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Voorwoord 

 

 

Voor u ligt het rapport van een onderzoek naar een speciale dienst voor terminale 

patiënten van de Centrale Huisartsenpost van Nieuwe Waterweg Noord. In 2012 

besloot de huisartsenpost tot het oprichten van de PZ dienst, omdat men vond dat 

de zorgvraag van terminale patiënten tijdens het weekend bijzondere aandacht 

vraagt. 

 

In de periode van 2013 tot het eind van 2014 deden wij met veel plezier onderzoek 

naar de PZ dienst in het werkgebied Nieuwe Waterweg Noord dat uit verschillende 

onderzoeken bekend staat om de kwaliteit van het palliatieve netwerk1. Wij hebben 

voor ons onderzoek veel gehad aan de infrastructuur van samenwerking rond 

palliatieve zorg en de betrokken mensen die dit netwerk dragen. Wij zijn dan ook 

dank verschuldigd aan velen van hen.  

 

In de eerste plaats aan Eef van Dijk, de medisch adviseur van de CHP NWN en de 

intiatiefnemer van de PZ dienst. Eef heeft intensief met ons samengewerkt en 

belangrijke bijdragen geleverd aan het onderzoek. Hij maakte onderzoeksgegevens 

toegankelijk, adviseerde over vragenlijsten, bij de analyse van registratiegegevens en 

over de dialoog met experts.  

 

Connie Slob, directeur van de CHP NWN danken wij voor haar enthousiaste 

betrokkenheid en haar enorme inzet in het verwerven van respons van huisartsen. 

Huub Schreuder, de coördinator van het palliatief netwerk voor het vele werk dat 

hij verzette om het onderzoek in de regio bekend te maken en te zorgen voor het 

bereiken van patiënten, naasten en verpleegkundigen. Hans Braun, oncoloog van 

het Vlietlandziekenhuis voor zijn betrokkenheid bij het onderzoek en het vele 

werk dat hij heeft verzet om zicht te krijgen op vermijdbare van 

ziekenhuisopnames. Gert van Dooren, directeur van de Argoszorggroep en Marjan 

Tenk, kaderarts palliatieve zorg voor hun betrokken deelname aan de 

initatiefgroep.  

 

Een bijzonder dankwoord zijn wij verschuldigd aan Patty Hasz en haar 

medewerkers van de CHP Delft om hun inzet bij het verwerven van gegevens over 

de zorgverlening aan terminale patiënten tijdens het weekend in Delft.  

 

Niet in de laatste plaats danken wij het Theia fonds van Achmea en het Nolet 

fonds die dit onderzoek met hun dotaties, mogelijk hebben gemaakt. 
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Wij hebben getracht dit rapport zo toegankelijk mogelijk te maken door de 

uitkomsten van het onderzoek en de analyses (Deel 1) te scheiden van het 

onderzoeksmateriaal (Deel 2). Wij hopen daarin geslaagd te zijn. 

 

 

Ad Standaart   

Jeroen van Wijngaarden  
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DEEL 1: ANALYSE 

 

1   Samenvatting 
 

Aanleiding 
In mei 2012 besloot de huisartsenpost van Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, 

verder te noemen: de CHP NWN, een speciale dienst voor zorgvragen van 

terminale patiënten tijdens het weekend op te richten. Een poule van twaalf 

huisartsen die affiniteit hebben met palliatieve zorg, is sindsdien tijdens de 

weekenden beschikbaar voor palliatieve zorg voor terminale patiënten. Met dit 

initiatief wil de CHP NWN recht doen aan de bijzondere en kwetsbare aard van de 

zorgvraag van terminale patiënten tijdens het weekend en wil ze anticiperen op de 

verwachte stijging van deze zorgvragen. 

 

De ervaringen met deze PZ dienst zijn positief en er ontstond behoefte bij de CHP 

en de zorgpartijen die in het lokale palliatieve netwerk NWN verbonden zijn, om 

de effecten van deze nieuwe aanpak zichtbaar te maken. Met hulp van het Theia 

fonds en het Nolet fonds, hebben onderzoekers van iBMG en Bureau Obelon 

daarom een evaluatief onderzoek uitgevoerd. 

 

Het onderzoek   
Het onderzoek liep van de zomer 2013 tot december 2014. De veldfase vond plaats 

van januari 2014 tot juli 2014. Het onderzoek maakte gebruik van verschillende 

gegevensbronnen. Tijdens de veldfase werden dienstdoende artsen, de eigen 

huisarts, verpleegkundigen, patiënten en naasten bevraagd over de verleende zorg 

tijdens het weekend. Om de uitkomsten te kunnen vergelijken werd niet alleen 

weekendzorg in NWN, maar ook die van de CHP Delft onderzocht.  

Naast de vragenlijsten maakten de onderzoeker gebruik van een vergelijkende 

analyse van patiëntregistraties van beide posten. De registraties van de posten Delft 

en NWN in een periode met en zonder PZ dienst, werden geanalyseerd door een 

expertpanel van bekende huisartsen in de palliatieve zorg van buiten het 

werkgebied.  

Tenslotte vond in het Vlietlandziekenhuis een onderzoek plaats naar de mogelijke 

effecten van de PZ dienst op het aantal vermijdbare ziekenhuisopnames.  

 

Uitkomsten  
Er zijn in de vergelijkingen duidelijke verschillen naar voren gekomen in de 

verleende zorg aan terminale patiënten tijdens het weekend. De PZ dienst blijkt 

aanzienlijk meer tijd en aandacht aan de patiënt te besteden dan de reguliere post. 

Daarnaast blijken artsen van de PZ dienst minder last te hebben van 

overdrachtsproblemen, een bekend knelpunt voor waarnemers van huisartsen bij 

terminale patiënten.  

De eigen huisarts van de patiënt blijkt significant tevredener over de waarneming 
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door artsen van de PZ dienst. De begeleiding, de communicatie, maar ook het 

medisch-technisch handelen, worden hoger gewaardeerd. De waardering door 

verpleegkundigen thuis, in het hospice of in de palliatieve unit blijken eveneens 

hoger. Deze laatste verschillen waren echter niet significant omdat de respons in de 

vergelijkingsgroep onvoldoende was.  

 

De analyse van patiëntregistraties leverde eveneens uitkomsten in het voordeel van 

de PZ dienst op. De zorg werd significant hoger gewaardeerd dan de zorg die in 

NWN werd verleend voordat er een PZ dienst was. In vergelijking met de zorg 

door de CHP Delft zijn de verschillen kleiner en niet significant.  
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In het beperkte bestek van dit onderzoek kon geen effect op het aantal vermijdbare 

ziekenhuisopnames worden vastgesteld. Wel werd er een aanzienlijk percentage 

vermijdbare opnames geïdentificeerd en werd duidelijk dat de communicatie tussen 

de tweede en de eerste lijn over palliatieve patiënten tekort schiet. Bij de 

vermijdbare opnames blijkt het om terminale patiënten met een verscheidenheid 

aan aandoeningen te gaan.   
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2  Over de PZ dienst 

 
2.1 Aanleiding voor de oprichting van de PZ dienst  

De vraag naar palliatieve zorg zal naar verwachting de komende jaren sterk 

toenemen. Dit komt enerzijds door demografische gegevens: de sterftecijfers zullen 

oplopen van 147.000 (2015) naar 198.000 sterfgevallen per jaar2 in 2035. Daarnaast 

zal door de verschuiving van acute sterfte naar sterfte aan chronisch aandoeningen 

de vraag naar palliatieve zorg sterk stijgen3. Deze ontwikkelingen zullen grote 

gevolgen hebben voor de eerste lijn, de thuiszorg en voor de huisartsenzorg in het 

bijzonder.  

 
Van oudsher is de huisarts voor de eigen terminale patiënten zoveel mogelijk de 
klok rond, zeven dagen per week, beschikbaar. Een toenemend aantal huisartsen 
blijkt echter door veranderende maatschappelijke omstandigheden niet meer in 
staat deze taak waar te maken.  
De huisartsenpost is feitelijk de eerst aangewezene om dit gat te vullen. 
Zorgvragen van terminale patiënten stellen echter bijzondere eisen aan de 
waarnemende huisarts. Er is een uitgebreide, vaak complexe geschiedenis, er is 
grote druk en er moet veel aandacht zijn voor de naasten en andere betrokken 
hulpverleners. De zorg vraagt bovendien om goed te anticiperen op de komende 
fase van het ziekteverloop.  
 
In NWN was de ervaring dat deze taak binnen het reguliere werk van de post 
moeilijk in te vullen was. Er was  te weinig tijd en continuïteit in persoon, te 
weinig mogelijkheid om goed af te stemmen met andere professionals en teveel 
interfererende, acute, ernstige pathologie. Uit een enquête onder de eigen leden 

bleek dat de huisartsen in meerderheid vonden dat hun kwaliteit van zorg aan 
terminale patiënten tijdens de dienst voldoende was, maar duidelijk van minder 
kwaliteit dan de eigen zorg in reguliere werktijd. Een belangrijk gegeven  is  dat, 
hoewel een groot deel (73%) van de Nederlandse bevolking aangeeft thuis te 
willen sterven, dit in een aanzienlijk kleiner deel (32%, getallen 2006) 
daadwerkelijk gebeurt.   
 
Bij elkaar leidde het boven beschrevene binnen de post tot interne 
visieontwikkeling, met als belangrijke vraag ‘is de huidige organisatievorm van 
de zorg voor terminale patiënten op de post wel voldoende toekomstbestendig’. 
Dit onderwerp wordt des te actueler door de toename van het aantal oudere 
migranten in het werkgebied van de post met een levensbeschouwing waarin de 
dood tot het einde toe bestreden en ontkend moet worden, die conflicteert met 
thuis sterven. Hier komt het algemeen landelijk beleid bij waarbij wordt 
gestreefd naar een stringenter hanteren van medische indicaties bij het 
opnamebeleid.  
 
Hoewel uit onderzoek van IQ op de centrale huisartsenpost Nijmegen in 2010 
bleek dat de geleverde zorg vanuit de post door betrokken patiënten en naasten 
als ruim voldoende werd beoordeeld, werd de vraag gesteld of je wel mocht 
concluderen dat deze zorg ook werkelijk voldoende was. Wijst het gat tussen de 
wens van patiënten om thuis te sterven en het feitelijk aantal thuisstervenden 
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niet ook op verbetermogelijkheden van die zorg? Waarom wordt bij de 
palliatieve zorg in ANW niet meer gekeken naar de kwaliteitscriteria die voor de 
reguliere werktijd gelden, onafhankelijk van andere-niet medische argumenten, 
te denken aan arbeidsvoorwaarden? 
 

Voor de huisartsenpost NWN is bovenstaande aanleiding geweest voor een 

innovatie van de zorgverlening door het realiseren van een speciale dienst voor 

zorgvragen van terminale patiënten tijdens de weekenden: de PZ dienst.    
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2.2 Uitgangspunten PZ dienst 
Er is in NWN voor het eerst in het land formeel gekozen om voor een speciale 

categorie patiënten, namelijk terminale patiënten een kwalitatief andere aanpak te 

organiseren, een ander hulverleningsaanbod te realiseren. Daarmee is gebroken met 

de in huisartsenland ongeschreven stelregel dat er bij een klacht vooral wordt 

uitgegaan van de vraag: ‘is uitstel van hulpverlening tot de reguliere werktijd 

medisch onwenselijk en zo ja, hoe snel moet de patiënt beoordeeld worden’. Dit is 

wat anders dan de vraag naar de ernst van de aandoening. Er zijn veel ernstige 

ziektes waarbij van urgentie in termen als uren, geen sprake is.  

 

In de PZ dienst wordt bij een hulpvraag waarbij de assistente signaleert dat het om 

een terminale patiënt gaat, afgestapt van urgentiepaling. Een vraag van een 

terminale patiënt wordt doorgegeven aan een arts van de PZ dienst. Deze keuze 

wordt niet bepaald door urgentie of het gegeven of er wel of niet informatie op de 

post beschikbaar is over de medische toestand van patiënt. In het algemeen is op de 

post slechts bij een deel van de patiënten actuele informatie vanuit de 

huisartsenpraktijk beschikbaar.  

 

Nadrukkelijk geldt deze dienst niet als vervanging van de zorg door de eigen 

huisarts. Het standpunt van de NHG, de eigen huisarts is zonder meer de eerste 

keuze, geldt volledig. Het gaat hier om zorg als de eigen huisarts niet beschikbaar 

is.  

 

2.3 Hoe werkt de PZ dienst?  

De procedure is dat de triage-assistente het gesprek met hulpvrager afrondt en 

toezegt dat er binnen een half uur door een huisarts wordt teruggebeld. De 

hulpvraag wordt doorgegeven aan de huisarts die op dat moment de PZ dienst doet 

en daar van huis uit voor beschikbaar is. Deze arts heeft als enige taak de 

huisartsenzorg voor terminale patiënten in het werkgebied van de post. Het gaat 

hierbij niet om U1-hulpvragen. Deze huisarts is in persoon 32 uur op zaterdag en 

zondag, van 8.00 tot 24.00 uur, beschikbaar.  

 

Aan de huisarts worden geen speciale deskundigheidseisen gesteld, wel is affiniteit 

met de doelgroep noodzakelijk. Omdat hij deel uitmaakt van een team heeft hij de 

gelegenheid voor intervisie rond palliatieve vragen en kan hij beter geïnformeerd 

zijn over de palliatieve voorzieningen in het werkgebied.  

 

De huisarts heeft thuis de beschikking over het medisch dossier, kan eventueel 

voorafgaand aan contact met patiënt telefoontjes plegen, te denken aan de eigen 

huisarts, belt vervolgens naar patiënt, vormt zich een beeld, kan al een medisch 

advies geven en spreekt meestal een visite af. De visite staat niet onder tijdsdruk en 

kan volledig afgerond worden, te denken aan overleg met naasten, externe 

hulverleners, vervolgcontacten, de zelfde of de volgende dag. Er is geen 

interferentie met eventuele andere medisch urgente hulpvragen.  
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De regeling biedt daarmee, anders dan tijdens de reguliere dienst op de post, ruimte 

voor meer beschikbaarheid, continuïteit in persoon, rust, aandacht en afstemming 

met anderen. De dienst wordt uitgevoerd door huisartsen die hiervoor gekozen 

hebben en die voor deze dienst gecompenseerd worden. Ten tijde van het 

onderzoek worden de diensten verdeeld onder 12 huisartsen, een aantal dat op dit 

moment door de deelnemers als optimaal wordt beschouwd. Het werkgebied van 

de CHP Nieuwe Waterweg Noord heeft ca. 199.000 inwoners.   
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2.3 Over de totstandkoming van de PZ dienst  

De invoering van de PZ dienst in een huisartsenpost is vooral ingrijpend omdat een 

speciale dienst voor een specifieke populatie een gevoelig onderwerp binnen de 

beroepsgroep, raakt. De huisartsenzorg is een gewaardeerde, generalistische 

voorziening in de eerste lijn, toch is ze al decennia voorwerp van een proces van 

differentiatie, waarbij onderdelen van het vak verbijzonderen tot afzonderlijke 

specialisaties.  

 

Dit geldt buiten en ook binnen de medische beroepsgroep zelf: het is nog maar 

moeilijk voor te stellen dat in 1900 nog maar 130 van de 2.200 geregistreerde artsen, 

specialist waren4. Dit doorlopende proces van specialisatie leidde ertoe dat de 

huisartsgeneeskunde in 1973 zelf een specialisme werd. Een vak dat zich richt op de 

‘continue, integrale en persoonlijke zorg voor de gezondheid.’5 De hoogleraar in de 

Geschiedenis der Geneeskunde, Eddy Houwaart verzuchtte onlangs dat het beroep 

van huisarts met uitsterven wordt bedreigd omdat het vak al honderd jaar wordt 

uitgehold6.  

 

Onder dit gesternte is het niet gemakkelijk om met een voorstel te komen een 

speciale dienst voor een specifieke doelgroep binnen de huisartsenpost op te 

richten. Zeker ook omdat die dienst zelf al een bestaande en niet onomstreden 

specialisatie is. 

 

De overwegingen om een PZ dienst te starten zijn complex door de veelsoortige 

argumenten die een rol kunnen spelen. Naast de specialisatie discussie gaat het om 

afwijkend doelgroepen beleid, kwaliteit van zorg, over de werkbelasting van de 

huisarts en over organisatievragen van de post. Dit vormt een grote belasting voor 

de besluitvorming binnen een huisartsenpost. Het keuze en besluitvormingsproces 

om tot een PZ dienst te komen vraagt dan ook een overwogen aanpak.  
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2.4 Over de implementatie van de PZ dienst  

Enkele jaren voordat de PZ dienst in NWN van start is gegaan, werd onder de 

leden een enquête gehouden naar de ideeën rond terminale zorg. De resultaten 

hiervan weken niet af van het landelijk beeld.  

 

Gezien de te verwachten tegenwind werd er voorzichtig geopereerd om de PZ-

dienst van de grond te krijgen. Eerst is er draagvlak gecreëerd bij directie, bestuur 

en kwaliteitscommissie. Vervolgens zijn er een aantal randvoorwaarden 

geformuleerd.  

Zo mochten de diensten niet te belastend zijn, een les die uit een vergelijkbaar 

experiment7 in Nijmegen werd getrokken. In Nijmegen vond een pilot met een 

speciale dienst voor palliatieve patiënten plaats. Ondanks goede resultaten werd het 

Nijmeegse project beëindigd omdat men de werkbelasting te hoog vond in relatie 

tot de opbrengst ervan. Er was al redelijke tevredenheid over de bestaande zorg 

tijdens de nulmeting gebleken.  

 

In NWN werd er daarom voor gekozen om PZ artsen maximaal 32 uur te laten 

werken in het weekend, met tussendoor de mogelijkheid om te slapen, en een 

beperkte hoeveelheid werk. Ook zou de dienst van huis uit gedaan worden, met 

toegang tot het registratiesysteem. Het moest bovendien mogelijk blijven om tot 30 

km van huis op bezoek of naar de markt te gaan. U1-problematiek werd daarmee 

uitgesloten, maar de dienstdoende PZ-arts zou wel snel telefonisch moeten 

reageren. Tot slot zou de dienst niet tot verplichte extra diensten voor andere aan 

de post verbonden huisartsen mogen leiden. 

 

Vervolgens is aan de huisartsen gevraagd wie er onder deze randvoorwaarden mee 

zou willen doen aan een proef. Acht huisartsen reageerden direct positief, nog 

zonder dat er iets afgesproken was over honorering. Om de drempel voor positieve 

besluitvorming te verlagen, bood het voorstel de mogelijkheid om de dienst te 

beperken tot patiënten van deelnemers, als een soort alternatieve waarneemgroep. 

Deze beperking werd verworpen: ‘Natuurlijk zijn we er voor alle terminale 

patiënten!’.  

Van de 32 uur zou in totaal 10 uur worden gehonoreerd voor beschikbaarheid en 

inzet. Dit komt ongeveer neer op één dienst zoals de post die met waarnemers 

invult. Dit voorstel is vervolgens in de ledenvergadering besproken en akkoord 

bevonden.  

 

De verzekeraar was bij aanvang kritisch. De CHP NWN stelde zich op het 

standpunt dat zij dit zelf kunnen bepalen. De huisarts bepaalt samen met de post 

hoe het werk wordt ingedeeld, zoals dit ook geldt voor diensten als de 

consultdienst, visitedienst, regie-arts dienst en eventuele flex-diensten. 

Op 1 mei 2012 ging de pilot van start.  Met behulp van het Netwerk palliatieve 

zorg NWN werd begonnen met scholing aan assistentes van de huisartsenpost. 

Door de scholing kunnen vragen van terminale patiënten beter door de assistentes 

worden herkend en verwezen. Na een half jaar proef is de dienst met brede steun 
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van alle betrokkenen omgezet in een vast onderdeel van het werk vanuit deze post.  

 

Een ‘organische’ aanpak 
De aanpak van de PZ dienst voor de CHP NWN zouden we ‘organisch’ kunnen 

noemen. Dat wil zeggen dat deze meer gericht was op inhoudelijke ontwikkeling 

dan op het volgen van de regels en fasen van beleids- en besluitvorming. Concreet is 

eerst de zorg aan terminale patiënten op de agenda gezet en is er contact gezocht 

met huisartsen die belangstelling voor palliatieve zorg hebben en daar binnen de 

dienst meer aandacht aan zouden willen geven. Met deze huisartsen, acht in getal, is 

verder gesproken over de wijze waarop een PZ dienst zou kunnen worden 

ingericht en over de voorwaarden waaronder huisartsen binnen deze PZ dienst 

zouden moeten werken. De besluitvorming volgde pas na een pilot fase waarin het 

commitment van betrokken huisartsen was gegroeid.   



 
 

 
 

 

 Onderzoeksrapport NWN 

10 november 2015  

15 
 

3  Over het onderzoek 

 
3.1 Aanleiding 

In 2011 werd door de Centrale Huisartsenpost NWN het initiatief genomen om tot 

verbetering te komen van de zorg aan terminale patiënten tijdens het weekend. De 

pilot fase die tot einde 2012 liep, leidde tot de overtuiging dat met de PZ dienst 

betere zorg voor terminale patiënten tijdens het weekend kan worden geleverd. De 

besluitvorming over het permanent maken van deze dienst verliep dan ook zonder 

discussie.  

 

Het was de initiatiefnemers wel duidelijk dat de ervaren verbetering van de zorg 

onderbouwing zou vragen met evaluatief onderzoek. Zonder dat de meerwaarde 

zichtbaar wordt gemaakt zou de dienst een incident blijven en uiteindelijk moeilijk 

te continueren zijn. Inmiddels was de PZ dienst ook in de regio en binnen het 

palliatief netwerk bekend en gewaardeerd geworden  

 

Er werd een initiatiefgroep8 gevormd met vertegenwoordigers van de Centrale 

Huisartsenpost NWN, het Vlietlandziekenhuis, de Argos Zorggroep (VVT) en het 

Netwerk Palliatieve Zorg NWN.  

 

3.2 Onderzoeksdoel   

Goede, lokale zorg voor palliatieve patiënten is een grote uitdaging voor de 

organisatie van de gezondheidszorg. Palliatieve zorg is in principe netwerkzorg, zo 

is de algemene opvatting9. Lokale netwerken voor palliatieve zorg kunnen 

bijdragen aan meer patiëntgerichte en multidisciplinaire behandelingen en aan het 

verminderen van onnodige medische behandelingen, ziekenhuisverblijf en 

verplaatsingen van patiënten. De medische zorg in de donkere uren van de avond 

en de nacht, de momenten dat patiënt en familie zich het minst veilig voelen, vraagt 

hier extra aandacht. 

 

Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen of een PZ dienst betere 

randvoorwaarden voor huisartsenzorg voor terminale patiënten tijdens de 

weekenden biedt dan een reguliere huisartsenpost. Daarnaast moet het onderzoek 

inzicht geven in de investering die een PZ dienst vergt en in hoeverre dit 

gerechtvaardigd wordt door de opbrengsten in termen van kwaliteit van palliatieve 

zorg.   

 

3.3 Onderzoeksverloop  

Het onderzoek genoot van een grote betrokkenheid en ook deelname vanuit het 

veld. De volgende elementen droegen daaraan bij.  

 

3.3.1 Initiatiefgroep 
De initiatiefgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van betrokken organisaties in 
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het werkgebied speelde hierin een belangrijke rol. Tegelijkertijd was deze groep een 

uiting van de regionale belangstelling voor deze nieuwe dienst voor palliatieve 

patiënten. Belangstelling vanuit het palliatief netwerk, het Vlietlandziekenhuis en 

de lokale thuiszorgorganisatie. Een uiting ook van de kwaliteit van het palliatief 

netwerk in NWN. 

De initiatiefgroep droeg bij aan de verwerving van fondsen voor het onderzoek en 

leverde input voor de onderzoeksaanpak en de introductie van het onderzoek in 

het veld. Zo kon de logistiek van de vragenlijsten worden georganiseerd en werden 

de uitkomsten uit het patiënten onderzoek in het Vlietlandziekenhuis transmuraal 

besproken. Lopende het onderzoek kwam de initiatiefgroep vijf keer met 

onderzoeksteam bijeen.  

 

3.3.2  PZ artsen     
De PZ artsen werden op verschillende manieren bij het onderzoek betrokken. In 

de ontwerpfase leverden zij input voor de hypothesen over de beoogde 

kwaliteitswinst van de dienst. Daarnaast leverden zij commentaar op de inhoud en 

bruikbaarheid van concept vragenlijsten. Tenslotte namen de onderzoekers aan 

verschillende bijeenkomsten van de PZ artsen deel om kennis te nemen van de 

praktijk van de zorgverlening en het onderlinge gesprek erover. 

 

3.3.3 Onderzoeksteam met medisch adviseur CHP 
De onderzoekers van iBMG en Obelon maakten vanuit een onafhankelijke positie 

een onderzoeksplan, een conceptueel model en stelden op basis van literatuur 

vragenlijsten en registratieformulieren op. Zij verzamelden de gegevens en 

analyseerden de uitkomsten. Aan de bijeenkomst van het onderzoeksteam nam de 

medisch adviseur van de CHP NWN, tevens initiatiefnemer van de PZ dienst, 

regelmatig deel. Deze deelname was belangrijk voor het onderzoek, bijvoorbeeld 

voor de vertaling van algemene kwaliteitscriteria zoals CQ indexen, naar voor 

huisartsen relevante vragen en voor het analyseren en toegankelijk maken van 

patiëntenregistraties.  

 

3.3.4 Huisartsenpanel  
Om mogelijke kwaliteitsverschillen tussen de verleende zorg door de PZ dienst en 

de zorg door de reguliere huisartsenpost op het spoor te komen, werden 

patiëntenregistraties vergeleken door een panel van drie huisartsen die landelijk als 

expert op het gebied van huisartsenzorg aan palliatieve patiënten worden gezien en 

niet betrokken zijn bij de CHP NWN en het werkgebied10. Deze experts droegen 

bij aan de kwaliteitscriteria en voerden na een test de analyses van de registraties op 

basis van de criteria uit. Deze bijdrage vanuit de beroepsgroep is van groot belang 

voor het onderzoek geweest. 
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3.3.5 Fasering 
Het onderzoek startte in de zomer van 2013. Tot januari 2014 vond een 

voorbereidingsfase plaats waarin het conceptueel model, het onderzoek ontwerp en 

de meetinstrumenten werden ontwikkeld. Tevens vonden bijeenkomsten met de 

PZ artsen en de Initiatiefgroep plaats en werd het onderzoek geïntroduceerd in het 

werkgebied.  

De meetfase werd in de periode 18 januari tot en met 6 juli 2014 uitgevoerd. Van 

september tot en met januari 2015 werden de gegevens geanalyseerd en de 

rapportage opgesteld. In deze periode vonden nog bijeenkomsten met de 

Initiatiefgroep en het huisartsenpanel plaats. 

 

3.4 Onderzoeksopzet  

Het onderzoek is een ‘case study’ met de volgende onderdelen: 

a. Registratie en vragenlijsten voor de ‘real time’ meting gedurende ca. 6 maanden van 

de verleende zorg door dienstdoende huisartsen van de CHP NWN en de CHP Delft; 

b. Vragenlijsten voor de eigen huisarts van de terminale patiënt die tijdens het 

weekend zorg kreeg van de huisartsenpost. Deze vragenlijst werd door de 

huisartsenpost direct na het weekend aan de eigen huisarts verzonden. 

c. Vragenlijsten voor de verpleegkundigen die thuis of in het Hospice, of in de 

palliatieve unit zorg aan de terminale patiënt verlenen. Deze vragenlijsten werden 

door de coördinator van het palliatief netwerk verspreid. 

d. Vragenlijsten voor de patiënt en de naaste(n), eveneens verspreid door de 

coördinator van het palliatief netwerk. Naast vragenlijsten werden gegevens 

verzameld door een panelgesprek met naasten uitgevoerd door een onderzoeker 

van Zorgbelang.  

e. Een analyse van de registratiegegevens van verleende palliatieve zorg tijdens de 

weekenden van de PZ dienst van de CHP NWN, van de CHP NWN in 2011 voordat de 

PZ dienst begonnen was (historische vergelijking) en van de CHP Delft (parallelle 

vergelijking). Voor deze analyse werd gebruik gemaakt een panel van experts. 

f. Een vergelijkende analyse naar vermijdbare ziekenhuisopnames op basis van de 

patiëntgegevens van het Vlietlandziekenhuis in de periode 2014 en 2011 (zonder PZ 

dienst). Patiënten werden geselecteerd die in de genoemde perioden binnen 10 

dagen na opname overleden. De analyse werd uitgevoerd door een oncoloog van 

het Vlietlandziekenhuis en een student van iBMG.   

 
Conceptueel model 
 

Aan het onderzoek lag een conceptuele model ten grondslag waarin de centrale 

variabelen met elkaar in verband worden gebracht. In het model worden drie 

hoofdthema’s met elkaar in verband gebracht:  

a. de dienstdoende huisarts en de omstandigheden die de PZ dienst hem biedt; 

b. de verleende zorg  
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c. de tevredenheid over de verleende zorg bij de eigen huisarts, verpleegkundige, 

patiënt en naaste en de effecten die de zorg heeft op ziekenhuisopname van 

terminale patiënten tijdens de weekenden. 

d. In onderstaand schema zijn de gegevensbronnen rond het conceptuele model 

schematisch weergegeven. 
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3.5 Onderzoeksplan schematisch  

 

a. Toerusting weekendarts 

De eerste variabele betreft de veronderstelde betere toerusting van een PZ arts ten 

opzicht van een dienstdoende arts van een reguliere huisartsenpost. Onderzocht 

wordt of deze arts inderdaad meer tijd ter beschikking heeft voor de zorg aan een 

terminale patiënt en of hij ook meer op deze doelgroep gerichte 

deskundigheidsbevordering volgt.  

De tijdsbesteding wordt gemeten door een analyse van patiëntregistraties en 

vragenlijsten. Van de deskundigheidsbevordering werd kennis genomen door de 

deelname van de onderzoekers aan de bijeenkomsten van de PZ artsen.  

b. De verleende zorg 

De grootste uitdaging voor onderzoekers is om te kunnen vaststellen of een PZ 

dienst ook daadwerkelijk tot betere ondersteuning van de terminale patiënt tijdens 

het weekend leidt. De ambitie van dit onderzoek gaat daarmee verder dan gangbaar 

onderzoek die zich alleen richt op de tevredenheid over de verleende zorg. De 

onderzoekers verzamelen kwaliteitsindicaties uit twee bronnen: door een 

expertanalyse van patiëntregistraties en door een analyse van de eigene registraties 

van PZ artsen en een controlegroep. 

c. De tevredenheid over de verleende zorg 

In de derde plaats werd de tevredenheid over de verleende zorg vergeleken met een 

controlegroep. Het gaat hierbij om de tevredenheid van de eigen huisarts van de 

terminale patiënt die in het weekend een beroep deed op de huisartsenpost; de 

tevredenheid van de verpleegkundige aan het bed van de patiënt en om de patiënt 

zelf en zijn naaste(n).  
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Om de tevredenheid te kunnen meten werden in de meetfase direct na elk weekend 

vragenlijsten verzonden aan de eigen huisartsen van de patiënten die in het 

weekend een beroep hadden gedaan op de post. Vragenlijsten voor de patiënten, 

naasten en verpleegkundigen, werden door de coördinator van het palliatief 

netwerk NWN verspreid via de thuiszorgorganisaties. 

d. Vermijdbare ziekenhuisopnames  

Een vierde variabele betreft de invloed die de zorg door een PZ dienst heeft op het 

aantal vermijdbare ziekenhuisopnames. De hypothese is dat een beter op de 

palliatieve zorg voorbereide huisarts met meer tijd van een PZ dienst tot minder 

ziekenhuisopnames zal leiden. Om dit te kunnen vaststellen werd een analyse 

uitgevoerd van patiëntregistraties van het Vlietlandziekenhuis. Patiënten die binnen 

tien dagen na opname in het ziekenhuis overleden werden vergeleken met een 

periode voordat de PZ dienst was opgericht. Daarnaast werden in de registraties 

van de dienstdoende artsen vragen opgenomen over verwijzing en opname van 

patiënten.      
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4  De belangrijkste resultaten 

 
4.1  PZ dienst besteedt veel meer t ijd en aandacht aan palliatieve zorg  

Uit de registraties en vragenlijsten blijkt een zeer duidelijk verschil in de tijd en 

aandacht die door de dienstdoende artsen aan de terminale patiënten worden 

besteed. De duur van de contacten met de patiënt zijn door de arts van de PZ dienst 

gemiddeld tweemaal zo hoog als die van de reguliere post: 50,85 versus 25 minuten. 

De arts van de PZ dienst heeft ook meer contactmomenten met dezelfde patiënt. 

Het aantal contacten per patiënt blijkt ook significant hoger: reguliere post: 1,39; 

PZ dienst: 2,13. Opvallend is dat de artsen van de huisartsenpost Delft in hun 

vragenlijst aangeven meer verschillende acties te hebben verricht dan hun collegae 

uit NWN. 

 

4.2 Tevredenheid eigen huisarts hoger  

De eigen huisarts van de patiënt blijkt tevredener te zijn over de door de PZ arts 

verleende zorg dan over de zorg van de reguliere post. De tevredenheid is 

significant hoger waar het gaat om de beoordeling van het medisch-technisch 

handelen en het contact met de PZ arts. Waar het gaat om de beoordeling van de 

begeleiding en de communicatie met de patiënt en de aandacht voor de naaste, 

oordeelt de eigen huisarts eveneens positiever over de arts van de PZ dienst 

(beperkt significant).   
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4.3 Kwaliteit overdracht gegevens bij PZ dienst beter  

 

Artsen van de PZ dienst hebben significant minder last van tekortschietende 

overdracht van gegevens. 73% van de PZ artsen geven aan voldoende geïnformeerd 

te zijn, terwijl bij de andere post slechts 43% van de artsen over voldoende 

informatie zegt te beschikken. Opmerkingen die aanvullend in de vragenlijsten 

werden opgenomen versterken dit beeld. Aanzienlijk meer niet-PZ artsen klagen 

over niet beschikbare informatie en slechte overdracht. 

 

4.4 Tevredenheid overige zorgverleners hoog  

Hoewel de tevredenheid over de zorg in Delft eveneens hoog blijkt, zijn 

verpleegkundigen thuis, in de palliatieve units van verpleeghuizen en in het hospice 

tevredener over de verleende zorg van de PZ dienst dan over de zorg door de 

reguliere post. Vanwege de lage respons in Delft waren deze verschillen echter niet 

significant. De tevredenheid wordt onderstreept door de vele positieve reacties in 

de vragenlijsten en de betrokkenheid van zorgverleners in de regio NWN.  

  

4.5 Tevredenheid naasten hoog  

De naasten van terminale patiënten in NWN blijken de palliatieve zorg tijdens de 

weekenden hoog te waarderen. In het bijzonder geldt dit voor de deskundigheid 

van de arts, de mate waarin die rekening houdt met de wensen van de patiënt en de 

naaste en de mate waarin die de dingen begrijpelijk uitlegde.  

Het door Zorgbelang in de regio NWN georganiseerde panel van naasten bevestigt 

dit beeld.  Helaas was de respons uit Delft te laag om de waarderingen te kunnen 

vergelijken. De respons van patiënten was in beide regio’s te laag om conclusies te 

kunnen trekken. De slechte gezondheidstoestand van de patiënt was hiervoor de 

belangrijkste reden.  
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4.6 Beoordeling registratiegegevens PZ dienst het hoogst  

Uit de analyse door experts van patiënten registraties blijkt de verleende zorg door 

de PZ dienst significant beter te worden beoordeeld dan de zorg die in NWN werd 

verleend (6,00) voordat er een PZ dienst was (5,24). De beoordeling van de gegevens 

van de CHP Delft zijn iets lager (5,78) dan de PZ dienst, maar niet significant.  

 

4.7 Hoog aantal vermijdbare ziekenhuisopnames, meerdere disciplines    

Van de patiënten die tijdens het weekend werden opgenomen en binnen 10 dagen 

overleden, blijkt een percentage van 37% door het onderzoeksteam als vermijdbaar 

te worden getypeerd.  Naast maligniteit (9) zijn hartfalen (12), dementie en co-

morbiditeit (6) en COPD (5) hierin sterk aanwezig.   

 

4.8 Veel winst te halen door verbetering communicatie tweede –  eerste lijn  

Uit het onderzoek bleek dat bij maar 26% van de als vermijdbaar geïdentificeerde  

patiënten een behandelbeperking was gedocumenteerd. Slechts in 10% was over de 

behandelbeperking met de eerste lijn gecommuniceerd. Er is dus veel verbetering te 

verwachten als de transmurale communicatie over behandelbeperkingen van 

patiënten verbetert.    
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5 Conclusies en discussie 

 
5.1 Conclusies gerelateerd aan het conceptuele model  

 
 

Uitgangspunt van het onderzoeksplan was het hierboven weergegeven conceptuele 

model, waarin de belangrijkste variabelen met elkaar in verband werden gebracht. 

De hypothesen die aan dit model ten grondslag liggen zijn: de PZ dienst rust de 

dienstdoende arts beter toe voor vragen van terminale patiënten (1) en kan 

daardoor betere zorg leveren (2). Betere zorg zou moeten leiden tot hogere 

tevredenheid van patiënt, naasten en zorgverleners (3) en minder onnodige 

ziekenhuisopnames (2).    

In hoeverre kunnen nu aan de hand van de onderzoeksuitkomsten over deze 

hypothesen conclusies worden getrokken?  
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5.1.1 De PZ arts is beter toegerust voor vragen van terminale patiënten 
 

De PZ dienst blijkt een huisartsenpost op drie manieren voor terminale patiënten 

tijdens het weekend toe te rusten.  

In de eerste plaats biedt de post een speciaal voor vragen van terminale patiënten 

beschikbare arts aan die meer tijd en aandacht voor hen heeft. Uit het onderzoek 

blijkt dit duidelijk te worden waar gemaakt. De PZ arts besteedt aanzienlijk meer 

tijd en aandacht aan de palliatieve zorgverlening. 

 

In de tweede plaats biedt de PZ dienst een optimale kans op de inzet van een arts 

die ervaring en affiniteit heeft met palliatieve zorg en de regionale infrastructuur 

kent. De PZ artsen hebben inderdaad zelf voor deze dienst gekozen en hebben in 

hun praktijk veel kennis en ervaring met de palliatieve voorzieningen in hun 

werkgebied. In de onderzoeksperiode kwamen PZ artsen verschillende malen 

bijeen. Eerder had een door het palliatief netwerk verzorgde scholingsbijeenkomst 

plaatsgevonden. Dit onderlinge overleg draagt ook bij aan de toerusting van de PZ 

arts. 

 

In de derde plaats biedt de PZ dienst een arts die regelmatig met collega PZ artsen 

en een kaderarts palliatieve zorg spreekt over palliatieve zorg en ook in 

teamverband aan deskundigheidsbevordering werkt.  

 

De onderzoekers waren aanwezig bij drie bijeenkomsten met PZ artsen. Tijdens de 

bijeenkomsten vonden uitwisseling van ervaring plaats (patiënten casuïstiek) en 

werd gesproken over de capaciteit van de PZ dienst. Voor het onderzoek leverden 

PZ diensten kwaliteitscriteria aan die volgens hen onderscheidend waren met de 

palliatieve zorg door een reguliere dienstdoende arts.  
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5.1.2 Er zijn duidelijke aanwijzingen voor betere kwaliteit van de verleende zorg 
 

Uit het onderzoek zijn de volgende indicaties voor een betere kwaliteit van zorg 

aan terminale patiënten tijdens de weekenden naar voren gekomen: 

a. Er blijkt significant meer tijd en aandacht aan terminale patiënten te worden 

besteed. 

b. De eigen huisartsen van de terminale patiënten blijken significant tevredener 

over de verleende weekendzorg.  

c. De artsen van de PZ dienst ervaren significant minder last van slechte 

overdrachten. 

d. Het panel van experts beoordeelt de zorg door de PZ dienst significant beter 

dan de zorg die voor de oprichting van de dienst werd verleend en ook beter 

- maar niet significant - dan de zorg door de CHP Delft. 

Deze indicaties maken verschillen in kwaliteit van zorg voor terminale patiënten 

tussen de PZ dienst en de reguliere huisartsenpost aannemelijk. Vanuit de 

kwaliteitscriteria voor palliatieve zorg is de bijna dubbele hoeveelheid tijd die aan 

het terminale bed besteed wordt een belangrijke aanwijzing.  

PZ artsen wijzen op het grote belang van het hebben van meer tijd voor het eerste 

contact. Tijd biedt gelegenheid om rust brengen bij de patiënt en zijn naasten en 

om te anticiperen op de komende dagdelen tijdens het weekend.  Deze 

voorbereiding blijkt van groot belang voor de zorg tijdens het weekend. De PZ arts 

organiseert de resterende tijd, bijvoorbeeld door een vervolgcontact af te spreken. 

Hij voorkomt daarmee dat nogmaals een beroep op de post wordt gedaan en een 

andere arts tijdens het weekend moet langskomen.  

 

Dat PZ artsen veel minder (27% in plaats van 57%) last blijken te hebben van 

onvoldoende informatie uit de overdracht is ook een duidelijke kwaliteitsindicatie.  

Een bezoekende arts met meer tijd heeft ook meer gelegenheid om zich te 

informeren over de achtergrond van de patiënt. Het is aannemelijk dat ook de 

betere voorbereiding op terminale patiënten van de PZ arts, hier een rol speelt. 

 

De verschillen die de analyse van patiëntgegevens door het expertpanel laten zien 

vallen weliswaar ook in het voordeel van de PZ dienst uit, maar zijn kleiner dan 

wellicht verwacht had mogen worden. De historische vergelijking binnen NWN 

zijn wel significant, maar de vergelijking met de gegevens van de CHP Delft niet.  

 

Complicatie bij de beoordeling van registratiegegevens is de slechte kwaliteit van de 
patiëntregistraties. Voor de externe experts was dit een belangrijk obstakel bij de 

beoordeling van de kwaliteit van de verleende zorg. Een vergelijkende analyse liet 

zien dat de registratie van artsen van de PZ dienst wel enigszins beter was, maar 

minder dan verwacht had mogen worden. Verbetering van het registreren zou 

meer moeten zijn dan een obligate verantwoording. Meer aandacht voor de 

zorginhoud zou betere kansen bieden voor kwaliteitsontwikkeling.   
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5.1.3 De tevredenheid over de verleende zorg is groter 

a. De eigen huisarts van de terminale patiënt die in het weekend door een PZ arts werd 

bezocht, blijkt significant tevredener dan over de zorg van een arts van een reguliere 

post. 

b. Ook de tevredenheid van de verpleegkundigen blijken hoger, maar omdat de 

respons van de vergelijkingsgroep onvoldoende omvang had niet significant. 

c. Verschillen in tevredenheid van de naasten konden eveneens door de lage respons 

in de vergelijkingsgroep niet worden aangetoond. Wel kon een hoge tevredenheid 

bij naasten in NWN worden vastgesteld en bevestigd door een speciaal door 

Zorgbelang Zuid-Holland georganiseerd panelgesprek met naasten. Naasten blijken 

relatief het minst tevreden over de hoeveelheid verstrekte informatie (3,33 van 5).  

d. Over de tevredenheid van patiënten konden onvoldoende gegevens worden 

verkregen.  

De significant hogere tevredenheid over de verleende zorg tijdens het weekend van 

de eigen huisarts is opvallend. Dankzij de hoge respons zowel in NWN als Delft 

konden deze verschillen zichtbaar worden. In het bijzonder de begeleiding van de 

patiënt, de aandacht voor de naasten, het medisch-technisch handelen en de 

communicatie worden hoger gewaardeerd.  

 

Het is jammer dat de respons van verpleegkundigen en naasten onvoldoende was 

om verschillen in tevredenheid te kunnen onderbouwen. De respons in de regio 

NWN laat wel een hoge waardering zien. Uit de vragenlijsten en de hierin 

ongevraagd gemaakte opmerkingen, blijken een hoge betrokkenheid en veel 

waardering voor de PZ dienst. Een aantal van deze opmerkingen treft u elders in 

dit rapport aan.  

 

Dat naasten zeer tevreden blijken over de verleende zorg door de PZ arts blijkt 

onder meer uit het panelgesprek met naasten dat Zorgbelang in NWN voerde11.  
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De naasten blijken ‘zeer lovend’ in het bijzonder over: 

a. De rust, tijd en aandacht die door de PZ dienst aan de patiënt wordt besteed. 

b. De aandacht die tevens aan de omgeving van de patiënt wordt besteed. 

c. De laagdrempelige toegankelijkheid van de arts van de PZ dienst. 

d. De mate waarin de ondersteuning en aandacht aansluit bij de behoefte van 

de patiënt en de omgeving.  

 

5.1.4 Vermindering onnodige opname, verplaatsing of behandeling niet 
aangetoond 

 

Of de inzet van een PZ dienst tot minder onnodige ziekenhuisopname leidt kon 

niet worden aangetoond. Hoewel NWN een overzichtelijk werkgebied is met één 

ziekenhuis, kon de relatie tussen een PZ dienst en de hoeveelheid vermijdbare 

opnames, in dit bestek moeilijk uit de beschikbare gegevens worden geïsoleerd.  

 

De al dan niet door de PZ dienst verleende zorg in het weekend, is maar een factor 

die moeilijk herleidbaar is naar de patiëntgegevens uit het ziekenhuis. Wel leidde de 

analyse van patiëntgegevens binnen het Vlietlandziekenhuis tot aanwijzingen voor 

een beter kwaliteit van zorg door de PZ dienst.12  

Uit de registraties en vragenlijsten uit ons onderzoek zijn ook geen gegevens 

verkregen over vermijdbare opnames en verplaatsingen. Het aantal opnames tijdens 

het weekend was daarvoor in de onderzoeksperiode te laag. 

   

5.2 Beperkingen van het onderzoek  

Dit onderzoek heeft een aantal beperkingen waarmee rekening moet worden 

gehouden.  

Zo is de informatie over tijdsbesteding en inzet van de weekendartsen door hen zelf 

geregistreerd, wat een bias kan opleveren. De belangrijkste beperking was echter de 

zeer lage respons bij patiënten en naasten. Een schriftelijke vragenlijst lijkt voor 

deze fase van hun ziekteproces niet een geschikte manier te zijn om data te 

verzamelen bij deze doelgroep.  
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In NWN zijn er door meerdere naasten vragenlijsten ingevuld en daarnaast is een 

focusgroep georganiseerd in deze regio. Dit geeft een lichte indicatie van hoe 

naasten de PZ-dienst hebben ervaren. 

 

Wel is er een zeer hoge respons onder de huisartsen in beide regio’s. Hierdoor 

kwamen ook significante verschillen in oordelen in beeld. Een nuancering is ook 

hierbij echter wel gepast. De eigen huisarts heeft de weekend arts niet aan het werk 

gezien en zal zijn kwaliteitsoordeel moeten baseren op wat hij van de patiënt en 

diens naasten hoort en voor een belangrijk deel op de verslaglegging door de 

weekend artsen. Ons dossier-onderzoek liet verder zien dat de dossiervoering niet 

optimaal is. Het oordeel van de huisartsen weerspiegelt daarmee vermoedelijk ook 

voor een deel het vertrouwen dat zij hebben in de weekendartsen ten aanzien van 

de zorg voor palliatieve patiënten.  

 

Daar staat tegenover dat het positieve oordeel van de huisarts bevestigd wordt door 

het oordeel van de verpleegkundigen die veelal de weekendartsen daadwerkelijk aan 

het werk hebben gezien. Echter, met name de respons in Delft was matig onder 

deze groep en de verschillen daardoor niet significant. Onduidelijk is in hoeverre 

daarmee een selectie van respondenten heeft plaatsgevonden die invloed heeft op de 

conclusies. 

 

Ook het dossier onderzoek kende zijn beperkingen. In de eerste plaats omdat de 

kwaliteit van de registratie over het algemeen laag is en daardoor het zicht op de 

kwaliteit van de zorg vermindert. Elke huisarts weet dat aandacht voor de 

registratie vaak tekort schiet en er onder summier geregistreerde casussen, 

intensieve zorgverlening schuil kan gaan. In de tweede plaats door de kwantitatieve 

beperkingen van de populatie (< 60) die door de drie experts werden beoordeeld.  

 

Ondanks deze beperkingen denken wij dat het zeer de moeite waard is om bij een 

moeilijk toegankelijk onderwerp als ‘kwaliteit van zorg’ andere bronnen te 

benutten dan de gangbare vraag naar meningen, die eveneens een evidente 

beperking hebben. Bij de interpretatie van de uitkomsten moet met deze 

beperkingen echter wel rekening mee gehouden worden.  

 

Tot slot de beperkingen van het onderzoek naar vermijdbare ziekenhuisopname. 

Dit deel van het onderzoek was bij aanvang niet gepland, maar deelname van een 

specialist in het ziekenhuis en de inzet van een master student gaf de unieke kans 

om enig inzicht te krijgen in dit vraagstuk. Bij aanvang was de opzet dat het 

oordeel over welke patiënten vermijdbaar zijn opgenomen geveld zou worden door 

meerdere specialisten van meerdere disciplines. Uiteindelijk bleken we daarvoor 

echter onvoldoende medewerking te krijgen. Daarom heeft 1 specialist uit het eigen 

ziekenhuis beoordeelt of er sprake was van vermijdbare opnames en dat levert een 

bias op. Onder de groep patiënten die naar het oordeel van deze specialist 

vermijdbaar zijn opgenomen zat een relatief kleine groep mensen met een vorm 

van kanker. Het zijn echter juist wel deze patiënten die bij de PZ-dienst komen met 

vragen, andere patiënten blijken zich nauwelijks te richten tot de huisartsenpost.  
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Mede daarom kunnen we op basis van dit deel van het onderzoek niet concluderen 

of de PZ-dienst wel of geen effect heeft op vermijdbare opnamen in het ziekenhuis.  

 

Interessant aan dit onderzoek is dat het inzichten geeft in wat vermijdbare opnames 

zijn en waarom ze plaatsvinden. De onderzoekers hebben ervoor gepleit deze 

analyses voorwerp te laten zijn van een transmurale dialoog tussen specialisten en 

huisartsen. Zo kan het inzicht in de wenselijkheid van opname van palliatieve 

patiënten met verschillende ziekten wederzijds verscherpt worden.   

 

5.3 Algemene conclusie  

 

Ondanks bovenstaande beperkingen denken wij dat de meerwaarde van een PZ 

dienst voor de weekendzorg aan terminale patiënten thuis, voldoende is 

aangetoond. Zowel de uitkomsten van de registraties, de vragenlijsten en de 

participerende waarnemingen van de onderzoekers wijzen consistent op betere 

uitkomsten van de door de PZ dienst verleende zorg.  

 

De verschillen zijn op een belangrijk aantal onderdelen significant. In het bijzonder 

het grote verschil in de duur en het aantal contacten met terminale patiënten laat 

zien dat de arts van de PZ dienst niet alleen meer zorg tijdens het weekend 

verleent, maar bovendien meerdere contactmomenten heeft en daarmee ook 

continuïteit van zorg realiseert. Dit is een van de belangrijke doelstellingen van de 

PZ dienst en tevens een belangrijk aspect van kwaliteit van (palliatieve) zorg.  

 

Dat PZ artsen aanzienlijk minder last blijken te hebben van overdrachtsproblemen 

is eveneens een belangwekkende uitkomst. Informatietekort als gevolg van een 

tekort schietende overdracht is een bekend probleem bij de waarneming in de 

palliatieve zorg. De hogere tevredenheid van de eigen huisarts en de 

verpleegkundigen, ondersteunen tevens het positieve beeld. 

 

In de vergelijking met de palliatieve zorg tijdens het weekend in Delft moet 

tegelijkertijd worden vastgesteld dat deze niet veel minder scoort. De 

beoordelingen van de patiëntenregistraties door de experts zijn maar weinig lager 

dan die van de PZ dienst. De tevredenheid van de eigen huisarts is minder dan 

NWN, maar is gemiddeld wel hoog.  

 

Onvermeld mag niet blijven dat tijdens het onderzoek waardering blijkt van 

verpleegkundigen uit de vele enthousiaste opmerkingen die in de vragenlijsten 

werden opgenomen. Tenslotte blijken reguliere artsen van de CHP NWN, tijdens 

hun diensten verlichting te ervaren door het feit dat er een voorziening bestaat 

voor de vaak intensieve en moeilijke zorgvragen van terminale patiënten tijdens het 

weekend.    
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5.4 De maatschappelijke business case 

 

Met behulp van de onderzoeksgegevens kan tevens meer inzicht worden gegeven in 

de kosten en opbrengsten van een PZ dienst.  

De kosten van een PZ dienst zien er voor een post als NWN van ca. 200.000 

inwoners als volgt uit: 

Exploitatie: 

Vergoeding voor inzet huisartsen in PZ dienst per kalenderjaar 

- 10 betaalde uren per gehele weekenddienst (32 uur) x 52 weken13 

- Vergoeding per dienstuur: 69,76 euro14         

 

Vergoeding voor deelname aan intervisie  

- 3 sessies a 2 uur per jaar 

- Deelname 12 huisartsen; reguliere vergoeding per dienstuur    

 

Kosten voor planning, algemeen management en communicatief- 

administratieve taken     

Kosten voor inzet ICT, thuiswerkplekken   

 

 

 

 

€ 36.264 

 

 

€ 5.021 

 

 

€ 5.000 

€ 1.000 

Totale jaarkosten voor opzet en organisatie PZ dienst: € 37.385 

 

Ontwikkelkosten eenmalig  

(opzet, ontwikkeling, begeleiding en inrichting) 

 

€ 10.000 

 

Uitgaand van een werkgebied als NWN (ca. 200.000 inwoners) bedragen de kosten 

ca. € 0,19 per patiënt. In het bestek van dit onderzoek konden wij een eenduidige 

relatie tussen de zorg van een PZ dienst en vermindering van ziekenhuisopnames 

niet aantonen, zodat geen directe financiële revenuen kunnen worden onderbouwd.  

Wel bleek er uit het onderzoek onder patiëntgegevens van het Vlietlandziekenhuis 

een hoog percentage vermijdbare opnames in de palliatieve fase (37%) en een zeer 

laag percentage (10%) van de patiënten waarvan de eerste lijn van een behandel-

beperking op de hoogte was gesteld.  

 

Deze gegevens laten zien dat er potentieel veel verbetering mogelijk is. Uitgaand 

van een jaarlijkse potentiële vermindering van vermijdbare opnames binnen het 

weekend van gemiddeld 17 opnames per jaar - zoals uit de analyse van dr. Braun 

blijkt - zou dit tot ca. € 85.000,- per jaar kunnen opleveren15.  Het is niet 

aannemelijk dat dit gehele potentieel kan worden gehaald, wel is duidelijk dat het 

halen van minder dan de helft ervan, de investering in de PZ dienst al zou 

terugbetalen.  

 

De opbrengsten van een investering in een PZ dienst blijken meer en betere zorg 

voor terminale patiënten tijdens de weekenden op te leveren. Bijna een 

verdubbeling van tijd en aandacht, significant minder overdrachtsproblemen en een 

hogere tevredenheid van de eigen huisarts. De tevredenheid van verpleegkundigen, 



 
 

 
 

 

 Onderzoeksrapport NWN 

10 november 2015  

33 
 

naasten en patiënten blijken hoog. 

 

De PZ dienst biedt de huisartsenpost ook indirect opbrengsten. Zo blijkt de PZ 

dienst een merkbare werkdrukvermindering voor de reguliere dienst op te leveren. 

Vragen van terminale patiënten gaan gepaard met hoge druk en kunnen tot 

meerdere contactmomenten tijdens het weekend leiden. Dat de PZ dienst hiervoor 

een voorziening biedt blijkt een merkbare verlichting voor de reguliere zorg op te 

leveren.  

 

Tevens is de dienst een organisatorische basis voor kwaliteitsontwikkeling en 

regionale samenwerking. Niet alleen de PZ dienst, maar de gehele huisartsenpost 

heeft baat bij de kennis die wordt opgebouwd.  

De PZ dienst heeft de CHP tevens een duidelijker positie gegeven in het lokale 

palliatieve netwerk en ook transmuraal. De initiatieven die lopende dit onderzoek 

genomen werden rond vermijdbare ziekenhuisopnames bieden aanknopingspunten 

voor transmurale samenwerking die voor de gehele post van belang kunnen zijn.      
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DEEL 2: ONDERZOEKSGEGEVENS 
 

6 Gegevens uit de vragenlijsten 
 

6.1 Aanpak van het vragenlijst onderzoek 
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een gecontroleerd design zonder 

voormeting. Daarbij heeft geen randomisatie plaatsgevonden. Als controle groep is 

een huisartsenpost in Delft gebruikt met een vergelijkbaar adherentie gebied qua 

omvang, samenstelling en verstedelijking als de huisartsen post in Nieuwe 

Waterweg Noord (NWN).  

 

- Vragenlijsten en periode 
De data zijn verzameld door middel van vragenlijsten die zijn uitgezet bij alle 

geïdentificeerde terminale patiënten die gedurende de inclusie-periode tijdens de 

weekenddienst een beroep deden op de weekend-artsen van de huisartsenpost in 

Delft of NWN. De oorspronkelijke opzet was om patiënten te includeren 

gedurende een periode van 2,5 maanden. Vanwege de matige respons met name in 

Delft is de inclusieperiode verlengd in de experiment regio met 1 1 maand en in de 

controle regio met 2 maanden. In NWN van 18 januari tot 31 mei en in Delft van 

18 januari tot 5 juli 

Tevens zijn vragenlijsten verspreid onder de naasten van deze patiënten, de 

verpleegkundige die zorg dragen voor deze patiënten, de eigen huisarts van deze 

patiënten en de betrokken weekend artsen. Daarnaast is de weekend-artsen 

gevraagd om aan het einde van elke weekenddienst een vragenlijst in te vullen. 
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- Inhoud vragenlijsten 
De vragenlijsten richten zich primair op een beoordeling van de geleverde zorg 

door de weekend arts (zie onderstaande tabellen). De weekend artsen zelf zijn met 

name gevraagd naar hun tijdsinzet en welke handelingen zij hebben verricht. Deels 

is gebruik gemaakt van gestandaardiseerde vragenlijsten, deels zijn de vragenlijsten 

opgesteld door de onderzoekers op basis van literatuur onderzoek en in 

afstemming met de huisartsen betrokken bij de palliatieve zorg in de huisartsenpost 

NWN en een palliatieve verpleegkundige.  

 

De vragenlijsten voor de naasten en de patiënt zijn grotendeels gebaseerd op de 

gestandaardiseerde CQ-index vragenlijsten voor palliatieve zorg aangevuld met 

enkele specifieke vragen gerelateerd aan dit experiment. De vragenlijst voor de 

betrokken verpleegkundige is gebaseerd op een gestandaardiseerde vragenlijst die 

relationele coördinatie meet, aangevuld met vragen gericht op de beoordeling van 

de kwaliteit van de zorgverlening. De vragenlijst voor de eigen huisarts en de 

weekendartsen zijn speciaal voor dit onderzoek ontwikkeld. 

 

- Instructie 
Zowel op de huisartsen post in Delft als in Nieuwe waterweg Noord zijn de 

assistenten op een vergelijkbare wijze geïnstrueerd hoe zij zorgvragen van terminale 

patiënten kunnen identificeren. Zo gauw zich een dergelijke zorgvraag voordeed is 

door hen aan de betrokken weekend artsen gevraagd om de vragenlijst in te vullen. 

Na het weekend zijn vervolgens de vragenlijsten verstuurd voor de betreffende 

patiënt, hun naaste, de eigen huisarts en de betrokken verpleegkundige.  

 

- Aanvullende analyse 
Het aantal geïncludeerde terminale patiënten in Delft bleef onverwachts sterk 

achter bij het aantal in NWN. Daarom is besloten om aanvullend een analyse uit te 

voeren in het huisartsenregistratie systeem van de huisartsenpost in Delft en NWN 

om te kunnen bepalen of het aantal daadwerkelijk verschilt of dat zij niet goed 

geïdentificeerd zijn.  

 

Hiervoor hadden we voor beide posten de beschikking gekregen over het 

huisartsen bestand voor de periode van 17 januari tot 30 maart 2014, waarbij 

specifiek is gekeken naar de 32 uren op zaterdag en zondag dat de PZ-dienst actief is 

in NWN. Vervolgens zijn trefwoorden ingevoerd om contacten met terminale 

patiënten te identificeren; dormicum, terminaal, fentanyl, morfine, sedatie, 

palliatief, kanker, carcinoom, inoperabel. Deze trefwoorden zijn mede gebaseerd 

op het onderzoek van Bart Schweitzer, waaruit bleek dat deze in hoge mate 

sensitief zijn als het gaat om het identificeren van contacten met terminale 

patiënten, echter in wat beperktere mate specifiek.16  

 

Daarom heeft een huisarts, die deel uitmaakt van onze onderzoeksgroep, 

vervolgens op basis van deze lijst de registratie doorgenomen en deze verdeeld in 

een groep terminaal; waarbij uit de gegevens nauwelijks twijfel kon bestaan, 

vermoedelijk terminaal; waarbij de gegevens niet volledig uitsluitsel gaven, maar er 
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wel sterk het vermoeden was dat er sprake was van een terminale patiënt en niet 

terminale patiënten. Op deze manier kon een vergelijking worden gemaakt qua 

aantallen tussen de experiment en de controle groep. 

 

- Analysemethoden 
De statistische analyses van de vragenlijsten zijn uitgevoerd met behulp van SPSS 

22. Eerst zijn beschrijvende analyses uitgevoerd waarbij is gekeken naar de 

mediaan, gemiddelde en spreiding van scores veelal op item niveau. Tevens is per 

item bepaald of er sprake is van een normale verdeling. Omdat daar meestal geen 

sprake van was is een non-parametrische toets gebruikt; de Mann-Whitney U Test, 

om de vergelijking te maken tussen de experiment en de controle groep. Voor 

dichotome variabelen is een chi-kwadraat toets gebruikt; bijvoorbeeld bij de vraag 

welke handelingen de weekend arts heeft verricht, waarbij zij op basis van een lijst 

van handelingen ja of nee hebben aangekruist. 

  

 

6.2 Resultaten vragenlijst onderzoek  

- Respons 
Opvallend is het grote verschil in de aantallen die in beide regio’s geïncludeerd 

konden worden. Ondanks dat de inclusie in Delft nog langer heeft doorgelopen 

dan in NWN zijn er duidelijk minder terminale patiënten geïdentificeerd. Tabel 1 

geeft daarnaast een overzicht van de respons in absolute aantallen en percentages.  

 

Tabel 1: Respons vragenlijst onderzoek 

 

Respons NWN (N=75) Delft (N=28) 

Patiënten 3 (4%) 1 (4%) 

Naasten 8 (11%) 1 (4%) 

Verpleegkundigen 30 (40%) 7 (25%) 

Weekend arts 60 (80%) 28 (100%) 

Eigen huisarts 50 (67%) 24 (86%) 

Weekend dienst 24 (N=26) Niet gevraagd 

 

Duidelijk is dat vooral de respons onder naasten en patiënten zeer laag was. Ook de 

respons onder de betrokken verpleegkundigen is aan de lage kant, met name in 

Delft. Onder de patiënten in beide regio’s en onder de naasten in Delft was de 

respons zo laag dat we in dit rapport de resultaten niet presenteren omdat deze een 

zeer vertekend beeld kunnen geven. Daar staat tegenover dat de respons onder de 

eigen huisarts opvallend hoog was. Ook onder de weekend artsen was de respons 
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hoog. Daarnaast zijn door de weekendartsen ook veelal de weekend vragenlijsten 

ingevuld. 

 

- Mogelijke verklaring inclusie verschillen 
Uit de analyse van de huisartsen registratie kwam naar voren dat het feitelijk aantal 

contacten met terminale patiënten in NWN verschilt van Delft. Er zijn in dezelfde 

periode zo’n 50% meer contacten in Delft met terminale patiënten (zie tabel 2). Dit 

verschil lijkt bijna volledig te kunnen worden verklaard door het verschil in 

inwoners aantallen. 

Dit verschil is echter te klein om het grote verschil in inclusie te verklaren van 

terminale patiënten in de twee regio’s. In NWN zijn 168%  (75 versus 28) meer 

terminale patiënten geïncludeerd dan in Delft. Terwijl in Delft de inclusie nog een 

maand langer heeft geduurd. Vermoedelijk wordt daarmee het verschil in inclusie 

aantallen vooral verklaard door het feit dat in Delft terminale zorgvragen door de 

assistenten die de inclusie deden minder goed herkend zijn dan in NWN.   
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Tabel 2: Huisarts contacten Delft en NWN met terminale patiënten in de 

weekenden  van 17-01-2014 tot en met 30-03-2014 op basis van huisartsen 

registratie. 

 CPH NWN CPH Delft 

Aantal inwoners 199000 151000 

Aantal contacten  5644 (2,8% in 

verhouding tot aantal 

inwoners) 

4184 (2,8% in 

verhouding tot aantal 

inwoners) 

Aantal contacten op 

basis van trefwoorden 

terminale zorg 

180 150 

Vermoedelijk Terminaal 8 3 

Terminaal 62 44 

Totaal terminaal 70 (1.2% van totaal 

contacten) 

47 (1,1% van totaal 

contacten) 

 

- Dienstdoende weekendartsen 
Aan de dienstdoende weekend artsen in NWN en Delft is gevraagd om voor elke 

palliatieve terminale patiënt te noteren; het aantal contacten, de aard van deze 

contacten en de duur. Tabel 3 laat zien dat het totaal aantal contacten en 

daarbinnen het aantal telefonische contacten gemiddeld significant hoger is in 

NWN in vergelijking tot Delft (P<0.05). Ook de duur van de contacten is in Delft 

gemiddeld significant hoger; wel twee keer zo lang duren deze contacten 

gemiddeld. Alle contacten vonden telefonisch plaats of via een huisbezoek, geen 

van de patiënten is langsgekomen bij de huisartsenpost.  
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Tabel 3: Overzicht contacten weekend arts 

 

 

 

*significant verschillen tussen NWN en Delft P<0.05 

 

Aan het eind van de PZ dienst in NWN is aan de weekend artsen de volgende 

stelling voorgelegd: Ik heb naar mijn eigen beoordeling/criteria tijdens deze dienst 

voldoende tijd kunnen nemen om adequate zorg aan de palliatieve patiënten en hun 

naasten te kunnen verlenen. Voor 22 van de 28 weekenden gedurende de inclusie 

periode is deze stellingen ingevuld. De respondenten konden antwoorden op een 

schaal van 1. Helemaal mee oneens tot 5. helemaal mee eens. Voor één weekend is 

een 4 ingevuld voor de overig 21 weekenden een 5. 

 

Aan de weekend artsen is daarnaast gevraagd wat de vraag was van de patiënt of 

vertegenwoordiger van de patiënt. Daaruit blijken weinig verschillen tussen de 

NWN en Delft. Hoewel in Delft wel minder wordt aangegeven dat er sprake is van 

een algemene zorgvraag, wordt daar juist meer aangegeven dat er overige vragen 

waren. In geen van beide regio’s was een verzoek tot ziekenhuis opname de 

aanleiding voor het benaderen van de weekend arts. 

 

Tabel 4: zorgvraag patiënt aan de weekendarts 

 

Gemiddeld 

NWN (N=60) Gemiddeld Delft (N=28) 

aantal contacten 2,13* 1,39* 

aantal telefonisch 
,97* ,43* 

aantal visites ,98 ,89 

aantal HAP ,00 ,00 

duur contact 1 in 

minuten 21,60 21,30 

duur contact 2 31,23 20,00 

duur contact 3 22,83 Geen 3e contact 

duur totaal contact 
50,85* 25,40* 
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 NWN (N=60) Delft (N=28) 

Algemene hulpvraag 46,7% (35) 35,7% (10) 

Aanpassing medicatie 43,3% (34) 46,4% (13) 

Ziekenhuis opname 0 0 

Palliatieve sedatie/euthanasie 21,3% (16) 21,4% (6) 

Overige vragen 10,7% (8) 32,1% (9) 

 

Aan de weekend artsen is ook gevraagd om aan te geven hoe zij de verleende zorg 

zouden typeren. Vanwege de lage aantallen zijn er geen significante verschillen te 

constateren. Wel is opvallend dat de weekend artsen in Delft percentueel vaker 

aangeven dat zij de medicatie hebben gewijzigd, toelichting hebben gegeven en 

vervolgafspraken hebben gepland, terwijl uit het voorgaande bleek dat de 

contactduur significant lager is. Ook ligt het percentage patiënten waarbij 

Dormicum en Morfine is voorgeschreven hoger. 

 

Tabel 5: Acties verricht door de weekend arts 

 NWN (N=60) Delft (N=28) 

Medicatie verhoogd 24% (18) 25% (7) 

Medicatie gewijzigd 44% (33) 64,3% (18) 

Toelichting gegeven 29,3% (22) 46,3% (13) 

Rust gebracht 37,3 % (28) 42,9% (12) 

Vervolgafspraken gemaakt 18,7% (14) 32,1% (9) 

Palliatieve middelen ingezet, 

namelijk; 

32% (24) 35,7% (10) 

 Pijnpomp 5,3% (4) 0 

 Fentanyl pleister 4% (3) 7,1% (2) 
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 Dormicum 17,3% (13) 32,1% (9) 

 Morfine 9,3% (7) 17,9% (5) 

 Andere middelen 16% (12) 17,9% (5)  

 

De weekend artsen is verder gevraagd naar de verblijfplaats van de patiënt. 

Ongeveer evenveel terminale patiënten die een beroep doen op de weekend arts 

wonen thuis in NWN en Delft. In Delft wonen daarnaast ook een behoorlijk 

percentage van de patiënten in een verzorgingshuis of aanleunwoning. Opvallend is 

dat in Delft in tegenstelling tot NWN de weekend artsen nauwelijks worden 

gevraagd voor patiënten in palliatieve units en hospices. 

  

Tabel 6: Verblijfplaats van patiënten 

 NWN (N=60) Delft (N=28) 

Thuis 58,7% (44) 57,1% (16) 

Verzorgingshuis 2,7% (2) 35,7% (10) 

Palliatieve unit 13,3% (10) 3,6% (1) 

Hospice 5,3 % (4) 0 

aanleunwoning 0 3,6% (1) 

 

Vervolgens is de weekendartsen gevraagd of er over deze patiënt contact is of wordt 

opgenomen met een andere hulpverlener en of er een vervolgcontact is afgesproken 

met de patiënt of naaste. De verschillen tussen beide regio’s blijken veelal klein op 

dit punt. Hoewel in Delft procentueel er wel meer vervolg afspraken zijn gemaakt 

met patiënt en naasten.  
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Tabel 7: Contact met anderen door weekendarts 

 NWN (N=60) Delft (N=28) 

Eigen Huisarts 13% (10) 18% (5) 

Palliatieve consulent 0 3,5% (1) 

Behandelend specialist 1,5% (1) 3,5% (1) 

Andere specialist 0 3,5% (1) 

Thuiszorg 17,5% (13) 185 (5) 

Andere hulpverlener 9,5% (7) 7% (2) 

Vervolg afspraak 

patiënt/naaste 

26,5% (20) 35,5% (10) 

 

Tot slot is aan de weekendartsen gevraagd of er voldoende informatie beschikbaar 

was over de patiënt. In NWN antwoorden 73% ja op deze vraag en in Delft 43%. 

In beide regio’s bleken er op dit punt dus nog verbeteringen te zijn, maar in NWN 

oordeelden de weekend artsen hier significant positiever over dan in Delft. 

 

Tabel 8: Oordeel weekendarts over beschikbaarheid informatie  

 NWN (N=60) Delft (N=28) 

Voldoende informatie? 73,5% (44)* 43% (12)* 

 

* significant verschil tussen NWN en Delft P<0.05 
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De eigen huisarts 
Aan de eigen huisarts van de patiënt die in het weekend door een weekend arts is 

behandeld zijn een aantal stellingen voorgelegd, zowel in Delft als NWN. De 

huisartsen konden antwoord geven op een vijf-puntsschaal van 1. Helemaal mee 

oneens tot 5. helemaal mee eens. Tussen haakjes staat het aantal respondenten dat 

deze vraag heeft beantwoord. De zwart gedrukte stellingen waren negatief 

geformuleerde stellingen.  

 

Op een aantal stellingen waren er significante verschillen tussen Delft en NWN. 

Uitgaande van een significantie niveau van P<0.05 oordelen in NWN de eigen 

huisartsen significant positiever over het medisch technisch handelen van de 

weekend arts en de communicatie ten aanzien van de zorg voor de palliatieve 

terminale patiënt. Gezien het kleine sampel is het echter niet ongebruikelijk om 

een significantie niveau van P<0.1 te hanteren, hoewel de kans op een 

toevalstreffer dan wel toeneemt. Uitgaande van dit significantie niveau oordelen de 

eigen huisartsen in NWN ook significant positiever over de begeleiding door de 

weekend arts en de aandacht voor de naasten. Daarnaast ervaren zij significant 

minder noodzaak dat de weekend artsen contact met hen opneemt.  Zowel in Delft 

als in NWN oordelen de huisartsen over het algemeen positief over de inzet van de 

weekend arts voor de palliatieve patiënten. 
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Tabel 9: stellingen voor de eigen huisarts 

 

1. Er is door de weekend arts(en) naar mijn indruk medisch technisch 

optimaal gehandeld met betrekking tot mijn patiënt 

2. Mijn patiënt is door de week (end) artsen goed begeleid. 

3. Eigenlijk had er inhoudelijk beter met mij gecommuniceerd moeten 

worden over het contact tussen de weekend arts(en) en mijn patiënt. 

4. Ik had liever gehad dat de weekend arts(en) eerder met mij contact had(den) 

opgenomen. 

5. De weekend arts(en) hebben voor mijn patiënt op het juiste moment de 

hulp ingeroepen van andere hulpverleners. 

6. De weekend arts(en) hadden mijn patiënt beter kunnen laten opnemen in 

het ziekenhuis. 

7. Indien er wel sprake is geweest van een ziekenhuisopname in of na het 

weekend; als ik de patiënt had gezien in plaats van de weekend arts(en), dan 

was een ziekenhuisopname vermoedelijk niet nodig geweest. 

8. Mijn patiënt was naar mijn indruk tevreden over de verleende zorg en 

ondersteuning door de weekend arts(en) 

9. De weekend arts(en) hebben naar mijn indruk de naasten van mijn patiënt 

voldoende aandacht gegeven. 

10. De naasten van mijn patiënt zijn naar mijn indruk tevreden over de 

verleende zorg en ondersteuning door de weekend arts(en) 
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Tabel 10: Oordeel stellingen eigen huisarts 

 Gemiddeld NWN Gemiddeld Delft 

1. medisch technisch 4,39* (N=49) 3,79* (24) 

2. begeleiding 4,30** (47) 3,78** (23) 

3. communicatie 1,67** (49) 2,22** (23) 

4. contact opnemen 1,45* (49) 2,04* (24) 

5. juiste moment 3,86 (35) 3,56 (18) 

6. beter laten opnemen 1,18 (50) 1,21 (24) 

7. niet nodig 2,00 (16) 1,44 (9)  

8. patient tevreden 4,36 (42) 4,06 (17) 

9. aandacht naasten 4,44** (34) 3,90** (21) 

10. naasten tevreden 4,26 (39) 3,83 (18) 

 

* significant verschil tussen NWN en Delft p<0.05 

** significant verschil tussen NWN en Delft P<0.1 

 

Verpleegkundigen 
Aan zowel verpleegkundigen in Delft als in NWN zijn ook een aantal stellingen 

voorgelegd, nadat zij in het weekend samen met de weekend arts bij een cliënt zijn 

geweest. De respondenten konden daarbij op een 5-punts schaal antwoorden van 1 

helemaal mee oneens tot 5. Helemaal mee eens. De zwartgedrukte stellingen waren 

negatief geformuleerd. Tussen haakjes staan het aantal respondenten voor een 

specifieke vraag weergegeven.  
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Opvallend is dat op alle stellingen de verpleegkundigen in NWN duidelijk 

positiever oordelen dan de verpleegkundige in Delft, met op meerdere vragen 

gemiddeld een punt verschil. Vanwege de lage aantallen zijn deze verschillen echter 

niet significant.  

 

Tabel 11: stellingen voor de verpleegkundigen 

1. De weekendarts(en) heeft naar mijn mening onvoldoende inhoudelijke 

deskundigheid over palliatieve terminale zorg om zijn rol te kunnen vervullen. 

2. Er is door de weekend arts(en) naar mijn indruk medisch technisch optimaal 

gehandeld met betrekking tot deze patiënt. 

3. De weekend arts heeft onvoldoende gebruik gemaakt van de beschikbare 

palliatieve hulpmiddelen (onder andere; morfine/dormicum pomp, ADL, 

hulpmiddelen) 

4. Deze patiënt is door de weekend arts(en) goed begeleid. 

5. De weekend arts(en) heeft op het juiste moment mijn hulp ingeroepen. 

6. Deze weekend arts(en) maakt mijns inziens onvoldoende gebruik van de 

beschikbare palliatieve ondersteuning en opvang in de regio. 

7. Deze weekend artsen was voldoende op de hoogte van mijn rol in de zorg voor 

palliatieve terminale patiënten. 

8. Deze patiënt was naar mijn indruk tevreden met de verleende zorg en 

ondersteuning door de weekend arts. 

9. De weekend arts(en) heeft naar mijn indruk de naasten van deze patiënt 

onvoldoende aandacht gegeven. 

10. De naasten van deze patiënt zijn naar mijn indruk tevreden over de verleende 

zorg en ondersteuning door de weekend arts. 

11. Deze weekend arts communiceerde nauwkeurig met mij over de palliatieve 

terminale patiënt. 

12. Deze weekend arts(en) respecteerde mijn rol in de zorg voor palliatieve 

terminale patiënten. 

13. De visie en doelstellingen van de weekend arts ten aanzien van de zorg voor 

palliatieve terminale patiënten sluiten niet aan bij mijn visie en doelstellingen. 

 

Tabel 12: Oordeel stellingen verpleegkundigen 
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 Gemiddelde NWN Gemiddelde Delft 

1. onvoldoende kennis 1,69 (N=29) 2,14 (N=7) 

2. optimaal behandeld 4,47 (30) 3,33 (6) 

3. onvoldoende gebruik van 

middelen 

1,60 (30) 2,50 (6) 

4. goed begeleid 4,31 (29) 3,43 (7) 

5. juiste moment hulp 

ingeroepen 

3,78 (9) 3,25 (4) 

6. onvoldoende gebruik van 

mogelijkheden 

1,87 (15) 2,14 (7) 

7. voldoende op de hoogte 4,04 (28) 3,14 (7) 

8. patiënt tevreden 4,12 (26) 3,17 (6) 

9. onvoldoende aandacht 2,09 (23) 2,17 (6) 

10. naasten tevreden 4,00 (24) 3,43 (7) 

11. communiceerde 

nauwkeurig 

4,29 (28) 3,50 (6) 

12. respecteerde mijn rol 4,39 (28) 4,40 (5) 

13. visie sluit niet aan 1,54 (28) 2,40 (5) 

 

Naasten 
Ook aan de naasten van terminale patiënten zijn stellingen voorgelegd vanwege de 

lage respons in Delft presenteren we hier alleen de resultaten van NWN om geen 

vertekend beeld te geven. Over het algemeen zijn de scores gemiddeld rond de 4 
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wat betekent dat de meeste naasten het eens zijn met de positief geformuleerde 

stellingen. Opvallend is dat ze iets kritischer zijn als het gaat om de vraag of zij 

voldoende informatie over het ziekte verloop en uitleg over de voor- en nadelen 

van behandelingen hebben gekregen; dat scoort gemiddeld rond de 3,5, dus tussen 

neutraal en mee eens in.  
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Tabel 13: stellingen voor de naasten 

 

1. De weekend arts toonde voldoende respect voor de levensovertuiging 

van mijn naaste. 

2. De weekend arts had voldoende aandacht voor mijn naaste. 

3. De weekend arts hield voldoende rekening met de persoonlijke wensen 

van mijn naaste  

4. De weekend arts was beleefd tegen mij. 

5. De weekend arts luisterde voldoende aandachtig naar mij. 

6. De weekend arts nam mij serieus. 

7. De weekend arts had voldoende tijd voor mij. 

8. De weekend arts betrok mij voldoende bij besluiten rond de 

zorgverlening van mijn naaste. 

9. De weekend arts hield rekening met mijn wensen ten aanzien van de 

zorg voor mijn naaste. 

10. De weekends arts legde dingen op een begrijpelijke manier uit. 

11. De weekend arts gaf voldoende uitleg over de voor- en nadelen van 

behandelingen. 

12. De weekend arts gaf voldoende informatie over het te verwachten 

ziekte verloop van mijn naaste. 

13. De weekend arts was deskundig. 

14. De zorg van de weekend arts sloot voldoende aan bij de zorg van 

andere hulpverleners die mijn naaste heeft gekregen. 
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Tabel 14: Oordeel stellingen door naasten 

 Gemiddelde score NWN 

Voldoende respect 4,00 (N=6) 

Voldoende aandacht 3,87 (8) 

Houd rekening met mijn wensen 
4,17 (6) 

beleefd 4,00 (8) 

aandachtig 3,87 (8) 

serieus nemen 3,75 (8) 

Voldoende tijd 3,87 (8) 

Betrok mij voldoende 3,87 (8) 

Rekening met mijn wensen 4,00 (8) 

Begrijpelijk 4,00 (7) 

Voldoende uitleg 3,43 (7) 

Voldoende informatie  3,33 (6) 

Deskundig 4,00 (8) 

sloot voldoende aan bij andere 

hulpverleners 3,87 (8) 

 

Patiënten 
Met medewerking van het palliatief netwerk NWN werd geprobeerd om ook 

respons van patiënten te verwerven. Dit is in niet voldoende mate gelukt. 

Belangrijkste redenen hiervoor zijn de slechte gezondheidstoestand van de 

patiënten en de afhankelijkheid van andere zorgverleners bij de verspreiding van de 

vragenlijsten. 

7 Analyse van de patiëntenregistraties 
 

 

Onderdeel van het onderzoek was het analyseren van geregistreerde patiëntenzorg 

aan terminale patiënten tijdens het weekend. Hiervoor werden drie populaties 

geselecteerd en met elkaar vergeleken: zorgregistratie gegevens van de artsen van de 

PZ dienst, gegevens uit dezelfde periode van de artsen van de CHP Delft (parallelle 

vergelijking) en gegevens van de CHP NWN uit de periode voordat er een PZ 
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dienst was (historische vergelijking). De werkwijze hierbij wordt in dit hoofdstuk 

uiteengezet. 

  

7.1 De werkwijze in stappen 

In een eerste stap zijn in samenspraak met Labelsoft (leverancier van beide 

pakketten) drie populaties geïsoleerd die voor de vergelijking nodig zijn. Na een 

eerste scan door de onderzoekers werden hypothesen gemaakt over de mogelijk 

onderscheidende kenmerken. De hypothesen droegen bij aan de inductieve kant 

van de bepaling van de meetpunten. Dit geldt tevens voor een gesprek met de PZ 

artsen dat plaatsvond om hen te vragen de belangrijkste kenmerken van hun eigen 

beoordeling van de PZ dienst te geven.   

 

In een tweede stap hebben de onderzoekers op basis van deze inductieve gegevens 

en daarnaast de gegevens uit de genoemde richtlijnen (deductief), vijf meetpunten 

benoemd, die op de volgende pagina’s worden omschreven. 

 

In de derde stap werden drie artsen met landelijke bekendheid op het gebied van 

palliatieve zorg17 gevraagd in een panel de beoordeling uit te voeren. In 

samenspraak met de leden van het artsenpanel werden de meetpunten vastgesteld 

en voorzien van ‘schalen’ waarmee  de beoordeling kan worden gescoord. Er werd 

gebruik gemaakt van de meest bekende schaal: de 10 punts schaal.  

 

In de vierde stap hebben wij de aanpak getest en is de toepassing van de 

beoordelingscriteria afgestemd tussen de panelleden onderling door het uitvoeren 

van een open en plenaire testbeoordeling en vervolgens van een schriftelijke 

proefbeoordeling van 10 registraties. De bespreking van de verschillen leidde tot 

meer convergentie in de weging van de factoren.  

 

In de vijfde stap vond de uitvoering van de beoordeling van de gehele populatie 

door de panelleden plaats.  

 

In een slotbijeenkomst werden de verwerkte gegevens besproken en de 

onverklaarde beoordelingsverschillen volgens een vastgestelde werkwijze tot een 

uitkomst gebracht. De conclusies naar aanleiding van de analyses van 

registratiegegevens werden met de panelleden besproken. (stap zes). Uiteindelijk 

kon over alle beoordelingen voldoende (<2 punten verschil) overeenstemming 

worden bereikt.   

 

7.2 Legenda bij de meetpunten 
Op basis van de analyse van de tien proefregistraties zijn de volgende specificaties 

gemaakt: 

1. Toevoeging ‘Totaalindruk’ om de indruk van de algehele kwaliteit en 

adequaatheid van de verleende zorg te kunnen geven. Door de proefmeting zijn 
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de panelleden tot meer afstemming van hun kwaliteitsnormen gekomen.  

 

2. Herkenbaarheid SOEP elementen toepassen als criteria bij de beoordeling van 

de kwaliteit van de registratie zelf. 

 

3. De palliatieve zorgkenmerken ‘anticiperend, multidimensionaal en 

multidisciplinair’, blijken in meerdere gevallen door de weekendsituatie minder 

van toepassing. Als dat het geval is wordt een 6 ingevuld.  

De 6 wordt bij deze meetpunten beoordeeld als: ‘toereikend, adequaat gezien de 

situatie’. De 6 biedt dus de mogelijkheid om zorg waarbij geen aandacht aan 

deze dimensies werd besteed, maar dit – gezien de situatie – ook geen punt is, te 

beoordelen. De scores 5 en minder blijven voorbehouden aan die situaties 

waarin de beoordelaar vindt dat aan deze dimensies meer of veel meer aandacht 

had moeten worden besteed. Voor 7 en meer geldt uiteraard een positieve 

waardering in verschillende gradaties.  

 

7.3 Evaluatie meetpunten 

De volgende zes meetpunten werden bepaald. In de kolom ‘Evaluatie’ is toegevoegd 

wat de ervaringen met het betreffende criterium waren. 

 

 

Meetpunt 

 

Toelichting 

 

Toepassing 

 

 

Evaluatie 

 

1. Kwaliteit 

van de 

registratie 

 

 

De kwaliteit van de registratie is 

op zichzelf een algemeen 

complicerend punt. Zeer goede 

zorg kan slecht geregistreerd 

worden. Daarnaast is het echter 

mogelijk ook een 

onderscheidend kenmerk. Een 

arts die meer aandacht heeft 

voor palliatieve zorg, zal daar 

ook in de registratie blijk van 

geven. We willen dit toetsen.  

 

 

De kwaliteit van 

registreren wordt vnl. 

beoordeeld op de 

herkenbaarheid van 

de SOEP elementen 

 

Goede kwaliteit van de 

registratie leidt tot een 

positiever oordeel, zo 

blijkt. De aandacht die 

gegeven wordt aan de 

registratie van de zorg 

versterkt de indruk van 

goede kwaliteit van de 

zorg zelf.  

 

2. Anticiperen 

 

 

Een belangrijk aspect van 

palliatieve zorg is het anticiperen 

op wat er komen gaat. Niet 

alleen een vraag om verandering  

 

Maakt de  

arts een afspraak over 

wat er moet gebeuren, 

als zich iets 

 

Blijkt een duidelijk 

onderscheidend 

kenmerk. Beperkt de 

huisarts zich tot het  
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Meetpunt 

 

Toelichting 

 

Toepassing 

 

 

Evaluatie 

van de medicatie  

beantwoorden, maar ook 

anticiperen op wat er de 

komende dagen zou kunnen 

gebeuren.  

Belangrijk hierbij is ook het 

bieden van de continuïteit van 

zorg tijdens het weekend, die de 

PZ dienst beter beoogt te 

realiseren dan de reguliere post.   

 

voorzienbaars 

voordoet? Of geeft hij 

er blijk van verder te 

kijken dan de directe 

aanleiding voor het 

beroep op de 

huisartsenpost?  

 

in de hulpvraag 

verwoorde probleem, 

of geeft hij er blijk van 

verder te hebben 

gekeken en de patiënt 

en naaste daarop voor 

te bereiden?   

 

3. Multidi-

mensionaal 

 

 

In welke mate is er sprake van 

aandacht voor de lichamelijke, 

sociale, psychische en spirituele 

aspecten van de patiënt? 

Ondanks de beperking van een 

waarnemend arts tijdens het 

weekend kan dit een  

onderscheidend kenmerk zijn, 

bijvoorbeeld door de aandacht 

die gegeven lijkt te worden aan 

de patiënt en de naaste.  

 

 

Is door de arts – 

gezien de situatie – in 

voldoende mate 

aandacht gegeven aan 

andere dan 

lichamelijke 

dimensies?  

 

 

Hoewel er zich in de 

weekenden veel 

situaties voordoen 

waarin dit redelijker-

wijs niet meer verwacht 

kan worden, blijkt dit 

toch een goed  

onderscheidend 

kenmerk te zijn.   

 

 

4. Multidisci-

plinariteit 

 

Palliatieve zorg is netwerkzorg, 

dat wil zeggen dat aandacht voor 

benutting van andere disciplines 

en de palliatieve infrastructuur, 

hetzij door instructie, 

consultatie, verwijzing of 

samenwerking, belangrijk is.   

 

 

 

 

Is door de arts - gezien 

de situatie - voldoende 

aandacht gegeven aan 

de communicatie met 

en/of inzet van 

andere zorgverleners? 

 

Door de vaak 

bijzondere weekend 

situatie blijkt dit 

criterium in minder 

gevallen toepasbaar en 

daarmee minder 

onderscheidend in de 

kwaliteits-beoordeling 

te zijn. 

 

5. Kwaliteit 

medisch 

handelen, 

inzet van 

middelen 

 

Wat is de kwaliteit van het 

medisch handelen en van de 

medicatiekeuze? In welke mate 

geeft de arts er blijk van op de 

hoogte te zijn van middelen die 

in de palliatieve fase kunnen 

worden ingezet en neemt hij 

beslissingen die kunnen 

bijdragen aan de kwaliteit van 

leven? Of laat de arts 

mogelijkheden onbenut en 

beperkt hij zich bijvoorbeeld 

teveel tot de ophoging van de 

dosering van een bestaand 

medicijn?  

 

 

Beoordeling inzet van 

medicatie en/of 

overige middelen. 

 

 

 

Dit blijkt bij de 

beoordeling een zeer 

belangrijk criterium te 

zijn. Heeft de arts uit 

een medisch, palliatief 

oogpunt adequaat 

gehandeld? 

 

 

6. Visite 

 

  

Heeft de arts de 

patiënt bezocht of 

volstond hij met een 

telefonische 

 

Het niet uitvoeren van 

een visite bij een vraag 

van een terminale 

patiënt blijkt de 
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Meetpunt 

 

Toelichting 

 

Toepassing 

 

 

Evaluatie 

afhandeling? dienstdoende arts door 

het panel over het 

algemeen zwaar te 

worden aangerekend en 

tot een lage beoordeling 

te leiden.   

 

 

7. Totaal-

indruk 

 

 

 

 

 

 

 

  

Algemene 

beoordeling van de 

kwaliteit van de  

verleende zorg, gezien 

de zorgvraag tijdens 

het weekend 

 

 

Blijkt tevens zeer 

belangrijk. Niet voor 

niets werd dit criterium  

naar aanleiding van de 

proefmeting 

toegevoegd. Uit de 

besprekingen blijkt 

voor beoordelaars het  

‘gevoel’ over de gehele 

situatie toch zeer 

belangrijk te zijn bij de 

beoordeling van hoe de 

arts gehandeld heeft.  

 

 

 

7.4 Interpretatie beoordeling registratiegegevens  

De vergelijking van patiëntregistraties vond plaats om indicaties voor 

kwaliteitsverschillen te verwerven over de verleende palliatieve zorg. Deze 

benadering heeft duidelijke beperkingen.  

In de eerste plaats omdat de kwaliteit van de registratie over het algemeen laag is en  

daardoor het zicht op de kwaliteit van de zorg vermindert. Elke huisarts weet dat 

aandacht voor de registratie vaak tekort schiet en er onder summier geregistreerde 

casussen, intensieve zorgverlening schuil kan gaan.  

In de tweede plaats door de kwantitatieve beperkingen van de populatie (< 60) die 

door de drie experts werden beoordeeld.  

 

Aan de andere kant denken wij dat het de moeite waard is om bij een moeilijk 

toegankelijk onderwerp als ‘kwaliteit van zorg’ andere bronnen te benutten dan de 

gangbare vragen naar meningen, die eveneens een evidente beperking hebben. Bij 

de interpretatie van de uitkomsten moet hier wel rekening mee gehouden worden.  

 

Zo is een beoordeling van geregistreerde zorg door een huisarts met speciale 

expertise iets anders dan een tevredenheidsmeting van patiënten. Zoals bekend 

schommelen tevredenheidsmetingen bij een tienpuntschaal over het algemeen rond 

de 7. Bij een beoordeling door een professionele expert ligt dat duidelijk anders. 

Deze professionals zijn duidelijk kritischer. Aan de hand van de testbeoordelingen 

heeft de afstemming van de normering ook de nodige tijd gevraagd. Belangrijk was 
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dat de panelleden een gemeenschappelijke waarderingsgrondslag ontwikkelden. 

Deze spitste zich in het bijzonder toe op de vraag op grond waarvan men de 

verleende zorg voldoende (6) of onvoldoende vond.  

 

Dat is dan ook de reden dat de beoordeling rond de 6 schommelen en niet –zoals 

bij meningsonderzoeken gangbaar is – rond de 7. Tenslotte: hoewel het een 

tienpuntschaal betreft heeft geen van de panelleden een beoordeling hoger dan 8 

gegeven.  

 

7.5 Uitkomsten vergelijking registratiegegevens  

De vergelijking van patiëntregistraties van de CHP NWN met en zonder PZ dienst 

en met de CHP Delft, levert verschillen op in het voordeel van de PZ dienst. De 

verbeteringen die gerealiseerd zijn binnen de CHP NWN door de PZ dienst ten 

opzichte van de periode ervoor zijn significant: van 5,15 naar 6,10.  Voor de CHP 

NWN betekent de PZ dienst dus een duidelijke verbetering in de kwaliteit van 

zorg aan terminale patiënten tijdens de weekenden.  

 

 

In vergelijking met de CHP Delft (5,85) scoort de PZ dienst iets beter, maar niet 

significant.  Belangrijk hierbij is wel dat het verschil juist gaat om een beoordeling 

van onder of boven het voldoende niveau.   

  

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

Delft 2014, N=13 PZ dienst 2014, N=29 Schiedam 2012, N=15

Gemiddelde beoordeling
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8 Onderzoek naar vermijdbare ziekenhuis 

opnames 
 

Onderzoek laat zien dat in Nederland ongeveer de helft van de patiënten in de 

laatste drie levensmaanden nog één of meerdere keren wordt opgenomen18. 

Een vermijdbare opname betekent minder goede zorg: uit onderzoek19 blijkt dat 

75% van de terminale patiënten thuis wil overlijden, bij slechts een derde gebeurt 

dat daadwerkelijk. Opname van palliatieve patiënten betekent bovendien onnodige 

behandelingen en ligdagen en kan leiden tot onnodig overlijden in het ziekenhuis. 

Dit laatste wordt gezien als een primaire indicator van gebrek aan kwaliteit van 

palliatieve zorg ergens in het palliatieve netwerk20. 

 

8.1 Aanwijzingen uit de literatuur  

Het is aannemelijk dat een voorziening als een PZ dienst kan bijdragen aan het 

verminderen van vermijdbare opnames.  

Zo zijn er aanwijzingen in de literatuur dat minder palliatieve patiënten tijdens de 

avond-, nacht en weekenden (ANW) door dienstdoende huisartsen naar het 

ziekenhuis zouden worden verwezen indien er meer tijd en kennis beschikbaar was 

geweest21.  

Ook wordt de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel als belangrijke factor 

genoemd om onnodige ziekenhuisopnames te voorkomen22.  

De waarneming van een vervangende huisarts in combinatie met het ontbreken of 

niet bekend zijn van een zorgplan voor de palliatieve fase, wordt eveneens een 

risicofactor genoemd die kan leiden tot vermijdbare opnames23. De waarnemend 

arts zal mogelijk als gevolg daarvan eerder overgaan tot verwijzing naar het 

ziekenhuis. Een arts van een PZ dienst is beter in staat om de hulpvraag in de 

context van de palliatieve fase te behandelen en te anticiperen op wat er de 

komende uren te komen staat. 

8.2 Vermijdbare opnames in NWN  
Ambitie van het onderzoek was dan ook mede om aanknopingspunten te vinden 

voor een vermindering van ziekenhuisopnames als gevolg van een verbetering van 

de palliatieve zorg door de PZ dienst tijdens de weekenden. Door Hans Braun, de 

oncoloog van het Vlietlandziekenhuis en Martine Folkersma - die haar afstuderen 

aan dit onderwerp wijdde - werd een analyse uitgevoerd van patiënten die in de 

relevante perioden binnen twee weken na opname in het ziekenhuis overleden.  

 

Binnen het beperkte bestek van dit onderzoek konden geen verschillen zichtbaar 

worden gemaakt. Zoals Martine Folkersma in haar rapportage schrijft:  

“Aangezien de PZ-dienst maar een kleine factor van invloed is geweest, en niet 

zozeer inspeelt op de verschillende dimensies van integratie binnen het netwerk, 

kan dat verklaren waarom de inzet ervan vooralsnog niet lijkt te hebben geleid tot 

een reductie van het aantal vermijdbare opnames. De PZ-dienst lijkt wel een 

positief effect te hebben op de kwaliteit van zorg”24. 
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Het onderzoek heeft inzicht gegeven in het aantal en de aard van vermijdbare 

ziekenhuisopnames in dit gebied. Er werden na verschillende filteringen 92 

patiënten geselecteerd en geanalyseerd die in het jaar voor en een jaar tijdens de PZ 

dienst door de CHP werden aangeboden.  

Hoewel geen verschillen tussen beide perioden konden worden geïdentificeerd 

leidde het onderzoek tot een aantal interessante uitkomsten: 

 

1. Over vermijdbaarheid van ziekenhuisopnames 

‘Vermijdbaarheid’ is een diffuus begrip. Er is nog weinig eenduidige literatuur over 

de vermijdbaarheid van ziekenhuisopnames. Een opname vraagt een medische 

beoordeling die altijd in de context moet worden gezien van de zorgvraag, de 

situatie en behandelgeschiedenis van de patiënt. Dit maakt ‘vermijdbaarheid’ een 

begrip dat zeer vatbaar voor discussie. Door het onderzoeksteam werd 

vermijdbaarheid geoperationaliseerd als de medische onwenselijkheid van een 

ziekenhuisopname. Wanneer medische behandeling niet meer zinvol werd geacht, 

werd de opname als vermijdbaar geïdentificeerd. 

 

2. Percentage vermijdbare opname hoog 

Van de populatie bleek 37% naar het oordeel van het onderzoeksteam een te 

vermijden opname. Rekening houdend met het hiervoor genoemde begripsmatige 

voorbehoud, betekent dit dus een substantieel volume waarbinnen door verbetering 

van de zorg en de communicatie over de zorg tussen de tweede en de eerste lijn, 

winst gehaald zou kunnen worden.  

  

3. Communicatie behandelbeperking onvoldoende. 

Een van de oorzaken van mogelijk onterechte ziekenhuisopnames is communicatie 

over het ziekteproces van de patiënten zodat geen anticiperend beleid kan worden 

gevoerd. Uit het onderzoek bleek dat bij maar 26% van de patiënten een 

behandelbeperking was gedocumenteerd. Slechts in 10% van de gevallen was over 

de behandelbeperking met de eerste lijn gecommuniceerd.  

 

4. Vermijdbare ziekenhuisopnames breed over de disciplines verspreid. 

 In het licht van het gegeven dat palliatieve zorg vaak in verband wordt gebracht met 

oncologie, is het een opvallende uitkomst dat uit deze analyse blijkt dat bij slechts 

26% van de vermijdbaar opgenomen patiënten sprake is van onderliggende 

maligniteit. Hartfalen (35%), co morbiditeit (18%) en COPD (15%) zijn in deze 

populatie eveneens sterk vertegenwoordigd.  

  

5. Analyse patiëntgegevens belangrijk voor transmurale samenwerking 

De analyse van binnen twee weken na opname in het ziekenhuis overleden 

patiënten kan een belangrijk startpunt zijn voor de verbetering van de transmurale 

samenwerking. Meer nog dan een mogelijke objectieve waarde van de cijfers 38% 

vermijdbare opname en 10% communicatie met de eerste lijn, zijn dit immers 

belangrijke aangrijpingspunten voor een dialoog tussen de eerste en de tweede lijn 

over de verbetering van de samenwerking en communicatie over palliatieve 
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patiënten.  

 

De ontoereikende informatievoorziening aan de eerste lijn was voor het 

Vlietlandziekenhuis aanleiding de communicatie over de behandeling 

beperkende codes te verbeteren.  

Door de onderzoekers werd aanbevolen de analyse van vermijdbare 

ziekenhuisopnames, voorwerp van gesprek te laten zijn tussen specialisten 

en huisartsen. Door meer inzicht in de typologie van vermijdbare casussen 

per discipline kan de samenwerking transmuraal verbeterd worden en de 

hoeveelheid vermijdbare ziekenhuisopname worden verlaagd.      
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Onderzoek verbetering palliatieve zorg tijdens de avond, 

nacht en weekenddiensten in NWN 

‘Onderzoek naar palliatieve zorg van de Huisartsenpost NWN gestart’  

In juni is het onderzoek gestart naar de zorg voor palliatieve patiënten tijdens de 

weekenddiensten van de Centrale Huisartsenpost NWN. De post startte in 2012 

met een aangepaste dienst voor palliatieve patiënten. Het onderzoek gaat de 

meerwaarde van deze aanpak in beeld brengen door een evaluatief onderzoek dat 

wordt uitgevoerd door onderzoekers van Bureau Obelon Rotterdam en de afdeling 

iBMG van de Erasmus universiteit.  

Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van het Achmea/Theia 

fonds en het Noletfonds uit Schiedam.  

 

Aanleiding 
Landelijk is bekend dat zorgvragen van palliatieve patiënten tijdens de avond, nacht 

en weekenden, speciale aandacht vragen. In de meeste gevallen is de eigen huisarts 

er, maar als die zich moet laten vervangen door een huisarts van de post, stelt dit 

bijzondere eisen. Zo kan er meer tijd nodig zijn of is gespecialiseerde kennis nodig. 

Uit landelijk onderzoek is gebleken dat het ontbreken hiervan tot onnodige 

ziekenhuisopnames kan leiden, waardoor patiënten een grote kans lopen in het 

ziekenhuis te overlijden en niet thuis, zoals de meeste mensen willen. Voor de 

CHP NWN was dit in 2012 reden om een experiment te starten met een aangepaste 

dienst voor palliatieve patiënten. Deze dienst (‘de PZ dienst’) maakt het mogelijk 

dat de dienstdoende arts voldoende tijd heeft voor de palliatieve patiënt en diens 

naasten. Bovendien waarborgt de dienst dat de arts die de zorg verleent veel 

ervaring heeft met palliatieve zorg.  

 

Initiatiefgroep 
Het onderzoek is opgezet door een initiatiefgroep waar behalve de CHP, het 

palliatief netwerk NWN, het Vlietlandziekenhuis en de Argoszorggroep deel van 

uitmaken.  

 

Het onderzoek 
De onderzoekers halen hun informatie uit (geanonimiseerde) patiëntgegevens, uit 

aanvullende registraties en uit interviews. Patiënten, hun naasten en behandelaars 

zullen worden benaderd om de verleende zorg door de PZ dienst te beoordelen. 
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Zowel de zorgverlening tijdens de onderzoeksperiode, als de periode dat de CHP 

nog geen ‘PZ dienst’ had, worden onderzocht. Bovendien zullen de gegevens met 

die van een andere Huisartsenpost vergeleken worden. 

 

Het onderzoek wil de meerwaarde van de aanpak van de CHP NWN laten zien. 

Het zal niet alleen een rapport opleveren maar wil ook - waar mogelijk - lopende 

het onderzoek bijdragen aan de verbetering van de zorgketen.   

Het in juni gestarte project loopt tot het einde van 2014. 

 
Informatie   
Het onderzoeksteam bestaat uit Jeroen van Wijngaarden (EUR), Peet Pols (Obelon) en Ad Standaart (Obelon, 

projectleider). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Bureau Obelon tel. 0104127977, met Peet Pols 

p.pols@obelon.nl of Ad Standaart a.standaart@obelon.nl  

  

mailto:p.pols@obelon.nl
mailto:a.standaart@obelon.nl
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 ‘Onderzoek  naar onterechte  opnames’.  

Effect van PZ team huisartsen  van de Centrale Huisartsenpost 
Nieuwe Waterweg Noord  tijdens  weekenddiensten. Dr. H. Braun. 
 

 

Geachte aanwezigen, 

 
Er is discussie over de betekenis van sterftecijfers in de ziekenhuizen. Specialisten in 
Zwolle gaven aan dat veel van de in het ziekenhuis overleden patiënten daar 
eigenlijk niet zouden moeten worden opgenomen. De ziekenhuisopnames voegden 
waarschijnlijk niets toe aan de kwaliteit van de laatste fase van hun leven. Deze 
patiënten zouden eerder in hun ziektebeloop kunnen worden begeleid naar een 
palliatief traject met keuzes voor behandelingen met als doel goede kwaliteit van 
leven. Het gaat niet alleen om oncologische patiënten, maar ook om hartfalen, 
copd, neurologische en geriatrische aandoeningen. 
 
Een van de oorzaken van mogelijk onterechte ziekenhuisopnames is communicatie 
over het ziekteproces van de patiënten zodat geen anticiperend beleid kan worden 
gevoerd. De patiënt wordt dan buiten kantooruren opgenomen via de CHP en 
komt snel daarna in het ziekenhuis te overlijden. 
 
In de Regio Nieuwe Waterweg Noord is sinds de jaren tachtig een palliatief 
netwerk actief (foto). Het heeft zich ontwikkeld tot een transmurale organisatie 
waar hulpverleners met elkaar  palliatieve zorg verlenen. Het netwerk wordt 
beschreven als een van de zes goede voorbeelden in het rapport Zorgmarkt Advies 
van Marc Soeters en Gerrold Verhoeks (2013). 
 
In het onderzoek dat ik presenteer wordt de vraag gesteld voor welke patiënten een 
opname misschien had kunnen worden voorkomen en welke rol communicatie 
tussen eerste en tweede lijn daarin kan hebben gespeeld. 
Bovendien wordt onderzocht of de inzet van een palliatief zorgteam van huisartsen 
in het weekend invloed heeft gehad. Dit team is gestart in mei 2012 en de periode 
van 1 jaar daarvoor en 1 jaar daarna zijn vergeleken. 
Hiervoor zijn gegevens van patiënten verzameld die opgenomen zijn gedurende het 
weekend in het Vlietland Ziekenhuis en binnen 10 dagen na opname zijn 
overleden.  
 
In de onderzoeksperiode van 2  jaar zijn 687 patiënten overleden in het Vlietland 
Ziekenhuis waarvan 531 binnen 10 dagen na opname. Daarvan 279 in de nacht, 
avond en weekend uren  (NAW) en daarvan weer 237 voor de specialismen interne, 
cardiologie, longziekten, neurologie of geriatrie als hoofdbehandelaar. Daarvan 
weer  101 in de  weekendperiode van zaterdag 8.00 tot maandag 8.00 uur. Een 
aantal van hen werd niet via de CHP aangeboden zodat uiteindelijk de gegevens 
van 92 patiënten nader werden onderzocht.  
 
Voor de bekende patiënten is onderzocht of in de periode voorafgaand aan de 
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opname een behandel beperkende code bekend was in het ziekenhuis en of die ook 
was gecommuniceerd met de huisarts.  Op grond van voorhanden zijnde medische  
informatie wordt voorgesteld dat sprake zou kunnen zijn van een vermijdbare 
opname.  
 
Van de 92 patiënten die zijn opgenomen in het weekend via de CHP voor de 
beschouwende specialismen en binnen 10 dagen na opname waren overleden was in 
34 gevallen sprake van een te vermijden opname naar het oordeel van het 
onderzoeksteam. In 24 was een behandelbeperking gedocumenteerd in de 
voorafgaande periode die weer slechts in 9 gevallen was gecommuniceerd met de 
eerste lijn.  
 
Dit gebrek aan informatie  is een verbeterpunt zodat  geanticipeerd kan worden op 
de beste keuze van patiënt wanneer een palliatieve begeleiding aan de orde is.  Het 
Vlietland werkt hieraan met het model van het wekelijks MDO palliatieve zorg.  
Opvallend is verder dat bij 9 van de 34 vermijdbare opnames sprake was van een 
onderliggende maligniteit. 
 
De inzet van het PZ team in het tweede jaar van de observatieperiode heeft niet 
geleid tot een afname van de door ons geregistreerde vermijdbare opnames: 14 van 
de 34 in het jaar voor de start en 20 van de 34 in het eerste jaar dat het team 
functioneerde. Het is de vraag of opnames in het palliatieve traject ook altijd 
vermijdbaar zijn. Beter kan gekeken worden naar de kwaliteit van deze laatste 
levensfase en daarnaar wordt in de regio Nieuwe Waterweg Noord een onderzoek 
gedaan. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
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 Onderzoeksgroep 01-05-2011 tot 

01-05-2013 

01-05-2011 tot 

01-05-2012 

01-05-2012 tot  

01-05-2013 

Overleden totaal 687 344 343 

Binnen 10 dagen na opname 531 255 276 

NAW uren binnen 10 dagen 279 140 139 

NAW Card, Int, Long, Neu, 

Ger 

237 117 120 

Weekend uren 101 46 55 

Via CHP weekend uren 92 42 50 

 

Hoofdbehandelaar Aantal Vermijdbaar Code  intern Code  extern Maligniteit 

Cardio 29 9 9 3 0 

Interne 31 12 7 3 5 

Geriatrie 9 7 5 3 0 

Long 6 4 2 0 3 

Neuro 17 2 1 0 1 

 92 34 24 9 9 
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Aantal 

 jaar 1 

Aantal 

 jaar 2 

Vermijdbaar 

 jaar 1 

Vermijdbaar  

jaar 2 

42 50 14 20 

 

Doodsoorzaak vermijdbare opnames Aantal 

Maligniteit 9 

COPD  5 

Hartfalen  12 

Dementie + comorbiditeit 6 

CVA 1 

Overig 1 
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