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Samenvatting
Doel

Inzicht verkrijgen in de verschillen in acute zorg tussen oudere (≥ 65 jaar) en jongere patiënten (20-64 jaar). De acute-zorgketen

behelst de huisartsenpost, regionale ambulancevoorziening, ggz-crisisdienst, Spoedeisende Hulp en Eerste Harthulp.

Opzet

Retrospectief cohortonderzoek.

Methode

We gebruikten gegevens van alle acute-zorgcontacten uit de ‘Monitor Acute Zorgketen’ in Acute Zorgregio Oost uit april 2015 en

april 2016; het betrof 84.647 zorgcontacten van 55.061 patiënten. We definieerden ketenzorgcontact als meerdere acute-

zorgcontacten met verschillende zorgaanbieders binnen de acute-zorgketen en onderscheidden dit van eenmalig of herhaaldelijk

zorgcontact met een enkele acute-zorgaanbieder. We onderzochten verschillen in ingangsklachten, diagnoses, doorlooptijd,

ziekenhuisopnames en overlijdens in de ketenzorg.

Resultaten

Een acute-zorgcontact was bij oudere patiënten frequenter een ketenzorgcontact dan bij jongere patiënten (26 vs. 16%; p �

0,0001). Bij ouderen werd vaker de diagnose ‘CVA’, ‘pneumonie’ of ‘exacerbatie van COPD’ gesteld, terwijl jongere patiënten vaker

enkelvoudige contusies en buikklachten hadden. De ketendoorlooptijd was langer bij oudere dan bij jongere patiënten (mediaan

verschil: 33 min; 95%-BI: 25-40). Ouderen werden vaker opgenomen in het ziekenhuis (71 vs. 39%; p < 0,0001) en de sterfte onder

ouderen was hoger (2,0 vs. 0,5%; p < 0,0001).

Conclusie

Oudere patiënten in de acute-zorgketen hebben vaker en langer ketenzorgcontact en zij presenteren zich met complexere en

levensbedreigende ziektebeelden dan jongere patiënten. Om ervoor te zorgen dat de acute-zorgketen voor het stijgend aantal

ouderen bereikbaar, beschikbaar en van voldoende kwaliteit blijft, moeten nieuwe oplossingsrichtingen verkend worden.

Ouderen hebben vaak acute zorg nodig. Bij acute zorg gaat het om een situatie waarin de patiënt een onvoorziene of onmiddellijke

behoefte heeft aan diagnostiek en behandeling van een acute klacht. Het betreft niet alleen patiënten die kans hebben op

onmiddellijk overlijden of dreigende irreversibele gezondheidsschade, maar ook patiënten die ongerust zijn of die pijn of een ander

ernstig ongemak ervaren.1-3 In Nederland bezoekt jaarlijks 1 op de 5 mensen van ≥ 65 jaar de huisartsenpost (HAP) en de frequentie

van bezoek aan de HAP neemt toe met de leeftijd.4 Eenzelfde beeld tekent zich af op de SEH,5,6 waar 1 op de 4 bezoekers ≥ 65 jaar is.

Bij de regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) is 1 op de 3 patiënten ≥ 75 jaar.7 Gedetailleerdere cijfers over het zorggebruik

van ouderen in de acute-zorgketen zijn echter onbekend.

Landelijk en regionaal staan de bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de acute zorg onder grote druk door het stijgend aantal

acute-zorgcontacten,7-11 hoewel er regionale verschillen zijn.12-15 De groeiende vraag naar acute zorg leidt niet alleen tot meer

drukte bij acute-zorgaanbieders – waaronder de HAP, RAV, ggz-crisisdienst, SEH en Eerste Harthulp (EHH) –, maar ook tot meer

drukte op de polikliniek, bij de huisarts en in de thuiszorg. Van alle SEH-afdelingen heeft 68% ten minste 2 keer per week te maken

met overmatige of gevaarlijke drukte (‘crowding’).16 De toename van het aantal acute-zorgcontacten kan deels verklaard worden

door de vergrijzing van de bevolking.15 Het vermoeden bestaat dat de zorg voor ouderen complexer is en de zorgzwaarte bij hen

hoger ligt,5,8,10 maar harde cijfers hierover ontbreken.

Het ‘Regionaal Overleg Acute Zorgketen’ (ROAZ) heeft als taak de bereikbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit van de acute-
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zorgketen te waarborgen.17 Het ROAZ van Acute Zorgregio Oost vroeg daarom inzage in het acute-zorggebruik van alle patiënten

van 20 jaar en ouder om de verschillen in acute zorg tussen ouderen en jongeren in kaart te brengen. De hypothese van dit

onderzoek is dat ouderen (gedefinieerd als patiënten ≥ 65 jaar) in de acute zorg meer en andere zorgvragen stellen dan jongere

patiënten (gedefinieerd als patiënten van 20-64 jaar). Daarbij geven we specifiek aandacht aan het aantal zorgcontacten en de

verschillen in ingangsklachten, diagnoses, doorlooptijd, en het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens.

Methode

Onderzoeksopzet en studiepopulatie

We verrichtten een retrospectief cohortonderzoek naar het zorggebruik in de acute zorg, gebaseerd op gegevens uit de ‘Monitor

Acute Zorgketen’ van Acute Zorgregio Oost (https://acutezorgregiooost.nl). Het onderzoek was niet WMO-plichtig (Commissie

Mensgebonden Onderzoek Regio Arnhem-Nijmegen, referentie 2018-4780). Via de ‘Monitor Acute Zorgketen’ verzamelden we

gegevens van alle patiënten met een acute-zorgvraag in april 2015 of april 2016. De onderzoekspopulatie in deze studie betrof

patiënten ≥ 20 jaar die een acute-zorgvraag stelden bij één of meerdere acute-zorgaanbieders. Het betrof gegevens van 5 HAP’s, 2

RAV’s, 6 SEH-afdelingen, 6 EHH-afdelingen en 2 ggz-crisisdiensten in Acute Zorgregio Oost.18 In Acute Zorgregio Oost wonen circa

1,2 miljoen mensen (bron: CBS, http://statline.cbs.nl/statweb), van wie in het peiljaar 2016 59% 20-64 jaar en 18% ≥ 65 jaar was.

Gegevensverzameling

We gebruikten routinematig verzamelde gegevens uit bestaande digitale registratiesystemen van de deelnemende organisaties.

De Monitor Acute Zorgketen verzamelde gegevens over patiëntkenmerken (leeftijd en geslacht), ingangsklachten – als vrije tekst

(RAV, EHH en ggz-crisisdienst) of geclassificeerd volgens het Nederlands Triage Systeem (HAP en SEH) of het Manchester Triage

Systeem (SEH) –, de dbc van de acute opvang (SEH en EHH), de zorggegevens (verwijzer en doorverwijzing), en de datum en tijd van

de melding van de zorgvraag en het einde van het zorgcontact.18-21 In overleg met de betrokken zorgorganisaties bepaalden we

welke routinematig verzamelde gegevens in hun bestaande registratiesysteem het beste inzicht gaven in de vaste set van

variabelen in de Monitor Acute Zorgketen. Voorafgaand aan de analyses voerden we conversies uit, om gegevens te uniformeren en

te standaardiseren. De organisaties leverden gegevens aan via een vertrouwde derde partij.22 Indirect herleidbare

patiëntgegevens, zoals de geboortedatum, werden aan de bron versleuteld door iedere patiënt een unieke identificatiecode te

geven. Deze procedure zorgde ervoor dat we uitsluitend gepseudonimiseerde gegevens ontvingen. Tegelijkertijd maakte de unieke

identificatiecode het mogelijk om een individu door de hele acute-zorgketen te volgen zonder dat persoonsgegevens nodig waren.

Gegevensanalyse

We voerden analyses uit op patiëntniveau met het statistische programma SPSS (versie 25). Door de unieke identificatiecodes uit

verschillende gegevensbestanden aan elkaar te koppelen, onderzochten we welk contact iedere patiënt had in de acute-zorgketen.

De tijdspanne waarbinnen zorgcontacten werden gegroepeerd tot 1 episode was 48 h. We categoriseerden patiënten in: (a)

patiënten met eenmalige zorgcontacten binnen 1 episode; (b) patiënten met meermalige contacten met dezelfde zorgaanbieder

binnen 1 episode, bijvoorbeeld 2 maal binnen 48 h met de HAP; en (c) patiënten met ketenzorgcontacten, gedefinieerd als contact

met meerdere zorgaanbieders in de acute-zorgketen binnen 1 episode. We onderzochten verschillen in het aantal

ketenzorgcontacten en het aantal stappen in de zorgketens tussen ouderen en patiënten in de jongere referentiegroep, en testten

statistische significantie met de c2-toets. Voor de zorgketens waarbij de patiënt de SEH of EHH bezocht extraheerden we de

ingangsklacht uit de geclassificeerde ingangsklachten, de diagnose uit de dbc’s en de opnamegegevens uit de zorggegevens over

doorverwijzing. We analyseerden verschillen in ingangsklachten, diagnoses, het aantal ziekenhuisopnames en mortaliteit tussen

ouderen en patiënten in de jongere referentiegroep op een beschrijvende manier en met de c2-toets. Voor alle zorgketens

onderzochten we de doorlooptijd van patiënten vanaf de starttijd van het eerste ketenzorgcontact – bijvoorbeeld bij de HAP – tot

de eindtijd van het laatste ketenzorgcontact – bijvoorbeeld wanneer de patiënt uiteindelijk van de SEH naar huis ging. Het verschil

in mediane doorlooptijd tussen de leeftijdsgroepen en het bijbehorende 95%-betrouwbaarheidsinterval werden berekend met de

Hodges-Lehmann-procedure. Statistische significantie werd getest met de Mann-Whitney U-toets.

Een p-waarde ≤ 0,05 werd beschouwd als statistisch significant. Het aantal ontbrekende gegevens varieerde per zorgaanbieder en

per variabele. Bij de analyses werden patiënten met ontbrekende gegevens niet meegenomen.

Resultaten

In totaal werden 84.647 acute-zorgcontacten geïncludeerd, waarvan 32.155 (38%) van ouderen en 52.492 (62%) van patiënten in

de jongere referentiegroep. Doordat sommige patiënten meerdere malen een zorgcontact hadden, betreft het 19.338 ouderen en
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35.723 patiënten in de jongere referentiegroep.

Eenmalig en meermalig acute-zorgcontact

Ouderen hadden minder vaak een eenmalig acute-zorgcontact dan patiënten in de jongere referentiegroep (12.841 (66%) vs.

27.349 (76%), p � 0,0001). Ouderen hadden ongeveer even vaak herhaaldelijk contact met dezelfde zorgaanbieder, hoewel het

numeriek geringe verschil wel statistisch significant was (1443 (8%) vs. 2459 (7%), p = 0,004).

Ketenzorgcontacten

Ouderen met een acute-zorgvraag hadden in vergelijking met de jongere referentiegroep vaker ketenzorgcontact (5054 (26%) vs.

5914 (16%), p-waarde � 0,0001). Dit ketenzorgcontact betrof voor de meeste patiënten (92%) 1 episode in de meetmaand; in beide

leeftijdsgroepen had een kleine minderheid van circa 8% van de patiënten ≥ 2 episodes met ketenzorgcontact. Ouderen doorliepen

ten opzichte van jongere patiënten wel vaker een extra stap binnen 1 zorgketen, bijvoorbeeld van de HAP via de RAV naar de SEH

in plaats van direct via de RAV naar de SEH (figuur 1).

Ingangsklachten en diagnoses

In de acute-zorgketen presenteerden ouderen zich met andere ingangsklachten dan patiënten in de jongere referentiegroep.

Ouderen hadden vaker ingangsklachten gerelateerd aan bedreigde vitale functies, zoals kortademigheid (10 vs. 5%, p � 0,0001) en

neurologische uitvalsverschijnselen (4 vs. 2%, p � 0,0001). Ook hadden ouderen vaker meervoudige, atypische ingangsklachten,

zoals algehele malaise in combinatie met braken. De jongere patiënten presenteerden zich relatief vaker met klachten van of letsel

aan de extremiteiten (14 vs. 8%, p � 0,0001) en buikpijn (8 vs. 4%, p � 0,0001).

In figuur 2 zijn de meest voorkomende diagnoses op de SEH weergegeven, uitgesplitst naar leeftijdsgroep. Er zijn weinig

overeenkomsten tussen de top 10 van meest voorkomende diagnoses onder ouderen versus die van patiënten in de jongere

referentiegroep (p � 0,0001). Ouderen hadden vaker een CVA, pneumonie of exacerbatie van COPD, terwijl jongere patiënten

vaker de SEH bezochten met enkelvoudige contusies of voor beoordeling van buikklachten door een chirurg. 

Figuur 1
Ouderen hebben meer zorgcontacten in de acute-zorgketen

De figuur laat het aantal stappen in de acute-zorgketen per episode zien
voor patiënten met ketenzorgcontact, uitgesplitst naar leeftijdscategorie.
De cijfers in de kolommen geven het absolute aantal patiënten per categorie
weer.
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Ook op de EHH verschilde het patroon van diagnoses tussen ouderen en jongeren (figuur 3). Ouderen hadden vaker

hartritmestoornissen en acuut hartfalen, terwijl jongere patiënten vaker thoracale klachten van onbekende origine hadden (p �

0,0001). Samenvattend hadden ouderen vaker ernstiger levensbedreigende ingangsklachten en diagnoses dan patiënten in de

jongere referentiegroep.

Figuur 2
Ouderen bezoeken de SEH met andere ziektebeelden dan jongere patiënten

Deze top 10 van diagnoses op de SEH omvat 38% van alle diagnoses voor patiënten ≥ 65 jaar en 30% van alle diagnoses in de jongere leeftijdscategorie
De figuur geeft de diagnoses weer van 3369 ouderen en 3809 jongere patiënten met ketenzorgcontact. Eén patiënt kan meerdere diagnoses hebben; in
de figuur werden in beide leeftijdsgroepen respectievelijk 3809 en 4004 diagnoses opgenomen. Bij ouderen wordt statistisch significant vaker een CVA
of TIA, een pneumonie, COPD, multipele orgaanstoornissen, een heupfractuur of bacteriëmie of sepsis gediagnosticeerd, terwijl bij jongere patiënten
enkelvoudige contusies, algemene buikklachten voor de heelkunde, (auto)intoxicaties, enkelvoudige snijwonden, overige rupturen, distorsies van enkel of
voet en appendicitis vaker voorkomen (alle p-waarden: < 0,001).
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Doorlooptijd, opname en overlijden

In de tabel zijn de verschillen weergegeven tussen ouderen en de jongere referentiegroep in doorlooptijd van de acute-zorgketens.

Gerekend met alle ketenzorgcontacten was de doorlooptijd bij ouderen gemiddeld 33 min langer dan bij jongere patiënten (p �

0,0001). Het verschil in doorlooptijd liep uiteen per keten, variërend van bijvoorbeeld 9 min in de HAP-RAV-keten tot 1 h en 33 min

in de HAP-RAV-EHH-keten.

Ouderen die de SEH bezochten werden vaker opgenomen na een SEH-bezoek dan patiënten in de jongere referentiegroep (71 vs.

39%, p < 0,0001). Ook de mortaliteit was onder ouderen hoger (2,0 vs. 0,5%, p < 0,0001).

Beschouwing

Deze studie laat zien dat ouderen in de acute zorgketen vaker en langer ketenzorgcontact hebben en dat zij zich vaker presenteren

met complexere en levensbedreigende ziektebeelden dan jongere patiënten. Deze resultaten bevestigen de hypothese van dit

Figuur 3
Ouderen op de Eerste Harthulp hebben vaker hartritmestoornissen of acuut hartfalen dan jongere
patiënten

De meest voorkomende diagnoses op de Eerste Harthulp, uitgesplitst naar leeftijdscategorie
De figuur geeft alle 1041 diagnoses onder 1021 patiënten ≥ 65 jaar en alle 827 diagnoses onder 818 patiënten van 20-64 jaar
weer. Onder ouderen komen hartritmestoornissen en acuut hartfalen vaker voor, terwijl bij jongere patiënten de conclusie vaker
luidt: ‘thoracale klachten e.c.i.’ (alle p-waarden: < 0,001).

Tabel
Doorlooptijd van patiënten in de acute-zorgketen
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onderzoek en geven nieuw en uniek inzicht in het zorggebruik in de acute-zorgketen.

Eerder gepubliceerde gegevens van regionale en nationale acute-zorgcontacten in Nederland zijn verzameld op groepsniveau en

per sector,5,13-15 wat geen inzicht geeft in patiëntbewegingen en onderliggende patronen in de hele acute-zorgketen op

patiëntniveau. Nationale en internationale gegevens van het zorggebruik van ouderen en de vastgestelde diagnoses zijn eveneens

alleen per sector verzameld.4,23,24 Hoewel deze studies consistent een toename van acute-zorggebruik door ouderen laten zien,

ontbreekt inzicht in afzonderlijke stappen in de acute-zorgketen. Daarnaast wordt een vergelijking tussen onze resultaten en die

van buitenlandse studies bemoeilijkt door internationale verschillen in de organisatie van de acute-zorgketen. Met name de rol en

de beschikbaarheid van acute zorg in de eerste lijn in Nederland is in vergelijking met andere Europese landen uniek.

Specifieke zorg voor kwetsbare ouderen

Onze studie laat verder zien dat ouderen met ketenzorgcontact in vergelijking met jongere patiënten vaker atypische en

meervoudige ingangsklachten hebben, vaker opgenomen worden in het ziekenhuis en vaker overlijden. Een eerdere Nederlandse

studie liet zien dat ouderen die de HAP bezochten kwetsbaarder zijn op lichamelijk, functioneel en psychosociaal vlak dan ouderen

die geen acute-zorgcontact met de HAP hadden.25 De kwetsbaarheid van ouderen in de acute zorg gaat in het ziekenhuis gepaard

met frequentere complicaties en vraagt om specifieke expertise bij artsen, verpleegkundigen en triagisten.26 Zorgprofessionals

hebben kennis en vaardigheden nodig op het gebied van multimorbiditeit, polyfarmacie en kwetsbaarheid bij ouderen om de

complexiteit van hun zorgvraag adequaat te kunnen beantwoorden.27,28 Gedocumenteerde informatie over kwetsbaarheid,

behandelwensen en behandelgrenzen van de oudere patiënt is nodig om acute zorg op maat te geven, maar zulke ‘advance care

planning’ ontbreekt nu vaak.29 Dat vraagt om verbetering van de communicatie tussen zorgprofessionals in de acute-zorgketen

(HAP, RAV en SEH) en die in huisartsenpraktijken, thuiszorg en andere eerstelijnszorginstellingen.25

Een toenemende zorgvraag

De vergrijzing heeft een groot effect op de acute-zorgketen.30 Volgens ramingen van de Nederlandse Zorgautoriteit zal het aantal

ouderen in Acute Zorgregio Oost in de periode 2016-2025 met 26% toenemen, tegenover een landelijke toename van naar

schatting 23%.15,28 Hetzelfde rapport laat zien dat trends in de acute-zorgvraag in Acute Zorgregio Oost dicht bij het landelijk

gemiddelde liggen. We verwachten daarom dat onze onderzoeksresultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar populaties in

vergelijkbare provincies met een combinatie van stedelijke en landelijke gebieden. Hoewel we geen kostenberekening hebben

uitgevoerd, is het aannemelijk dat met de vergrijzing ook de kosten van de zorgconsumptie in de acute-zorgketen zullen toenemen.

Om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van acute zorg voor ouderen te waarborgen, zullen andere oplossingsrichtingen verkend

moeten worden, zoals meer mobiele acute zorg aan huis en verdergaande samenwerking tussen huisartsen, ambulancediensten,

ggz-crisisdiensten, ziekenhuizen en de ‘VVT-sector’, bestaande uit verpleeghuizen, verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties.

Beperkingen

Onze retrospectieve cohortstudie kent een aantal beperkingen. Zo was het niet mogelijk gegevens van de zorg in

huisartsenpraktijken tijdens kantooruren mee te nemen, omdat de rapportage uit de dagpraktijk geen onderscheid maakt tussen

acute en planbare huisartsenzorg. Een andere beperking is dat we de gegevensverzameling zowel in tijd als geografisch afgebakend

hebben. We verzamelden alleen gegevens van acute-zorgvragen in april 2015 en april 2016 en konden niet zien welke patiënten

een vervolgcontact hadden in de acute-zorgketen buiten Acute Zorgregio Oost. Daarnaast hebben de verschillende zorgaanbieders,

zoals de HAP en de RAV, andere referentiegebieden. Door de geografische beperking hebben we naar verwachting het

daadwerkelijk aantal acute zorgketens onderschat. De beperking in tijd voorkwam vermoedelijk vertekening door specifieke

seizoensinvloeden, zoals valpartijen door gladheid, uitdroging door hitte of een verhoogde zorgvraag door een griepepidemie, die in

andere maanden een verschuiving in de acute-zorgvragen kunnen bewerkstelligen. Bovendien lijkt de maand april representatief

voor onze zorgregio wat betreft patiëntkenmerken en acute-zorgcontacten, afgaand op een eerdere vergelijkende trendrapportage

in de Monitor Acute Zorgketen in Acute Zorgregio Oost.15 Tot slot gebruikten we routinematig verzamelde zorggegevens. Daarmee

zijn de kwaliteit en de volledigheid van de gegevens zo goed als die van de oorspronkelijke registratie door de zorgverleners. Bij de

registratie van ingangsklachten ligt het accent hier wellicht meer op de urgentiebepaling dan op het vastleggen van de

ingangsklacht. Ook vonden we een grote diversiteit aan vastgestelde diagnoses, waarbij 62% van de diagnoses van ouderen niet in

de top 10 van vaakst vastgestelde diagnoses valt. In de acute zorg zijn er slechts beperkte kwaliteitscriteria voor registratie en is

er weinig uniformiteit in het vastleggen van de gegevens.

Conclusie

Oudere patiënten in de acute-zorgketen hebben frequenter en langer ketenzorgcontact en zij presenteren zich met complexere en
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levensbedreigende ziektebeelden dan jongere patiënten. Ook worden ouderen na contact in de acute-zorgketen vaker opgenomen

in het ziekenhuis en overlijden zij vaker dan jongere patiënten. Zorg op maat is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de acute-

zorgketen voor het stijgend aantal ouderen bereikbaar, beschikbaar en van voldoende kwaliteit blijft. Hiertoe is het van belang

behandelwensen en behandelgrenzen proactief met de oudere patiënt te bespreken en vervolgens te documenteren voor een

betere afstemming met andere professionals in de zorgketen.
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De toenemende vraag naar acute zorg leidt tot hoge werkdruk in de acute-zorgketen bij de huisartsenpost, de regionale

ambulancevoorziening, de ggz-crisisdienst en de SEH.

Oudere patiënten in de acute-zorgketen hebben frequenter en langer ketenzorgcontact dan jongere patiënten.

Ouderen presenteren zich met complexere en levensbedreigende ziektebeelden dan jongere patiënten.

Ouderen worden na contact in de acute-zorgketen vaker opgenomen in het ziekenhuis en overlijden vaker dan jongere patiënten.
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