  

⇒sjabloon 

ontwikkeld voor 

ideale verwijsbrief, 

waarna deze 

opnieuw door de 

doelgroep (d.m.v. een 

Beoordelen verwijsbrief 

voor en na het gebruik 

van sjabloon 

Doelen onderzoek:  

-nagaan aan welke EBM-criteria 

verwijsbrief moet voldoen en welke 

factoren door spoed- en huisartsen als 

noodzakelijk worden beschouwd 

teneinde een sjabloon voor een ideale 

verwijsbrief te kunnen opstellen 

-nagaan of dit een subjectieve en/of 

objectieve kwaliteitsverbetering kan 

teweegbrengen.  

-kwaliteit bepaald van de verwijsbrieven 

vóór de invoering van het sjabloon. 

24 spoedartsen en 8 huisartsen 

namen deel aan de eerste 

online-enquête, waarna het 

sjabloon kon opgesteld worden. 

Er was een significant verschil 

(P<0,0001) tussen de 

gemiddelde algemene 

subjectieve kwaliteitsscore van 

de spoedartsen tijdens de 

voormeting (4,4/10 (N=24)) en 

de nameting (7,8/10 (N=19)). 

Er was geen significant verschil 

in de objectieve kwaliteitsscore 

tussen de voor – en nameting. 

Dit was wel het geval indien er 

alleen rekening gehouden werd 

met de drie ingevulde sjablonen 

(P<0,0001). 
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De 

implemen

tatieperio

de van de 

ideale 

verwijsbri

ef was 

relatief 

kort, 

waardoor 

beide 

partijen 

hiermee 

onvoldoe

nde in 

aanraking 

gekomen 

zijn. 

Hierdoor 

is het 

sjabloon 

slechts 

driemaal 

gebruikt 

tijdens het 

onderzoe

k.  

2de online-enquête) 

beoordeeld werd. - 

analyse van kwaliteit 

van verwijsbrieven 

van huisartsen voor 

en na invoering van 

sjabloon  

[45] Lebon V, 

2014, UZ 

Leuven, 

Communicatie 

tussen eerste 

en tweede 

Veldstudie - niet 

nagegaan 

of de 

kwaliteit 

van de 

verwijsbri

34 

artsen 

namen 

deel aan 

onderzo

ek 

-Best practice 

verwijsbrief 

opgesteld door 

focusgroep van 6 

huisartsen.  

Wel of niet gebruiken 

van best practice 

verwijsbrief 

Leidt het gebruik van een best practice 

verwijsbrief tot een grotere tevredenheid 

omtrent het verwijzingsproces bij de 

huisarts? 

- huisartsen vinden het gebruik 

van het vooropgestelde 

sjabloon om te verwijzen naar 

spoedgevallen gemakkelijk en 

gebruiksvriendelijk  
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lijn: rol van de 

verwijsbrief 

naar 

spoedgevallen

. 

even 

verbeterd

e.  

- slechts 

kleine 

groep 

huisartse

n 

deelgeno

men aan 

het 

onderzoe

k 

- enkel 

gekozen 

voor een 

in te 

vullen 

sjabloon 

en niet 

voor een 

elektronis

ch 

sjabloon, 

dit 

gebeurde 

niet o.w.v. 

de 

verschille

nde EMD-

pakketten 

van de 

deelneme

rs en de 

-34 artsen vulden 

enquête in over 

gebruik van de best 

practice verwijsbrief 

De uitkomstmaten die worden getoetst in 

het veldonderzoek zijn de tevredenheid 

over: 

-de verwijzingen naar spoedgevallen-de 

communicatie tussen eerste en tweede 

lijn 

-de protocollen vanuit spoedgevallen. 

- artsen hebben de indruk 

kwaliteitsvoller te kunnen 

verwijzen naar spoedgevallen 

door het sjabloon te gebruiken 

- grotere tevredenheid omtrent 

het verwijsproces.  

Deze gegevens samen met de 

reeds gepubliceerde 

onderzoeken betreffende 

verwijzen naar spoedgevallen 

bevestigen de positieve impact 

op het verwijzingsproces door 

gebruik van een sjabloon 
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incoheren

tie van 

implemen

tatie van 

een 

sjabloon 

tussen 

deze 

softwarep

akketten.  

- geen 

bevraging 

van de 

tevredenh

eid over 

het 

sjabloon 

op de 

spoedgev

allendiens

t. 

[42]K. 

Hilleman, J. De 

Lepeire, 2007, 

België De Weg 

naar een 

gestandaardis

eerde 

verwijsbrief  

Praktijkond

erzoek 

Verwijsbr

ieven die 

bij de 

patiënt 

thuis met 

de hand 

worden 

opgesteld, 

blijven 

onverand

erd 

aangezien 

In een 

groep 

van 5 

artsen 

versprei

d over 3 

praktijke

n 

werden 

aan het 

begin 

van het 

Gebruik van een 

gestandaardiseerde 

verwijsbrief 

opgesteld door 5 

huisartsen aan de 

hand van richtlijnen. 

Verwijsbrief voor het 

opstellen van een 

gestandaardiseerd 

sjabloon en na het 

opstellen van het 

gestandaardiseerd 

sjabloon.  

Resulteert het gebruik van sjabloon voor 

het opstellen van een verwijsbrief in een 

betere verwijsbrief? 

Een goed overwogen sjabloon 

voor een elektronische 

verwijsbrief verbetert de 

inhoud ervan aanzienlijk. 

Belangrijk leerpunt: het 

uitvoeren van een 

kwaliteitscyclus in een 

praktijkproject kan een reële 

verandering in de 

praktijkvoering 

teweegbrengen.  
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we alleen 

beschikke

n over een 

sjabloon 

voor een 

elektronis

ch 

exemplaa

r. Studie 

heeftbetre

kking op 

een kleine 

groep 

huisartse

n met 

telkens 

slechts 

een 

beperkt 

aantal 

brieven.  

project 

door de 

secretar

esse uit 

het 

dossiers

ysteem 

van elke 

arts 10 

willekeu

rige 

verwijsb

rieven 

naar de 

specialis

t 

geselecte

erd. Op 

een 

consens

usvergad

ering 

werd 

een 

sjabloon 

opgestel

d voor 

een 

verwijsb

rief. Na 2 

maanden 

werden 

dan per 

arts nog 

eens 10 

verwijsb
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rieven 

geselecte

erd.  

[46]M., Meijer, 

J., & 

Berendsen,  

2019, België 

Maak van je 

verwijsbrief 

geen troebele 

soep 

Kwalitatief 

onderzoek 

Kleinschal

ig 

onderzoe

k.  

419 

documen

ten uit 

50 

patiënte

ndossier

s uit 3 

verschill

ende 

ziekenhu

izen in 

Noord-

Nederlan

d tussen 

huisarts 

en 

specialis

t bij 

patiënte

n 

gediagno

stiseerd 

met 

borst-, 

long en 

darmkan

ker. 

Briefwisseling tussen 

huisartsen en 

specialisten. 

/ Welke informatie over patiënten met 

borst-, long- en darmkanker huisartsen 

en specialisten in Nederland uitwisselen, 

vanaf de verwijzing tot aan het eind van 

de eerste behandelfase 

 

Steeds een duidelijke 

verwijsreden of hulpvraag 

genoteerd. 

Informatie die voor een 

specialist belangrijk is, stond 

vaak tussen niet-relevante 

informatie.  

Er worden vaak afkortingen 

gebruikt. Specialisten gebruiken 

nog vaker afkortingen, vaak ook 

voor specialistische termen, die 

niet altijd bekend zijn bij 

huisartsen.  

Specialisten geven vaak 

uitgebreide informatie over de 

uitkomsten van de verrichte 

diagnostiek. Vaak ontbraken 

gegevens over de prognose, de 

intentie van de behandeling 

(curatief of palliatief) en over de 

verschillende behandelopties 

en de argumentatie voor een 

bepaalde keuze. 
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[47] Jurgen 

Damen, 

2015, België, 

Geen betere 

triage door 

geprotocolle

erde 

verwijsbrief 

 

Artikel / Alle 

huisarts

en 

kregen 

6 

casusse

n met 

kenmer

ken 

evident

e 

malignit

eit. Er 

werd 

gevraag

d een 

vervolg

beleid 

te 

maken 

met als 

1 van 

de 

opties 

verwijzi

ng. Deze 

verwijs

brieven 

werden 

geanaly

seerd 

Geprotocolleerde 

of traditionele 

verwijsbrief.  

2 groepen:  

- controlegroep: 

traditionele 

verwijsbrief  

-interventiegroep: 

geprotocolleerde 

verwijsbrief 

Er werd gekeken of de soort 

verwijsbrief (geprotocolleerd versus 

traditionele verwijsbrief) van de 102 

huisartsen effect had op de 

hoeveelheid klinisch relevante 

informatie die in de brief stond. 

Daarnaast keken de onderzoekers 

naar de invloed van het soort 

verwijsbrief op de triage van de 

specialist op basis van die 

verwijsbrief.  

Geprotocolleerde 

verwijzingen door de 

huisarts zorgen niet voor een 

betere urgentiebepaling van 

een tweedelijnsconsult door 

de specialist. Een 

geprotocolleerde verwijzing 

leidt er vaak wel toe dat er 

meer klinische relevante 

informatie wordt 

overgedragen. 
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op 

inhoud 

en 

daarnaa

st door 

2 

speciali

sten 

gelezen. 

Aan hen 

werd 

gevraag

d hoe 

zeker ze 

waren 

van hun 

triage 

n.a.v. de 

verwijs

brief. 

[48]Chauveau, 

P et al, Juli-

augustus 

2013, 

Universiteit 

van Angers 

(Frankrijk), 

Impact of the 

referral 

letter on 

triage 

Descriptie

ve 

prospectie

ve studie 

Studie 

slechts in 

1 

universit

air 

centrum 

uitgevoe

rd. 

Misschie

n niet 

represen

Patiënte

n die in 

de 

Univers

ity 

Hospita

l of 

Angers 

op de   

spoedge

vallendi

Beoordeling van 

urgentiegraad door 

triageverpleegkun

dige voor het lezen 

van de verwijsbrief 

en na het lezen van 

de verwijsbrief.  

CIMU-score gegeven 

door triage 

verpleegkundige voor 

en na het lezen van de 

verwijsbrief van de 

huisarts.  

Vergelijken van deze 

score met de CCMU-

score gegeven door 

de spoedarts na de 

Impact van verwijsbrief geschreven 

door de huisarts op de initiële triage 

van de patiënt die wordt opgenomen 

op spoedgevallen.  

 

Inclusie van 1516 patiënten 

in de studie waarvan 756 

patiënten effectief dubbel 

beoordeeld werden door de 

triage verpleegkundige. 

Na het lezen van de 

verwijsbrief werd de CIMU-

prioriteit score 34 keer 

gewijzigd. Echter het aantal 

wijzinging in de CIMU-score 
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decisions in 

adult 

patients 

admitted to 

the 

emergency 

department 

tatief 

voor 

andere 

ziekenhu

izen? 

Urgentie

verpleeg

kunidge 

had 

toegang 

tot 

verwijsb

rief, kan 

dit in 

theorie 

ook al 

bekeken 

hebben 

voor 

urgentie

bepaling. 

Inhoud 

van 

verwijsb

rief werd 

niet 

geanalys

eerd 

waardoo

r cijfers 

enst 

werden 

opgeno

men 

van 12 

mei 

t.e.m. 12 

juli 

2011 

met een 

verwijs

brief 

van de 

huisarts 

op het 

momen

t dat er 

een 

triage 

verplee

gkundig

e 

aanwezi

g was.  

eerste klinische 

inschatting. 

na het lezen van de 

verwijsbrief is niet 

significant (p-waarde 0,908).  

Indien er een wijziging in de 

CIMA-score wordt 

uitgevoerd is dit significant 

meer in een meer urgente 

score. (P-waarde =0,005). 

Echter de analyse van de 

CIMA-score voor en na het 

lezen van de verwijsbrief en 

de klinische inschatting van 

de spoedarts met CCMU-

score tonen geen significant 

verschil in urgentiebepaling.  
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minder 

relevant 

zijn.  

De 

ervaring 

van de 

triagever

pleegkun

digen 

werd 

niet in 

rekening 

gebracht. 

[49]Jiwa M, 

Meng X, 

2014, Great 

Britain, 

Impact of 

general 

practitioners

' referral 

letters to an 

emergency 

department 

Montalto M, 

Harris P, 

Rosengarten 

P. Impact of 

general 

practitioners

Randomiz

ed 

controlled 

trial 

Geen 

echt 

patiënte

ncontact: 

dit kan 

de keuze 

van de 

huisarts 

beïnvloe

den 

Mogelijk

s 

herkenn

en de 

specialist

en de 

102 

huisarts

en 

namen 

deel aan 

studie 

Bekijken van 24 

videoconsultaties 

die vooraf 

opgenomen waren 

+ informatie over 

patiënt.  

NA het bekijken 

van de video moet 

de huisarts 

beslissen om 

medicatie voor te 

schrijven of door te 

verwijzen 

Interventiegroepen: 

-Huisartsen die 

verwijsbrief 

geschreven hebben 

via via 

gestandaardiseerd 

programma 

-Huisartsen die 

verwijsbrief zonder 

gestandaardiseerd 

programma schreven. 

Evalueren of de verwijsbrieven van 

hogere kwaliteit zijn indien opgesteld 

via gestandaardiseerd programma. 

Evalueren of specialisten meer 

vertrouwen hebben in het plannen 

van afspraken wanneer ze meer 

informatie ontvangen in 

verwijsbrieven (via 

gestandaardiseerd programma).  

De interventiegroep 

verwees meer patiënten en 

de verwijsbrief bevatte meer 

relevante informatie (mean 

difference 21.6 [95% 

confidence intervals {CI} = 

20.1 to 23.2]).  

In beide groepen had de 

specialist voldoende 

informatie om een afspraak 

in te plannen. Er was geen 

significant verschil (RW 

77.7% versus control 

80.6%, P = 0.16).  
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' referral 

letters to an 

emergency 

department 

verwijsb

rieven 

die 

werden 

opgestel

d via het 

gestanda

ardiseer

d 

program

ma. 
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Bijlage 4.5. Evidentietabel onderzoeksvraag 5 

Artikel Aute

ur, 

land, 

datu

m 

Studi

e 

type 

Onderzo

eksvraag 

Samenvatting Sterktes Beperkingen Klinische impact 

[51]  

Epinep

hrine in 

Out-of-

hospital 

Cardiac 

Arrest: 

Helpful 

or 

Harmful

? 

Shao 

H, Li 

CS.Ch

in  

Med J 

(Engl

and) 

2017 

Sep 5 

revie

w 

articl

e 

Levert 

toedienin

g van 

adrenalin

e bij 

cardiaal 

arrest 

buiten 

het 

ziekenhu

is 

voordeel 

of schade 

op? 

De toediening van 

adrenaline werd 

geassocieerd met 

verbeterde 

kortetermijnsoverleving. 

Het gebruik van 

adrenaline levert geen 

voordeel op op overleving 

tot ziekenhuisontslag of 

overleving met gunstige 

neurologische uitkomst na 

een cardiaal arrest buiten 

de ziekenhuissetting.  

Verbeterde kortetermijnsoverleving Grotere, placebo-gecontroleerde, 

dubbelblinde, gerandomiseerde 

controlestudies zijn nodig om het effect van 

adrenaline definitief te kunnen bepalen 

Geen bewijzen over het 

lange termijnseffect na 

toediening van adrenaline 

bij cardiaal arrest buiten de 

ziekenhuissetting, maar ook 

onvoldoende bewijs om de 

huidige richtlijnen (advies 

toediening van 1 mg 

adrenaline elke 3-5 min 

tijdens reanimatie) te 

veranderen. 

Nood aan meer klinisch 

onderzoek naar lagere doses 

adrenaline 

Het belangrijkste aspect 

blijft BLS (basic life support) 

met compressies en zo vroeg 

mogelijke defibrillatie.  

[60] The 

effects 

of 

adrenali

ne in 

Perki

ns G., 

Kenn

a C., Ji 

C., 

Meta-

analy

se 

van 2 

rand

Wat is 

het effect 

van 

adrenalin

e in 

In vergelijking met 

placebo zijn de effecten 

van adrenaline op herstel 

van spontane circulatie 

groter bij patiënten die 

Bevindingen van de studie komen 

overeen met eerder onderzoek 

De studies onderzochten intermittente 

bolussen adrenaline (1 mg) elke 3-5 

minuten. Er is geen onderzoek naar lagere 

of hogere doses, continue infusie of titratie 

volgens hemodynamische monitoring.  

Noodzaak aan verder 

onderzoek naar het gebruik 

van adrenaline bij cardiaal 

arrest wanneer het initiële 

ritme schokbaar is.  
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out of 

hospital 

cardiac 

arrest 

with 

shockab

le and 

non-

shockab

le 

rhythm

s: 

Finding

s from 

the 

PACA 

and 

PARAM

EDIC-2  

Deaki

n C., 

et al. 

Univ

ersity 

of 

War

wick, 

UK 

Mei 

2019 

omis

ed 

contr

olled 

trials 

vergelijki

ng met 

placebo 

wanneer 

het 

initiële 

cardiale 

ritme 

schokbaa

r of niet-

schokbaa

r is? 

initieel een niet-schokbaar 

ritme hadden in 

vergelijking met patiënten 

die een schokbaar ritme 

hadden.  

De opvolging van neurologische uitkomst 

langer dan 3 maanden is beperkt wegens 

groot aantal aan verlies van opvolging. 

Verlies van opvolging is groter bij slechte 

neurologische uitkomst, waardoor de 

resultaten mogelijks onderhevig zijn aan 

uitvalsvertekening.  

[52]  

Effects 

of 

epineph

rine for 

out-of-

hospital 

cardiac 

arrest 

Huan 

L, Qin 

F, Wu 

Y. 

Medi

cine 

(Balti

more

) 

2019 

Nov 

A 

syste

matic 

revie

w 

and 

meta

-

analy

sis of 

rand

omiz

ed 

contr

Wat zijn 

de 

effecten 

van 

adrenalin

e bij 

cardiaal 

arrest 

buiten de 

ziekenhu

issetting? 

Het gebruik van 

adrenaline resulteerde in 

een significant hogere 

waarschijnlijkheid tot 

overleving bij 

ziekenhuisontslag en 

herstel naar spontane 

circulatie in vergelijking 

met het niet toedienen van 

adrenaline.  

Alle relevante RCT’s werden 

geïncludeerd voor analyse 

Selectiebias werd gereduceerd 

doordat twee onafhankelijke 

reviewers gedefinieerde zoektermen 

en zoekstrategieën gebruikten 

Geen significant verschil in neurologische 

uitkomst tussen de groepen waarbij 

adrenaline wel of niet werd toegediend 

Aantal geïncludeerde studies is klein, al is 

het wel groter dan bij andere systematic 

reviews 

Er werd geen rekening gehouden met 

factoren zoals verschillen/variatie in 

getuigen van het cardiaal arrest, de 

frequentie van CPR door omstaanders, 

eerste shock, gevolgde revisies van 

richtlijnen en qualiteit of intensiteit van de 

Nood aan meer 

hoogkwalitatieve RCT’s om 

de neurologische uitkomst te 

vergelijken tussen de 

groepen waarbij adrenaline 

wel of niet werd toegediend 

 

  



 

94 

 

olled 

trials. 

zorgen na het herstel naar spontane 

circulatie 

[53] 

Adrenal

ine and 

vasopre

ssin for 

cardiac 

arrest. 

Finn 

J, 

Jacob

s I, 

Willi

ams 

TA, 

Gates 

S, 

Perki

ns GD 

.Coch

rane 

Data

base 

Syst 

Rev.  

2019 

Jan 

17 

Revie

w 

Geeft 

adrenalin

e of 

vasopres

sine, of 

allebei, 

een 

voordeel 

in 

overlevin

g 

wanneer 

het 

toegedie

nd wordt 

bij 

cardiaal 

arrest? 

Gemiddeld-kwalitatief 

bewijs dat standaarddosis 

adrenaline in vergelijking 

met placebo leidt tot een 

verbeterd herstel van 

spontane circulatie, 

overleving tot 

ziekenhuisopname en 

overleving tot 

ziekenhuisontslag.  

Bijdrage aan kennis over het effect van 

vasopressoren op overleving na 

cardiaal arrest 

Zowel volwassenen als kinderen 

geïncludeerd  

Vergelijking van patiëntenuitkomsten 

bij cardiaal arrest zowel binnen als 

buiten de ziekenhuissetting 

Lage kwaliteit bewijs dat standaarddosis 

adrenaline geen effect heeft op overleving 

met een gunstige neurologische uitkomst 

Zeer laag kwalitatief bewijs dat hoge dosis 

adrenaline in vergelijking met 

standaarddosis adrenaline een verbetering 

in herstel van spontane circulatie en 

overleving tot ziekenhuisopname oplevert.  

De meeste studies zijn uitgevoerd meer dan 

20 jaar geleden.  

Aanbevelingen voor het 

gebruik van adrenaline 

kunnen gebaseerd worden 

obv deze review, rekening 

houdend met de 

eigenschappen van het 

betreffende 

gezondheidszorgsysteem en 

de waarden, voorkeuren en 

prioriteiten van de 

betreffende samenleving 

[54] The 

Effect of 

Prehosp

ital 

Epinep

hrine in 

Out-of-

Hospita

Ng 

KT, 

Teoh 

WY. 

Preh

osp 

Disas

A 

Syste

matic 

Revie

w 

and 

Meta-

Verhoogt 

adrenalin

e de 

terugkee

r naar 

spontane 

circulatie 

bij 

Het prehospitaal gebruik 

van adrenaline verbetert 

het herstel naar spontane 

circulatie, transport van 

patiënten naar het 

ziekenhuis en overleving 

tot ziekenhuisontslag bij 

patiënten met cardiaal 

Significant effect dat het prehospitaal 

gebruik van adrenaline het herstel 

naar spontane circulatie, transport 

van patiënten naar het ziekenhuis en 

overleving tot ziekenhuisontslag bij 

patiënten met cardiaal arrest buiten 

het ziekenhuis verhoogt 

Geen significant effect op gunstige 

neurologische functie bij ziekenhuisontslag 

 

Meer onderzoek nodig naar 

de invloed op neurologische 

functie na gebruik van 

adrenaline bij urgente 

behandeling van cardiaal 

arrest 
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l 

Cardiac 

Arrest 

ter 

Med., 

Univ

ersity 

of 

Liver

pool, 

Engla

nd 

 2019 

Oct 

Analy

sis 

patiënten 

met 

cardiaal 

arrest 

buiten de 

ziekenhu

issetting? 

arrest buiten het 

ziekenhuis    

[62] 

Standar

d dose 

epineph

rine 

versus 

placebo 

in out of 

hospital 

cardiac 

arrest 

Kem

pton 

H, 

Vlok 

R, 

Than

g C, 

Melh

uish 

T, 

Whit

e L. 

Am J 

Emer

g 

Med. , 

Austr

alia 

2019 

Mar 

A 

syste

matic 

revie

w 

and 

meta

-

analy

sis. 

Wat is de 

de 

associati

e van 

adrenalin

e bij 

cardiaal 

arrest 

buiten de 

ziekenhu

issetting? 

Het gebruik van 

adrenaline werd 

geassocieerd met 

verbeterd herstel naar 

spontane circulatie en 

overleving tot 

ziekenhuisopname 

Het gebruik van adrenaline werd 

geassocieerd met verbeterd herstel 

naar spontane circulatie en overleving 

tot ziekenhuisopname 

Het gebruik van adrenaline was niet 

geassocieerd met een significant verschil in 

overleving tot ziekenhuisontslag, 

neurologische uitkomst of overleving na 3 

maanden 

Meer onderzoek is nodig om 

te controleren voor 

confounder factoren 
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[61]  

Epinep

hrine 

for Out-

of-

Hospita

l 

Cardiac 

Arrest. 

Aves 

T, 

Chop

ra A, 

Patel 

M, 

Lin S. 

Crit 

Care 

Med. 

 2020 

Feb 

An 

Upda

ted 

Syste

matic 

Revie

w 

and 

Meta-

Analy

sis. 

Wat is 

het effect 

van 

adrenalin

e bij 

reanimat

ie bij 

cardiaal 

arrest bij 

volwasse

nen? 

Standaarddosis van 

adrenaline verbeterde de 

algemene overleving maar 

niet de neurologische 

uitkomst bij cardiaal 

arrest buiten de 

ziekenhuissetting, in 

vergelijking met placebo 

Standaarddosis van adrenaline 

verbeterde de algemene overleving 

Geen bewijs van verbeterde neurologische 

uitkomst 

Onderzoek nodig naar effect 

van dosis en 

toedieningswijze van 

adrenaline bij cardiaal arrest 

buiten de ziekenhuissetting 

op langetermijns overleving, 

neurologische functie en 

levenskwaliteit na cardiaal 

arrest 

[55]     

Usefuln

ess of 

epineph

rine in 

out-of-

hospital 

cardiac 

arrest 

Evan

s ME, 

Chass

ee  

T.Em

erg 

Med 

J. 

 2016 

May 

Revie

w 

Beïnvloe

dt 

prehospi

taal 

toediene

n van 

adrenalin

e de 

lange 

termijn 

morbidit

eit of 

mortalite

it na 

cardiaal 

arrest 

buiten de 

ziekenhu

issetting? 

Adrenaline gebruikt als 

adjectieve behandeling 

tijdens cardiaal arrest 

buiten de 

ziekenhuissetting kan het 

herstel naar spontane 

circulatie herstellen en een 

verbetering naar 

overleving tot 

ziekenhuisopname 

bewerkstellingen, maar 

het verbetert niet de 

overleving tot 

ziekenhuisontslag of de 

neurologische uitkomst 

Adrenaline gebruikt als adjectieve 

behandeling tijdens cardiaal arrest 

buiten de ziekenhuissetting kan het 

herstel naar spontane circulatie 

herstellen en een verbetering naar 

overleving tot ziekenhuisopname 

bewerkstellingen 

Adrenaline verbetert niet de overleving tot 

ziekenhuisontslag of de neurologische 

uitkomst 

Er is groeiende bezorgdheid 

dat adrenaline schade kan 

berokkenen betreffende 

langetermijns uitkomsten 

doordat de mycoardiale 

dysfunctie verhoogd wordt 

en de cerebrale 

microcirculatie veranderd 

wordt 
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[56]  

Effects 

of 

prehosp

ital 

adrenali

ne 

adminis

tration 

on out-

of-

hospital 

cardiac 

arrest 

outcom

es:  

 

Atiks

awed

parit 

P, 

Ratta

nasiri 

S, 

McEv

oy M, 

Grah

am 

CA, 

Sittic

hanb

unch

a Y, 

Thak

kinsti

an 

A.Crit 

Care. 

 2014 

Jul 31 

a 

syste

matic 

revie

w 

and 

meta

-

analy

sis. 

Wat is 

het effect 

van van 

prehospi

taal 

toedienin

g van 

adrenalin

e op 

herstel 

van 

spontane 

circulatie

, 

ziekenhu

isopnam

e, 

overlevin

g tot 

ziekenhu

isontslag 

en 

ontslag 

met 

cerebrale 

performa

ntie 

categorie 

1 of 2 na 

cardiaal 

arrest 

buiten de 

ziekenhu

issetting? 

Pre-ziekenhuis toediening 

van adrenaline kan het 

herstel van spontane 

circulatie prehospitaal 

doen toenemen, maar het 

verbetert niet het 

algemene herstel van 

spontane circulatie, 

ziekenhuisopname of 

overleving tot ontslag 

De meest relevante studies werden 

geïdentificeerd door twee 

onafhankelijke reviewers die gebruik 

maakten van gedefinieerde 

zoektermen en zoekstrategieën om zo 

selectiebias te reduceren 

Aantal geïncludeerde studies is groter 

dan andere systematic reviews 

De mogelijke bronnen van 

heterogeniteit werden geëxploreerd: 

of er een getuige was van het cardiaal 

arrest, het soort cardiaal arrest, het 

initiële cadiaal ritme en de evolutie 

van het ritme.  

 

Klein aantal geïncludeerde studies 

De studie is alleen gebaseerd op 

observationele studies, waardoor 

verschillende bekende of onbekende 

confounders niet kunnen aangepast worden 

Pre-ziekenhuis toediening 

van adrenaline kan het 

herstel van spontane 

circulatie prehospitaal doen 

toenemen 
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[57]   

Early 

Adminis

tration 

of 

Adrenal

ine for 

Out-of-

Hospita

l 

Cardiac 

Arrest 

Liyu 

R., 

Jinglu

n L., 

Hide

haru 

T.,  

Hubb

le M. ,  

Hiros

hi T., 

Wei 

H. 

China 

2020 

A 

Syste

matic 

Revie

w 

and 

Meta-

Analy

sis 

Wat zijn 

de 

effecten 

van 

vroege 

prehospi

taal 

toedienin

g van 

adrenalin

e bij 

cardiaal 

arrest 

buiten de 

ziekenhu

issetting? 

Vroege prehospitaal 

toediening (binnen 10 

min.) van adrenaline bij 

cardiaal arrest buiten de 

ziekenhuissetting kan 

zorgen voor een 

verbetering van 

overleving tot ontslag, 

herstel van spontane 

circulatie en gunstige 

neurologische uitkomsten 

Patiënten met een niet-

schokbaar cardiaal arrest 

bleken significant betere 

prognose te hebben 

betreffende overleving tot 

ontslag en gunstive 

neurologische uitkomst, in 

vergelijking met cardiaal 

arrest met niet-schokbaar 

ritme 

Resultaten zijn consistent met 

resultaten van eerdere studies 

De staalname is afkomstig uit 13 

verschillende landen, wat de 

betrouwbaarheid van de resultaten 

verhoogt 

De primaire en secundaire uitkomsten zijn 

gebaseerd op maximum 4 studies 

De meeste geïncludeerde studies waren 

observationele studies, waardoor het 

moeilijk is omaan te passen voor 

confounders zoals het aantal toegediende 

doses, getuigen van het cardiaal arrest, 

cardiopulmonaire revaludatie door 

omstaanders, de responstijd van het 

urgentieteam en het gebruik van andere 

interventies.  

Wegens insufficiënte data kon geen 

vergelijking gemaakt worden met een groep 

waar geen adrenaline werd toegediend 

Er zijn meer studies nodig 

om de conclusie te 

bevestigen 

Meer studies nodig om te 

vergelijken met een groep 

waarbij geen adrenaline 

werd toegediend 

[58]   

Adrenal

ine for 

out-of-

hospital 

cardiac 

arrest 

resuscit

ation 

  

Lin S, 

Calla

way 

CW, 

Shah 

PS, 

Wagn

er JD, 

Beye

ne J, 

Ziegl

a 

syste

matic 

revie

w 

and 

meta

-

analy

sis of 

rand

Review 

van de 

efficiënti

e van 

adrenalin

e bij 

volwasse

nen met 

cardiale 

arrest 

buiten de 

Er was geen voordeel van 

toediening van adrenaline 

in overleving tot ontslag of 

neurologische uitkomsten. 

Er was betere overleving 

tot ziekenhuisopname en 

beter herstel tot spontane 

circulatie bij standaard 

dosis adrenaline in 

vergelijking met placebo 

en hoge dosis adrenaline 

Er was betere overleving tot 

ziekenhuisopname en beter herstel 

tot spontane circclatie bij standaard 

dosis adrenaline in vergelijking met 

placebo en hoge dosis adrenaline over 

standaard dosis adrenaline 

 

Er was geen voordeel van toediening van 

adrenaline in overleving tot ontslag of 

neurologische uitkomsten.  

Meer onderzoek nodig naar 

middelen om de 

neurologische uitkomst te 

verbeteren 
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er CP, 

Morri

son 

LJ 

Resu

scitat

ion. 

 2014 

Jun 

 

omiz

ed 

contr

olled 

trials 

ziekenhu

issetting 

over standaard dosis 

adrenaline 

[63]   

How 

Effectiv

e Are 

Epinep

hrine 

and 

Vasopre

ssin for 

Improvi

ng 

Survival 

Among 

Patients 

in 

Cardiac 

Arrest? 

 

M.Go

ttlieb, 

P. 

Jani, 

A. 

Puri

m 

Depa

rtme

nt of 

Emer

genc

y 

Medi

cine, 

Rush 

Univ

ersity 

Medi

cal 

Syste

matic 

revie

w 

Hoe 

effectief 

zijn 

adrenalin

e en 

vasopres

sine in 

het 

verbeter

en van de 

overlevin

g van 

patiënten 

na 

cardiaal 

arrest 

Adrenaline is geassocieerd 

met algemene verbeterde 

overlevingsuitkomsten, 

maar er is geen verschil 

opgemerkt in gunstige 

neurologishce uitkomsten 

Adrenaline is geassocieerd met 

algemene verbeterde 

overlevingsuitkomsten 

Significante heterogeniteit in studies, 

inclusief verschillende patiëntenpopulaties, 

studieprotocols en tijdstip van toediening 

van medicatie. De inclusie van zowel 

volwassen als pediatrische patiënten, en 

cardiaal arrest zowel binnen als buiten de 

ziekenhuissetting, kan verder bijgedragen 

hebben aan die heterogeniciteit. Andere 

confounders kunnen zijn: verschillen in 

schokbaar of niet-schokbaar ritme en 

reanimatie door omstaanders 

De algemene kwaliteit van de data was laag 

Oude studies 

Gezien de neurologische 

uitkomst zeer belangrijk is 

voor de patiënt en diens 

naasten, is verder onderzoek 

nodig naar hoe de 

neurologische uitkomst na 

cardiaal arrest buiten de 

ziekenhuissetting kan 

verbeterd worden 
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Cente

r, 

Chica

go, 

9 mei 

2019 

[59]  

Effect of 

adrenali

ne on 

survival 

in out-

of-

hospital 

cardiac 

arrest 

 

 

I. 

Jacob

s , J. 

Finn, 

G. 

Jeline

k, et 

al. 

Euro

pean 

Resu

scitat

ion 

Coun

cil 

1 

septe

mber 

2011 

A 

rand

omis

ed 

doubl

e-

blind 

place

bo-

contr

olled 

trial 

Het effect 

bepalen 

van 

adrenalin

e op de 

patiënten

overlevin

g tot 

ziekenhu

isontslag 

bij 

cardiaal 

arrest 

buiten 

het 

ziekenhu

is 

Patiënten die adrenaline 

krijgen tijdens cardiaal 

arrest hadden geen 

statistisch significante 

verbetering in de primaire 

uitkomst tot overleving tot 

ziekenhuisontslag, maar er 

was wel een significante 

verbetering in kans op het 

bereiken van herstel van 

de spontane circulatie 

Significante verbetering in kans op het 

bereiken van herstel van de spontane 

circulatie 

Dubbel-blind, gerandomiseerd, 

placebo-gecontroleerde studie 

Geen statistisch significante verbetering in 

de primaire uitkomst tot overleving tot 

ziekenhuisontslag 

Onderzoek nodig naar 

verbetering van primaire 

uitkomst tot overleving tot 

ziekenhuisontslag 
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Bijlage 4.6. Evidentietabel onderzoeksvraag 6 

Auteur, 

datum, 

land 

Studi

e 

type 

Risico op 

bias 

Patiëntenpopul

atie 

Interventie/ 

Index test 

Vergelijking Uitkomst Resultaten 

[64]  Van 

den Bosch 

W et al., 

2005, 

Nederland

. De 

saturatie

meter in 

de 

huisartsen

praktijk. 

Prak

tijk 

aanb

eveli

ng 

/ Patiënten die 

op consultatie 

komen bij de 

huisarts.  

Gebruik van 

saturatiemeter 

in 

huisartsenpra

ktijk.  

Wel of niet gebruiken saturatiemeter Beïnvloedt het gebruik van 

saturatiemeter de inschatting van 

de huisarts? 

De saturatiemeter is op dit 

moment zo klein, 

gebruikersvriendelijk en 

betaalbaar geworden dat het 

instrument binnen bereik van de 

huisarts is gekomen. De 

saturatiemeter is een betrouwbaar 

instrument om de 

zuurstofverzadiging van de patiënt 

te meten. 

Er komen acute situaties voor in de 

huisartsenpraktijk waarbij de 

saturatiemeter een meerwaarde 

kan betekenen. Daarnaast kan deze 

nog nuttig zijn om 

baselinesaturaties bij bekende 

hoogrisicopatiënten in de stabiele 

fase in kaart te brengen. Het kan 

dan gaan om patiënten met 

aangetoond hartfalen na ontslag uit 

het ziekenhuis, patiënten met 

ernstig COPD na revalidatie, 

geriatrische patiënten die vaker 

‘stille pneumonieën’ hebben 

gehad.  

Jones en medewerkers 

onderzochten het gebruik van de 

saturatiemeter in 17 Britse 

huisartsenpraktijken.  Gedurende 
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een periode van een jaar werden 

229 metingen verricht. De meest 

voorkomende indicatie waarbij de 

saturatiemeter werd gebruikt was 

een exacerbatie van COPD. In 20% 

van de gevallen beïnvloedde de 

meting het beleid van de huisarts. 

Tweederde van de metingen leidde 

tot geruststelling van de huisarts 

en de patiënt. De auteurs 

concluderen dat de positie van de 

huisarts om patiënten te selecteren 

voor verwijzing naar de tweede lijn 

door het gebruik van de 

saturatiemeter versterkt wordt.  

[72]  

Beijaert R., 

2019, 

Nederland

, 

Percutane 

zuurstofsa

turatiemet

ing.  

Besc

hrijv

ende 

studi

e 

/ Patiënten in 

respiratoire 

distress. 

Gebruik 

saturatiemeter

. 

/ Wat is indicatie voor gebruiken 

saturatiemeter? 

Welke factoren kunnen 

saturatiemeting beïnvloeden? 

 

Huisartsen geven aan dat de 

saturatiemeter gebruikt wordt bij 

vele indicaties in acute en niet-

acute situaties. Bij bijvoorbeeld 

exacerbaties van obstructieve 

longziekten, bij ernstige 

pneumonie, bronchiolitis, 

longembolie of hartfalen kunnen 

zuurstoftransport en gaswisseling 

in de weefsels tekortschieten.  

Indicatie zuurstofsaturatiemeting 

bij acute klachten van dyspneu of 

verergering van langer bestaande 

dyspneu, bij patiënten met een 

vermoeden van respiratoire 

insufficiëntie of respiratoir falen en 

bij patiënten met een chronisch 

obstructieve longziekte  

Uitleg over gebruik van 

saturatiemeting en welke factoren 
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saturatiemeting kunnen 

beïnvloeden.  

Interpretatie van saturatiemeting.   

[65]  

Kopsaftis 

Z, 2020, 

Oxygen 

therapy in 

the pre‐

hospital 

setting for 

acute 

exacerbati

ons of 

chronic 

obstructiv

e 

pulmonar

y disease 

Syste

mati

c 

Revi

ew 

Performanc

e bias (geen 

blindering 

van 

personeel 

en patiënt) 

Attrition 

bias 

(onvolledig

e 

resultaten) 

Publication 

bias: 

omwille van 

weinig 

geïncludeer

de studies, 

is er 

mogelijk 

over- of 

onderchatti

ng van 

resultaten. 

De 

geïncludeer

de studie is 

afkomstig 

van de 

Patiënten met 

een acute COPD 

-exacerbatie die 

behandeld 

werden door 

triagisten op 

weg naar het 

ziekenhuis. 

Effect van het 

toedienen van 

zuurstof in 

verschillende 

concentraties 

aan patiënten 

met een acute 

COPD-

exacerbatie in 

een pre-

hospital 

setting.  

Toedienen hoge fractionele 

concentratie van geïnspireerde 

zuurstof (FiO2 >28%) vergeleken met  

1. Placebo 

2. Lage fractionele concentratie 

van geïnspireerde zuurstof 

(FiO2<28%) 

3. Getitreerde zuurstoftherapie 

4. Standaardtherapie 

Primary outcome: Mortaliteit 

door respiratoir falen en 

mortaliteit door andere oorzaken.  

Secondary outcome:  

- Levenskwaliteit 

- Arterieel bloedgas 

- Longfunctie (FEV1/FVC) 

- Dyspnoe score 

- Therapie falen 

waardoor nood tot 

opname op intensieve 

zorgen met invasieve of 

niet invasieve 

ventilatienood  

- Ziekenhuisopname 

(lengte van opname, 

presentatie op 

spoedgevallen 

 

Studie toont aan dat er een hoger 

risico is om te sterven (9% van de 

patiënten; 11 patiënten) bij 

patiënten die hoge fractionele 

concentratie van geïnspireerde 

zuurstof toegediend kregen in 

vergelijking met patiënten die 

getitreerde zuurstoftherapie 

kregen (2% van de patiënten, 2 

patiënten). Alle patiënten die 

gestorven waren, stierven ten 

gevolge van respiratoir falen.  
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auteurs die 

de 

systematic 

review 

geschreven 

hebben. 

[68]  Austin 

MA et al., 

2010, 

Australia, 

Effect of 

high flow 

oxygen on 

mortality 

in chronic 

obstructiv

e 

pulmonar

y disease 

patiënts in 

prehospita

l setting: 

randomise

d 

controlled 

trial. 

RCT  406 patiënten 

met vermoeden 

acute COPD-

exacerbatie, die 

verzorgd 

werden door 

triagisten en 

overgebracht 

werden naar 

het Royal 

Hobart Hospital 

tussen juni 

2006 en juli 

2007.  

Zuurstof 

toediening bij 

patiënten met 

acute COPD-

exacerbatie. 

Actieve groep: deze groep krijgt 

getitreerde zuurstof therapie via 

neusbril. Er wordt gestreefd naar 

arteriële zuurstofwaarde tussen 88 en 

92%.  

Controlegroep krijgt high flow 

zuurstoftherapie tussen 8 en 10 liter 

via facemask. 

 

Primary outcome: prehospital en 

in-hospital mortality  

Secondary outcome:  

- Lengte van 

ziekenhuisverblijf 

- Arteriëel bloedgas 

warden 

 

Significant verschil tussen de twee 

behandelingsopties op basis van 

mortaliteit (p= 0,02). Mortaliteit 

was 9% in de high flow 

zuurstoftherapie groep en 4% in de 

groep die getitreerde 

zuurstoftherapie kreeg.  

Er was echter geen significant 

verschil tussen de twee groepen op 

basis van de secundaire 

uitkomsten.  
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[69] 

Allardet-

Servent J 

et al, 

2019, 

France, 

Benefits 

and risks 

of oxygen 

therapy 

during 

acute 

medical 

illness: 

Just a 

matter of 

dose! 

Revi

ew 

Franstalig 

artikel. Cave 

vertaling.  

 

Patiënten met 

hypoxemie. 

Toediening 

zuurstof bij 

patiënten met 

hypoxemie.  

/ Aanbeveling rond 

zuurstoftherapie in acute 

situaties.  

Zuurstoftherapie mag niet als 

onschadelijk beschouwd worden. 

Er is alsmaar meer bewijs dat 

zuurstoftherapie beter niet gestart 

wordt indien saturatie meer dan 

90-92% is. Bij patiënten met risico 

op zuurstof-geïnduceerde 

hypercapnie wordt zuurstof best 

niet gestart voor de saturatie onder 

de 88 % zakt. Vanaf het moment 

zuurstoftherapie gestart is, moet 

de saturatie goed opgevolgd 

worden om de saturatie warden 

tussen 93 en 96% te houden om de 

schadelijke effecten van 

hypercapnie te vermijden. Bij 

patiënten met risico op 

hypercapnie mag saturatie niet 

boven 92% gaan. High flow oxygen 

therapy is enkel nog geïndiceerd 

bij koolstofmonoxide vergiftiging, 

clusterhoofdpijn, sikkelcel crisis en 

pneumothorax. 
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Bijlage 4.7. Evidence table onderzoeksvraag 7 

Auteur, 

datum, land 

Studie type Risico op 

bias 

Patiënt 

kenmerke

n 

Interventi

e/ Index 

test 

Vergelijking Uitkomst Resultaten 

[70]  Stub D et 

al., 2015, 

Australia, Air 

Versus 

Oxygen in ST-

Segment-

Elevation 

Myocardial 

Infarction 

(AVOID 

study) 

Randomize

d 

Controlled 

Trial 

Allocation 

bias: de 

toewijzing 

van de 

behandeli

ng was 

niet 

geblindee

rd voor de 

triagisten.  

Patiënten 

ouder dan 

18 jaar 

met 

thoracale 

pijn die 

minder 

dan 12 

uur bezig 

was bij 

aanmeldin

g op 

spoedgeva

llen met 

een 

prehospit

al 

vermoede

n van 

STEMI 

bevestigd 

door 

paramedis

ch 

verpleegk

undige 

door ST 

elevatie 

Toediene

n of niet 

toedienen 

van 

zuurstof 

bij 

patiënten 

met ST 

elevatie 

op ECG in 

prehospit

al setting. 

Groep 1: patiënten met ST elevatie die 

8l/min zuurstof krijgen via facemask tot 

en met transfer naar cathlab 

Groep 2: patiënten met STEMI die geen 

extra zuurstof krijgen tenzij saturatie 

onder de 94% gaat. In dit geval kregen 

patiënten 4l/min zuurstof via neusbril 

of 8l/min via facemask indien dit niet 

voldoende was.  

Primary outcome: Ernst van 

myocardinfarct, interpretatie 

via cradiale enzymes, 

Troponine I en CK 

Secondary outcome:  

- Terugkerend 

myocardinfarct 

- Cardiale aritmie 

- Grootte van 

myocardinfarct, 

grootte beoordeeld 

door MRI op 6 maand 

 

Troponine piek was gelijkaardig 

tussen zuurstof en geen zuurstof 

groep. 

 (57.4 versus 48.0 μg/L ; ratio, 1.20; 

95% confidence interval, 0.92–

1.56; P=0.18).  

In de zuurstof-groep was er een 

significante verhoging in CK in 

vergelijking met niet zuurstof 

groep(1948 versus 1543 U/L; means 

ratio, 1.27; 95% confidence interval, 

1.04–1.52; P=0.01).  

In de zuurstof groep was er een 

significant hogere frequentie van 

terugkerende AMI in vergelijking 

met de niet zuurstof groep.  (5.5% 

versus 0.9%; P=0.006)   

Bovendien was er ook een hogere 

frequentie van cardiale artitmie in 

de zuurstof groep (40.4% versus 

31.4%; P=0.05).  

Op 6 maand hadden patiënten in de 

zuurstof groep significant grotere 
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van >0,1 

mV in 2 

perifere 

afleidinge

n, >0,2 in 

thoracale 

afleidinge

n of nieuw 

LBTB. 

Patiënten 

werden 

geëxclude

erd 

wanneer 

saturatie 

minder 

dan 94% 

was op 

saturatie

meter, 

bronchos

pasmen 

aanwezig 

waren 

waarvoor 

salbutamo

l 

toedienin

g met 

zuurstof 

nodig was, 

wanneer 

al zuurstof 

gegeven 

was op 

voorhand 

oppervlakte van myocard schade op 

MRI dan de niet zuurstof groep 

(n=139; 20.3 versus 13.1 g; P=0.04).  

Toedienen van zuurstof bij patiënten 

met ST elevatie myocardinfarct 

zonder hypoxie kan leiden tot 

verhoogde initiële hartschade en 

bovendien grotere myocardinfarct 

grootte na 6 maand.  
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of 

verminder

d 

bewustzij

n. 

[74] Farquhar 

H et al., 2009, 

United States 

of America, 

Systematic 

review of 

studies of the 

effect of 

hyperoxia on 

coronary 

blood flow 

Systematic 

review 

In de 

artikels 

werd niet 

steeds de 

juiste 

standaard

deviaties 

gebruikt 

bij de 

verschille

n tussen 

patiënten, 

niet de 

juiste p 

waarde 

waardoor 

het niet 

mogelijk 

was een 

meta-

analyse 

uit te 

voeren 

Studies 

die het 

effect van 

zuurstofth

erapie op 

bloeddoor

stroming 

door de 

coronaire

n 

onderzoek

t bij 

patiënten 

met een 

AMI. 6 

studies 

geïnclude

erd. 

Effect van 

hyperoxe

mie op 

coronaire 

bloedflow 

door 

initieel 

high flow 

zuurstofth

erapie bij 

patiënten 

met AMI  

 

Het geven van high flow zuurstof 

therapie bij patiënten met AMI, versus 

niet geven van zuurstof.  

Primaire utikomst : coronaire 

bloeddoorstroming 

Secondaire uitkomst :  

- Vasculaire weerstand 

in coronairen 

- Zuurstofconsumptie 

van het myocard  

In de 6 studies heeft men aangetoond 

dat het geven van hoge concentraties 

zuurstof resulteert in hyperoxie, wat 

een significante vermindering van 

bloedflow door de coronairen 

veroorzaakt (mean change −7.9% to 

−28.9%, n = 6 studies). 

Hyperoxie veroorzaakt een 

vergrootte vasculaire weerstand in 

de coronairen (mean change 21.5% 

to 40.9%, n = 4 studies) en een 

vermindering in zuurstofverbruik 

door het myocard (mean change 

−15.3% to −26.9%, n = 3 studies). 

[75]  Hofmann 

R et al., 2017, 

Sweden, 

Oxygen 

Randomize

d 

Controlled 

Trial 

Geen 

dubbele 

blindering 

mogelijk 

6629 

patiënten 

warden 

geïnclude

Zuurstoft

oediening 

bij 

patiënten 

Patiënten met vermoeden AMI en 

saturatie van meer dan 90% werden 

random onderverdeeld in groep die 

6l/min zuurstof kreeg via 

Primaire outcome: dood door 

eender welke oorzaak binnen 

de 365 dagen na randomisatie. 

Dit onderzoek toont geen significant 

effect van zuurstoftherapie bij 

patiënten met een vermoeden van 

acuut myocardinfarct zonder 
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Therapy in 

Suspected 

Acute 

Myocardial 

Infarction 

Hofmann 

bij deze 

RCT. 

erd uit een 

nationale 

Zweedse 

databank. 

Patiënten 

met 

vermoede

n van AMI 

en 

saturatie 

van 90% 

of hoger 

werden 

geïnclude

erd.  

met 

vermoede

n AMI.  

zuurstofmasker of in een groep die geen 

zuurstof kreeg Secondary outcome:  

- Dood door eender 

welke oorzaak binnen 

30 dagen na 

randomisatie 

- Rehospitalisatie met 

AMI 

- Rehospitalisatie met 

hartfalen 

- Cardiovasculaire dood 

hyoxemie op mortaliteit na 1 jaar of 

op de incidentie van rehospitalisate 

omwille van myocardinfarct. 

 

[71]  

Sepehrvand N 

et al. , 2018, 

Canada 

Effects of 

supplemental 

oxygen 

therapy in 

patients with 

suspected 

acute 

myocardial 

infarction: a 

meta-analysis 

of randomised 

clinical trials 

Review  Eight 

RCTs with 

a total of 

7998 

participan

ts (3982 

and 4002 

patients in 

O2 and air 

groups, 

respective

ly) were 

identified 

and 

pooled 

  To synthesise the evidence from 

randomised controlled trials 

(RCTs) that investigated the 

effects of supplemental oxygen 

therapy compared with room 

air in patients with suspected or 

confirmed AMI. 

Outcomes of interests included 

mortality, troponin levels, 

infarct size, pain and 

hypoxaemia. 

Eight RCTs with a total of 7998 

participants (3982 and 4002 

patients in O2 and air groups, 

respectively) were identified and 

pooled. In-hospital and 30-day death 

occurred in 135 and 149 patients, 

respectively. Oxygen therapy did not 

reduce the risk of in-hospital (OR, 

1.11 (95% CI 0.69 to 1.77)) or 30-

day mortality (OR, 1.09 (95% CI 0.80 

to 1.50)) in patients with suspected 

AMI, and the results remained 

similar in the subgroup of patients 

with confirmed AMI. The infarct size 

(based on cardiac MRI) in a 

subgroup of patients was not 

different between groups with and 

without O2 therapy. O2 therapy 
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reduced the risk of hypoxaemia (OR, 

0.29 (95% CI 0.17 to 0.47)). 

Although supplemental O2 therapy is 

commonly used, it was not 

associated with important clinical 

benefits. These findings from eight 

RCTs support departing from the 

usual practice of administering 

oxygen in normoxaemic patients. 

 

[78]Abuzaid A. 

et al, 2018, 

Oxygen 

Therapy in 

Patients with 

Acute 

Myocardial 

Infarction: A 

Systemic 

Review and 

Meta-Analysis 

Systematic 

review en 

meta-

analyse 

De studies 

die 

geïnclude

erd zijn, 

zijn niet 

van 

dezelfde 

kwliteit. 

Maar 1 

studie 

was 

dubbel 

geblindee

rd, 

verschille

nde 

studies 

hadden 

geen 

volledige 

follow up 

waardoor 

er een 

Meta-

analyse, 7 

studies 

geïnclude

erd met in 

totaal 

3842 

patiënten 

die 

zuurstofth

erapie 

kregen en 

3860 

patiënten 

die geen 

zuurstofth

erapie 

kregen bij 

patiënten 

met een 

acuut 

myocardi

Zuurstoft

herapie 

bij 

patiënten 

die een 

myocardi

nfarct 

hebben 

zonder 

hypoxemi

e.  

Groep 1: toedienen van zuurstof, groep 

2 niet toedienen van zuurstof. 

- Mortaliteit 

- Terugkerende 

coronaire events 

(ischemie of 

myocardinfarct) 

- Hartfalen 

- Aritmie 

 

Zuurstoftherapie vermindert zowel 

het risico op mortaliteit niet (pooled 

RR, 0.99; 95% confidence interval 

[CI], 0.81-1.21; P = .43) als het risico 

op terugkerene ischemie of 

myocardinfarct (pooled RR, 1.19; 

95% CI, 0.95-1.48; P = .75), als het 

risico op hartfalen (pooled RR, 0.94; 

95% CI, 0.61-1.45; P = .348), en het 

voorkomen van aritmie (pooled RR, 

1.01; 95% CI, 0.85-1.2; P = .233) in 

vergelijking met de groep die geen 

zuurstoftherapie kreeg bij patiënten 

met AMI zonder hypoxemie. 

Deze meta-analyse bevestigt het 

gebrek aan voordeel van 

routinematig toedienen van 

zuurstoftherapie bij patiënten met 

een acuut myocardinfarct met 

normale zuurstofsaturatie. 
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grote 

risico is 

op bias. 

Meeste 

patiënte 

die 

geïnclude

erd 

werden 

presentee

rden met 

STEMI 

waardoor 

de 

resultaten 

niet 

kunnen 

gegenerali

seerd 

worden 

naar 

patiënten 

die 

presenter

en met 

een non-

STEMI.  

Patiënten 

met 

hypoxie 

werden 

geëxclude

erd van 

het 

onderzoe

k 

nfarct 

zonder 

hypoxemi

e. 
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waardoor 

de 

resultaten 

alleen 

betrekkin

g hebben 

tot 

patiënten 

met 

normoxie 

en dit kan 

dan het 

risico op 

publicatie 

bias 

vergroten. 

[79]Stub D et 

al., 2012, 

Australia,  A 

randomized 

controlled 

trial of oxygen 

therapy in 

acute 

myocardial 

infarction Air 

Verses 

Oxygen In 

myocardial 

infarction 

study (AVOID 

Study) 

RCT Het is een 

niet 

geblindee

rde 

gerandom

iseerde 

studie.  

Om 

selectie 

bias te 

voorkome

n werd 

randomiz

atie in de 

prehospit

aal setting 

uitgevoer

490 

patiënten 

ouder dan 

18 jaar 

met acuut 

ST-

elevatie 

myocardi

nfarct, die 

minder 

dan 12 

uur bezig 

is.  

Toediene

n van 

zuurstof 

bij 

patiënten 

met 

STEMI 

zonder 

hypoxemi

e.  

Groep 1 toedienen van zuurstof.  

Groep 2 niet toedienen van zuurstof 

Doel van de studie is om na te 

gaan of het standaard 

toedienen van zuurstoftherapie 

bij patiënten met ST-elevatie 

myocardinfarct zonder hypoxie 

voor de reperfusie therapie, de 

infarct grootte vermindert. 

Infarct grootte wordt gemeten 

op basis van piek in troponine 

levels.  

Secundaire outcome:  

- Overleving tot ontslag 

uit ziekenhuis of tot 

dag 7 

- TIMI-score 

De AVOID-studie is de eerste 

klinische trial die de rol van 

routinematig toedienen van zuurstof 

in prehospital setting bij patiënten 

met een STEMI onderzoekt. 

De AVOID-studie heeft belangrijke 

waarde zowel voor prehospital als 

inhospital patiënten.   
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d, voor de 

patiënten 

reperfusie 

therapie 

onderging

en. 

Sommige 

van deze 

patiënten 

zal dus 

geen 

coronarog

rrafie 

gekregen 

hebben 

nadien.  

- ECG ST segment 

resolutie 

- Grote cardiale events 

(dood, MI, 

rehospitalisatie) 

binnen 6 maand 

- Myocard 

beschadiging bepaald 

op MRI 

 

[80]  Cabello  JB 

et al., 2016,  

Oxygen 

therapy for 

acute 

myocardial 

infarction 

Systematic 

review 

Geïnclude

erde 

studies 

zijn niet 

geblindee

rd.  

Performa

nce en 

observer 

bias. 

 

Inclusie 

van 5 RCT 

bij 

patiënten 

met 

vermoede

n van of 

bewezen 

acuut 

myocardi

nfarct 

binnen 24 

uur van 

begin van 

de 

symptome

n. 

Patiënten 

Toediene

n van 

zuurstof 

gedurend

e 1 uur of 

meer 

Interventiegroep: zuurstof toediening 

Non-interventiegroep: geen zuurstof.  

Primaire outcome: dood en 

pijn.  

Pooled risk ratio van mortaliteit in 

de interventie groep was 0.99 (95% 

CI 0.50 to 1.95; 4 studies, N = 1123; 

I2 = 46%; quality of evidence: very 

low) en 1.02 (95% CI 0.52 to 1.98; 4 

studies, N = 871; I2 = 49%; quality of 

evidence: very low) indien enkel 

patiënten met bevestigd AMI 

geïncludeerd. 

De studies toonden geen effect met 

een pooled RR van 0,97 voor het 

gebruik van opiaten in de interventie 

groep (95% CI 0.78 to 1.20; 2 

studies, N = 250). Het effect van 

zuurstof op mortaliteit en pijn is niet 

conclusief. Er si geen duidelijk 
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krijgen in 

de ene 

groep 

zuurstof 

andere 

groep 

geen 

zuurstof.  

 

bewijs dat zuurstof toediening een 

effect zou hebben op infarct grootte.  
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Bijlage 5: Eerste versie urgentieschema 

Bijlage 5.1. Eerste versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 1 

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 2.  

Bijlage 5.2. Eerste versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 2  

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 1. 

 
 

Tabel 2: Onderdeel 5 van het triagegesprek: bepaling van de urgentiegraad. Hierbij wordt de 

focus niet gelegd op de diagnose, maar wel op het toestandsbeeld: 

 



 

116 

 

 
 

 

 

Bijlage 5.3. Eerste versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 3 

Algemene inschatting urgentie:  
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Tabel 3: 1ste beoordeling gericht op toestandsbeeld: 

 

 

Tabel 3.1: Airway: luchtweg + cervicale wervelzuil (CWZ) 
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Tabel 3.2: Breathing: oxygenatie en ventilatie 

 
Tabel 3.3: Circulation: bloedcirculatie
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Tabel 3.4: Disability: bewustzijn/neurologische uitval 

 
 

Tabel 3.4.1.: EMV-score/New Glasgow Coma Scale: evaluatie bewustzijn 
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Tabel 3.4.1.: EMV-score/New Glasgow Coma Scale: evaluatie bewustzijn – vervolg:  

 
 

Tabel 3.4.2: AVPU-score: bewustzijnsevaluatie bij kinderen 

 
 

Tabel 3.5.: Environment/exposure: omgeving, huid, temperatuur 

 
 

Conclusie 1ste beoordeling:  

1) Overgeslagen ABCDE-onderdelen evalueren 
2) ABCDE-bevindingen samenvatten  
3) Herevalueer veranderingen in ABCDE spontaan of ter opvolging van interventies 
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Allergie/ Intolerantie 
 
DNR: 

Tabel 4: 2de beoordeling gericht op diagnose 

 

 

Bijlage 5.4. Eerste versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 4 

 

 
 
Geachte collega,  
 
Hierbij verwijs ik u mijn patiënt(e) voor onderzoek-advies-opname-behandeling-... 
 
Reden:  
 
 
A: 
B: 
C: 
D: 
E:  
 
Anamnese: 
 
 
 
Allergie: 
Medicatielijst: 
Past (voorgeschiedenis): 
Laatste maaltijd: 
Events : 
 
Volledig klinisch onderzoek: 
 
 
Reeds opgestarte therapie (geneesmiddel- dosis-frequentie): 
 

Betreft: 
 
Naam: 
Voornaam: 
Geboortedatum: 
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Differentieel diagnose: 
 
 
 
Met collegiale groeten,  
Verwijzend huisarts (stempel) 
 
 
 

 

 

Bijlage 5.5. Eerste versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 5 

Bij deze onderzoeksvraag werd geen urgentieschema ontwikkeld. 

 

Bijlage 5.6. Eerste versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 6 

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 7.  

 

Bijlage 5.7. Eerste versie voor onderzoeksvraag 7 

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 6.  

Toediening zuurstof huisartsenpraktijk 

Indicatie: hypoxemie (transcutane saturatiemeting <94%, bij COPD<92%) zoals bij acuut 
respiratoir falen, vastgestelde hypoxie, shock, acuut hartfalen, ernstige astma- of COPD-
aanval.  

 Praktisch: 
- Benodigdheden: saturatiemeter, non-rebreathing masker en een (neus)zuurstofbril 

om kleinere hoeveelheid zuurstof toe te dienen.  
-  Direct levensbedreigende aandoeningen met een grote kans op hypoxie. 

Toediening van een hoge concentratie (15 liter/minuut) zuurstof via een non-
rebreathing masker.  
Vb. hartstilstand tijdens reanimatie, shock, sepsis, ernstig trauma, anafylactische 
reactie. 

- Spoedeisende aandoeningen die gepaard kunnen gaan met hypoxemie. 
Toediening van zuurstof via een zuurstofbril aanbevolen tot een saturatie van 94% 
tot 98%. Bij een saturatie < 84% hoge zuurstoftoediening via non-rebreathing masker. 
Vb: acuut astma, pneumonie, acuut hartfalen, longembolie, pneumothorax, longkanker 
of andere maligniteit, longfibrose, pleuravocht, hartfalen, anemie. 

Streefwaarde: 
- Zuurstof kan vrijwel altijd 15 minuten worden toegediend zonder extra 

saturatiemeting of bijstelling. 
- Indien > 15 minuten 02 wordt toegediend; streefwaarde tussen 94% en 98%.  

- Bij COPD: streefwaarde tussen 88% en 92% (risico op CO2-stapeling). 
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CAVE bij patiënten met vermoeden van myocardinfarct NIET standaard 02 toedienen 
omwille van risico op ernstiger myocardletsel bij aanvang van het infarct, een vaker 
recidiverend myocardinfarct en een grotere infarctgrootte.  Enkel O2 toedienen bij 
bevestigde hypoxie. 

 

 

 

 

Bijlage 6: Finale versie urgentieschema  

Bijlage 6.1. Finale versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 1 

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 2. De 

finale versie van het urgentieschema is dezelfde als de voorlopige versie, daar er geen 

aanpassingen noodzakelijk werden geacht door de peer review.  

 

Bijlage 6.2. Finale versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 2 

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 1. De 

finale versie van het urgentieschema is dezelfde als de voorlopige versie, daar er geen 

aanpassingen noodzakelijk werden geacht door de peer review.  

 

Bijlage 6.3. Finale versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 3 

De finale versie van het urgentieschema is dezelfde als de voorlopige versie, daar er geen 

aanpassingen noodzakelijk werden geacht door de peer review.  
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Bijlage 6.4. Finale versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 4 
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Bijlage 6.5. Finale versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 5 

Bij deze onderzoeksvraag werd geen urgentieschema ontwikkeld. 

 

Bijlage 6.6. Finale versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 6 

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 7. De 

finale versie van het urgentieschema is dezelfde als de voorlopige versie, daar er geen 

aanpassingen noodzakelijk werden geacht door de peer review.  

 

Bijlage 6.7. Finale versie urgentieschema voor onderzoeksvraag 7 

Dit urgentieschema wordt samengenomen met het urgentieschema voor onderzoeksvraag 6. De 

finale versie van het urgentieschema is dezelfde als de voorlopige versie, daar er geen 

aanpassingen noodzakelijk werden geacht door de peer review.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


