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Voorwoord 

Met enige trots presenteren wij dit unieke onderzoeksproject over de huisartsenwachtposten 

en de spoedgevallendiensten van Gent.  

Al van bij de start bleek het een grote uitdaging te worden om met zeven studenten en drie 

promotoren samen te werken aan één groot onderzoek. Veel plannen en vergaderen was een 

noodzaak om deze samenwerking tot een goed einde te brengen. We hebben er samen met 

veel enthousiasme hard aan gewerkt en zijn bijzonder blij u dit mooie eindresultaat te mogen 

voorstellen. 

Onze bijzondere dank gaat uit naar onze promotoren Prof. Dr. Jan De Maeseneer, Prof. Dr. 

Walter Buylaert, Prof. Dr. Peter De Paepe voor het idee en de goede begeleiding van dit 

project. Uw inzet en beschikbaarheid hebben geleid tot een vlotte samenwerking, wat toch 

niet altijd eenvoudig was met deze grote groep studenten. U heeft ons geleerd om de eerste 

stappen te zetten in het wetenschappelijk onderzoek en uw kritische beschouwingen tijdens 

het maken van deze thesis stelden wij enorm op prijs.  

Graag zouden we ook onze dank uitdrukken aan alle medewerkers die tijdens deze voorbije 

twee jaar bereid waren hun steentje bij te dragen tot dit project: Prof. Dr. Georges Van Maele 

(Vakgroep Maatschappelijke gezondheidkunde UGent),  Prof. Dr. Philippe De Maeyer en 

Dhr. Bart De Wit (Vakgroep Sociale Geografie UGent), Dr. Sara Willems en Dr. Diego 

Schrans (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en eerstelijnsgezondheidszorg UGent), Dhr. Wim 

Peersman (Vakgroep Kinesitherapie en revalidatiewetenschappen UGent), Dr. Jean-Pierre 

Matthijs (Voorzitter Huisartsenvereniging Gent en coördinator huisartsenwachtposten), Dhr. 

Jackie Robberecht (Wachtpostverantwoordelijke Gent), Dr. Johan Brouns (Huisarts Gent), Dr. 

Koen De Graeve (Diensthoofd Spoedgevallen AZ Jan Palfijn), Dr. Marijke Van der Plaetsen 

(Diensthoofd Spoedgevallen AZ Sint-Lucas), Dr. Diederik Van Sassenbroeck (Diensthoofd 

Spoedgevallen AZ Maria Middelares) en alle Gentse huisartsen en spoedartsen bij wie we een 

bijzonder leerrijke stage hebben mogen lopen. 

 

Gent, 05/05/2009 

Julie Bakelandt, Anne-Sophie Beerens, Pepijn Elyn,  

Valérie Schamp, Lien Vandenbulcke, Carmen Van haecke, Lien Yde 
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Inleiding 

Internationaal rijzen, zowel vanuit medisch als beleidsmatig oogpunt, vragen over het 

adequaat gebruik van de spoedgevallendiensten. In dit kader stelt men zich de vraag hoe het 

gebruik van de spoedgevallendiensten geëvolueerd is na veranderingen in de eerste lijn.  

In Gent werden twee huisartsenwachtposten (Martelaarslaan en Baudelokaai) opgericht door 

de Huisartsenvereniging Gent, om er tijdens weekends en feestdagen de huisartsen 

wachtdienst te centraliseren. De eerste patiënten konden er terecht vanaf 12 januari 2007. 

Dit onderzoek, dat opgestart werd in het kader van de Masterproef van zeven studenten 

Geneeskunde, analyseert het zorggebruik op de vier spoedgevallendiensten en de twee 

huisartsenwachtposten van Gent. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met niet-verwezen, 

uit eigen beweging consulterende patiënten waardoor het spontane zorggebruik kan worden 

onderzocht. De klemtoon van deze scriptie ligt niet op het oneigenlijke zorggebruik op spoed 

en hoe dit op te lossen, maar op een eventuele verschuiving van zorg tussen 

spoedgevallendiensten en de huisarts. Het unieke aan deze studie is dat alle zorgvragen van de 

hele regio Gent worden opgenomen in één onderzoek. Een studie die alle zorgvragen binnen 

één afgelijnd stedelijk gebied registreert, is nog niet in de literatuur teruggevonden. Deze 

studie gebeurde over een tijdspanne van één jaar (30/03/2007-29/03/2008) waaruit at random 

zestien weekends en twee feestdagen werden geselecteerd. 

Patiënten op spoed worden binnengebracht met de ambulance, MUG of politie, zijn verwezen 

door hun huisarts, een arts van wacht of een specialist, of consulteren uit eigen beweging of 

door advies van hun omgeving. Een significant aantal patiënten verwijzen zichzelf naar de 

spoedgevallendienst met klachten die achteraf beschouwd niet altijd spoedeisend zijn en 

waarvoor niet steeds een specifieke ziekenhuisbehandeling noodzakelijk is. Aan de zorgvraag 

van de meeste ‘zelfverwijzers’ kan bovendien in een aantal gevallen voldaan worden door een 

huisarts, of zelfs een verpleegkundige of telefoonadviseur (Giesen, 2006).  

De keuze tussen huisarts van wacht en spoedgevallendienst wordt bepaald door een 

verscheidenheid aan determinanten die voor elke patiënt anders zijn. Zo zal hoofdpijn voor de 

ene een banaal iets betekenen, maar zal een ander misschien een hersenbloeding vermoeden 

en daardoor meteen voor spoed kiezen. Naast dit geloof een dringende klacht te hebben, 

worden de mindere toegankelijkheid van de huisarts en het vermoeden dat er een röntgenfoto 
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moet genomen worden, aangehaald als redenen om direct naar de spoedgevallen te gaan (van 

Uden, 2006). De complexiteit van deze keuze maakt het moeilijk om efficiënte maatregelen te 

treffen om het oneigenlijke gebruik op spoed af te doen nemen. Uit literatuur blijkt bovendien 

dat het niet gemakkelijk is om een juiste definitie te formuleren voor oneigenlijk gebruik van 

spoedgevallendiensten. Hierdoor lopen de cijfers over dit oneigenlijk gebruik sterk uiteen 

waardoor geen uniformiteit kan worden bekomen in de resultaten.  

Door de vele zelfverwijzers ontstaat er een verkeerde echelon problematiek, wat leidt tot 

inefficiënte hulpverlening met doublures en kostbare hulp als gevolg. Dit houdt enerzijds 

onnodig lange wachtrijen op spoed in en anderzijds een niet-efficiënt aanwenden van de 

beschikbare middelen. Uit studies blijkt dat huisartsen, voor deze eerstelijns pathologie, 

kosteneffectievere hulp kunnen aanbieden in vergelijking met de spoedgevallendiensten.  

Er zijn reeds meerdere oplossingen voor deze kwestie aangeboden, waaronder ook de 

huisartsenwachtposten. Door het organiseren van een huisartsenwachtpost tracht men 

specifieke huisartsenpathologie meer naar de eerste lijn te krijgen. Bij de oprichting van de 

huisartsenwachtposten in Gent kon men reeds rekening houden met de ervaring die men had 

in de huisartsenwachtpost van Deurne-Borgerhout. 

In Deurne-Borgerhout werd het systeem van de huisartsenwachtposten reeds opgestart in 

2003 en na 3 jaar werden deze geëvalueerd. Hieruit bleek dat de patiëntengroep in de 

wachtposten elk jaar groter werd, wat de positieve invloed van het project reeds aantoonde. In 

dit onderzoek werden vele determinanten onderzocht maar er is nooit een vergelijking 

gemaakt met gegevens van de spoedgevallendiensten. Bovendien is in deze studie niet het 

zorggebruik van de hele regio onderzocht. 

In Nederland werden de huisartsenwachtposten ook reeds geëvalueerd. Op de 

spoedgevallendiensten werd een duidelijke vermindering in patiëntenaantal buiten de 

werkuren opgemerkt. Ook werd een relatieve reductie van 3,3% van het aantal zelfverwijzers 

gezien (van Uden, 2004). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat in Nederland de 

huisartsenwachtposten zich over het algemeen vlakbij of zelfs in de spoedgevallendienst 

bevinden. 

Dit onderzoek is opgedeeld in vier delen:  

“Partim Kwaliteitscontrole bij de datacodering” analyseert de betrouwbaarheid van het 

coderen van de medische gegevens volgens ICPC-2.  



 

 

3 

“Partim Beschrijvende statistiek van de determinanten” bekijkt de demografische 

karakteristieken van patiënten die consulteren op respectievelijk de huisartsenwachtpost en de 

spoedgevallendienst, wanneer ze dat doen en met welke klachten en diagnose.  

“Partim Vergelijkende statistiek van specifieke determinanten” onderzoekt of er een 

verschuiving optreedt in het zorggebruik van eerstelijns pathologie naarmate de 

huisartsenwachtposten langer bestaan, of het hebben van een vaste huisarts het zorggebruik 

op spoed beïnvloed, of bereikbaarheid een rol speelt in de keuze tussen de 

huisartsenwachtpost en de spoedgevallendienst, of er een verschil is qua aard van de 

pathologie tussen de spoedgevallendiensten en wachtposten, en of de oprichting van de 

wachtposten zorgde voor een hoger percentage ernstigere pathologie bij spontaan aangemelde 

patiënten op spoed.  

“Partim Sociaaleconomische en geografische analyse” ten slotte onderzoekt in hoeverre de 

sociaaleconomische status van de patiënt een invloed heeft op de keuze om naar een 

spoedgevallendienst of naar een huisartsenwachtpost te gaan. Hierbij zal worden rekening 

gehouden met een aantal beïnvloedende factoren op de zorgkeuze en zal worden gekeken in 

hoeverre de afstand woonplaats van de patiënt tot de consultatieplaats een invloed heeft op de 

keuze van één van beide zorgsystemen. 

  

Referentielijst 
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2. VAN UDEN C., CREBOLDER H. : Does setting up out of hours primary care 

cooperatives outside a hospital reduce demand for emergency care?, Emergency 

Medicine Journal, 2004;21:722–723 

3. VAN UDEN C., GIESEN P., GROL R., METSEMAKERS J. : Development of Out-of-
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Algemene methodologie 

1. Tijdsverloop van de studie 

Deze retrospectieve en observationele studie werd gemaakt in het kader van de Masterproef 

van studenten 1e/2e Master Geneeskunde. Ze is van start gegaan eind september 2007 en werd 

beëindigd begin mei 2009.  

Tijdens de eerste twee maanden werd besproken hoe de studie praktisch zou worden 

aangepakt. Hierbij kwamen de volgende zaken aan bod: de onderzoeksvragen, de 

literatuurstudie, de inclusie- en exclusiecriteria, de randomisatie van de onderzochte 

weekends, de registratie met het ICPC-2 coderingssysteem en het meten van de inter-rater 

variatie, de verschillende variabelen, het maken van de structuur van de dataset, de aanvraag 

voor het ethisch comité en het contact met de alle spoedgevallendiensten en 

huisartsenwachtposten van Gent. 

 

Het verzamelen van gegevens op de spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten 

gebeurde in de periode november 2007 tot en met augustus 2008. De gegevensverwerking is 

van start gegaan in september 2008 tot april 2009. De voorstelling van de eerste resultaten 

vond plaats begin oktober 2008. Na de analyse van de gegevens werd tijd besteed aan het 

uitschrijven van de onderzoeksresultaten. 

 

De registratieperiode van het onderzoek loopt van 30/03/2007 tot en met 29/03/2008. Voor de 

analyse werden at random zestien weekends en twee feestdagen geselecteerd tijdens 

voornoemde periode, evenredig verdeeld over de vier seizoenen. De registratie van gegevens 

begint telkens op vrijdagavond (19 u) voorafgaand aan het weekend en loopt tot de 

maandagochtend (7 u) na het desbetreffende weekend. Deze uren gelden ook voor de 

feestdagen. Dit zijn de openingsuren van de huisartsenwachtposten. 

 

2. Spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten van Gent 

Voor deze studie werden patiënten geïncludeerd die zich spontaan aanmeldden op de 

spoedgevallendiensten van het AZ Jan Palfijn, het AZ Maria Middelares, het AZ Sint-Lucas, 

het UZ Gent en de Huisartsenwachtposten van Gent ‘Baudelokaai’ en ‘Martelaarslaan’. 
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Hierbij werden alle patiënten die zich tijdens de gerandomiseerde weekends aangemeld 

hebben voor zorg in de regio Gent geregistreerd. 

 
Kaart 1: Ligging aanmeldplaatsen op kaart van Gent (HWP = huisartsenwachtpost) 

Bron: Google Maps

 

 

De huisartsenwachtposten hebben als doel de zorg tijdens weekends en feestdagen te 

centraliseren in twee vaste posten. Ze zijn geopend vanaf vrijdagavond 19 u t.e.m. 

maandagvoormiddag 7 u. Op feestdagen is dit om 19 u op de vooravond van de feestdag tot   

7 u de ochtend erna. 

Voordien vulden 9 wachtkringen de 112 dagen wachtdienst per jaar en werden deze 

wachtdiensten georganiseerd door de Huisartsenvereniging Gent. Een centraal oproepnummer 

werd ingevoerd ter verbetering van de bereikbaarheid. Om blijvende knelpunten op te lossen 

werden de huisartsenwachtposten opgericht. Hierdoor werd een verbetering beoogd van het 

probleem “zelfverwijzers”, d.w.z. patiënten die zich rechtstreeks op de spoedgevallendiensten 

aanmelden met een klacht die op de eerste lijn kan worden verzorgd. Ook wordt getracht met 
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dit initiatief laagdrempelig te zijn wat betreft taal, kennis aangaande de zorginfrastructuur, 

financieel,… zodat een belangrijke groep hulpbehoevenden die op de spoedgevallendiensten 

consulteren voor eenvoudige klachten, ofwel geen arts contacteren, ook bereikt worden. 
 

“In de wachtpostenorganisatie worden de kringen Oostakker, Melle-Heusden en Destelbergen 

niet opgenomen aangezien zij als randgebied niet in het positief grootstedelijk beleid zitten en 

dus de facto buiten de bedoelingen van het KB op de huisartsenwachtposten vallen. Nochtans 

vormen zij één geheel als wachtdienstgebied, behorende tot de huisartsenzone 

“Huisartsenvereniging Gent” en maken zij gebruik van één en hetzelfde centrale 

oproepnummer 09/236.50.00. “ (http://www.hvg.be/huisartswacht/dossier.pdf) 

Indien mensen van buiten het wachtdienstgebied bellen naar het oproepnummer wordt aan de 

telefoon gezegd dat ze een eigen wachtdienst hebben in hun regio, maar het gebeurt dat ze 

toch op consultatie komen op een huisartsenwachtpost in Gent. De grenzen zijn dus niet zo 

strikt. 

Voor de locatie van de huisartsenwachtposten werd gezocht naar twee panden die strategisch 

gelegen, bereikbaar en zichtbaar zijn. Wachtpost 1 (Martelaarslaan) bedient een aantal wijken 

zoals Nieuw Gent, Brugsepoort, Bloemenkenswijk, Ledeberg en Moscou. Deze post bereikt 

in totaal ongeveer 100.000 inwoners (Huisartsenvereniging Gent, Dossier juni 2007). 

Wachtpost 2 (Baudelokaai) bestrijkt de wijken rond het Rabot, Sint Macharius, Dampoort, 

Van Beverenplein en Oud Gentbrugge. Bij deze post worden ongeveer 110.000 inwoners 

bereikt (Huisartsenvereniging Gent, Dossier juni 2007). Bovendien moet men rekening 

houden met de 30.000 studenten aan de Universiteit en Hogescholen in Gent die voor een 

gedeelte ook tijdens het weekend aanwezig zijn. De huisartsenwachtposten van Gent hebben 

hun eerste patiënten ontvangen op 12 

januari 2007.  

 
Kaart 2: Activiteitsgebied 

huisartsenwachtposten 

(Bron: Huisartsenvereniging Gent, Dossier juni 

2007) 
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Het volledige wachtdienstgebied omvat: 9000 Gent; 9030 Mariakerke (Gent); 9031 Drongen 

(Gent); 9032 Wondelgem (Gent); 9040 Sint-Amandsberg (Gent); 9041 Oostakker (Gent); 

9042 Mendonk, Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel (Gent); 9050 Gentbrugge, Ledeberg (Gent); 

9070 Destelbergen, Heusden (Destelbergen) en 9090 Melle, Gontrode (Melle). 

(http://www.hvg.be/wachtdienst/protocolakkoord.pdf) 

 

Voor de verdeling van de coderingen op de verschillende aanmeldplaatsen onder de studenten 

(zie medewerkers punt 10) werd een schatting gemaakt aan de hand van gegevens uit het 

KCE rapport vol. 19A (Gourbin et al., 2005).  Dit rapport heeft in 2005 de implementatie van 

de forfaitaire persoonlijke bijdrage op het gebruik van spoedgevallendienst geëvalueerd. Op 

basis hiervan werd in september 2007 een schatting gemaakt van het aantal spontaan 

aangemelde contacten per weekend. Het codeerwerk werd aan de hand van deze gegevens 

verdeeld onder de studenten. Elke aanmeldplaats werd gecodeerd door één student, met 

uitzondering van het AZ Sint-Lucas en het UZ Gent: omwille van het relatief groot aantal 

ambulant aangemelde patiënten dat deze twee spoedgevallendiensten te verwerken krijgen, 

werd het codeerwerk hier door telkens twee studenten verzekerd.  

 

3. Randomisatie van de onderzochte weekends 

De afbakening in de tijd van de te coderen periodes, werd gelijkgesteld met de openingsuren 

van de huisartsenwachtposten. De keuze van het aantal gecodeerde weekends werd enerzijds 

bepaald door cijfers over het aantal patiëntencontacten op de spoedgevallendiensten in de 

agglomeratie Gent uit onderzoek voor het KCE rapport vol. 19A (Gourbin et al., 2005).  

Anderzijds werd rekening gehouden met de haalbaarheid van het verwerken van de gegevens 

door de studenten. Aan de hand daarvan werd beslist om 16 weekends te coderen.  

Alle weekends van de onderzoeksperiode kregen een nummer en de randomisatie werd 

uitgevoerd in SPSS via “select cases -> at random”. Om de weekends in de dataset 

representatief te maken voor het hele jaar, werd bij de randomisatie rekening gehouden met 

de indeling van de seizoenen. Voor elk seizoen van 13 weekends werden 4 weekends at 

random geselecteerd zodat de jaargetijden een evenredig aandeel zouden hebben in de dataset. 

Door de situering van de studietermijn in de tijd vielen de grenzen van de seizoenen samen 

met de grenzen van de onderverdeling van de termijn in kwartalen.  
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In de studie werden ook gegevens verzameld over het zorggebruik op feestdagen. In een jaar 

zijn er 14 officiële feestdagen waarvan er in de studieperiode 4 binnen een weekend vallen. 

Enkel de overige 9 feestdagen werden als echte feestdag meegenomen in de studie. At 

random werden 2de paasdag en OLV Hemelvaart geselecteerd. De gegevens uit de 

verschillende spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten werden vervolgens gecodeerd. 

 

4. Inclusiecriteria en exclusiecriteria 

In de dataset zijn de patiënten geïncludeerd die zich spontaan aanmelden op de 

spoedgevallendiensten of de huisartsenwachtposten hierboven vermeld, zonder verwijzing 

van buitenaf en op de vastgelegde weekends / feestdagen. Daarnaast werden nog enkele 

andere inclusiecriteria opgelegd die omwille van praktische redenen enigszins verschillen 

tussen de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten.  

Ten eerste is het doel van de studie om het niet-verwezen zorggebruik te evalueren, het betreft 

patiënten die zich op eigen initiatief presenteren. Dit wil zeggen dat patiënten die de 

spoedgevallendiensten bereiken met de MUG, de dienst 100, de politie, het rode kruis, een 

privé ambulance, … geëxcludeerd werden uit de studie. Daarnaast werden ook patiënten met 

een telefonische verwijzing en patiënten die een verwijsbrief van de huisarts/specialist hadden 

niet in de dataset opgenomen. Dit selectiecriterium is niet van toepassing op de 

huisartsenwachtposten omdat patiënten zich hier alleen maar spontaan aanmeldden.  

  

Ten tweede werd de studie geconfronteerd met een grijze zone tussen verwezen en ambulante 

patiënten. Sommige patiënten hebben namelijk een meer gegronde reden om zich 

onmiddellijk naar een 2de lijn te wenden. Het gaat om “patiënten met een zeer specifieke 

pathologie die direct naar een spoedgevallendienst worden verwezen” wanneer de 

tussenkomst van de huisarts beperkt tot onmogelijk wordt door een gebrek aan therapeutische 

en/of diagnostische mogelijkheden op de eerste lijn. Deze patiënten zouden de dataset en 

analyses minder homogeen maken omdat hun aanmelding niet als ‘niet-verwezen’ kan 

worden aanzien. De coderende studenten filterden deze patiënten uit de dataset tijdens het 

ingeven van de gegevens in SPSS. Een lijst met zeer specifieke pathologie die direct naar een 

spoedgevallendienst wordt verwezen omvatte mensen met een oncologische pathologie en 

(pre-) transplant patiënten. Dit werd niet gekoppeld aan de aard en ernst van de 

aanmeldingsklacht. 
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5. Codering met ICPC‐2 

De codering van de data van de spoedgevallendiensten gebeurde door zeven studenten voor 

de verschillende diensten. Zij gebruikten hiervoor de ICPC-2 coderingsmethode. 

Op de huisartsenwachtposten codeerden de huisartsen de RFE (“Reason For Encounter”) en 

de diagnose rechtstreeks met ICPC-2 aan de hand van het “Mailer” programma. “Mailer” is 

een programma ontworpen door Dr. J. Brouns (Huisarts in het Gent) speciaal gericht op de 

huisartsenwachtposten. Het programma is gebaseerd op Microsoft Access en maakt gebruik 

van de ICPC-2 en ICD10 coderingsmethode. Door middel van dit programma kunnen 

huisartsen rechtstreeks de patiënten met RFE’s en diagnoses ingeven en bewaren. De 

gegevens van de huisartsenwachtposten werden vervolgens gezuiverd door twee studenten en 

werden samen met de gegevens van de spoedgevallendiensten verzameld in een SPSS-

bestand.   

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) is een statistisch programma dat hier 

gebruikt werd om de dataset samen te stellen. Er bestaan reeds verschillende versies van dit 

programma. Deze analyses werden gemaakt in SPSS 13.  

In tweede instantie werden op de gevormde dataset bewerkingen uitgevoerd om tot een 

algemeen resultaat te komen. 

 

De afkorting ICPC staat voor ‘International Classification of Primary Care’. Deze classificatie 

wordt gebruikt om diagnoses en ‘reasons for encounter’ (aanmeldingsklacht) in de eerste lijn 

op wereldschaal gelijk te benoemen en te classificeren. Ze is dan ook in meerdere talen 

beschikbaar. Door deze eenvormige manier van coderen werd het mogelijk om 

epidemiologische gegevens te verzamelen en te vergelijken.  

 

Bij ICPC-2 worden de klachten en diagnoses ingedeeld in hoofdstukken naargelang het 

betrokken lichaamsdeel of stelsel. De hoofdstukken, die als code een hoofdletter toegewezen 

kregen, worden op hun beurt nogmaals onderverdeeld in subcategorieën waaronder 

symptomen, behandeling, onderzoek en diagnose. Om het overzichtelijk te houden, gebeurt 

dit telkens op dezelfde manier: de codes 1 tem 29 staan voor klachten en symptomen, 30 tem 

69 voor verschillende verrichtingen en tenslotte 70 tot 99 voor de diagnoses. Hierdoor wordt 

een code verkregen die bestaat uit 3 symbolen, vb.: A03 => A staat voor het hoofdstuk 

‘Algemeen en niet gespecificeerd’; 03 staat voor het symptoom ‘Koorts’.   

De volledige lijst met ICPC-2 codes zit in bijlage (zie VIII Bijlagen). 
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Voor de studenten was het werken met dit systeem een nieuwe ervaring. In september 2007 

werd door Prof. Dr. J. De Maeseneer een oefensessie gegeven.  Tijdens deze oefensessie 

kregen de studenten de kans om gezamenlijk 25 casussen te coderen en op deze manier 

vertrouwd te geraken met het systeem. 

Ook de huisartsen van Gent hebben de kans gekregen om een opleiding te volgen in het 

ICPC-2-coderingssyteem via de LOK-groepen. Deze opleiding werd geleid door de maker 

van het programma, Dr. J. Brouns. Hierdoor kan het ICPC-2-coderingssysteem en “Mailer” 

door alle huisartsen gebruikt worden op de huisartsenwachtposten.  

 

6. Inter‐rater variatie 

Om de variabiliteit tussen de raters zo klein mogelijk te maken, werd bij voorbaat geoefend 

op het gebruik van ICPC-2  en werden op geregelde tijdstippen (april 2007 en oktober 2008) 

verschillende casussen naar de studenten gestuurd. Het doel was om via een doorlopende 

externe kwaliteitscontrole een zo goed mogelijke standaardisatie te bereiken bij het coderen. 

Om de codering zo objectief mogelijk te houden, was het de bedoeling dat de resultaten door 

een onafhankelijk persoon van de vakgroep huisartsgeneeskunde met elkaar vergeleken 

zouden worden, maar dit is uiteindelijk gedaan door middel van een interne 

kwaliteitscontrole. De resultaten van deze oefeningen en de bespreking van moeilijke dossiers 

heeft gediend als kwaliteitscontrole na de studie. 

 

Op het einde van juni 2008 werd de inter-rater variatie in de praktijk getoetst. De manier van 

coderen van de studenten werd vergeleken met de coderingsmethode van huisartsen. Deze 

controle werd ingebouwd als een stagedag op de huisartsenwachtposten. De studenten 

codeerden onafhankelijk van de artsen vijftien consultaties. Nadien werden ook deze 

resultaten (codering huisarts versus student) vergeleken. 

Verder kregen de studenten ook de kans om een dag stage te lopen op een 

spoedgevallendienst. Zo werd een inzicht verkregen in de werking en de aangemelde 

pathologieën op beide diensten.   

(Zie Partim Kwaliteitscontrole bij de dataverzameling) 
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7. Variabelen 

Om alle gegevens van de dossiers overzichtelijk te structureren, werd gebruik gemaakt van 

variabelen in een SPSS-bestand. Zo werd de informatie in verband met de patiënt besproken 

op basis van het geslacht, het geboortejaar, het adres en de legale/illegale status van de 

patiënt. Het adres werd gebruikt om de woonplaats van de patiënt te kunnen koppelen aan een 

statistische sector (zie punt 8). Het rijksregisternummer werd enkel tijdens het 

coderingsproces bijgehouden om de patiënt gemakkelijker terug te vinden indien er 

informatie ontbrak. Bij het samenvoegen van de verschillende data werden zowel het adres als 

het rijksregisternummer verwijderd om de data te anonimiseren en dus de privacy van de 

patiënten te respecteren. Dit was zo besproken met het ethisch comité (zie punt 9). 

 

Het rijksregisternummer bestaat uit 11 cijfers: de 6 eerste cijfers vormen de omgekeerde 

geboortedatum. Vervolgens zijn er 3 cijfers die de personen aanduiden die op dezelfde dag 

geboren zijn. Dit is paar voor een vrouw en onpaar voor een man. Het nummer wordt in 

volgorde van de inschrijvingen gedurende dat jaar toegekend. Voor een man gaat dit van 001 

tot 997 en voor een vrouw van 002 tot 998. Ten slotte zijn er nog 2 cijfers die een 

controlegetal vormen op basis van de 9 voorafgaande cijfers. 

(http://www.gent.be/eCache/THE/1/265.cmVjPTM3NzY3.html) 

 

In het gezondheidszorgsysteem van België krijgt iedere patiënt een code toegewezen 

verbonden aan het rijksregisternummer, de codegerechtigde. Deze code bepaalt de vergoeding 

waarop de patiënt recht heeft. In het systeem zijn er verschillende codes maar voor deze 

studie werd een hercodering uitgevoerd waarbij enkel het laatste cijfer behouden werd. Dit 

cijfer is afhankelijk van het inkomen van de patiënt: het cijfer 0 wijst op een inkomen lager 

dan €13.000 / jaar voor een individu zonder gezinslast en het cijfer 1 op een inkomen hoger 

dan €13.000 /jaar.  

Er werd ook nagegaan of de patiënt een vaste huisarts had. Dit werd bekomen door de 

informatie aanwezig in het dossier van de patiënt. Wanneer geen huisarts vermeld stond, werd 

aangenomen dat de patiënt op dat moment geen vaste huisarts had. 

 

Naast het verzamelen van deze patiëntgerelateerde informatie werden er ook een aantal 

episodegebonden gegevens opgenomen. Hiertoe horen de plaats en de tijd/datum van 

aanmelding. De aanmeldplaats werd ondergebracht in een nieuwe variabele met als algemene 
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noemer spoedgevallendienst of huisartsenwachtpost. Om een overzicht te krijgen van het 

aantal aangemelde patiënten in een bepaald weekend, seizoen of feestdag, werd ook deze 

tijdsvariabele getransformeerd tot een andere variabele. 

De belangrijkste onderdelen van dit onderzoek zijn natuurlijk de ‘reason for encounter’ of 

aanmeldingsklacht en de diagnose. Omdat patiënten vaak met meerdere klachten naar de 

dokter toestappen werd besloten om de aanmeldingsklachten uit te breiden naar de drie 

belangrijkste klachten waarmee de patiënt zich presenteert (tijdens de ziekte-episode). 

Sommige patiënten zijn reeds gekend als patiënten met een zeer specifieke pathologie die 

direct naar spoed worden verwezen (zie punt 4) en ook dit wordt in de dataset vermeld. Na het 

stellen van een diagnose wordt meestal een behandeling opgestart. Omdat het coderen van 

therapie niet tot het hoofddoel van de studie behoort, werd besloten om enkel de verwijzing 

(naar spoed, huisarts, verpleegkundige,…) van de patiënt in de dataset op te nemen.  

Op de huisartsenwachtposten hebben de patiënten de mogelijkheid om zelf op consultatie te 

gaan of om de huisarts te vragen een huisbezoek te doen. Om dit te in kaart te brengen bevat 

de dataset ook de variabele genaamd “aard van het contact”. 

De dataset bevat nog twee variabelen in verband met het codeerproces op zich. Deze geven 

aan welke student codeerde en de datum van de codering. 

 

8. Statistische sectoren 

De woonplaats van alle geregistreerde patiënten werd gecodeerd volgens de statistische 

sectoren. Dit is een gedetailleerde geografische indeling van België ontworpen door het NIS 

(Nationaal Instituut voor de Statistiek). Men maakte per gemeente een hergroepering van 

straatcodes waardoor een statistische sector dus kleiner is dan een gemeente. Dit laat toe om 

over gegevens te beschikken uit verschillende delen van de gemeente wat onderzoek op 

wijkniveau mogelijk maakt. 

Voor de omzetting van de geregistreerde adressen van de spoedgevallendiensten en 

huisartsenwachtposten in statistische sectoren was het CRAB (Centraal 

Referentieadressenbestand) nodig. Dit werd bekomen via het Kabinet van de Vlaamse 

Minister van Volksgezondheid, Gezin en Welzijn met medewerking van Dr. S. Willems 

(Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg). De praktische uitvoering 

van deze koppeling gebeurde op de vakgroep Sociale Geografie UGent bij Prof. Ph. De 

Maeyer en Dhr. B. De Wit.  
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De statistische sectoren kunnen vervolgens worden gekoppeld aan de gegevens van de 

kansarmoede-atlas. Dit geeft bij benadering een idee van de sociale situatie van de patiënt 

want hieruit kan worden afgeleid of de patiënt al dan niet uit een achtergestelde buurt 

afkomstig is. Er zijn echter ook verschillen binnen een buurt. 

Aan de hand van de adressen is tevens de afstand (via de weg) en de tijd (met de auto) 

berekend tot de plaats waar de patiënt heeft geconsulteerd. Bovendien werden ook de 

afstanden en tijden tot alle andere aanmeldplaatsen (spoedgevallendiensten en 

huisartsenwachtposten) berekend om vergelijking mogelijk te maken.  

(Zie partim Sociaaleconomische en geografische analyse) 

 

9. Ethisch Comité 

Voor dit project werd een aanvraag ingediend bij de Ethische Commissie van het UZ Gent. 

De goedkeuring werd ontvangen op 7/11/2007 (Belgisch RegistratieNr: B67020072708). 

Deze goedkeuring was overkoepelend voor de andere centra betrokken in deze studie. In AZ 

Sint-Lucas werd voor de gegevensverzameling een aparte aanvraag ingediend bij het eigen 

Ethisch Comité. Goedkeuring van dit comité werd pas verkregen mits een aanpassing: de 

dossiers moeten geanonimiseerd verwerkt worden. In het bijzijn van een urgentiearts werden 

de persoonlijke data in het dossier vermeld (naam en rijksregisternummer) door middel van 

een post-it verborgen. Door de late goedkeuring voor de spoedgevallendienst van het AZ Sint-

Lucas kon hier pas later met de codering gestart worden. 

 

10. Medewerkers 

Deze studie werd op initiatief van Prof. Dr. J. De Maeseneer (Vakgroep Huisartsgeneeskunde 

en Eerstelijnsgezondheidszorg UGent), Prof. Dr. W. Buylaert (Spoedgevallendienst UZ Gent) 

en Prof. Dr. P. De Paepe (Spoedgevallendienst UZ Gent) opgestart.  

De praktische uitvoering van dit onderzoek gebeurde door zeven studenten 1e/2e Master 

geneeskunde, één student 1e Master geneeskunde en één student Master in de Verpleegkunde. 

Het gaat hier om respectievelijk Julie Bakelandt, Anne-Sophie Beerens, Pepijn Elyn, Valérie 

Schamp, Lien Vandenbulcke, Carmen Van haecke, Lien Yde, Simon Schiettekatte en Bart 

Hoeymans. 

Tijdens de codering op de aanmeldplaatsen waren de studenten als volgt verdeeld: 

- UZ Gent: Julie Bakelandt en Valérie Schamp 
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- AZ Maria Middelares: Lien Yde 

- AZ Jan Palfijn: Lien Vandenbulcke 

- AZ Sint-Lucas: Anne-Sophie Beerens, Bart Hoeymans en Simon Schiettekatte 

- Huisartsenwachtposten Martelaarslaan en Baudelokaai: Pepijn Elyn en Carmen Van 

haecke 

 

De analyses uitgevoerd door Bart Hoeymans en Simon Schiettekatte behoren niet tot dit werk. 

 

11. Analyse in vier delen 

De analyse van deze studie werd onderverdeeld in vier delen, telkens uitgevoerd door één of 

twee studenten. De verdeling is als volgt:  

• Partim Kwaliteitscontrole bij de datacodering 

Auteur: Pepijn Elyn 

• Partim Beschrijvende statistiek van de determinanten 

Auteurs: Julie Bakelandt en Carmen Van haecke 

• Partim Vergelijkende statistiek van specifieke determinanten 

Auteurs: Anne-Sophie Beerens en Valérie Schamp 

• Partim Sociaaleconomische en geografische analyse 

Auteurs:  Lien Yde  en Lien Vandenbulcke 
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ABSTRACT 

Inleiding -  Om een vlotte analyse van medische gegevens mogelijk te maken, werd deze 

informatie voor de huidige studie omgezet in ICPC-2 codes. Aangezien de codes gebruikt 

worden voor belangrijke onderzoeksvragen, is een kwaliteitscontrole van de 

gegevenscodering erg belangrijk. Het doel van deze deelstudie is bijgevolg om na te gaan hoe 

betrouwbaar de coderingen van de negen studenten zijn, enerzijds onderling van mekaar en 

anderzijds ten op zichte van een gouden standaard. 

Methode  - Acht masterstudenten geneeskunde en één masterstudent verpleegkunde/ 

vroedkunde werden tijdens de gegevensverzameling voor de overkoepelende studie driemaal 

gevraagd om een reeks testcasussen te coderen. Het coderen gebeurde volgens ICPC-2, 

afzonderlijk van elkaar en volgens de afspraak dat men minimaal één en maximaal drie 

aanmeldingsklachten registreert en slechts één diagnose. Aanvullend liepen de studenten 

geneeskunde stage op de huisartsenwachtposten waar verwacht werd dat ze de eerste vijftien 
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consultaties codeerden, afzonderlijk van de wachtarts zodat deze onderling vergeleken 

konden worden. 

De kwaliteitscontrole gebeurde aan de hand van kappa testen. Als eerste wordt de 

overeenkomst over het aantal geregistreerde aanmeldingsklachten onderzocht aan de hand van 

gewogen kappa testen tussen student en gouden standaard. Vervolgens wordt de 

codeerovereenkomst geëvalueerd op niveau van het hoofdstuk (bijvoorbeeld P01 en P03 

stemmen over qua hoofdstuk, maar niet qua volledige code) aan de hand van gepaarde kappa 

testen tussen student en gouden standaard en aan de hand van multirater kappa testen 

(studenten onderling). Ten derde wordt codeerovereenkomst nagegaan op niveau van de 

volledige code, volgens dezelfde testen. De grens voor aanvaardbaarheid wordt gelegd op 

0.70. 

Resultaten – Op een totaal van 54 testcasussen codeerden de 9 studenten gemiddeld 1.96 

klachten per consult, de gouden standaard codeerde er gemiddeld 1.81. Gewogen kappa testen 

leverden voor het aantal aanmeldingsklachten een gemiddelde waarde op van 0.662. Op 

niveau van het hoofdstuk waren gemiddelde waarden voor de gepaarde kappa testen 0.707, 

0.805 en 0.745 (respectievelijk voor de klachten apart, diagnoses apart en voor klachten en 

diagnoses tezamen). Multirater kappa waarden op niveau van het hoofdstuk waren 

respectievelijk 0.764, 0.762, 0.762. Analyse van coderingen tijdens de stage op de 

huisartsenwachtpost leverde voor het aantal geregistreerde klachten een gemiddelde gewogen 

kappa waarde op van 0.657. Gepaarde kappa testen op niveau van het hoofdstuk leverden hier 

gemiddelde waarden op van respectievelijk 0.786, 0.906, 0.833 en op niveau van de volledige 

code 0.745, 0.750, 0.769. 

Discussie – Voor de testcasussen kan men besluiten dat de overeenkomst van coderen 

aanvaardbaar is op niveau van het hoofdstuk. De overeenkomst op niveau van de volledige 

code en voor het aantal aanmeldingsklachten is matig betrouwbaar, maar onvoldoende om 

aanvaardbaar te zijn. Voor de coderingen tijdens de wachtpoststage kan men besluiten dat de 

overeenkomst aanvaardbaar is op beide niveaus en enkel tekort schiet voor het aantal 

gecodeerde aanmeldingsklachten. Als eindconclusie kan men stellen dat de coderingen van de 

negen studenten voldoende betrouwbaar zijn als men tests doet aan de hand van de 

hoofdstukcodes, maar dat enige voorzichtigheid geboden is bij de interpretatie van tests die 

gebruik maken van de volledige codes. 
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INLEIDING 

Om vlotte analyse van medische gegevens mogelijk te maken, wordt deze informatie vertaald 

in codes. Zoals bij elke ‘vertaling’ staat of valt de bruikbaarheid ervan met de correctheid van 

het vertalen en de overeenkomst tussen de personen die dit doen. Voor deze studie werden 

aanmeldingsklachten en diagnoses van spontaan aangemelde patiënten op de vier Gentse 

spoedgevallendiensten en twee huisartsenwachtposten, door negen studenten gecodeerd 

volgens ICPC-2. Het doel van deze deelstudie is om na te gaan hoe betrouwbaar de 

coderingen van de negen studenten zijn, enerzijds onderling en anderzijds ten op zichte van 

een gouden standaard. Deze inter-rater variatie is een maat voor de kwaliteit van de 

gegevenscodering. Aangezien de resultaten van belangrijke onderzoeksvragen in deze studie 

gebaseerd zijn op de ICPC-2 codes, is een dergelijke kwaliteitscontrole van hoog belang om 

correcte conclusies te kunnen trekken. 

 

ICPC-2 

1. Historiek 

ICPC of de ‘International Classification of Primary Care’ werd in 1987 gepubliceerd door 

WONCA, World Organisation of Family Doctors, als een bruikbaar classificatiesysteem voor 

de eerstelijnsgezondheidszorg. In 1998 publiceerde WONCA een gereviseerde versie: ICPC-

2, in 2000 gevolgd door een elektronische: ICPC-2e. In 2003 erkende de ‘World Health 

Organisation’ (WHO) ICPC-2 als een WHO-gerelateerde classificatie ter codering van data in 

de eerstelijnsgezondheidszorg. (Verbeke et al, 2006) 

 

2. Structuur 

De indeling is gebaseerd op twee assen. De horizontale as bevat zeventien hoofdstukken, 

waarvan veertien betrekking hebben op een orgaansysteem. Eén van de hoofdstukken omvat 

de niet-gespecificeerde klachten en problemen, en de overige twee omvatten de 

psychologische en sociale onderwerpen. De verticale as is opgebouwd uit zeven componenten 

welke betrekking hebben op het consult. Componenten 2-6 zijn identiek voor elk hoofdstuk 

en omvatten de standaard procescomponenten. Component 1 (symptomen en klachten) en 7 

(diagnoses, ziekten) zijn hoofdstukspecifiek. Op deze manier ontstaat een alfanumerieke code 
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bestaande uit drie symbolen. Het eerste symbool is de letter van het hoofdstuk, gevolgd door 

twee cijfers (tabel 1). (van der Horst et al, 1989) 

Tabel 1: ICPC classificatie, opgedeeld in 17 hoofdstukken en 7 componenten 
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1-29: 
symptomen en 
klachten 

                 

30-49: 
diagnostisch, 
screening, 
preventie 

                 

50-59: 
behandeling, 
medicatie 

                 

60-61: test 
resultaten 

                 

62: 
administratief 

                 

63-69: andere                  
70-99: 
diagnoses, 
ziekten 

                 

 

3. Voornaamste karakteristieken 

In tegenstelling tot de traditionele ‘International Classification of Diseases’ (ICD), maakt 

ICPC het mogelijk om alle vier de elementen van het S.O.E.P. systeem te classificeren: 

Subjectief, Objectief, Evaluatie, Planning (van der Horst et al, 1989). Bovendien is de 

biaxiale structuur van ICPC eenduidiger en gemakkelijker te hanteren dan de ICD indeling 

waar de assen van de hoofdstukken variëren van lichaamssystemen over etiologie naar 

andere. Dit laatste is verwarrend aangezien dezelfde diagnostische entiteiten met eenzelfde 

logica ingedeeld kunnen worden bij meer dan één hoofdstuk. Influenza kan men bijvoorbeeld 

plaatsen onder het hoofdstuk infectieziekten, of het hoofdstuk ademhalingsorganen, of onder 

beide (Bentzen, 2004). ICPC echter is enkel op orgaansystemen gebaseerd (aangevuld met 

‘algemeen’, ‘psychologisch’ en ‘sociaal’), volgens het beginsel dat de lokalisatie primeert 

boven de etiologie. Door deze strikte taxonomische regels zijn de klassen mutueel exclusief, 

wat codeerverschillen tussen de verschillende artsen aanzienlijk beperkt (Soler et al, 2008). 

ICPC is erg bruikbaar voor de classificatie van medische termen bij wetenschappelijk 

onderzoek in de eerste lijn, omwille van volgende redenen: 
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− ICPC is ontwikkeld voor de eerste lijn, en is bijgevolg minder technisch en meer geschikt 

voor de classificatie van subjectieve patiëntenklachten dan de ICD, waarvan de taal 

voornamelijk medisch/diagnostisch is. 

− Classificatie met ICPC is, zoals eerder vermeld, eenduidig en niet verwarrend. 

− Niet enkel diagnoses maar ook de aanmeldingsklachten kunnen met hetzelfde systeem 

opgenomen worden. 

− Dankzij de directe link tussen ICPC en ICD is het altijd mogelijk om de ICPC-code te 

linken aan de corresponderende ICD-code. 

(Van der Heyden et al, 2004) 

 

METHODOLOGIE 

Bij de dataverzameling voor dit thesisproject, werd medische informatie omgezet in en 

opgeslagen als een ICPC-2 code. Er werd afgesproken om per casus minimaal één, en 

maximaal drie aanmeldingsklachten te registreren, en slechts één diagnose. Dit coderen 

gebeurde door acht masterstudenten geneeskunde en één masterstudent 

verpleegkunde/vroedkunde aan de Universiteit Gent, alle negen zonder voorafgaande ervaring 

met de ICPC-2 classificatie of andere medische classificatie systemen. Aan de start van het 

thesisproject werd een uiteenzetting gegeven over het gebruik en ontstaan van ICPC door 

Prof. Dr. J. De Maeseneer, voorzitter van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en 

Eerstelijnsgezondheidszorg aan de Universiteit Gent. Dit werd gevolgd door het gezamenlijk 

coderen van 10 aanmeldingsklachten en diagnoses, en afgesloten met het individueel coderen 

van 27 willekeurige dossiers van de spoedgevallendienst UZ Gent, welke achteraf in groep 

overlopen en verbeterd werden. Na de training, tijdens de gegevensverzameling, werden 

probleem- en twijfelgevallen bij het coderen in groep besproken, om codeerovereenkomst te 

verhogen. De student verpleeg-/vroedkunde vervoegde de groep later, kreeg geen ICPC-

training en nam ook geen deel aan de stage op de huisartsenwachtposten. 

Als kwaliteitscontrole bij deze dataverzameling, werd de studenten driemaal gevraagd om een 

reeks testcasussen te coderen, bestaande uit respectievelijk 10, 34 en 10 casussen 

(respectievelijk april, oktober en november 2008). Het coderen gebeurde volgens ICPC-2 en 

afzonderlijk van elkaar. De reeksen werden opgesteld door Diego Schrans, huisarts en 

medewerker van de Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg aan de 

Universiteit Gent, en Prof. Dr. P. De Paepe, adjunct kliniekhoofd spoedgevallendienst UZ 
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Gent. De casussen beschrijven reële patiëntencontacten en zijn analoog aan de dossiers op de 

spoedgevallendiensten en de database van de huisartsenwachtposten: subjectieve klachten van 

de patiënt, objectieve beoordeling door de arts en de vermoedelijke diagnose(s). Als ‘gouden 

standaard’ werden de coderingen van Diego Schrans aanvaard. D. Schrans houdt zich binnen 

de vakgroep sterk bezig met medische dossiers, classificatie en codificatie en werkte mee aan 

het opstellen van de ICPC2-ICD10 thesaurus, dewelke het mogelijk maakt vlot te schakelen 

tussen de ICPC-2 en ICD10 classificatie. 

Aanvullend liepen de studenten stage op één van de twee huisartsenwachtposten in Gent. 

Tijdens deze stage werd van de student verwacht dat hij/zij de klachten en diagnoses van de 

eerste 15 patiënten onafhankelijk van de wachtarts codeerde. Nadien werden de codes van 

student en arts samengebracht in een bestand voor latere analyse. D. Schrans heeft de dossiers 

van deze wachtconsultaties niet gecodeerd en kon bijgevolg niet als gouden standaard 

fungeren voor deze casussen. In plaats hiervan werden de coderingen van de wachtarts als 

standaard aanzien, ervan uitgaand dat Gentse huisartsen voldoende ervaring hebben met 

ICPC-2. 

De betrouwbaarheidsanalyses voor het bepalen van de overeenkomst van coderen werden 

gedaan aan de hand van kappa testen. Kappa geeft een maat voor overeenkomst tussen de 

raters, gecorrigeerd voor de overeenkomst die men volgens toeval kan verwachten. Een 

gewogen kappa test is een kappa test waarbij men tussen de verschillende categorieën 

gewichten toekent (Cohen, 1960). Aangezien het aantal klachten per rater, voor dezelfde 

casus, kan variëren van één tot drie, verwachtten we een divergentie in het aantal gecodeerde 

aanmeldingsklachten. Hiervoor werden gewogen kappa testen gedaan tussen student en de 

(gouden) standaard: als een patiënt komt met drie klachten, dan is het noteren van slechts één 

klacht een grotere fout dan het coderen van twee klachten en verdient dit dus een ander 

‘gewicht’ in de analyse. Verder werd de overeenkomst onderzocht van de ICPC-2 coderingen 

volgens hoofdstuk (bijvoorbeeld als de ene rater S06 codeert en de andere S07, is er 

overeenstemming qua hoofdstuk: S) en volgens volledige code (S06 en S07 bijvoorbeeld, 

stemmen niet overeen qua volledige code). Laatste twee gebeurden aan de hand van 

ongewogen gepaarde kappa testen (student ten opzicht van de gouden standaard) en 

ongewogen multirater kappa testen (de negen studenten onderling)(Sampaio et al, 2008) 

(Fleiss, 1971). 

Op de coderingen tijdens de stage is onderlinge analyse tussen de studenten niet mogelijk 

aangezien elke student afzonderlijk stage liep, bijgevolg andere patiënten zag en eveneens een 
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andere begeleidende wachtarts had. Vergelijking met de gouden standaard was evenmin 

mogelijk aangezien D. Schrans niet op deze stage aanwezig was.  

Al deze betrouwbaarheidsanalyses gebeurden voor de aanmeldingsklachten afzonderlijk, 

diagnoses afzonderlijk en vervolgens voor klachten en diagnoses tezamen. Om de kappa-

waarden te interpreteren, werd gebruik gemaakt van de classificatie volgens Shrout (Shrout,  

1998), welke een verdere ontwikkeling is van de classificatie volgens Landis en Koch (Landis 

en Koch, 1977). De grens voor aanvaardbaarheid werd door Bensing gelegd op 0.70 

(Bensing, 1983). Hoewel dit eerder arbitrair lijkt en gebaseerd is op resultaten van speciaal 

hiervoor opgeleide artsen, wordt deze grens hier toegepast om internationale vergelijking 

mogelijk te maken.  

Tabel 2. Kappa classificatie volgens Shrout (Shrout, 1998)  

κ < 0.10 quasi onbetrouwbaar  
0.10 ≤ κ ≤ 0.40 geringe betrouwbaarheid  
0.41 ≤ κ ≤ 0.60 behoorlijk betrouwbaar  
0.61 ≤ κ ≤ 0.80 matig betrouwbaar  
0.81 ≤ κ ≤ 1.0 aanzienlijk betrouwbaarheid  
 

RESULTATEN 

1. Analyse van de testcasus coderingen 

1.1 Aanmeldingsklachten 

Voor een totaal van 54 testcasussen, hebben de 9 studenten samen 951 aanmeldingsklachten 

gecodeerd, of  gemiddeld 1.96 klachten per consult. Dit gemiddeld aantal klachten per consult 

per student schommelde tussen 1.70 en 2.17, de gouden standaard codeerde er gemiddeld 1.81 

per consultatie. Een betrouwbaarheidsanalyse naar het aantal gecodeerde 

aanmeldingsklachten door de student ten opzicht van de gouden standaard leverde een 

gemiddelde gewogen kappa (κw) op van 0.662 (95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 0.631; 

0.694). De κw per student schommelt tussen 0.593 en 0.741 (zie tabel 3). 

Ter analyse van de overeenkomst van coderen op hoofdstuk niveau, werden kappatesten 

uitgevoerd tussen student en gouden standaard (gepaard) en eveneens tussen de negen 

studenten onderling (multirater). De gemiddelde waarde voor de gepaarde kappatesten was 

0.707 (95%BI 0.688;0.726) en ging van 0.672 tot 0.760. De multirater kappa was 0.764 

(95%BI 0.762;0.766) (zie tabel 3). De grootste discrepantie was er voor de hoofdstukken 
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‘Bloed, bloedvormende organen en immuunstelsel’, ‘Endocriene klieren, stofwisseling en 

voeding’ en ‘Sociale problemen’, maar dit zijn eveneens de hoofdstukken die het minst (te 

weinig) voorkomen om betrouwbare resultaten op te leveren. Overeenkomst was het best voor 

‘Spijsverteringsorganen’; κ waarden respectievelijk van 0.185 tot 0.904 (zie tabel 4). 

Nog een stap verder werd de codeerovereenkomst geanalyseerd op het niveau van de 

volledige code, enerzijds gepaard en anderzijds onderling. De resultaten per student liepen 

hierbij van 0.574 tot 0.662, met een gemiddelde van 0.602 (95%BI 0.584;0.621) en de 

multirater kappa waarde was 0.688 (95%BI 0.686;0.690) (zie tabel 3). 

 

Tabel 3. Betrouwbaarheidsanalyse tussen student en gouden standaard voor de aanmeldingsklachten. 
 Overeenkomst volgens aantal 

klachten 

Overeenkomst volgens ICPC hoofdstuk Overeenkomst volgens volledige ICPC 

code 

 Aantal / 

consult 

κw κ  95% BI κ  95% BI 

Rater 1 1.70 0.741 0.746 (0.740;0.753) 0.631 (0.625;0.636) 
Rater 2 2.00 0.624 0.681 (0.675;0.686) 0.582 (0.577;0.587) 
Rater 3 2.09 0.597 0.705 (0.699;0.711) 0.580 (0.575;0.584) 
Rater 4 1.96 0.700 0.686 (0.680;0.692) 0.602 (0.597;0.607) 
Rater 5 2.00 0.687 0.724 (0.719;0.730) 0.574 (0.569;0.579) 
Rater 6 1.87 0.693 0.760 (0.754;0.766) 0.662 (0.656;0.667) 
Rater 7 1.76 0.640 0.686 (0.679;0.692) 0.588 (0.583;0.594) 
Rater 8 2.06 0.685 0.704 (0.698;0.710) 0.621 (0.616;0.626) 
Rater 9 2.17 0.593 0.672 (0.667;0.678) 0.584 (0.579;0.588) 
Gemiddeld 1.96 0.662  (0.631;0.694) 0.707 (0.688;0.726) 0.602 (0.584;0.621) 
Multirater - - 0.764 (0.762;0.766) 0.688 (0.686;0.690) 

 

 

Tabel 4. Analyse van de betrouwbaarheid per 

ICPC hoofdstuk voor de studenten onderling 

voor de aanmeldingsklachten 

 Tabel 5. Analyse van de betrouwbaarheid 

per ICPC hoofdstuk voor de studenten 

onderling voor diagnoses. 

 aantal κ  95% BI   aantal κ  95% BI 
A 205 0.655 (0.633;0.677)  A 43 0.407 (0.372;0.442) 
B 4 0.185 (0.142;0.229)  B 3 0.245 (0.191;0.299) 
D 229 0.904 (0.882;0.927)  D 62 0.820 (0.783;0.857) 
F 34 0.819 (0.798;0.841)  F 18 1.00 (0.965;1.035) 

 

 

 

H 0 - -  H 5 0.495 (0.450;0.540) 
K 39 0.585 (0.564;0.606)  K 60 0.777 (0.740;0.813) 
L 74 0.801 (0.781;0.820)  L 48 0.832 (0.797;0.868) 
N 116 0.860 (0.840;0.879)  N 72 0.641 (0.603;0.679) 
P 63 0.676 (0.657;0.696)  P 43 0.802 (0.767;0.837) 
R 48 0.774 (0.754;0.794)  R 42 0.850 (0.815;0.885) 
S 121 0.878 (0.858;0.898)  S 71 0.843 (0.805;0.881) 
T 7 0.210 (0.176;0.245)  T 9 1.00 (0.961;1.039) 
U 0 - -  U 9 1.00 (0.961;1.039) 
W 0 - -  W 0 - - 
X 0 - -  X 1 -0.002 (-0.088;0.084) 
Y 0 - -  Y 0 - - 
Z 11 0.496 (0.467;0.525)  Z 0 - - 

globaal 951 0.507 (0.505;0.509)  globaal 486 0.762 (0.760;0.765) 
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1.2 Diagnoses 

Dezelfde kappa testen werden uitgevoerd op de diagnosecodes. Eerst en vooral leverde een 

betrouwbaarheidsanalyse naar de codering op niveau van het hoofdstuk kappa waarden op per 

student (ten opzichte van de gouden standaard) die gingen van 0.771 tot 0.895 met een 

gemiddelde van 0.805 (95%BI 0.781;0.829). Onderlinge analyse leidde tot een multirater 

kappawaarde van 0.762 (95%BI 0.760;0.765) (zie tabel 6). Er werd ook nagegaan wat hierbij 

de overeenkomst was specifiek per hoofdstuk. Voor het hoofdstuk ‘Vrouwelijke 

geslachtsorganen’ was deze het laagst, en voor de hoofdstukken ‘Endocriene klieren, 

stofwisseling en voeding’ en ‘Urinewegen’ was de overeenkomst maximaal (zie tabel 5). 

Analyse van de betrouwbaarheid van coderen volgens volledige ICPC code leverde, per 

student ten opzichte van de gouden standaard, waarden op van 0.560 tot 0.714 met een 

gemiddelde van 0.623 (95%BI 0.593;0.653). De betrouwbaarheid van coderen volgens 

volledige ICPC code werd eveneens tussen de studenten onderling berekend en leverde een 

multirater kappa op van 0.573 (95%BI 0.572;0.574) (zie tabel 6). 

 

1.3 Algemene overeenkomst 

Overeenkomst in coderen voor alle ICPC codes samen, ten opzicht van de gouden standaard, 

wordt op hoofdstuk niveau geschat door een gemiddelde kappawaarde van 0.745 (95% 

0.732;0.757) en de overeenkomst tussen de negen raters wordt geschat door een multirater 

kappa van 0.762 (95%BI 0.758;0766). Op niveau van volledige code is het gemiddelde voor 

de gepaarde kappatesten 0.622 (95%BI 0.607;0.636) en de multirater kappa 0.667 (95%BI 

0.663;0.671)(zie tabel 7). 

Tabel 6. Betrouwbaarheidsanalyse tussen student 

en gouden standaard voor de diagnoses.  

Tabel 7. Betrouwbaarheidsanalyse tussen student en 

gouden standaard voor alle codes. 

 Overeenkomst volgens 

ICPC hoofdstuk 

Overeenkomst volgens 

volledige ICPC code 
   Overeenkomst volgens 

ICPC hoofdstuk 

/4 (%) 

Overeenkomst volgens 

volledige ICPC code 
  κ  95% BI κ  95% BI   κ 95% BI κ  95% BI 

Rater 1 0.771 (0.758;0.784) 0.657 (0.651;0.663)  Rater 1 0.770 (0.729;0.810) 0.659 (0.621;0.696) 
Rater 2 0.812 (0.800;0.825) 0.714 (0.708;0.720)  Rater 2 0.721 (0.683;0.758) 0.631 (0.598;0.664) 
Rater 3 0.792 (0.779;0.805) 0.600 (0.594;0.606)  Rater 3 0.737 (0.700;0.775) 0.598 (0.566;0.630) 
Rater 4 0.771 (0.759;0.784) 0.639 (0.633;0.645)  Rater 4 0.719 (0.681;0.758) 0.625 (0.592;0.658) 
Rater 5 0.793 (0.780;0.805) 0.639 (0.633;0.645)  Rater 5 0.747 (0.709;0.785) 0.606 (0.573;0.639) 
Rater 6 0.791 (0.778;0.804) 0.563 (0.557;0.569)  Rater 6 0.777 (0.738;0.817) 0.647 (0.612;0.682) 
Rater 7 0.895 (0.882;0.908) 0.600 (0.594;0.606)  Rater 7 0.759 (0.719;0.800) 0.603 (0.566;0.640) 
Rater 8 0.790 (0.777;0.803) 0.635 (0.628;0.642)  Rater 8 0.742 (0.704;0.780) 0.637 (0.605;0.670) 
Rater 9 0.833 (0.820;0.846) 0.560 (0.553;0.566)  Rater 9 0.729 (0.692;0.765) 0.590 (0.599;0.621) 
Gemiddeld 0.805 (0.781;0.829) 0.623 (0.593;0.653)  Gemiddeld 0.745 (0.732;0.757) 0.622 (0.607;0.636) 
Multirater 0.762 (0.760;0.765) 0.573 (0.572;0.574)  Multirater 0.762 (0.758;0.766) 0.667 (0.663;0.671) 
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2. Codeeranalyse tussen student en wachtarts 

2.1 Aanmeldingsklachten 

De stage op de huisartsenwachtposten werd afzonderlijk gedaan, bijgevolg heeft elke ‘rater’ 

andere patiëntencontacten geregistreerd en werden deze coderingen vergeleken met telkens 

een andere arts. Hierdoor kunnen we de resultaten niet onderling vergelijken, en enkel 

oordelen over κ testen tussen twee raters, zijnde de student en de huisarts van wacht. De 

negende rater, de student verpleeg-/vroedkunde heeft geen stage gedaan op de 

huisartsenwachtpost. De betrouwbaarheidsanalyse per koppel student-arts naar het aantal 

gecodeerde klachten, leverde gewogen kappa’s op tussen 0.444 en 1.00, gemiddeld 0.657 

(95%BI 0.519;0.795). De overeenkomst voor coderen volgens ICPC hoofdstuk gaf waarden 

voor kappa tussen 0.627 en 1.00, gemiddeld 0.786 (95%BI 0.695;0.877). Analyse volgens 

volledige ICPC code leidde tot kappa’s tussen 0.541 en 1.00, gemiddeld 0.745 (95%BI 

0.633;0.857)(zie tabel 8) 

 

2.2 Diagnose 

Voor de diagnoses werden ook betrouwbaarheidsanalyses uitgevoerd tussen student en 

wachtarts, enerzijds op niveau van het hoofdstuk en anderzijds op niveau van de volledige 

code. Kappa’s voor deze eerste gingen van 0.744 tot 1.00, gemiddeld 0.906 (95%BI 

0.833;0.980) en voor de volledige codes van 0.623 tot 0.899, gemiddeld 0.750 (95%BI 

0.686;0.814)(zie tabel 9) 

 

2.3 Algemene overeenkomst 

De algemene codeerovereenkomst, klachten en diagnoses tezamen, tussen student en arts 

wordt geschat door kappa waarden per koppel van 0.717 tot 1.00 op hoofdstuk niveau, en van 

0.631 tot 0.973 op niveau van de volledige code. Gemiddelde waarden zijn respectievelijk 

0.833 (95%BI 0.618;1.049) en 0.769 (95%BI 0.562;0.975)(zie tabel 10). 
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Tabel 8. Betrouwbaarheidsanalyse tussen student en wachtarts voor de aanmeldingsklachten 
 Aantal klachten per 

consult 

Overeenkomst volgens ICPC hoofdstuk Overeenkomst volgens volledige ICPC code 

 κw κ  95% BI κ  95% BI 

Rater 1 0.524 0.715 (0.681;0.749) 0.687 (0.655;0.720) 

Rater 2 0.591 0.689 (0.666;0.712) 0.678 (0.658;0.698) 

Rater 3 0.926 0.971 (0.948;0.995) 0.973 (0.951;0.994) 

Rater 4 0.537 0.725 (0.704;0.746) 0.604 (0.585;0.623) 

Rater 5 0.444 0.627 (0.595;0.658) 0.541 (0.511;0.571) 

Rater 6 0.472 0.698 (0.627;0.770) 0.634 (0.566;0.703) 

Rater 7 01.00 1.00 (0.964;1.04) 1.00 (0.967;1.03) 

Rater 8 0.760 0.863 (0.843;0.884) 0.847 (0.830;0.864) 

Gemiddeld 0.657  (0.519;.0795) 0.786 (0.695;0.877) 0.745 (0.633;0.857) 

 

Tabel 9. Betrouwbaarheidsanalyse tussen student 

en wachtarts voor de diagnoses 
 Tabel 10. Betrouwbaarheidsanalyse tussen student 

en wachtarts voor alle codes. 
 Overeenkomst volgens 

ICPC hoofdstuk 

Overeenkomst volgens 

volledige ICPC code 
   Overeenkomst volgens 

ICPC hoofdstuk 

/4 (%) 

Overeenkomst volgens 

volledige ICPC code 
 

 

κ  95% BI κ  95% BI   κ 95% BI κ  95% BI 

Rater 1 1.00 (0.926;1.07) 0.834 (0.770;0.899)  Rater 1 0.821 (0.716;0.926) 0.766 (0.672;0.860) 

Rater 2 0.744 (0.674;0.813) 0.623 (0.576;0.670)  Rater 2 0.717 (0.634;0.800) 0.683 (0.622;0.745) 

Rater 3 1.00 (0.917;1.08) 0.852 (0.809;0.895)  Rater 3 0.980 (0.895;1.064) 0.943 (0.878;1.009) 

Rater 4 0.839 (0.780;0.899) 0.707 (0.665;0.748)  Rater 4 0.765 (0.690;0.840) 0.649 (0.591;0.708) 

Rater 5 0.914 (0.844;0.984) 0.713 (0.677;0.749)  Rater 5 0.736 (0.636;0.837) 0.631 (0.545;0.717) 

Rater 6 1.00 (0.814;1.19) 0.667 (0.552;0.781)  Rater 6 0.806 (0.649;0.963) 0.684 (0.549;0.819) 

Rater 7 1.00 (0.928;1.07) 0.899 (0.838;0.959)  Rater 7 1.00 (0.901;1.099) 0.973 (0.888;1.059) 

Rater 8 0.755 (0.693;0.817) 0.704 (0.661;0.747)  Rater 8 0.841 (0.763;0.919) 0.819 (0.765;0.872) 

Gemiddeld 0.906 (0.833;0.980) 0.750 (0.686;0.814)  Gemiddeld 0.833 (0.618;1.049) 0.769 (0.562;0.975) 
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Grafiek 1 Testcasussen codeer overeenkomst (RFE: ‘reason for encounter’ of aanmeldingsklacht, Dx: 
diagnose) 

 

Grafiek 2 Huisartsenwachtpost  stage  codeer overeenkomst 

 

Bovenstaande grafieken tonen gemiddelde waarden voor de gepaarde kappa testen, waarden voor de multirater 
kappa testen (weergegeven door driehoekjes) en hun 95% betrouwbaarheidintervallen (lijnstukken). De 
horizontale lijnen geven de classificatie volgens Shrout weer: κ>0,80 is aanzienlijk betrouwbaar, 0,60<κ≤0,80 
is matig betrouwbaar en 0,40<κ≤0,60 is behoorlijk betrouwbaar (Shrout, 1998). 
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DISCUSSIE 

Analyse van de testcasussen en van de coderingen tijdens de stage op de huisartsenwachtpost 

suggereert voor deze negen raters een matige betrouwbaarheid voor het coderen volgens 

ICPC hoofdstuk en een behoorlijke tot matige betrouwbaarheid voor het coderen volgens 

volledige code. Deze resultaten zijn ongeveer wat verwacht werd, rekening houdend met het 

feit dat geen van de studenten voorafgaandelijk ervaring had met het gebruik van ICPC-2 of 

een ander medisch classificatiesysteem. Als men echter de grens voor aanvaardbaarheid legt 

op 0.70 (Bensing, 1983), dan is overeenkomst voor de testcasussen enkel aanvaardbaar voor 

codering op niveau van het hoofdstuk. Over de resultaten van coderen tijdens de stage op de 

huisartsenwachtpost, kunnen we beslissen dat deze op beide niveaus aanvaardbaar waren en 

dat enkel overeenkomst over het aantal gecodeerde klachten deze 0.70 grens niet haalde. 

Overeenkomst qua hoofdstuk leek het laagst te zijn voor hoofdstuk B (Bloed, bloedvormende 

organen en immuunstelsel), maar dit is waarschijnlijk te verklaren door de lage prevalentie 

van dit hoofdstuk in de testcasussen. Bij de klachten was de overeenkomst het hoogst voor de 

hoofdstukken D (Spijsverteringsorganen), S (Huid), N (Zenuwstelsel) en F (Oog). De reden 

hiervoor is waarschijnlijk dat deze hoofdstukken symptomen bevatten die gemakkelijk te 

interpreteren zijn en minder aanleiding geven tot twijfel. Bijvoorbeeld A11 (pijn op de borst) 

en K01 (pijn toegeschreven aan het hart) daarentegen, geven meer aanleiding tot twijfel en 

fouten. Bij de diagnoses was de overeenkomst, rekening houdend met de aantallen, het hoogst 

voor de hoofdstukken R (Luchtwegen), S (Huid), L (Bewegingsapparaat) en D 

(Spijsverteringsorganen). 

Bij extrapolatie van deze resultaten naar de gegevenscodering voor de overkoepelende studie, 

moet men rekening houden met het gebruik van clusters. Zo worden ICPC codes die dicht 

bijeen liggen qua betekenis voor analyse samengenomen tot één cluster, en bevordert dit de 

overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is de cluster “acute bovenste luchtweg infecties”, 

bestaande uit codes R74-R78. Anderzijds moet men rekening houden met het feit dat artsen 

op de huisartsenwachtpost reeds één aanmeldingsklacht en één diagnose coderen volgens 

ICPC-2 en dat artsen op de spoedgevallendiensten dit niet doen. ICPC-2 coderingen van de 

spoedgevallen dossiers zijn dus meer onderhevig aan de (retrospectieve) interpretatie van de 

student. 

Een studie uitgevoerd door Sampaio et al onderzocht de inter-rater betrouwbaarheid van 

ICPC-2 voor het coderen van gezondheidsredenen voor onderbreking van dagelijkse 
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activiteiten. Deze studie tussen twee raters toonde betere resultaten en bevestigde na 

literatuurstudie de goede bruikbaarheid van de ICPC-2 classificatie voor het coderen van 

gezondheidsproblemen (als reden voor activiteitsonderbreking, in deze studie)(Sampaio et al, 

2008). Een andere studie door Britt et al, toonde enkel op hoofdstuk niveau een aanvaardbare 

overeenkomst en concludeerde  dat codering volgens ICPC hoofdstuk goed bruikbaar is voor 

epidemiologisch onderzoek, maar dat voorzichtigheid geboden is bij meer gedetailleerd 

onderzoek aan de hand van volledige ICPC codes (Britt et al, 1998). 

Als conclusie kan gesteld worden dat ICPC-2 een adequaat middel is voor het coderen van 

medische informatie in de eerste lijn en dat de gecodeerde informatie in deze overkoepelende 

studie op niveau van het hoofdstuk met een goede betrouwbaarheid kan gebruikt worden, 

maar dat testen aan de hand van volledige ICPC code voorzichtiger geïnterpreteerd moeten 

worden. 
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ABSTRACT 

Inleiding - Het doel van deze studie was om de invloed van de 2 recent geopende 

huisartsenwachtposten (HWP) op het zorggebruik van de 4 spoedgevallendiensten in Gent te 

evalueren. Dit deel onderzoekt de demografische karakteristieken (geslacht, huisarts vermeld, 

codegerechtigde, aantal contacten,…) van spontaan aangemelde patiënten respectievelijk de 

HWP en de spoedgevallendiensten met inbegrip van RFE(Reason for encounter= 

aanmeldingsklacht )/Diagnose. 

Methode - De data verkregen op de spoedgevallendiensten en de HWP werden gecodeerd 

door middel van ICPC-2 (International Classification of Primary Care, Second edition). 

Hierdoor werd een dataset in SPSS verkregen met 6534 patiënten aangemeld op de 

spoedgevallendiensten en 4561 aangemelde patiënten op de HWP. Deze gegevens zijn echter 

niet getoetst met een controle populatie. Uit de verkregen gegevens werden verschillende 

frequenties berekend voor de parameters geslacht, huisarts vermeld, aantal contacten, 

leeftijdscategorieën, aanmeldingsplaats/-tijdstip, codegerechtigde,… 

Resultaten - Een grotere vertegenwoordiging van mannen wordt waargenomen op de 

spoedgevallendiensten en van vrouwen op de HWP. In het totaal zijn er meer patiënten op de 

spoedgevallendiensten ten opzichte van de HWP en in HWP1 tov HWP2. In de HWP zijn er 

meer consultaties dan huisbezoeken. Er is een lichte stijging in het aantal patiënten op de 

HWP die niet direct gepaard gaat met een daling op de spoedgevallendiensten. Er is een 

duidelijke piek van patiëntencontacten bij beide overdag en het is beduidend rustiger s’nachts. 

Er is bij beiden een duidelijke daling van patiëntencontacten in de zomermaanden. De 

gemeente Gent is het sterkst vertegenwoordigd in de spoedgevallendiensten, de 

randgemeenten hebben meer patiëntencontacten in de HWP. Meest voorkomende RFE op de 

spoedgevallendiensten zijn de klachten van het bewegingsstelsel,  in de HWP zijn dit de 

respiratoire en gastro - intestinale klachten. De meerderheid van de patiënten vermeldt zijn 

huisarts. 

Conclusie - De resultaten, in verband met een aantal voorkomende pathologieën op de 

spoedgevallendiensten, wijzen op de mogelijkheid van een shift van patiënten van de 

spoedgevallendiensten naar de HWP. Maar doordat deze data louter beschrijvend zijn en niet 

getoetst zijn aan een controle populatie is er bijkomend onderzoek nodig om deze vaststelling 

verder te exploreren. 
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INLEIDING 

Het doel van deze studie is om de invloed van de recent geopende huisartsenwachtposten op 

de spoedgevallendiensten in Gent te evalueren. We willen kijken of er een verandering is 

opgetreden in het aantal patiënten, de soort RFE (Reason For Encounter),… Om een 

voldoende grote populatie ter beschikking te hebben om een volledig beeld te verkrijgen van 

de volledige Gentse regio, is er geopteerd om de 4 spoedgevallendiensten van Gent te 

bestuderen en te vergelijken met de 2 bestaande huisartsenwachtposten.  

AZ Sint- Lucas, UZ Gent, AZ Maria Middelares en AZ Jan Palfijn hebben hun toestemming 

gegeven voor deze studie, waardoor er informatie mocht verzameld worden uit de 

spoedgevallendiensten van deze 4 ziekenhuizen. Deze ziekenhuizen worden verder in de 

studie geanonimiseerd om de privacy van de ziekenhuizen te waarborgen. In de studie zijn 

enkel de patiënten opgenomen die zich spontaan, dit betekent zonder verwijzing door een arts, 

op de spoedgevallendienst aangemeld hebben omdat het spontaan vragen naar zorg in kaart 

zou kunnen gebracht worden.  

De spoedgevallendiensten hebben een permanentie van 24u op 24 en 7 dagen op 7. Maar, in 

principe is het de bedoeling is dat patiënten eerst hun eigen huisarts of de 

huisartsenwachtposten contacteren vooraleer naar de spoedgevallendiensten te gaan indien 

geen sprake is van een levensbedreigende of orgaanbedreigende aandoening zodat enkel de 

ernstige gevallen op de spoedgevallendiensten gezien worden.  

In Gent werden, op initatief van de Huisartsenvereniging Gent, op 12 januari 2007, 2 

huisartsenwachtposten opgericht (Martelaarslaan en Baudelokaai).  

Elke wachtpost is doorlopend open tijdens het weekend vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot 

maandagmorgen 07.00 uur en op officiële feestdagen van 19.00 de dag voordien tot 07.00  de 

dag volgend op de feestdag. De 2 posten hebben elk hun eigen werkterrein van ongeveer 

100.000 inwoners. Ook moet er rekening worden gehouden met ongeveer 30.000 studenten in 

Gent die verspreid in de stad wonen en slechts wisselend aanwezig zijn. Vele artsen zijn 

aangesloten bij deze werking, zij worden 7-8  weekends per jaar gecontacteerd voor een shift 

van 12 uur. Elke shift telt 3 huisartsen in de wachtpost, maar in geval van extreme drukte kan 

een bijkomende arts worden opgeroepen. Er worden zowel consultaties als huisbezoeken 

gedaan , er is ook steeds een chauffeur en wagen aanwezig gedurende de shifts. 
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De Huisartsenvereniging Gent heeft een centraal oproepnummer (09365000), zodat de 

onthaalmedewerk(st)er deze oproep in het centraal geheugen kan verwerken. De patiënten 

worden op basis van hun woonadres aan de Martelaarslaan of Baudelokaai toegewezen. Ook 

is er eventueel de mogelijkheid dat patiënten voor advies telefonisch doorgeschakeld worden 

met de arts. 

In Nederland wordt deze telefonsiche consultatie- mogelijkheid nog veel verder uitgewerkt. 

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) heeft een Telefoonwijzer ontwikkeld voor 

assistentes in huisartsenposten voor de beoordeling van de telefonische hulpvragen. De 

assistent(e) maakt  op grond van de ‘reason for encounter’ en met behulp van de criteria in de 

NHG-Telefoonwijzer een inschatting van de mate van spoed waarmee de patiënt door de 

huisarts moet worden gezien. Met de ontwikkelde indeling kunnen de hulpvragen in vier 

klassen worden ingedeeld: levensbedreigend, spoed, dringend en routine.  

Om de huisartsenwachtposten kenbaar te maken bij de bevolking zijn tal van campagnes 

gestart. Folders werden verdeeld bij de huisarten, apothekers, ziekenhuizen,… Er zijn artikels 

verschenen en affiches uitgehangen zodat iedereen op de hoogte zou zijn van dit nieuwe 

initiatief.  

In dit deel spitsen we ons toe op de globale beschrijving van de verschillende parameters 

(geslacht, huisarts vermeld, aantal patiëntencontacten, codegerechtigde, …) die in deze studie 

gebruikt werden. Om dit globaal beeld te bekomen, bekijken we afzonderlijk de 

huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten per topic zodat we ze vervolgens kunnen 

vergelijken. Dit geeft ons de gelegendheid om een aantal conclusies te trekken. 

METHODOLOGIE 

Methode van de volledige studie: zie supra algemene methode ( partim III )  

Om de beschrijvende en vergelijkende gegevens van onze database te kunnen presenteren 

hebben wij gebruik gemaakt van het statistisch programma SPSS 13. Wij hebben op die 

manier getracht om van alle parameters van de HWP en de spoed een tabel en grafiek te 

maken die we dan met elkaar hebben vergeleken. Deze tabellen en grafieken tonen ons de 

frequenties van elke parameter. Sommige parameters konden we niet volledig uitwerken via 

SPSS in dit geval hebben we ook gebruik gemaakt van Excell. Dit was vooral zo bij de delen 

RFE en diagnose waarbij we verschillende berekeningen moesten maken om tot een globaal 
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beeld te komen, aangezien we verschillende tabellen samen moesten brengen. Dit alles 

hebben we kunnen doen in excell waaruit we dan ook de grafieken hebben kunnen maken.  

Op de HWP hebben we een aantal extra analyses kunnen maken die niet van toepassing 

waren op de spoedgevallendiensten. Namelijk de topics waarin men een onderverdeling 

maakt tussen de huisbezoeken en de consultaties, de tijdsanalyse van doorverwijzing naar 

spoed en de vergelijkingen met de algemene huisartsenpraktijk. 

 

RESULTATEN 

1. Vergelijking huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten 

1.1 Verhouding man - vrouw 

A. HWP 

Figuur 1: Verdeling mannen vs.vrouwen op de HWP. (p<0.001). 

 

In het totaal zijn er 4561 patiënten naar de wachtposten gekomen in de door ons uitgekozen 

weekends en feestdagen. We merken duidelijk een significante meerderheid van 56.33% 

vrouwen op de wachtposten. 
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B. Spoedgevallendiensten 

 

Figuur 2: Verdeling mannen vs. vrouwen op de spoedgevallendiensten (p<0.001). 

Er blijkt duidelijk een verschil te zitten in het aantal mannen en het aantal vrouwen die de 

spoedopnames bezoeken. Van de patiënten die op spoedopname terecht komen zijn er 54,2% 

mannen. 

C. Verhouding man - vrouw per HWP 

 

Figuur 3: Verdeling mannen vs. vrouwen op de verschillende HWP. 

Ook indien we de 2 wachtposten apart gaan onderverdelen merken we dat zowel op de HWP 

1 (55.89%) als op de HWP256.84%) meer vrouwen consulteren. Wat we uit deze grafiek ook 

kunnen afleiden is dat er meer patiënten consulteren op de HWP 1 ten opzichte van HWP 2.  
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D. Verhouding man – vrouw per spoedgevallendienst 

 

Figuur 4: Verdeling mannen vs. vrouwen op de verschillende spoedgevallendiensten. 

Ook bij het kijken naar de verschillende spoedgevallendiensten, valt het op dat elke 

spoedgevallendienst meer mannelijke patiënten heeft dan vrouwelijke. Vooral in het dienst A 

is er een groot verschil waar te nemen. Overigens vonden we dat spoedgevallendienst B en A 

meer patiënten ontvangen dan dienst C en D. 

 

E. HWP – spoed 

 

Figuur 5: Vergelijking aantal mannen vs. aantal vrouwen tussen de HWP en de spoedgevallendiensten. 



 

45 

We kunnen vaststellen dat mannen meer geneigd zijn om in eerste instantie naar de 

spoedgevallendiensten te gaan in tegenstelling tot de vrouwen die vlugger de 

huisartsenwachtposten raadplegen.  

1.2 Patiëntencontacten 

A. HWP 
 
 

 
Figuur 6: Aantal patiëntencontacten per HWP. 

 

Zoals we al eerder hadden gemerkt is het duidelijk te zien dat er meer patiënten naar de HWP 

1(53.98%) komen dan naar de HWP 2(46.02%). In het totaal zijn er 4561 patiëntencontacten 

geweest in de opgenomen weekenden en feestdagen waarvan 2099 in de HWP 2 en 2462 in 

de HWP 1. Elke wachtpost heeft zijn eigen activiteitsgebied: in de HWP 1 zijn er 110 000 

inwoners en in de HWP 2 zijn er 105 000 inwoners.  
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B. Spoedgevallendiensten 
 

 

Figuur 7: Aantal patiëntencontacten per spoedgevallendienst. 

Uit deze grafiek blijft duidelijk dat spoedgevallendienst B het meeste patiënten ontvangt, 

zoals al duidelijk gebleken uit andere grafieken (zie boven). Spoedgevallendienst D ontvangt 

het kleinste aantal patiënten. De verklaring hiervoor is wellicht multifactorieel en ligt buiten 

het doel van deze studie. In totaal zijn er 6534 patiëntencontacten geweest, waaronder 1794 

bij spoedgevallendienst A, 2322 bij spoedgevallendienst B, 1412 bij spoedgevallendienst C en 

1006 bij spoedgevallendienst D. 
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C. HWP- Spoed 

 

Figuur 8: Vergelijking aantal patiëntencontacten tussen de HWP en de spoedgevallendiensten. 

In het totaal zijn er 4561(41.11%) patiëntencontacten op de HWP geweest in de door ons 

geanalyseerde weekends, en 6534 ( 58.89%) patiëntencontacten op de spoedgevallendiensten. 

1.3 Verhouding per leeftijdscategorie 

A. HWP 

 

Figuur 9: Aantal patiëntencontacten per leeftijdscategorie op de HWP. (missing cases =228)  
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Wanneer we de leeftijdscategorieën gaan bekijken bemerken we dat er bepaalde 

leeftijdscategorieën zijn waarbinnen meer patiënten gebruik maken van de 

huisartsenwachtposten. We mogen hier weliswaar niet vergeten dat de bevolkingspiramide 

hierin een belangrijke rol speelt. Zo zien we 3 piek leeftijden die meer vertegenwoordigd zijn, 

de categorie 1-4 jaar, 25-34 jaar en 75-84 jaar. 

B. Spoedgevallendiensten 

 

Figuur 10: Aantal patiëntencontacten per leeftijdscategorie op de spoedgevallendiensten.(missing cases = 4) 

Bij het bekijken van het aantal patiënten per leeftijdscategorie valt het op dat de patiënten die 

het meest de spoedopname bezoeken tussen 25 en 34 jaar zijn en tussen 15 tot 24 jaar zien we 

een grotere piek dan bij de andere leeftijden. Na de leeftijd van 34 jaar zien we een 

stapsgewijze daling van het aantal patiënten per leeftijdscategorie. Tussen 1 en 14 jaar komen 

er ongeveer evenveel patiënten. 
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C.  HPW – spoed 

 

Figuur 11: Vergelijking aantal patiëntencontacten per leeftijdscategorie tussen de HWP en de 

spoedgevallendiensten. (missing cases = 232) 

Op de HWP zien we duidelijk 2 pieken ontstaan tussen de leeftijden 1-4 jaar en de leeftijd 25-

34 jaar. Op de spoedgevallendienst zijn we slechts 1 opvallende uitschieter op de leeftijd van  

1.4 Verhouding man – vrouw per leeftijdscategorie 

A.  HWP 

 

Figuur 12: Verdeling mannen vs. Vrouwen per leeftijdscategorie op de HWP. (p<0.001;missing cases = 228) 

Indien we gaan kijken naar de geslachtsverdeling tussen de leeftijdscategorieën zien we 

meestal een vrij gelijklopend verloop. We zien wel dat er procentueel meer mannen naar de 
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HWP komen in de categorieën van 0 tot 25 jaar en meer vrouwen vanaf 25. Dit verschil is 

significant en relevant. 

 

B. Spoedgevallendiensten 

 
Figuur 13: Verdeling mannen vs. Vrouwen per leeftijdscategorie op de spoedgevallendiensten. (p<0.001; 

missing cases = 4) 

Bij de verhoudingen in leeftijdscategorieën zien we dat er gemiddeld meer mannen per 

categorie naar de spoedgevallendiensten komen. Tussen de leeftijd van 55 – 64 jaar en 65 – 

74 jaar kan er geen tot een miniem verschil aangetoond worden tussen het aantal vrouwelijke 

en het aantal mannelijke patiënten. Ook hier zien we dezelfde pieken van patiënten per 

leeftijdscategorie. Opvallend is dat er bij de leeftijd van 0-1 jaar er bijna de helft meer 

mannelijke patiënten zijn.  
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1.5 Verhouding aanmeldingsplaats per leeftijdscategorie 

A.  HWP 

 

Figuur 14: Verdeling van het aantal patiëntencontacten per leeftijdscategorie bekeken voor de verschillende 

HWP. ( missing cases =228) 

Indien de leeftijdscategorieën worden bekeken per huisartsenwachtpost worden er procentueel 

meer jongere patiënten in de HWP 2 en meer ouderen in de HWP 1 gezien. Ook hier moet 

rekening gehouden worden met de bevolkingspiramide. In absolute aantallen zijn er 

weliswaar meer patiënten in de HWP 1 in alle leeftijdscategorieën behalve in de categorie 95-

100 jaar. Maar globaal gezien zijn er in deze leeftijdscategorie het minst aantal patiënten te 

rapporteren. 
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B. Spoedgevallendiensten 

 

Figuur 15: Verdeling van het aantal patiëntencontacten per leeftijdscategorie bekeken voor de verschillende 

spoedgevallendiensten.( missing cases = 4) 

In spoedgevallendienst B en C is er een piek te zien bij de leeftijd van 1 tot 4 jaar. Zoals 

opgemerkt bij de algemene grafiek van de leeftijden, kan hier hetzelfde gezegd worden. Elke 

aanmeldingsplaats heeft het meeste patiënten met een leeftijd tussen 25 en 34 jaar. In 

spoedgevallendienst D verloopt de verdeling per leeftijdscategorieën trapsgewijs naar boven 

tot de leeftijd van 25 tot 44 jaar, vanaf dat punt loopt het verder trapsgewijs naar beneden. 

Hetzelfde kan gezegd worden over spoedgevallendienst A. Spoedgevallendienst B heeft ook 

een piek bij de leeftijd van 65 tot 74 jaar. 
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1.6 Aantal patiëntencontacten per weekend 

A. HWP 

 

 

Figuur 16: Aantal spontane patiëntencontacten per weekend op de HWP. 

Als we kijken naar het aantal patiënten die zich op de huisartsenwachtposten hebben 

aangemeld in de door ons onderzochte weekenden is er toch een lichte stijging te bemerken 

tussen de eerste en de laatste periode. We zien ook een duidelijke daling in de zomer 

maanden, vooral in augustus.  
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*Beeld per uur: 

 

Figuur 17: Aantal spontane patiëntencontacten per uur op de HWP. 

We zien een duidelijke piek om 19u zowel op zaterdag als zondag. Ook wordt hier nog eens 

duidelijk dat het ‘s nachts heel wat minder druk is op de HWP. 
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B. Spoedgevallendiensten 

 

Figuur 18: Aantal spontane patiëntencontacten per weekend op de spoedgevallendiensten. 

De maanden augustus, januari en februari krijgen het minst aantal patiënten in vergelijking 

met de andere maanden. Vooral het weekend in mei was drukbezet, op de voet gevolgd door 

september, oktober en december. De overige maanden tonen ongeveer eenzelfde hoeveelheid 

patiënten. Een algemene tendens, buiten het feit dat de instroom vrij stabiel is, valt niet af te 

leiden uit deze gegevens.  
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* Beeld per uur: 

 

 

Figuur 19: Aantal spontane patiëntencontacten per uur op de spoedgevallendiensten. 

Als we het aantal patiëntencontacten per uur bekijken, valt op dat de drukste momenten 

telkens tijdens de dag vallen, maar ook hier merken we verschillende pieken. De vrijdag daalt 

het aantal patiëntencontacten vanaf 23u, maar we zien een opmerkelijke daling van het aantal 

patiëntencontacten tussen 22u en 22u59. De zaterdag zien we voornamelijk 

patiëntencontacten tussen 9u ’s morgens en 23u ’s avonds, hetzelfde kan gezegd worden over 

de zondag. Het valt op dat het ’s nachts rustiger is. 
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C. HWP – spoed 

 

Figuur 20: Vergelijking van de spontane patiëntencontacten per weekend tussen de HWP en de 

spoedgevallendiensten. 

Wanneer specifiek de weekends bekijken worden op de spoedgevallendienst en de HWP kan 

er niet echt een algemene tendens afgeleid worden uit deze gegevens. Hoewel er een lichte 

stijging is opgetreden in het aantal patiënten op de HWP gedurende de verschillende weken, 

wordt er geen gelijklopende daling bemerkt op de spoedgevallendiensten. Op de 

spoedgevallendiensten zijn de maanden mei, september, oktober en december de drukste 

maanden, maar er is geen merkbare daling in het aantal patiënten. Aangezien er geen 

controlegroep ter beschikking staat, dienen deze resultaten met enige voorzichtigheid bekeken 

te worden.  
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1.7 Patiëntencontacten per gemeente(top 10)  

A. HWP 

Tabel 1: Spontane patiëntencontacten per 

gemeente op de HWP. 

Gent 57.46% 2295 
Ledeberg - 
Gentbrugge 13.04% 521 
Sint-Amandsberg 9.56% 382 
Drongen 7.19% 287 
Mariakerke 6.06% 242 
Wondelgem 5.41% 216 
Oostakker 0.58% 23 
Sint-Denijs-Westrem 0.25% 10 
Zwijnaarde 0.25% 10 
Desteldonk 0.08% 3 
 

 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is vanzelfsprekend dat de meeste patiënten afkomstig zijn van Gent zelf maar ook de 

randgemeenten Drongen, Ledeberg-Gentbrugge, Mariakerke, Sint-Amandsberg,… zijn sterk 

vertegenwoordigt. De gemeenten Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde, Desteldonk en Oostakker 

behoren niet tot het werkterrein van de HWP. We verwachten hierdoor enkel raadplegingen in 

deze gemeenten. Er is hier geen rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeenten.  

Figuur 21: Spontane patiëntencontacten per gemeente(top 10) op de HWP. 
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B. Spoedgevallendiensten 

Tabel 2: Spontane patiëntencontacten per gemeente(top10) op de spoedgevallendiensten  

Gent 46.26% 1724 
Sint-Amandsberg 5.98% 223 
Ledeberg- Gentbrugge 4.83% 180 
Wondelgem 2.84% 106 
Oostakker 2.52% 94 
Mariakerke 2.36% 88 
Drongen 2.15% 80 
Sint-denijs-westrem 1.29% 48 
Zwijnaarde 1.15% 43 
Sint-Kruis-Winkel 0.43% 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De meeste patiënten zijn logischer wijze afkomstig uit Gent zelf. Er komen ook geregeld 

patiënten uit de randgemeenten, maar er blijft toch een groot verschil met het aantal patiënten 

uit Gent zelf. 

 

Figuur 22: Spontane patiëntencontacten per gemeente(top10) op 

de spoedgevallendiensten. 
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C. HWP – spoed 

 

Figuur 23: Vergelijking van de spontane patiëntencontacten in de gemeenten gelegen binnen het studiegebied 

tussen de HWP en de spoedgevallendiensten. 

Wanneer we gaan kijken naar de patiëntencontacten per gemeente top 10 zien we zoals 

verwacht dat Gent zowel in de HWP en spoed het meest aantal patiënten vertegenwoordigt. 

Op de tweede plaats vinden we bij de spoedgevallendiensten Sint-Amandsberg en bij de HWP 

Ledeberg-Gentbrugge. De gemeenten die geen deel uit maken van het werkterrein van de 

HWP in de top 10 hebben we weggelaten waardoor we slechts 6 gemeenten over houden. 

Gent is in de spoedgevallendienst nog sterker vertegenwoordigd dan in de HWP maar het 

procentuele aantal patiënten in de randgemeenten is er dan minder. 
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1.8 Verwijzingen 

A. HWP 

 

Figuur 24: Verwijzingen vanuit de HWP naar de verschillende zorgverleners/diensten. (missing cases = 11) 

In de huisartsenwachtposten wordt in 82% van de patiëntencontacten de patiënt niet 

doorverwezen. Indien er wel wordt verwezen is dit over het algemeen naar de eigen 

huisarts(82.22%) of naar de spoedgevallendienst(7.69%). Er zijn slechts 11 missing cases te 

melden. Zelden wordt doorgestuurd naar een andere dienst. We weten niet waarom de patiënt 

naar de huisarts werd doorverwezen. Was dit enkel voor een follow-up of werd de patiënt 

rechtstreeks voor onderzoek naar de huisarts verwezen? 

B. Spoedgevallendiensten 

 

Figuur 25: Verwijzingen vanuit de Spoedgevallendiensten naar de verschillende zorgverleners/diensten. 

(missing cases = 133) 
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Het merendeel van de patiënten wordt niet doorverwezen. Sommigen worden doorverwezen 

naar een specialist of worden opgenomen in het ziekenhuis. Slechts een klein deel wordt 

verwezen naar hun eigen huisarts of naar de tandarts. Bij deze grafiek moet er rekening 

gehouden worden met de 133 missing cases.     

                      

C. HWP – spoed 

 

Figuur 26: Verwijzingen vanuit de HWP naar de spoedgevallendiensten en de verwijzingen vanuit de 

spoedgevallendiensten voor ziekenhuisopname. 

Hier kunnen we zien dat er van de patiënten die de huisartsenwachtposten bezoeken 8.6% 

naar de spoedgevallendienst doorverwezen worden. Als de spoedgevallendiensten bekeken 

worden, wordt gezien dat 18,6% van de patiënten opgenomen worden.  

1.9 Top 20 RFE (‘reason for encounter’) 

A. HWP 

Tabel 3: Top 20 van de RFE’s op de HWP in aantallen en procenten. (Verklaring RFE’s zie ICPC-2-

coderingsblad in bijlage) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFE A03 R05 R21 D10 D11 N01 D01 R02 H01 D09 

Aantallen 837 513 444 408 284 257 241 165 157 155 

Percentages 6.12% 3.75% 3.24% 2.98% 2.08% 1.89% 1.76% 1.21% 1.15% 1.13% 

N= 1192 of  

18.2% 

N= 394 

of 8.6% 
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 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RFE L03 S18 N17 L18 S02 R07 R25 S06 T03 A04 

Aantallen 142 139 116 96 89 88 80 78 75 73 

Percentages 1.04% 1.02% 0.85% 0.70% 0.6% 0.65% 0.58% 0.57% 0.55% 0.53% 

 

 

Figuur 27: Top 20 van de RFE’s op de HWP. 

We hebben steeds de klacht van de patiënt gecodeerd via ICPC codes. Wanneer we dan 

hieruit de top 20 selecteren van beide wachtposten bemerken we dat koorts(A03), 

Hoesten(R05), Keelklachten(R21), braken en diaree(D10 en 11) de voornaamste symptomen 

zijn. Algemeen zien we dat de meeste klachten zich situeren in respiratoire stelsel en 

spijsverteringstelsel. De top 20 van de RFE bedraagt 32.44% van het totaal aantal RFE. 

 

B. Spoedgevallendiensten 

Tabel 4: Top 20 van de RFE’s op de spoedgevallendiensten in aantallen en procenten. (Verklaring RFE’s zie 

ICPC-2-coderingsblad in bijlage) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFE S18 A03 D10 L17 L12 L16 D01 L15 N01 D11 

Aantallen 607 503 369 344 327 317 265 225 217 213 

Percentages 6.50% 5.39% 3.95% 3.68% 3.50% 3.40% 2.84% 2.41% 2.32% 2.28% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RFE R05 D19 L11 R02 L08 D06 L02 L10 A04 D09 

Aantallen 207 194 189 172 151 144 123 105 102 101 

Percentages 2.22% 2.08% 2.02% 1.84% 1.62% 1.54% 1.32% 1.12% 1.09% 1.08% 
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 Figuur 28: Top 20 van de RFE’s op de spoedgevallendiensten. 

Om de aanmeldklachten (RFE= reason for encounter) voor de verschillende patiënten te 

kunnen vergelijken, werden aan alle RFE’s een ICPC-code toegekend. Hierdoor kunnen we 

zien met welke klachten mensen zich het frequentst aanmelden. De meest voorkomende 

RFE’s op de verschillende spoedgevallendiensten samen, zijn snijwonden (S18), koorts (A03) 

en braken (D10). Globaal gezien is de meest voorkomende reden om zich aan te bieden op de 

spoed een klacht i.v.m. het locomotorisch stelsel en het spijsverteringsstelsel. 

 
C. HWP- spoed 

Tabel 5: Vergelijking top 20 van de RFE’s tussen de HWP en de spoedgevallendiensten. Eerst worden de 

gezamenlijk voorkomende RFE’s op zowel de HWP als op de spoedgevallendiensten vermeld, gevolgd door de 

overige bij beide diensten. 

HWP SO 

A03 6.12% A03 5.39% 

R05 3.75% R05 2.22% 

D10 2.98% D10 3.95% 

D11 2.08% D11 2.28% 

N01 1.89% N01 2.32% 

D01 1.76% D01 2.84% 

R02 1.21% R02 1.84% 

D09 1.13% D09 1.08% 
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S18 1.02% S18 6.50% 

A04 0.53% A04 1.09% 

R21 3.24% L17 3.68% 

H01 1.15% L12 3.50% 

L03 1.04% L16 3.40% 

N17 0.85% L15 2.41% 

L18 0.70% D19 2.08% 

S02 0.65% L11 2.02% 

R07 0.65% L08 1.62% 

R25 0.58% D06 1.54% 

S06 0.57% L02 1.32% 

T03 0.55% L10 1.12% 

 

1.10 Top 20 RFE per dienst 
A. HWP 

HWP 1 

Tabel 6: Top 20 van de RFE’s op de HWP 1 in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFE A03 R05 R21 D10 D11 D01 N01 L03 H01 R02 

Aantallen 420 269 252 211 161 129 122 87 85 75 

Percentages 5.69% 3.64% 3.41% 2.86% 2.18% 1.75% 1.65% 1.18% 1.15% 1.02% 

 
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RFE S18 D09 N17 L18 R07 R25 S02 S06 U01 D02 

Aantallen 75 74 57 53 50 45 45 45 44 42 

Percentages 1.02% 1.00% 0.77% 0.72% 0.68% 0.61% 0.61% 0.61% 0.60% 0.57% 

 

 

Figuur 29: Top 20 van de RFE’s op de HWP 1. 
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HWP 2 

Tabel 7: Top 20 van de RFE’s op de HWP 2 in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFE A03 R21 R05 D10 D01 L03 S18 N01 H01 R02 

Aantallen 950 642 620 476 360 276 274 268 224 216 

Percentages 15.09% 10.2% 9.85% 7.56% 5.72% 4.38% 4.35% 4.26% 3.56% 3.43% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RFE D11 N17 S06 R74 U01 D09 S02 D02 A99 D19 

Aantallen 214 170 122 118 114 110 106 102 96 80 

Percentages 3.40% 2.70% 1.94% 1.87% 1.81% 1.75% 1.68% 1.62% 1.52% 1.27% 

 

 

Figuur 30: Top 20 van de RFE’s op de HWP 2 

Indien we de klachten specifiek bekijken per wachtpost merken we dat de soort klachten 

praktisch overeen komt in beide wachtposten. Koorts, hoest, keelklachten en braken zijn bij 

beiden de top 4. 

B. Spoedgevallendiensten 

 SPOEDGEVALLENDIENST A 

Tabel 8: Top 20 van de RFE’s op de Spoedgevallendienst A in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFE S18 D19 A03 D10 L16 L12 N01 L17 L15 D01 

Aantallen 150 128 105 105 90 85 82 65 64 61 
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Percentages 5.07% 4.33% 3.55% 3.55% 3.04% 2.87% 2.77% 2.20% 2.16% 2.06% 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RFE R02 L08 D11 R05 L11 D09 A04 F76 D06 A87 

Aantallen 55 53 52 50 46 45 44 42 41 40 

Percentages 1.86% 1.79% 1.76% 1.69% 1.55% 1.52% 1.49% 1.42% 1.39% 1.35% 

 

 

Figuur 31: Top 20 van de RFE op de spoedgevallendienst A. 

 

SPOEDGEVALLENDIENST B 

Tabel 9: Top 20 van de spoedgevallendienst B in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFE S18 A03 D10 L17 L12 D01 D11 N01 R05 D06 

Aantallen 227 222 161 148 136 102 100 92 87 80 

Percentages 7.09% 6.93% 5.03% 4.62% 4.25% 3.18% 3.12% 2.87% 2.72% 2.50% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RFE L16 L11 L15 R02 D19 L02 L09 L08 L10 F01 

Aantallen 76 69 67 59 50 47 44 38 36 36 

Percentages 2.37% 2.15% 2.09% 1.84% 1.56% 1.47% 1.37% 1.19% 1.12% 1.12% 
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Figuur 32: Top 20 van de RFE’s op spoedgevallendienst B. 

 

SPOEDGEVALLENDIENST C 

Tabel 10: Top 20 van de RFE’s op spoedgevallendienst C in aantallen en procenten.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFE S18 A03 D10 L16 L17 R05 L12 D01 L15 D11 

Aantallen 144 129 78 73 68 58 58 58 52 48 

Percentages 6.98% 6.25% 3.78% 3.54% 3.29% 2.81% 2.81% 2.81% 2.52% 2.33% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RFE L11 R02 L08 R01 A87 N01 S17 R08 H01 L10 

Aantallen 38 36 35 32 31 28 27 26 26 25 

Percentages 1.84% 1.74% 1.70% 1.55% 1.50% 1.36% 1.31% 1.26% 1.26% 1.21% 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
Pe

rc
en

ta
ge

 (%
) 

RFE 

Top 20 RFE Spoedgevallendienst B 

RFE 



 

69 

 

Figuur 33: Top 20 van de RFE’s op spoedgevallendienst C. 

SPOEDGEVALLENDIENST D 

Tabel 11: Top 20 van de RFE’s op spoedgevallendienst D in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RFE S18 L16 L17 L12 A03 D01 L15 A80 L11 L08 

Aantallen 86 78 63 48 47 44 42 42 36 25 

Percentages 7.74% 7.02% 5.67% 4.32% 4.23% 3.96% 3.78% 3.78% 3.24% 2.25% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

RFE D10 A11 R02 L02 A87 F76 N01 L05 L10 D11 

Aantallen 25 25 22 21 19 16 15 15 14 13 

Percentages 2.25% 2.25% 1.98% 1.89% 1.71% 1.44% 1.35% 1.35% 1.26% 1.17% 
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Figuur 34: Top 20 van de RFE’s op spoedgevallendienst D. 

Als we per spoedgevallendienst kijken naar de RFE’s, kunnen we opmerken dat bij 

spoedgevallendienst A, B en C de meest frequente aanmeldklachten min of meer dezelfde 

zijn. Bij spoedgevallendienst D zien we frequenter een klacht i.v.m. het locomotorisch stelsel. 

 

1.11 RFE per hoofdstuk 

A. HWP 
Tabel 12: RFE’s vermeld per coderingshoofdstuk op de HWP. 

RFE 
Hoofdstukken 

HWP 

A 16,33% 

B 0,35% 

D 16,65% 

F 1,34% 

H 2,31% 

K 1,41% 

L 6,70% 

N 5,16% 

P 1,71% 

R 18,12% 

S 5,36% 

T 1,40% 

U 1,89% 

W 0,08% 

X 0,41% 

Y 0,21% 

Z 0.21% 
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Figuur 35: RFE’s per coderingshoofdstuk op de HWP. 

Dit benadrukt nog maar eens dat het respiratoire stelsel, en het gastro - intestinale stelsel de 

belangrijkste onderwerpen zijn in de HWP. 

 
B. Spoedgevallendiensten 

Tabel 13: RFE’s per hoofdstuk op de spoedgevallendiensten. 

RFE 
Hoofdstukken 

Spoedgevallendiensten 

A 40.66% 

B 1.02% 

D 51.14% 

F 13.91% 

H 3.96% 

K 4.75% 

L 85.77% 

N 16.13% 

P 9.95% 

R 21.33% 

S 41.69% 

T 2.59% 

U 5.98% 

W 3.25% 

X 2.39% 

Y 1.74% 

Z 3.48% 
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 Figuur 36: RFE’s per hoofdstuk op de spoedgevallendiensten. 

C. HWP – spoed 

 

Figuur 37: Vergelijking van de RFE’s per hoofdstuk tussen de HWP en de spoedgevallendiensten. 

Als we de top 20 RFE’s van de spoedgevallendiensten en de HWP naast elkaar leggen, vinden 

we slechts 8 klachten die in de beide lijsten voorkomen. Van deze 8 klachten bevindt er zich 1 

klacht bij beiden in de top 3, namelijk koorts (A03). Bij de vergelijking valt op dat er op de 

spoedgevallendiensten meer patiënten zich aanmelden met klachten van het locomotorisch 

stelsel, terwijl de klachten op de HWP zich eerder bevinden op vlak van respiratoir stelsel en 

de huid. Klachten i.v.m. het locomotorisch stelsel worden amper gemeld op de HWP i.v.m. de 

spoedgevallendiensten. De stelsels die bij beide groepen gezamenlijk voorkomen zijn het 

gastro - intestinaal stelsel en in mindere mate het zenuwstelsel en het respiratoir stelsel.  
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1.12 Top 20 diagnose 

A. HWP 

Tabel 14: Top 20 van de diagnoses op HWP in aantallen en procenten. (missing cases = 4) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnoses R74 R78 D73 A99 R76 S18 A77 H71 D70 U71 

Aantallen 437 266 258 184 159 131 130 113 108 95 

Percentages 9.85% 5.83% 5.66% 4.03% 3.49% 2.87% 2.85% 2.48% 2.37% 2.08% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagnoses D87 R80 L03 S16 R75 D01 F70 A97 R81 D82 

Aantallen 89 85 80 66 65 50 48 46 43 41 

Percentages 1.95% 1.86% 1.08% 1.45% 1.43% 1.10% 1.05% 1.01% 0.94% 0.90% 

 

 

Figuur 38: Top 20 diagnoses op de HWP. (missing cases = 4) 

De diagnose is ook gecodeerd via ICPC en zoals verwacht zijn de meest voorkomende 

diagnosen te zoeken in het respiratoire en gastro - intestinale domein. De top 20 van de 

diagnosen bedraagt 54% van het totaal aantal. Op nummer 1 vinden we de acute infectie van 

de bovenste luchtwegen, gevolgd door acute bronchitis, infectieuze gastro-enteritis,… De 

code A99 ‘Ziekte/toestand van niet-gespecificeerde aard/lokalisaties’ is veel gebruikt en wijst 

op een tekort aan vaardigheden tot adequaat coderen bij de artsen. 
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B. Spoedgevallendiensten  

Tabel 15: Top 20 van de diagnoses op de spoedgevallendiensten in aantallen en procenten.(missing cases = 

589) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnoses S18 S16 L77 L74 L76 L81 D82 A87 L79 D70 

Aantallen 532 273 227 161 149 144 144 138 124 117 

Percentages 8.95% 4.59% 3.82% 2.71% 2.51% 2.42% 2.42% 2.32% 2.09% 1.97% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagnoses R74 D73 L72 N80 F76 A03 L17 A97 A92 U95 

Aantallen 114 101 97 94 76 72 62 58 58 56 

Percentages 1.92% 1.70% 1.63% 1.58% 1.28% 1.21% 1.04% 0.98% 0.98% 0.94% 

 

 

Figuur 39: Top 20 van de diagnoses op de spoedgevallendiensten. (missing cases= 589) 

Uit deze grafiek kunnen we afleiden dat de meest frequente diagnose snijwonden of 

schaafwonden is, op de voet gevolgd door locomotorische problemen. Algemeen zien we 

vaak diagnosen op vlak van gastro - intestinaal en locomotorisch stelsel. 
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C. HWP – spoed 

 

Figuur 40: Vergelijking van de diagnoses per hoofdstuk tussen de HWP en de spoedgevallendiensten.(missing 

cases = 593) 

Tabel 16: Vergelijking van de top 20 diagnoses per hoofdstuk tussen de HWP en de spoedgevallendiensten. 

Eerst vermelden we de gezamenlijk voorkomende diagnoses op zowel de HWP als op de spoedgevallendiensten, 

gevolgd door de overige bij beide diensten. 

HWP  SO  

R74 9.85% R74 1.92% 

D73 5.66% D73 1.70% 

S18 2.87% S18 8.95% 

D70 2.37% D70 1.97% 

S16 1.45% S16 4.59% 

A97 1.01% A97 0.98% 

D82 0.90% D82 2.42% 

R78 5.83% L77 3.82% 

A99 4.03% L74 2.71% 

R76 3.49% L76 2.51% 

A77 2.85% L81 2.42% 

H71 2.48% A87 2.32% 

U71 2.08% L79 2.09% 

D87 1.95% L72 1.63% 

R80 1.86% N80 1.58% 

L03 1.08% F76 1.28% 

R75 1.43% A03 1.21% 

D01 1.10% L17 1.04% 

F70 1.05% A92 0.98% 

R81 0.94% U95 0.94% 
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Hier bemerken we dat er 7 diagnoses bij beide lijsten voorkomen, waaronder 2 aandoeningen 

in de top 3 van de diagnoses op spoed voorkomen. Voornamelijk de diagnoses i.v.m. het 

gastro - intestinaal stelsel komen bij beiden voor. Dezelfde conclusie zoals bij de RFE’s kan 

hier ook getrokken worden. Op de spoedgevallendiensten komen er vaker diagnoses i.v.m. het 

locomotorisch stelsel voor, dit omdat er zich ook meer mensen met klachten t.h. dit stelsel 

aanbieden. We kunnen afleiden uit de lijst van de HWP dat de diagnoses een breder spectrum 

innemen. Dit breidt zich uit over het respiratoir stelsel, de urinewegen en enkele algemene 

diagnoses. Bij beide groepen komt er een gedeelte patiënten voor die helemaal geen ziekte 

hebben. Op de spoedgevallendienst zijn er ook patiënten die geen diagnose krijgen.  

 
1.13 Top 20 diagnose per dienst 

A. HWP 

HWP 1 

Tabel 17: Top 20 van de diagnoses op de HWP 1 in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnoses R74 D73 R78 A99 A77 R76 S18 H71 U71 D70 

Aantallen 237 152 146 99 83 74 74 59 59 56 

Percentages 9.63% 6.17% 5.93% 4.02% 3.37% 3.01% 3.01% 2.40% 2.40% 2.27% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagnoses D87 R80 L03 S16 F70 R75 D01 A97 D82 S98 

Aantallen 45 44 41 40 35 33 31 26 22 21 

Percentages 1.83% 1.79% 1.67% 1.62% 1.42% 1.34% 1.26% 1.06% 0.89% 0.85% 

 

 

Figuur 41: Top 20 van de diagnoses op de HWP 1. 
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HWP 2 

Tabel 18: Top 20 van de diagnoses op de HWP 2 in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnoses R74 R78 D73 A99 R76 S18 H71 D70 A77 D87 

Aantallen 200 120 106 85 85 57 54 52 47 44 

Percentages 9.53% 5.72% 5.05% 4.05% 4.05% 2.72% 2.57% 2.48% 2.24% 2.10% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagnoses R80 L03 U71 R75 S18 R81 N89 A96 A97 A92 

Aantallen 41 39 36 32 26 25 22 21 20 19 

Percentages 1.95% 1.86% 1.72% 1.52% 1.24% 1.19% 1.05% 1.00% 0.95% 0.91% 

 

 

 

   

Figuur 42: Top 20 van de diagnoses op de HWP 2. 

Ook bij de diagnose merken we niet echt een verschil tussen de beide wachtposten. 

B. Spoedgevallendiensten  

SPOEDGEVALLENDIENST A 
Tabel 19: Top 20 van de diagnoses op spoedgevallendienst A in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnoses S16 D82 S18 N80 L77 A87 L74 L79 D70 F76 

Aantallen 144 111 96 71 71 64 50 38 29 28 

Percentages 6.90% 6.72% 5.81% 4.30% 4.30% 3.87% 3.02% 2.30% 1.75% 1.69% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagnoses R74 L81 L76 P76 L96 U71 A97 N79 A92 L99 

Aantallen 27 27 23 22 19 18 18 17 17 16 
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Percentages 1.63% 1.63% 1.39% 1.33% 1.15% 1.09% 1.09% 1.03% 1.03% 0.97% 

 

Figuur 43: Top 20 van de diagnoses op spoedgevallendienst A. 

SPOEDGEVALLENDIENST B 
Tabel 20: Top 20 van de diagnoses op spoedgevallendienst B in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnoses S18 L76 D70 L81 L79 L17 L77 A03 R74 L74 

Aantallen 218 72 69 66 61 61 59 52 48 48 

Percentages 20.53% 6.78% 6.50% 6.21% 5.74% 5.74% 5.56% 4.90% 4.52% 4.52% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagnoses L72 L12 S16 A77 D01 R81 A92 W03 F70 U95 

Aantallen 40 38 34 33 30 28 28 26 26 25 

Percentages 3.77% 3.58% 3.20% 3.11% 2.82% 2.64% 2.64% 2.45% 2.45% 2.35% 
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Figuur 44: Top 20 van de diagnoses op spoedgevallendienst B. 

SPOEDGEVALLENDIENST C 

Tabel 21: Top 20 van de diagnoses op spoedgevallendienst C in aantallen en procenten.  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnoses S18 S16 D73 L77 L74 R74 A87 L81 A97 L76 

Aantallen 134 121 65 61 38 36 36 34 34 30 

Percentages 9.50% 8.58% 4.61% 4.32% 2.69% 2.55% 2.55% 2.41% 2.41% 2.13% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagnoses A99 L72 A03 S17 D70 R76 R99 D12 H71 A62 

Aantallen 30 22 20 19 19 18 17 17 16 16 

Percentages 2.13% 1.56% 1.42% 1.35% 1.35% 1.28% 1.20% 1.20% 1.13% 1.13% 
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Figuur 45: Top 20 van de diagnoses op spoedgevallendienst C. 

SPOEDGEVALLENDIENST D 
Tabel 22: Top 20 van de diagnoses op spoedgevallendienst D in aantallen en procenten. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Diagnoses S18 L77 L74 L76 A87 L72 L81 F76 U95 R78 

Aantallen 84 36 25 24 20 19 17 16 11 11 

Percentages 24.63% 10.56% 7.33% 7.04% 5.87% 5.57% 4.99% 4.69% 3.23% 3.23% 

 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Diagnoses N80 L79 S06 Z25 P03 L85 L80 L78 D73 S17 

Aantallen 11 11 8 7 7 7 7 7 7 6 

Percentages 3.23% 3.23% 2.35% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 2.05% 1.76% 

 

Figuur 46: Top 20 van de diagnoses op spoedgevallendienst D. 
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De meest frequente diagnose in de verschillende spoedgevallendiensten is snijwonden of 

schaafwonden. Verder hebben we ook frequent klachten i.v.m. het locomotorisch stelsel of 

het gastro - intestinaal stelsel. Dit is overeenkomstig met de meest frequente 

aanmeldingsklachten. Deze situeren zich meestal ook in deze 2 stelsels of op vlak van de 

huid. Bij de spoedgevallendiensten afzonderlijk zien we dus geen al te grote verschillen met 

de globale diagnoses als we de diagnoses van de spoedgevallendiensten samen nemen. 

 

Figuur 47: De diagnoses volgens de codeerhoofdstukken voor de verschillende spoedgevallendiensten. 

1.14 Huisarts vermeld HWP-spoed 

 

Figuur 48: Vergelijking van het aantal vermelde huisartsen tussen de HWP en de spoedgevallendiensten. 
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Zowel op de HWP als op spoedgevallendiensten wordt door de meeste patiënten een huisarts 

opgegeven. Op de HWP wordt in 91% een huisarts vermeld, op de spoed slechts in 70%. Wel 

moet men hier rekening houden met het verschil in coderen op de HWP en 

spoedgevallendiensten. 

1.15 Verhouding huisarts vermeld per leeftijdscategorie 

A. HWP 

 

Figuur 49: Aantal vermelde huisartsen per leeftijdscategorie op de HWP. (missing cases = 228) 

De meerderheid van de patiënten heeft een vaste huisarts opgegeven (92.7%) naar wie de 

informatie kan worden doorgegeven. Opmerkelijk is dat in de leeftijdscategorie 25-34 jaar en 

15-24 jaar duidelijk meer patiënten dan bij de rest geen huisarts hebben opgegeven. 
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B. Spoedgevallendiensten  

 

Figuur 50: Aantal vermelde huisartsen per leeftijdscategorie op de spoedgevallendiensten.  missing cases = 4) 

Doordat de meeste patiënten die de spoedgevallendienst bezoeken rond de leeftijd van 25 tot 

34 jaar zijn, is het ook logisch dat we daar de meeste huisartsen vermeld zien. Algemeen zien 

we dat de meeste patiënten een vaste huisarts vermelden, ongeacht de leeftijdscategorie. In 

het totaal wordt er in 76.3% van de gevallen een huisarts vermeld. 
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C. Volledige populatie 

 

Figuur 51: Aantal huisartsen vermeld per leeftijdscategorie gezien op de totale bestudeerde populatie.  

Over het algemeen heeft de meerderheid van de patiënten een huisarts vermeld. Er is niet echt 

een duidelijke lijn te bespeuren in de leeftijdscategorieën en het al dan niet hebben van een 

huisarts. Vooral bij de jongere patiënten wordt minder een huisarts opgegeven. 

 
1.16 Verhouding huisarts vermeld per geslacht 

A. HWP 

 

Figuur 52: Verdeling aantal huisartsen vermeld mannen vs. vrouwen op de HWP. 

In verhouding tot het totaal aantal mannelijke en vrouwelijke patiënten worden er bij beide 

geslachten ongeveer evenveel vaste huisartsen vermeld. Praktisch alle patiënten hebben een 

vaste huisarts opgegeven in de HWP. Bij de vrouwen heeft 92.25% van de patiënten een 

huisarts opgegeven, bij de mannen 91.57%. 
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B. Spoedgevallendiensten 

 

Figuur 53: Verdeling aantal huisartsen vermeld mannen vs. vrouwen op de spoedgevallendiensten. 

In verhouding tot het totaal aantal mannelijke en vrouwelijke patiënten worden er bij beide 

geslachten ongeveer evenveel vaste huisartsen vermeld. Globaal gezien hebben 4 op 5 van de 

vrouwelijke patiënten en 3 op 4 van de mannelijke patiënten die de spoedgevallendienst 

raadplegen een eigen huisarts. 

 

C. Volledige populatie 

We zien een klein verschil tussen de mannen en vrouwen. Vrouwen vermelden in 84.55% een 

huisarts, mannen slechts in 81.04%. In het algemeen wordt vaker een huisarts vermeld in de 

huisartsenwachtpost, zowel bij de vrouwen en de mannen. 
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1.17 Patiënten zonder papieren 

A. HWP 

Er hebben zich geen patiënten zonder papieren aangemeld in de dagen dat we hebben 

gecodeerd. 

 

B. Spoedgevallendiensten 
 

 

Figuur 54: Aantal patiënten zonder papieren op de spoedgevallendienst. (missing cases = 30) 

Een kleine groep van de patiënten is geen wettige inwoner van België. Dit aantal moet niet 

overschat worden, zoals vaak gebeurd. Rekening dient gehouden te worden met de 30 missing 

cases. 

Terwijl de HWP totaal geen patiënten zonder papieren hebben, zien we dat er toch (1,4%) 

naar de spoedgevallendiensten komen.  

N= 1.4% 

of 92 

patiënten 
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1.18 Frequentie codegerechtigde 

A. HWP 

 

Figuur 55: Verdeling aantal patiënten die recht hebben op terugbetaling van de medische zorg in de HWP. 

(missing cases = 3811) 

De KG1/KG2-codes voor gerechtigden laten toe om het rechtop de terugbetaling van 

geneeskundige verzorging te bepalen. Het bevat drie cijfers waarvan het derde betrekking 

heeft toch het verkrijgen van een eventuele voorkeursbehandeling: 0 = geen recht op een 

verhoogde tegemoetkoming, 1 = recht op een verhoogde tegemoetkoming. 

Bij de HWP zijn er zeer veel gegevens (3811 missing cases) niet bekend omtrent deze topic. 

Waardoor deze grafiek niet de volledige patiëntenpopulatie representeert. 

Van de gegevens die we hebben heeft het overgrote deel van de patiënten geen recht op een 

statuut met terugbetaling.  
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B. Spoedgevallendiensten 

 

Figuur 56: Verdeling aantal patiënten die recht hebben op een terugbetaling van medische zorg op de 

spoedgevallendiensten. (missing cases = 493) 

Minder dan één vijfde van de patiënten hebben recht op een voorkeursstatuut mbt de 

terugbetaling, maar ook hier zijn er 493 missing cases. 

 
C. HWP – spoed 

 

Figuur 57: Vergelijking aantal patiënten die recht hebben op een terugbetaling van medische zorg tussen de 

HWP en de spoedgevallendiensten. 

Zowel bij de patiënten op de spoedgevallendiensten als op de HWP geniet het merendeel geen 

voorkeursstatuut mbt terugbetaling. Slechts een minderheid (HWP: 19.5%; SO: 14.6%) heeft 

hier wel recht op. Wel moeten we hierbij de vele missing cases van de HWP en de 

spoedgevallendiensten in rekening brengen. 
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2. Extra analyse HWP 
2.1 Aard van contact: huisbezoek of consultatie 
 

 
Figuur 58: Verdeling aantal consultaties vs. huisbezoeken op de HWP 

Bij de verhouding consultatie –Huisbezoek zien we een duidelijke meerderheid van 

consultaties(60.23%).  

 
2.2 Huisbezoek – consultatie per HWP 
 

 

Figuur 59: Vergelijking verdeling aantal consultaties vs. huisbezoeken tussen de HWP 1 en de HWP2. 

We zien verhoudingsgewijs meer huisbezoeken bij de HWP 2(53.2%) dan in de HWP 

1(46.8%). 
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2.3 Variatie aantal patiëntencontacten tijdens de wachtperiode: huisbezoek of 

consultatie 

 
Figuur 60: Verdeling van de consultaties vs. huisbezoeken per tijdseenheid op de HWP. 

 

Er bevinden zich 2 duidelijke piekmomenten in de patiëntencontacten van zowel de 

huisbezoeken als consultaties. De tijdstippen weerspiegelen het effectieve patiëntencontact en 

niet het moment van aanvraag. De eerste piek bevindt zich tussen 7u en 19u de zaterdag en de 

tweede tussen 7u en 19u de zondag. Het is duidelijk rustiger ‘s nachts. Opvallend is het 

relatief hoge cijfer voor huisbezoeken op zaterdag- en zondagavond in vergelijking met de 

consultaties. Ook is het duidelijk dat er tijdens de nacht overwegend huisbezoeken zijn. En we 

zien in de tijdspanne ook dat de consulten altijd voorlopen op de huisbezoeken. Het tijdstip 

van aanvraag voor de huisbezoeken weten we niet. Deze zouden gelijktijdig kunnen zijn met 

de consultaties. 
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2.4 Aantal patiëntencontacten per gemeente: huisbezoek of consultatie 

 

Figuur 61: Verdeling aantal consultaties vs. huisbezoeken bekeken per gemeente behorende tot het werkgebied 

van de HWP. 

Opmerkelijk is dat in Ledeberg - Gentbrugge nog steeds meer huisbezoeken worden gedaan 

dan consultaties, terwijl in de andere gemeenten het aantal huisbezoeken lager ligt dan de 

consultaties. In deze grafiek wordt bevestigd dat in de gemeenten die geen deel uitmaken van 

het werkterrein praktisch geen huisbezoeken worden verricht 

2.5 Tijdsanalyse doorverwijzing naar de spoedgevallendiensten. 

 

Figuur 62: : Aantal doorverwijzingen vanuit de HWP naar de spoedgevallendiensten bekeken per tijdseenheid. 
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Als we dan enkel de verwijzingen naar de spoed bekijken in het verloop van de tijd zien we 

dat er een meer verwezen wordt op zaterdag en zondag avond tussen 18-20u. 

 

DISCUSSIE 

Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat een discrepantie mogelijk is tussen de 

coderingsmethoden op de HWP en de spoedgevallendiensten. Meer bepaald huisartsen die de 

patiënten voor zich hebben en prospectief coderen in de huisartsenwachtposten, studenten en 

1 spoedverpleegkundige die post hoc op het dossier coderen en de inter-variabiliteit tussen de 

verschillende studenten (partim IV). Verdere betwijfelbare aandachtspunten zijn de vele 

missing cases die je bij zo een grote studie onvermijdelijk mag verwachten en daarenboven 

ook het gebrek aan vergelijkbare studies die zouden kunnen gebruiken worden om bepaalde 

argumenten te staven. Hiertegenover kan er ingebracht worden dat het een grootschalige 

studie betreft die het hele grondgebied Gent in kaart brengt gedurende een volledig jaar 

(waardoor de seizoensinvloeden uitgeschakeld worden), door het gebruik van de spontaan 

aangemelde patiënten op de 4 Gentse spoedgevallendiensten en de 2 aanwezige HWP te 

benutten. Doordat rechtstreeks de pathologie gecodeerd wordt, kunnen er zowel uitspraken 

gedaan worden op vlak van kwantiteit en inhoud over onze parameters 

1. Vergelijking HWP- algemene huisartsenpopulatie 

Er werd een vergelijking gemaakt tussen de patiëntengegevens in verband met de RFE en de 

diagnose op de HWP en in de dagelijkse huisartsenpraktijk. Hiervoor werd gebruik gemaakt 

van de resultaten uit een studie onder leiding van professor dr. De Maeseneer (Ref.1). In deze 

studie in de jaren ’80 werden RFE en diagnose gecodeerd door studenten bij huisartsen 

gedurende de week, dus niet in de wachttijden. 

 
1.1 RFE  

Tabel 23: RFE in de HWP en de algemene populatie 

RFE Algemene bevolking HWP 

K31/30 5.90% 0.00% 

R05 5.30% 3.75% 

R21 3.70% 3.24% 

A04 3.30% 0.53% 

N01 3.30% 1.89% 
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A03 3.20% 6.12% 

R07 3.20% 0.64% 

L02 1.60% 0.00% 

D01 1.60% 1.76% 

L14 1.40% 0.00% 

D11 1.30% 2.08% 

R02 1.30% 1.21% 

N17 1.30% 0.85% 

L17 1.20% 0.00% 

D10 1.20% 2.98% 

S06 1.20% 0.57% 

D02 1.10% 0.00% 

L04 1.10% 0.00% 

L15 1.10% 0.00% 

R25 1.10% 0.58% 

H01 0.00% 1.15% 

D09 0.00% 1.13% 

L03 0.00% 1.04% 

S18 0.00% 1.02% 

L18 0.00% 0.70% 

S02 0.00% 0.65% 

T03 0.00% 0.55% 

 

Figuur 63: RFE in de HWP en de algemene bevolking 

Zoals in de HWP komt ook in de algemene populatie het respiratoire stelsel en het 

spijsverteringsstelsel het vaakst voor. Koorts, braken, hoest, keelpijn en hoofdpijn zijn bij alle 

twee de meest voorkomende zorgvragen. In de algemene praktijk is de nummer 1 RFE de 

bloeddrukcontrole welke uiteraard niet voorkomt in de HWP. Verder kunnen we toch nog een 

discrepantie bemerken tussen de coderingsmethode op de HWP en in de huisartsenpraktijken. 
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Zo worden L02 (klachten rug), L03(klachten lage - rug) hoogst waarschijnlijk nogal vaak 

door elkaar gebruikt. Op de HWP zal men eerder L03 coderen en in de praktijk eerder L02. 

 
1.2 Top 20 diagnose  

Tabel 24: Diagnose in de HWP en de algemene bevolking 

Diagnose Algemene 
bevolking 

HWP 

R74 6.8% 9.58% 
K86 6.3% 0.00% 
A97 4.1% 1.01% 
R78 2.6% 5.83% 
T90 2.0% 0.00% 
R76 1.9% 3.49% 
R80 1.9% 1.86% 
R91 1.9% 0.00% 
W11 1.6% 0.00% 
P02 1.6% 0.00% 
S18 1.5% 2.87% 
D74 1.4% 0.00% 
L89 1.3% 0.00% 
L99 1.3% 0.00% 
A85 1.2% 0.00% 
R96 1.2% 0.00% 
H81 1.1% 0.00% 
K77 1.1% 0.00% 
P76 1.1% 0.00% 
R75 1.1% 1.43% 
D73 0.00% 5.66% 
A99 0.00% 4.03% 
A77 0.00% 2.85% 
H71 0.00% 2.48% 
D70 0.00% 2.37% 
U71 0.00% 2.08% 
D87 0.00% 1.95% 
L03 0.00% 1.80% 
S16 0.00% 1.45% 
D01 0.00% 1.10% 
F70 0.00% 1.05% 
R81 0.00% 0.94% 
D82 0.00% 0.90% 

 

Het is duidelijk dat de respiratoire diagnosen zowel bij de huisartsenwachtposten als in de 

algemene bevolking het meest voorkomende zijn.  
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Figuur 64: Diagnose in de HWP en de algemene bevolking. 

In de HWP zien we  meer urineweginfecties, buikpijn, ziekte van de tanden/tandvlees, 

virusziekte, acute ottitis media, infectieuze conjuctivitis,… Maar toch blijven de respiratoire 

diagnosen sterk in de meerderheid bij beide. 

 
1.3 Diagnose per hoofdstuk 

Tabel 25. Diagnose per hoofdstuk in de HWP en de algemene bevolking 

DIAG Hoofdstukken Algemene 
bevolking 

HWP 

A 7.40% 14.60% 

B 0.90% 0.50% 

D 8.00% 16.20% 

F 0.80% 2.00% 

H 2.80% 4.50% 

K 14.00% 3.70% 

L 12.40% 9.80% 

N 2.20% 2.50% 

P 7.10% 3.40% 

R 19.30% 27.40% 

S 10.1% 10.10% 

T 4.4% 0.60% 

U 1.8% 3.50% 

W 3.7% 0.30% 

X 2.9% 0.40% 

Y 0.8% 0.40% 

Z 1.4% 0.10% 
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Figuur 65: Diagnose per hoofdstuk in de HWP en de algemene bevolking 

Indien de diagnose per hoofdstuk wordt bekeken in de HWP en in de algemene praktijk 

merken we toch een behoorlijke overeenkomst. Het respiratoire stelsel en gastro - intestinale 

stelsel zijn hier duidelijk bij beiden in de meerderheid. Verder zien we dat het cardiale stelsel 

meer voorkomt in de algemene praktijk, in tegenstelling tot de algemene klachten die sterker 

vertegenwoordigd zijn in de HWP. Onder die algemene klachten zien we vooral A03(koorts) 

maar in de HWP zien we heel veel A99(Ziekte/toestand van niet-gespecificeerde 

aard/lokalisatie). 

 

2. Analyse van de grafieken 

De vergelijking tussen mannen en vrouwen toont een grotere vertegenwoordiging van 

mannen op de spoed en van vrouwen op de HWP. Zijn mannen geneigd in 1e instantie naar de 

spoedgevallendiensten te gaan? Hieruit kunnen verschillende hypothesen worden 

geformuleerd: ‘Hebben mannen meer ernstige traumata,  meer ernstigere aandoeningen? Zijn 

mannen ongeduldiger?, geloven ze meer in technologie?,…’ 

Bij de analyse van het totaal aantal patiëntencontacten is duidelijk zichtbaar dat in de maand 

augustus, zowel in de HWP als de spoedgevallendiensten, een daling merkbaar is van het 

aantal patiënten. Men kan hiervoor verschillende redenen bedenken: vele mensen zijn met 

vakantie, er zijn veel minder studenten aanwezig in Gent, … 

In de analyse zijn verder volgende fenomenen zichtbaar. Vooreerst is er een meerderheid van 

patiënten op de HWP 1 tegenover HWP 2 merkbaar. Men vermoedt dat de moeilijke 
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verkeerssituatie rondom de HWP 2 en de mindere parkeermogelijkheden daar een belangrijke 

rol in spelen. In beide wachtposten is er een duidelijke meerderheid aan consultaties ten 

opzichte van huisbezoeken. Dit kan mede het gevolg zijn van de telefonist(e) die de mensen 

aanspoort om naar de raadpleging te komen en geen huisbezoek te vragen indien het niet 

noodzakelijk is. Toch zien we Ledeberg – Gentbrugge procentueel nog veel huisbezoeken. De 

verkeerssituatie kan hierin een rol spelen. Maar ook andere factoren spelen hier een rol: 

afstand, kansarmoede, het niet beschikken over voertuig of rijbewijs,… In het totaal 

werkgebied hadden we procentueel toch nog minder huisbezoeken verwacht. 

Vervolgens toont de opsplitsing in leeftijdscategorieën dat alle leeftijden gebruik maken van 

de huisartsenwachtposten maar dat er toch een sterke diversiteit is tussen de 

leeftijdscategorieën. Op de spoedgevallendiensten daarentegen merken we dat er in de 

categorie 0-1jaar meer jongens zijn. Dit leidt tot de volgende hypothese: ‘Zijn ouders meer 

ongerust over mannelijke baby’s?’ Zijn er hier culturele verschillen aan de basis? Zijn 

mannelijke baby’s ernstiger ziek?... 

Verder is er in de HWP een lichte stijging te bemerken van het aantal patiënten. Dit kan deels 

te maken hebben met het feit dat de mensen de huisartsenwachtposten nog niet echt kenden 

bij de opstart (de wachtposten zijn gestart op 12/01/2007) en er door de publiciteit die is 

gemaakt meer mensen op de hoogte zijn van de aanwezigheid van deze posten. Het kan ook 

zijn dat er gewoon meer mensen ziek waren dan voordien. Maar deze stijging heeft niet 

geresulteerd in een overeenkomende daling op de spoedgevallendiensten. Om hierover meer 

zekerheid te krijgen zouden we met vorige jaren moeten kunnen vergelijken. Er zou een RCT 

kunnen gedaan worden over een gebied met wachtposten en een gebied zonder wachtposten. 

 

3. Analyse RFE en diagnose  

De vergelijking van de RFE en Diagnose per hoofdstuk op de HWP en de spoed levert 

volgende informatie op: 

- Vooral de hoofdstukken A(algemeen) en R(luchtwegen) komen in meerdere maten 

voor op de HWP. 

- Hoofdstuk D(spijsverteringsorganen) en N(zenuwstelsel) komen ongeveer evenveel 

voor op de HWP als de spoedgevallendiensten. 

- Opmerkelijk is dat S( huid) sterker vertegenwoordigd is op de spoedgevallendiensten. 
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- L( bewegingsapparaat) komt voornamelijk voor in de spoedgevallendiensten.  

Via deze gegevens kunnen we een aantal hypothesen opstellen. 

De diagnosegroep S (voornamelijk S18(snijwond) en S16(buil/kneuzing)) maken een groot 

deel uit van de diagnosen op de spoedgevallendienst. We kunnen ons de vraag stellen of het 

niet mogelijk zou zijn deze patiënten in eerste instantie naar de HWP te laten komen. Zou op 

die manier niet al een heel stuk van de belasting op spoed kunnen verminderen worden? 

Uiteraard zijn er een aantal situaties waarbij het wel gewenst is zich naar de 

spoedgevallendiensten te begeven. Voor dit probleem zou bijvoorbeeld een soort telefonisch 

triage - systeem kunnen worden opzetten. Mensen kunnen dan bellen naar een specifiek 

nummer waar men via allerhande vragen zal kunnen opmaken of dit een casus is voor de 

HWP of spoed. Zo kan men een aantal basis regels opstellen in geval van een snijwond 

waarbij een doorverwijzing naar spoed gewenst is. Bv.: Meer dan 1cm diep, meer dan 5cm 

groot, niet meer in staat alles te bewegen, spuitend bloed, vermoeden van peesletsel. Hierbij 

duiken een aantal problemen op: vele mensen zullen niet duidelijk aan de telefoon kunnen 

weergeven of de wonde meer dan 1 cm diep is of groter dan 5 cm of …, bij foute inschatting 

en doorverwijzing van ernstige traumata naar de HWP is er een gevaar voor het missen van 

levensbelangrijke letsels. Terwijl een omgekeerde verkeerde inschatting geen directe ernstige 

gevolgen heeft voor de patiënt. Ook ondervinden we empirisch dat sommige huisartsen zelfs 

kleine wonden doorsturen omdat ze zelf niet wensen te hechten. 

Om dit systeem vlot te laten verlopen, zal moeten getracht worden om de HWP hiervoor 

optimaal van materiaal te voorzien zodat al deze patiënten goed kunnen worden opgevangen. 

Indien men hiermee reeds de helft van deze patiënten zou kunnen doorsturen naar de HWP 

zou er reeds een gedeeltelijke belasting wegvallen op de spoedgevallendiensten. 

Er zijn nog andere RFE die in eerste instantie naar de HWP zouden kunnen gaan en op die 

manier de spoedgevallendiensten kunnen ontlasten. 

Het hoofdstuk L(bewegingsapparaat) is sterk vertegenwoordigd op de spoedgevallendiensten. 

De belangrijkste diagnosen zijn hier L77(verstuikte enkel) en L79(verstuikt gewricht). 

Verstuiking zouden eigenlijk in eerste instantie naar de HWP kunnen gaan waar men aan de 

hand van het klinisch onderzoek (Ottawa Ankle Rules ) kan gaan bepalen of het noodzakelijk 

is een RX te nemen. Bij een ongecompliceerde verstuiking is het niet nodig van steeds een 

RX te nemen. Indien het klinisch onderzoek wijst op een ernstiger trauma waarvoor een RX 
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aangewezen is, kan nog steeds worden doorverwezen naar de spoed. Deze manier van werken 

zou opnieuw een groot deel van de belasting op spoed kunnen overnemen.  

Het hoofdstuk R(luchtwegen) is reeds voornamelijk gecentreerd in de HWP maar toch zien 

we ook nog een groot deel op de spoed verschijnen. Tertiaire patiënten met respiratoire 

klachten horen inderdaad thuis op de spoed maar patiënten die enkel last hebben van koorts, 

hoest,... horen thuis op de HWP. Enkel de patiënten die alarmsymptomen vertonen (zoals 

cyanose, dyspneu d’effort, verminderd bewustzijn,…) gaan best in eerste instantie naar spoed. 

De diagnosen D82(ziekte tand/tandvlees), D73 (veronderstelde infectieuze gastro–enteritis) 

en D70 (gastro - intestinale infectie) horen ook niet thuis op de spoedgevallendiensten, tenzij 

er sprake is van dehydratatie, ionenstoornissen,… Toch zien we deze diagnosen verschijnen 

in de top 20 van de spoedgevallendiensten. Deze patiënten kunnen in sommige gevallen eerst 

naar de HWP gaan of naar de tandartsenwachtpost. 

Dit alles samen bekeken geeft aan dat er eigenlijk een groot aantal patiënten naar spoed 

komen die in principe naar de HWP zouden kunnen gaan. Indien van deze 8 diagnosen al de 

helft naar de HWP zou gaan geeft dit al een verschil van 13.73% minder patiënten op de 

spoedgevallendiensten.(ongeveer 897 patiënten op 6534) 

Via deze hypothesen kan gesuggereerd worden dat een shift van de spoed naar de HWP voor 

sommige patiënten nuttig zou kunnen zijn. Deze hypothese kan weliswaar met dit onderzoek 

niet gestaafd worden. Er is nood aan experimentele trials en grondige literatuuronderzoeken 

om de gevolgen van deze manier van werken na te gaan en te bekijken of dit ooit mogelijk 

zou kunnen zijn. Ook zullen er hiervoor verschillende initiatieven (campagnes van de 

overheid, ….) nodig zijn aangezien deze shift niet vanzelf tot stand kan komen. 
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geregistreerd op elk van deze 2 groepen spoedgevallendiensten.................................... 156 

Figuur 4.10. De verhouding van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 

weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds de 2 
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huisartsenwachtpost, als percentage van het totaal aantal niet-verwezen patiënten 

geregistreerd op de spoedgevallendiensten gedurende elk kwartaal............................... 157 
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ABSTRACT 

Doelstelling - Er wordt onderzocht in welke mate de installatie van 2 huisartsenwachtposten 

in de agglomeratie Gent in januari 2007 bijdraagt tot verandering in het patroon van 

zorggebruik op de spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent. Een meer uitgesproken 

verandering wordt gezocht in een groep patiënten met specifieke pathologie waarvan globaal 

gezien kan worden aangenomen dat ze in de meeste gevallen door de eerste lijn kan worden 

behandeld en hiervoor als het ware als ‘indicator’ kan worden gebruikt. Daarnaast wordt de 

invloed van bereikbaarheid van de huisartsenwachtpost op het aanmeldgedrag van patiënten 

geëvalueerd. 

Methode - Gedurende een periode van een jaar (31 maart 2007 - 30 maart 2008) werden over 

16 gerandomiseerde weekends gegevens verzameld van alle niet-verwezen patiënten op de 4 

spoedgevallendiensten en 2 huisartsenwachtposten in Gent. De studie omvat alle instellingen 

in de agglomeratie Gent die tijdens de wachtdienst de zorg verleenden. Het zorggebruik werd 

geëvalueerd op basis van de verhouding van het aantal patiënten op de huisartsenwachtposten 

en spoedgevallendiensten. Indicatoren voor huisartsenpathologie en spoedpathologie werden 

geïdentificeerd. De ernst van de pathologie op de spoedgevallendiensten werd geanalyseerd 

aan de hand van het al of niet gehospitaliseerd worden. De spoedgevallendiensten dicht bij 

een huisartsenwachtpost werden afzonderlijk bestudeerd. 

Resultaten - Er wordt een daling van het aantal patiëntencontacten op de 

spoedgevallendiensten waargenomen die significant gelinkt is aan een stijging van het aantal 

patiëntencontacten op de huisartsenwachtposten (p=0.002). Als indicator voor 

huisartsenpathologie wordt bij kinderen met koorts, braken of diarree een significant effect 

geregistreerd van de tijd op de verhouding huisartsenwachtpost/spoedgevallendienst in de 

richting van de huisartsenwachtposten (p=0.046). Er is geen significante verandering in de 

loop van het jaar wat betreft het percentage hospitalisaties op de spoedgevallendiensten. Er 

wordt op de 2 spoedgevallendiensten die dicht bij een huisartsenwachtpost gelegen zijn een 

significant grotere daling van het aantal patiëntencontacten gezien dan op de verder gelegen 

spoedgevallendiensten (p=0.047). 

Conclusie - Er werd vastgesteld dat er in de agglomeratie Gent in de loop van het 

onderzoeksjaar een verschuiving is in het zorggebruik van de spoedgevallendiensten naar de 

huisartsenwachtposten toe. Aan de hand van deze gegevens kan er niet besloten worden dat er 
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een oorzakelijk verband is tussen deze verschuiving en het oprichten van de 

huisartsenwachtposten. Er werd niet onderzocht of deze verschuiving het ‘oneigenlijk’ 

gebruik op de spoedgevallendiensten heeft afgeremd. Er is nood aan een opvolging van de 

evolutie van het zorggebruik op lange termijn. Daarnaast is het verder sensibiliseren van de 

bevolking door middel van adviezen voor bepaalde eerstelijns ziektebeelden belangrijk om de 

werking van de huisartsenwachtposten te optimaliseren. Het zorggebruik beïnvloeden is 

echter een zeer moeilijke en complexe aangelegenheid en was reeds onderwerp van vele 

studies vb. het invoeren van financiële penalisatie bij ‘oneigenlijk’ gebruik van de 

spoedgevallendiensten, de invoering van een telefoontriage, etc. 

 

INLEIDING 

In dit onderdeel wordt de werking van de huisartsenwachtposten van kort na hun oprichting in 

januari 2007, gedurende een jaar geëvalueerd. Er werd een dataset aangelegd die gegevens 

omvat van niet-verwezen patiënten die zich gedurende 16 gerandomiseerde weekends in een 

periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldden op de 4 spoedgevallendiensten en 2 

huisartsenwachtposten van de Gentse agglomeratie. Aanmeldklachten en diagnoses werden 

aan de hand van de ICPC-2 codering weergegeven. Deze gegevens werden op de 

spoedgevallendiensten retrospectief verzameld door 8 studenten geneeskunde en 1 master 

student verpleegkunde (werkzaam als spoedverpleegkundige). Op de huisartsenwachtposten 

werden de door de huisartsen gecodeerde gegevens verzameld. Deze dataset omvat gegevens 

van 10414 patiënten. Op basis van deze dataset, wordt de evolutie van het zorggebruik op de 

nieuwe huisartsenwachtposten en de bestaande spoedgevallendiensten geëvalueerd. 

Naarmate de huisartsenwachtposten bekend worden, wordt gedurende dit jaar een 

verschuiving in het zorggebruik van niet-verwezen patiënten van de spoedgevallendiensten 

naar de huisartsenwachtposten verwacht. Deze evolutie in het zorggebruik kan beïnvloed 

worden door verschillende parameters. Een aantal variabelen worden bestudeerd om de 

bekomen resultaten beter te kunnen interpreteren. 

Er wordt verwacht dat de aard van de aanmeldklacht van de patiënt een invloed heeft op de 

evolutie in zijn zorggebruik na de oprichting van de huisartsenwachtposten. Zo zou vooral het 

aantal patiënten met klachten die door de eerste lijn kunnen verzorgd worden minder op de 

spoedgevallendiensten consulteren. Specifieke indicatoren voor pathologieën kenmerkend 

voor enerzijds de huisartsenwachtposten en anderzijds de spoedgevallendiensten kunnen een 
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meer specifieke evolutie en verschuiving van het zorggebruik aantonen. Aansluitend dient de 

ernst van de aanmeldklachten in acht genomen te worden gezien deze in belangrijke mate het 

zorggebruik bepaalt en er geen verschuiving van spoedpathologie naar de 

huisartsenwachtposten beoogd wordt. 

Tot slot wordt de invloed van de bereikbaarheid van een zorgalternatief op het zorggebruik 

van de patiënt geëvalueerd. Er wordt verwacht dat de wijziging in het zorggebruik het sterkst 

te merken zal zijn op de spoedgevallendiensten die dichtbij een huisartsenwachtpost liggen. 

1. Evolutie in het globale zorggebruik 

Er wordt nagegaan of zich op de spoedgevallendiensten minder patiënten spontaan aanbieden 

na de installatie en het bij de bevolking beter bekend worden van de huisartsenwachtposten 

Globaal gezien wordt er verwacht dat het aantal patiëntencontacten op de 

spoedgevallendiensten daalt en dat dit dan zou gepaard gaan met een stijging op de 

huisartsenwachtposten. Een vergelijking met gegevens van patiëntencontacten gedurende een 

jaar voor het onderzoek laat toe om een vergelijking te maken met periode van voor de 

oprichting van de huisartswachtposten. Dit zijn patiëntengegevens uit de periode net voor de 

oprichting van de huisartsenwachtposten. Hierdoor kunnen invloeden van onder andere 

seizoensgerelateerde pathologieën op de data in deze studie beoordeeld worden. 

2. Het zorggebruik geëvalueerd per klacht 

Afhankelijk van de klacht die zij ervaren, consulteren patiënten hiervoor op een 

spoedgevallendienst of een huisartsenwachtpost. Om dit zorggebruik te evalueren, wordt er 

vertrokken vanuit het principe dat er bepaalde klachten zijn die in de eerste lijn kunnen 

worden opgevangen en waarmee niet op de spoedgevallendienst dient te worden 

gepresenteerd. Er wordt verwacht dat door de installatie van de huisartsenwachtposten de 

spoedgevallendiensten  zullen ontlast worden door een afname van deze specifieke klachten 

naarmate de bekendheid en het gebruik van de huisartsenwachtpost toenemen (Van Uden and 

Crebolder, 2004). Daarbij wordt de tijd (16 gerandomiseerde weekends) als parameter 

gehanteerd. Hierdoor wordt een toename van patiëntencontacten met deze klachten op de 

huisartsenwachtposten verwacht en een gelijklopende daling op de spoedgevallendiensten 

gedurende het onderzochte jaar. Bovendien zou het aantal klachten waarvan verondersteld 

wordt dat deze op de spoedgevallendiensten dienen terecht te komen hierdoor niet dalen.  
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Om deze hypothese te toetsen, worden enkele klachtenpatronen geïdentificeerd die gelden als 

indicator voor een klacht voor de huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten. Als 

indicatie voor de eerste lijn worden twee groepen geanalyseerd: ‘Kind met koorts, en/of 

braken, en/of diarree’ en ‘Volwassenen met keelpijn en/of hoesten’. Analoog wordt getracht 

een indicator pathologie voor de spoedgevallendiensten te definiëren. Als indicatie voor een 

contact op de spoedgevallendienst blijkt de groep ‘trauma’ het eenvoudigst af te bakenen 

(Avery et al., 1999; Lazarovici et al.,2006). 

Aangaande deze indicatoren, waarvan globaal genomen kan verondersteld worden dat ze 

aangeven of een klacht respectievelijk op de huisartsenwachtpost of de spoedgevallendienst 

wordt verondersteld te consulteren, worden twee onderzoeksvragen geformuleerd: 

1. Hoe is de verhouding van het aantal patiënten dat consulteert met deze ‘reason for 

encounter’ op de huisartsenwachtpost versus op de spoedgevallendienst?  

2. Is er in deze verhouding een evolutie zichtbaar gedurende de onderzochte periode? 

Verwacht wordt ook dat het diagnosespectrum op de spoedgevallendienst meer ernstige 

pathologieën omvat.  

Of de keuze van de patiënt om naar een huisartsenwachtpost of spoedgevallendienst te gaan 

beïnvloed wordt door het hebben van een eigen huisarts wordt in het laatste deel in kaart 

gebracht. Verwacht wordt dat ouders met hun kinderen sneller op de spoedgevallendienst 

consulteren als ze geen eigen huisarts hebben.  

3. Analyse van de ernst van de pathologieën 

Met de intentie de evolutie in het zorggebruik over de tijd voor specifieke klachtenpatronen te 

objectiveren, wordt ook getracht de ernst van de presenterende klachten te evalueren. Door 

het bekend worden van het concept van de huisartsenwachtposten gedurende het jaar van het 

onderzoek, zullen die pathologieën die specifiek door de huisarts kunnen behandeld worden 

minder frequent op de spoedgevallendiensten gezien worden. Verwacht wordt dan ook dat in 

de loop van de studie er zich naar verhouding meer ernstige pathologieën aandienen op de 

spoedgevallendiensten. In de literatuur baseert men zich op de ernst van een klacht om het 

contact op de spoedgevallendienst als terecht te beschouwen. Dit wordt geëvalueerd aan de 

hand van een hospitalisatie, onderzoeken en behandelingen uitgevoerd op de 

spoedgevallendiensten, en overlijden (Pereira et al., 2001). In deze analyses wordt de evolutie 
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van de ernst onderzocht aan de hand van het percentage hospitalisaties op de 

spoedgevallendiensten.  

4. Het zorggebruik geëvalueerd per aanmeldplaats 

Het aanmeldgedrag van patiënten wordt, naast de aanmeldklacht, eveneens bepaald door 

praktische aspecten, waaronder de bereikbaarheid van de zorg. Door de oprichting van de 

huisartsenwachtposten zouden in het bijzonder die patiënten die in de buurt van zowel een 

spoedgevallendienst als een nieuwe huisartsenwachtpost wonen, niet meer in eerste instantie 

naar de spoedgevallendienst gaan. Er is nu een goed bereikbaar zorgalternatief. Verondersteld 

wordt dat patiënten dan ook bewust de keuze maken, en niet rechtstreeks naar de 

spoedgevallendienst gaan bij gebrek aan bereikbare huisarts. Omwille van de bereikbaarheid 

van de zorg zou hierdoor er op de meest dichtbijgelegen spoedgevallendiensten een meer 

uitgesproken daling van het aantal niet-verwezen patiënten zichtbaar zijn dan op de verder 

gelegen spoedgevallendiensten. Dit zou resulteren in een verschuiving in het absolute 

patiëntenaantal bij het vergelijken van een huisartsenwachtpost met een nabijgelegen 

spoedgevallendienst. 

 

METHODE 

In dit onderdeel werden enkel de niet-verwezen patiënten die zich aanmeldden in het weekend 

geanalyseerd. Omdat de duur van de beschikbaarheid van de huisartsenwachtposten tijdens 

een weekend en een feestdag verschilt, zou het vergelijken van aantallen in het verloop van de 

tijd moeilijk worden. Patiëntencontacten op feestdagen niet daarom niet opgenomen in de 

analyses. 

1. Evolutie in het globale zorggebruik 

Om een globale evolutie in het zorggebruik te evalueren, werd het totaal aantal niet-verwezen 

patiënten die zich aanmeldden op de spoedgevallendiensten en de huisartsenwachtposten 

gedurende de zestien gerandomiseerde weekends, vergeleken binnen de tijdsspanne van één 

jaar. Daarnaast werden de gegevens, verzameld gedurende deze weekends, gegroepeerd per 

kwartaal. Deze indeling in vier gelijke periodes valt samen met de verdeling van een jaar in 

seizoenen. Kwartaal 1 omvat de weekends 31 maart – 01 april 2007 tot en met 26-27 mei 

2007. Dit komt overeen met de lente. Kwartaal 2 omvat de weekends 23-24 juni 2007 tot en 

met 11-12 augustus 2007 wat overeenkomt met de zomer. Herfstweekends 29-30 september 
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2007 tot en met 1-2 december 2007 zijn omvat in kwartaal 3. Kwartaal 4 zijn de weekends 

12-13 januari 2008 tot en met 15-16 maart 2008. Deze laatste zijn tevens de winterweekends. 

Per weekend werd de verhouding van het aantal patiëntencontacten op de 

huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten geëvalueerd. Voor de statistische analyse 

werd gebruik gemaakt van het Statistcal Package for the Social Sciences (SPSS). Daarin werd 

een lineaire regressie uitgevoerd om deze verhouding gedurende de onderzochte periode 

statistisch te evalueren. 

In deze studie werden geen subanalyses per spoedgevallendienst of huisartsenwachtpost 

doorgevoerd, maar voor de gegevens van de  spoedgevallendienst UZ Gent werd met de 

deelnemers overeengekomen hier een uitzondering te maken. Gegevens van het aantal 

patiëntencontacten op de spoedgevallendienst UZ Gent gedurende overeenkomstige weekends 

in de periode 31 maart 2006 tot 30 maart 2007 werden mee geanalyseerd. Deze gegevens 

werden verkregen uit de database van het UZ Gent. Zowel per weekend als per seizoen 

werden deze gegevens vergeleken met de gegevens uit de dataset van deze studie.  

2. Het zorggebruik geëvalueerd per klacht 

2.1 Indicatoren voor huisartsenpathologie 

De onderzochte populaties werden gedefinieerd aan de hand van hun aanmeldklacht. De 

indicator voor de huisartsenwachtpost werd opgesplitst in een prototype voor het kind (≤ 14 

jaar) en een voor de volwassene (≥ 15 jaar). Als klachtenpatroon voor een kind werd ‘koorts 

en/of braken en/of diarree’ geïdentificeerd. Omdat deze groep zeer heterogeen is, werd ze 

voor subanalyses opgesplitst in ‘kind met koorts’ en ‘kind met braken en/of diarree’.  

Als indicator voor huisartsenpathologie voor de volwassene werd de aanmeldklacht hoesten 

en/of keelpijn geanalyseerd. Vooraleer hierop verder te werken, werden verschillende 

klachten getoetst met een minder seizoensgebonden karakter. Dit waren: pijn op de borst, 

klachten van urine of urinewegen bij de vrouw, hoofdpijn, symptomen of klachten aan de 

enkel, snijwonden. De subpopulatie met als aanmeldklacht ‘hoesten en/of keelpijn’ was groot 

genoeg voor een analyse en voldeed aan de verwachting dat een grote proportie van de 

patiëntencontacten hiervoor op de huisartsenwachtposten doorgaat. Het seizoensgebonden 

karakter van respiratoire infecties bemoeilijkte echter de interpretatie van de resultaten. De 

gestegen incidentie van deze diagnoses die samenvalt met de tweede helft van de 

studietermijn en voornamelijk het laatste kwartaal vertroebelde de eventuele verschuiving van 

het zorggebruik onder invloed van toenemende bekendheid van de huisartsenwachtposten. In 
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een poging een minder seizoensgebonden aanmeldklacht te identificeren, werd de 

aanmeldklacht hoofdpijn eveneens verder geanalyseerd. 

Er werd nagegaan of deze populaties zich presenteerden op een huisartsenwachtpost of op een 

spoedgevallendienst. Per weekend werd de verhouding van het aantal patiëntencontacten op 

de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten geëvalueerd om een eventuele 

verschuiving hierin te objectiveren. Een verandering in aanmeldgedrag werd beoordeeld door 

op deze verhouding in de tijd een lineaire regressie uit te voeren.  

Om de verscheidenheid van de uiteindelijke oorzaken van deze klachten in kaart te brengen 

werd nagegaan welke diagnoses op de huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten 

gesteld zijn bij elk geïdentificeerd klachtenpatroon. Daarnaast werden beide groepen 

geanalyseerd aan de hand van de parameters ‘diagnose’, ‘het hebben van een eigen huisarts’. 

Als diagnose werden respiratoire infecties geïdentificeerd als R72 en R74 tot R81 via de 

ICPC-2 codering. Hieronder vallen Streptokokken angina, acute bovenste luchtweginfecties, 

acute en chronische sinusitis, acute tonsillitis, acute laryngitis/tracheïtis, acute 

bronchitis/bronchiolitis, chronische bronchitis, influenza en pneumonie. Als gastro-intestinale 

infectie werden D70 en D73 geïdentificeerd. Dit zijn respectievelijk ‘gastro-intestinale 

infectie’ en ‘veronderstelde virale gastro-enteritis’. Omdat de criteria voor codering niet 

eenduidig zijn en omdat de hoofdklachten identiek zijn, werden deze twee codes als één 

beschouwd. Voor de groep ‘kinderen’ werden de begeleidende symptomen in kaart gebracht. 

Naast het vergelijken van de aantallen werd het verloop in de tijd voor een welbepaalde klacht 

nog op twee manieren geanalyseerd. Enerzijds werd per weekend voor de patiënten met dit 

bepaalde klachtenpatroon het aandeel van een bepaalde diagnose berekend. Anderzijds werd 

gedurende het onderzochte jaar de procentuele verdeling berekend van het aantal patiënten 

met een welbepaalde diagnose bij deze specifieke klacht. Dit geeft informatie over de 

relatieve incidentie van de aandoening op verschillende tijdstippen in het jaar. 

2.2 Indicatoren voor spoedpathologie 

Als indicator voor een spoedpathologie werd de groep ‘trauma’ afgebakend. Er werd 

nagegaan of patiënten die een locomotorisch letsel opliepen zich hiervoor op de 

spoedgevallendienst aanmeldden. Op de huisartsenwachtpost gaat het hier zowel om 

consultaties op de huisartsenwachtposten zelf, als huisbezoeken. Het aantal patiënten dat in de 

studie op de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten gediagnosticeerd werden met 

L72, L73, L74, L75 of L76 werd geanalyseerd. Dit zijn respectievelijk ‘fractuur radius/ulna’, 
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‘fractuur tibia/fibula’, ‘fractuur hand/voet’, ‘fractuur femur’ en ‘andere fracturen’. In deze 

subpopulatie werd de verhouding van het aandeel van beide zorginstellingen onderzocht. De 

evolutie van deze verhouding werd statistisch geëvalueerd door een lineaire regressie uit te 

voeren. De distributie op de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten van de 

verschillende diagnoses L72, L73, L74, L75 en L76 werd geanalyseerd. Daarnaast werd de 

betrouwbaarheid van de coderingen op de huisartsenwachtpost beoordeeld. Er werd 

geëvalueerd of deze ‘gecodeerde fracturen’ wel degelijk fracturen waren, met andere woorden 

of zij werden doorverwezen naar de spoedgevallendienst voor een adequate behandeling. 

Patiënten met een fractuur als diagnose op de huisartsenwachtposten werden hiervoor 

afzonderlijk geanalyseerd. Er werd onderzocht of deze patiënten naar een ziekenhuis, naar een 

eigen huisarts, of niet verwezen werden. 

De leeftijdsverdeling van deze traumatische pathologie werd in kaart gebracht. Per 

leeftijdscategorie werd nagegaan hoeveel patiënten gedurende dit onderzoeksjaar met als 

diagnose  fractuur geregistreerd werden. Daarnaast werd in deze subpopulatie de incidentie bij 

vrouwen en mannen vergeleken. Hiervoor werden voor zowel mannen als vrouwen de 

diagnose fractuur voorgesteld als percentage van alle diagnoses binnen elke leeftijdscategorie. 

Er werd berekend hoeveel van deze patiënten per leeftijdscategorie op de 

huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten consulteerden. Binnen deze verdeling 

werd ook nagegaan of deze patiënten een eigen huisarts hebben. 

Aan  de hand van de gegevens bekomen bij de analyse per leeftijdscategorie wordt de groep 

patiënten ouder dan 64 jaar afzonderlijk geanalyseerd. Er werd immers vastgesteld dat vanaf 

deze leeftijd een verandering in de verdeling van deze pathologie tussen de 

huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten merkbaar is. Een analyse binnen deze 

subpopulatie werd verricht aan de hand van de parameters ‘diagnose’, ‘het hebben van een 

eigen huisarts’ en ‘aard van contact op de huisartsenwachtpost’.  

3. Analyse van de ernst van de pathologieën 

Er werd gewerkt met de groep patiënten die zich aanmeldden op de spoedgevallendiensten. 

Om de ernst te objectiveren werd getracht de hospitalisaties op de spoedgevallendiensten te 

analyseren. Omwille van interobservervariatie (zie algemene methodologie punt 7) bij de 

aanvulling en het coderen van de dossiers was dit strikt genomen echter niet mogelijk. 

Daarom werden volgende twee parameters geanalyseerd: er werd nagegaan of de patiënten in 

het ziekenhuis werden opgenomen of werden doorverwezen naar een specialist. Afzonderlijk 
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werd de evolutie in de tijd van het aantal hospitalisaties en de evolutie van het aantal 

hospitalisaties en/of doorverwijzingen geanalyseerd. 

Om te toetsen welke patiëntengroep het meest representatief is voor de ernst van de 

desbetreffende pathologie, wordt de vergelijking gemaakt met de codegroep ‘hospitalisatie’ 

op de spoedgevallendienst van het UZ Gent. Hier is de codering ‘hospitalisatie’ consequent 

doorgevoerd en zijn enkel de patiënten die effectief werden opgenomen, geïncludeerd. Op de 

spoedgevallendienst van het UZ Gent werd de codering ‘hospitalisatie’ door de studenten 

consequent doorgevoerd en werden enkel effectief opgenomen patiënten geïncludeerd. Om te 

toetsen welke patiëntengroep het meest representatief is voor de ernst van de betreffende 

pathologie, werd de vergelijking gemaakt met deze codegroep ‘hospitalisatie’ op de 

spoedgevallendienst van het UZ Gent. Voor het UZ Gent werd aldus afzonderlijk nagegaan 

hoeveel patiënten opgenomen werden na een niet-verwezen contact op de 

spoedgevallendienst. Verwijzingen naar een specialist werden hierbij niet geanalyseerd. Een 

evolutie in het percentage hospitalisaties per weekend op alle spoedgevallendiensten werd 

statistisch geëvalueerd door een lineaire regressie uit te voeren. Analoog gebeurde dit voor het 

percentage hospitalisaties per weekend op de spoedgevallendienst van het UZ Gent. 

Deze analyse werd ook binnen de groep ‘kind met koorts en/of braken en/of diarree’ en de 

groep ‘volwassenen met hoesten en/of keelpijn’ uitgevoerd. Hiervoor werd een evolutie in het 

aantal hospitalisaties van deze patiënten van op de spoedgevallendiensten geëvalueerd. 

Analoog werden de verwijzingen van op de huisartsenwachtposten naar een 

spoedgevallendienst onderzocht. Voor beide patiëntengroepen werd telkens het 

hospitalisatiepercentage berekend voor de grootste categorieën diagnoses. 

4. Het zorggebruik geëvalueerd per aanmeldplaats 

Om de invloed van bereikbaarheid op het zorggebruik na te gaan werden volgende analyses 

verricht. Als referentie werd een weergave gegeven van de verdeling van de 

patiëntencontacten per weekend op zowel de huisartsenwachtposten als de 

spoedgevallendiensten van de agglomeratie Gent. 

Er werd verondersteld dat voor banale klachten de patiënten die in de buurt van zowel een 

spoedgevallendienst als een nieuwe huisartsenwachtpost wonen als eerste de overstap naar de 

huisartsenwachtpost zouden maken. De huisartsenwachtposten werden hiervoor elk 

afzonderlijk vergeleken met de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst. Het aantal 

patiëntencontacten op een huisartsenwachtpost 1 werd per weekend en per kwartaal 
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vergeleken met de nabijgelegen spoedgevallendienst C. Dit werd geanalyseerd in ‘cluster 1’. 

De evolutie, gedurende het onderzochte jaar, van de verhouding tussen beide werd statistisch 

geëvalueerd door middel van een lineaire regressie. Dezelfde analyses gebeuren voor de 

andere huisartsenwachtpost 2 en de hier nabijgelegen spoedgevallendienst B in ‘cluster 2’. 

Daarnaast werd het aantal patiënten op de verschillende spoedgevallendiensten onderling 

vergeleken om na te gaan of het zorggebruik op de spoedgevallendiensten in de nabijheid van 

een huisartsenwachtpost een verschillende evolutie kent.  Dit werd ook in relatie gesteld met 

de evolutie van het aantal contacten op alle spoedgevallendiensten samen. Om deze analyse 

niet te complex en onoverzichtelijk te maken, werden patiëntencontacten hier geanalyseerd 

per kwartaal. Tenslotte werden de spoedgevallendiensten onderverdeeld in twee categorieën 

‘dicht’ en ‘ver’. De categorie ‘dicht’ omhelst de spoedgevallendiensten die, zoals in de 

voorgaande vergelijkingen, het dichtst bij een huisartsenwachtpost gelegen zijn. De 

spoedgevallendiensten in de categorie ‘ver’ zijn de overige twee. Er werd een lineaire 

regressie uitgevoerd om een evolutie in de verhouding van het zorggebruik tussen deze twee 

groepen te analyseren. 

 

RESULTATEN 

1. Evolutie in het globale zorggebruik 

1.1 Per weekend 

In figuur 1.1 is het absolute aantal patiënten afgebeeld dat zich elk weekend aanmeldt op 

respectievelijk alle huisartsenwachtposten en alle spoedgevallendiensten van Gent. In totaal 

zijn 4292 en 6120 patiëntencontacten geregistreerd op respectievelijk de 

huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten (missing values=2). Gemiddeld zijn dit 

respectievelijk 268 (SD=35) en 383 (SD=29) patiënten per weekend. In de zomerweekends is 

er een algemene daling van het aantal patiënten: deze trend is zichtbaar op zowel de 

huisartsenwachtposten als de spoedgevallendiensten. Globaal gezien is op de 

huisartsenwachtposten een stijging geregistreerd van het absolute aantal patiënten, waar dit 

aantal op de spoedgevallendienst daalt over het verloop van de studie. Het totaal aantal 

contacten per weekend stijgt van gemiddeld 628 (SD=56) per weekend gedurende de eerste 

helft van het onderzoeksjaar naar gemiddeld 674 (SD=26) per weekend in de tweede helft. Dit 

is weergegeven in tabel 1.1. 
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Tabel 1.1. Het absolute aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde weekends in een periode van 
31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 2 huisartsenwachtposten en 4 spoedgevallendiensten in de 
agglomeratie Gent. 

 

 
Huisartsenwachtposten 

n 
Spoedgevallendiensten 

n 
Totaal 

n 
31MAR-01APR 07 245 406 651 
21-22APR 07 245 399 644 
28-29APR 07 269 380 649 
26-27 MAY 07 294 435 729 
23-24 JUN 07 231 384 615 
21-22 JUL 07 248 373 621 
04-05 AUG 07 201 341 542 
11-12 AUG 07 224 347 571 
29-30 SEP 07 265 412 677 
13-14 OCT 07 249 409 658 
10-11 NOV 07 294 373 667 
01-02 DEC 07 319 413 732 
12-13 JAN 08 313 340 653 
02-03 FEB 08 305 345 650 
09-10 FEB 08 294 382 676 
15-16 MAR 08 296 381 677 
Totaal 4292 6120 10412 

 

Figuur 1.1. Het absolute aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde weekends in een periode van 
31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 2 huisartsenwachtposten en 4 spoedgevallendiensten in de 
agglomeratie Gent. Een trendlijn geeft de richting van beide evoluties aan. 
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De procentuele verdeling van het aantal patiënten tussen huisartswachtposten en 

spoedgevallendiensten per weekend wordt voorgesteld in een staafdiagram in figuur 1.2. 

Analoog aan figuur 1.1 is duidelijk dat het aandeel van de huisartsenwachtposten stijgt ten 

nadele van het aandeel patiëntencontacten op de spoedgevallendiensten. 

 

Figuur 1.2. De verhouding van het aantal patiëntencontacten dat gedurende een periode van 31 maart 2007 tot 
30 maart 2008 per gerandomiseerd weekend geregistreerd wordt op enerzijds de 2 huisartsenwachtposten en 
anderzijds de 4 spoedgevallendiensten van Gent. 

 

Door een lineaire regressie uit te voeren wordt de significantie van deze stijging op de 

huisartsenwachtposten getest. De verhouding van de percentages wordt met een P=0.002 als 

significant beschouwd. 

1.2 Per kwartaal 

In de totale dataset worden het hoogste aantal patiënten geregistreerd in de lente en herfst. 

Telkens volgt een lichte daling, respectievelijk groter in de zomer dan in de winter. Dit wordt 

geïllustreerd in figuur 1.3, waar per seizoen het percentage niet-verwezen patiënten die zich 

aanmelden op de huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten zijn weergegeven.  

In de zomer is er een algemene daling van het aantal patiënten. Deze trend is ook zichtbaar op 

de huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten afzonderlijk. In de herfst wordt weer een 

stijging op beide diensten waargenomen. In de winter is er ten opzichte van de herfst een 

algemene lichte daling van het aantal geregistreerde patiëntencontacten. Deze trend is het 

resultaat van een sterkere daling van het aantal patiënten op de spoedgevallendiensten dan de 

stijging op de huisartsenwachtposten. De winter is het enige seizoen waar de percentages van 

beide zorglijnen een tegengestelde ontwikkeling vertonen. 
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Wanneer per seizoen het aandeel van beide zorgverstrekkende instanties wordt voorgesteld, is 

het stijgende aandeel van de huisartsenwachtpost in de winter duidelijk af te leiden. Deze 

trend begint bovendien al in de herfst (zie figuur 1.4 in bijlage). 

Dit verschil tussen de seizoenen is meer uitgesproken op de huisartsenwachtposten dan op de 

spoedgevallendiensten. De percentages op de huisartsenwachtposten vertonen een grotere 

variatie: 7.1% verschil tussen de laagste waarde (21.1% in de zomer) en de hoogste waarde 

(in de winter 28.1%). Op de spoedgevallendiensten is de variatie kleiner: 2.9% verschil tussen 

de laagste waarde (23.6% in de zomer) en de hoogste waarde (in de lente 26.5%). 

Figuur 1.3. De verdeling per kwartaal van het aantal  patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 2 huisartsenwachtposten en 4 
spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent. 

 

1.3 Evolutie op de spoedgevallendienst UZ Gent 2006-2008 

De evolutie op de spoedgevallendienst UZ Gent gedurende de overeenkomstige weekends in 

de periode 31 maart 2006 tot 30 maart 2007 wordt nagegaan (missing values=0). Dit zijn 

1645 patiënten. In de gerandomiseerde weekends in de studieperiode 2007-2008 worden 1674 

patiënten geregistreerd. Figuur 1.5 toont de evolutie gedurende de vooropgestelde weekends 

in deze 2 jaar van het aantal niet-verwezen patiënten op de spoedgevallendienst van het UZ 

Gent. Gemiddeld worden gedurende de periode 2006-2007 per weekend 103 (SD=28) 

patiënten geregistreerd. In de periode 2007-2008 is dit 105 (SD=13). De grote variatie in 

2006-2007 is te wijten aan het hoge aantal patiëntencontacten geregistreerd in het weekend 

10-11 februari 2007 (n=199). 
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Figuur 1.5. Het absolute aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde weekends in een periode van 
31 maart 2007 tot 30 maart 2008 en de overeenkomstige weekends in een periode van 31 maart 2006 tot 30 
maart 2007 aanmeldt op de spoedgevallendienst van het UZ Gent. 

 

Analoog is per seizoen de vergelijking gemaakt tussen de gegevens van de overeenkomstige 

weekends in 2006-2007 en de gegevens uit de dataset. Dit is weergegeven in figuur 1.6 en 

tabel 1.3. Beide subpopulaties bevatten een gelijkaardig aantal patiëntencontacten (1645 in 

2006-2007 en 1674 in 2007-2008). Gemiddeld melden zich respectievelijk 103 (SD=28) en 

105 (SD=12) patiënten per weekend aan. 

Tijdens de winter is een hoger aantal patiëntencontacten geregistreerd in de subpopulatie 

2006-2007. Oorzaak hiervan is het extreem hoge aantal patiëntencontacten tijdens het 

weekend 3-4 februari 2007 (n=199) (zie tabel 1.2 in bijlage). De daling van het aantal 

patiëntencontacten die is vastgesteld gedurende de winterweekends 12-13 januari 2008 tot en 

met 15-16 maart 2008, is dus niet zichtbaar in de gegevens van de overeenkomstige weekends 

in de winter 2007. Het aantal contacten stijgt hier van 385 in de herfst 2006 naar 468 in de 

winter 2007. In de winter 2008 daalt dit van 455 (herfst 2007) naar 387 (zie figuur 1.6). 

Figuur 1.6. De verhouding (in percentage) patiënten dat zich per kwartaal gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 en de overeenkomstige weekends in een periode 
van 31 maart 2006 tot 30 maart 2007 aanmeldt op de spoedgevallendienst van het UZ Gent. 
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Tabel 1.3. Het absolute aantal en de verhouding (in percentage) patiënten dat zich per kwartaal gedurende de 
gerandomiseerde weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 en de overeenkomstige 
weekends in een periode van 31 maart 2006 tot 30 maart 2007 aanmeldt op de spoedgevallendienst van het 
UZ Gent. 

 UZ Gent 2006-2007 UZ Gent 2007-2008 

 n (%) n (%) 

Lente 380 (23.1) 427 (25.5) 

Zomer 412 (25.0) 405 (24.2) 

Herfst 385 (23.4) 455 (27.2) 

Winter 468 (28.4) 387 (23.1) 

Totaal 1645 (100) 1674 (100) 

 

2. Het zorggebruik geëvalueerd per klacht 

2.1 Indicatoren voor huisartsenpathologie 

2.1.1 Kinderen 
2.1.1.1 Volgens aanmeldklacht 

Kind met koorts en/of braken en/of diarree 

De dataset bevat 1018 patiënten jonger dan 15 jaar met een of meer van volgende 

aanmeldklachten A03=koorts, D10=braken, D11=diarree, die zich spontaan aanmeldden op 

huisartsenwachtposten of spoedgevallendiensten tijdens de 16 weekends. De aantallen per 

dienst per weekend zijn samengevat in tabel 2.1. Op beide zorginstellingen werden 509 

dergelijke patiëntencontacten geregistreerd met gemiddeld 32 contacten per weekend zowel 

op huisartsenwachtpost als op spoedgevallendienst. Deze verdelen zich enerzijds over twee 

huisartsenwachtposten en anderzijds over vier spoedgevallendiensten. De standaarddeviatie 

op het gemiddeld aantal patiënten per weekend is 12 contacten op de huisartsenwachtpost en 

11 op de spoedgevallendienst. Het aandeel van de huisartsenwachtposten op het totaal aantal 

patiënten binnen een weekend, toont in het tijdsverloop van het onderzoek een stijgende 

evolutie. In de eerste jaarhelft consulteert 46.9% van de geregistreerde patiënten op de 

huisartsenwachtpost, in de tweede jaarhelft is het aandeel 52.4%. Het verloop van de 

spoedgevallendienst kent de omgekeerde (dalende) trend. De lineaire regressie-analyse om 

deze evolutie in de tijd te beoordelen is significant (P=0.046). De regressievergelijking is Y = 

0.758 + 0.031x. (zie figuur 2.1) Dit betekent dat elk weekend de verhouding 

huisartsenwachtpost/spoedgevallendienst toeneemt met 0.031. Het verschil in percentage van 

huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst neemt dan toe met 1.3% per weekend wat in 
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absolute aantallen een relatieve toename op de huisartsenwachtpost van 13 patiënten per 

weekend zou betekenen ten opzichte van de aantallen op spoedgevallendienst. Uit de R² 

leiden we af dat 25.4 % van de ratio variatie verklaard kan worden door het verloop in de tijd. 

Tabel 2.1. Kinderen (≤14jaar) met aanmeldklacht koorts, braken of diarree: aantallen en procentuele 
verdeling binnen een weekend tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de agglomeratie 
Gent. Gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends in de periode 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. 

huisartsenwachtpost spoedgevallendienst 

  n 

(% binnen 

weekend) n 

(% binnen 

weekend) totaal 

HWP/ 

SGD 

per 

trimester 

31MAR-01APR 07 44 (47.3) 49 (52.7) 93 0.90 
21-22 APR 07 25 (45.5) 30 (54.5) 55 0.83 

28-29 APR 07 25 (41.0) 36 (59.0) 61 0.69 

26-27 MAY 07 37 (55.2) 30 (44.8) 67 1.23 

0.91 

23-24 JUN 07 30 (41.7) 42 (58.3) 72 0.72 

21-22 JUL 07 13 (43.3) 17 (56.7) 30 0.76 

04-05 AUG 07 14 (43.8) 18 (56.2) 32 0.78 

11-12 AUG 07 16 (57.1) 12 (42.9) 28 1.33 

 

0.90 

29-30 SEP 07 24 (38.1) 39 (61.9) 63 0.62 

13-14 OCT 07 37 (55.2) 30 (44.8) 67 1.23 

10-11 NOV 07 28 (49.1) 29 (50.9) 57 0.96 

01-02 DEC 07 57 (57.0) 43 (43.0) 100 1.33 

 

1.03 

12-13 JAN 08 34 (63.0) 20 (37.0) 54 1.70 

02-03 FEB 08 46 (51.7) 43 (48.3) 89 1.07 

09-10 FEB 08 35 (53.0) 31 (47.0) 66 1.13 

15-16 MAR 08 44 (52.4) 40 (47.6) 84 1.10 

 

1.25 

Totaal 509 (50.0) 509 (50.0) 1018   

Figuur 2.1. Kinderen (≤14jaar) met aanmeldklacht koorts, braken of diarree: verhouding van aantal 
aanmeldingen per weekend tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent. 
Gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. (p=0.046) 
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De procentuele verdeling over de gerandomiseerde weekends van de patiënten binnen de 

huisartsenwachtposten en binnen de spoedgevallendiensten wordt weergegeven in figuur 2.2. 

In beide zorginstellingen is er een verminderd aandeel waarneembaar in de zomermaanden. 

Op de spoedgevallendienst hebben de weekends hiervoor en hierna geen verschillend aandeel 

ten opzicht van elkaar. Op de huisartsenwachtpost is de proportie die zich aanmeldt groter 

naar het einde van de studie toe. Lineaire regressie is niet signficant (p=0.143). Vanaf oktober 

is het aandeel per weekend hoger op de huisartsenwachtpost. 

Figuur 2.2. Kinderen (≤14jaar) met koorts, braken of diarree: Procentuele verdeling per weekend binnen 
huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst in de agglomeratie Gent. Gegevens uit 16 gerandomiseerde 
weekends van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. 

 

De leeftijdsverdeling binnen de groep kinderen met koorts, braken of diarree toont dat de 

kinderen jonger dan een jaar in bijna tweederde van de gevallen naar de spoedgevallendienst 

gaan. (zie tabel 2.2 in bijlage) Op de spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten is 

respectievelijk 84.5% en 78.0% van de groep vier jaar of jonger. Binnen de 

huisartsenwachtposten zijn 18.2% van de kinderen met koorts, braken of diarree jonger dan 

een jaar. Op de spoedgevallendienst maakt deze groep 32.3% uit van het totaal patiënten daar.  

Om in punt b. een beter overzicht te kunnen schetsen van de mogelijke diagnoses worden 

‘kind met koorts’ en ‘kind met braken en/of diarree’ afzonderlijk geanalyseerd. (zie tabel 2.3 

in bijlage) De spreiding in de tijd kan zo ook meer specifiek worden weergegeven. 

Kind met koorts 

Van de kinderen die zich aanmelden met koorts (n=776) consulteert 53.1% op de 

huisartsenwachtposten. Gemiddeld zijn dit 25 (SD10) en 22 (SD8) patiëntencontacten per 

weekend respectievelijk op huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst. (zie tabel 2.4 in 

bijlage) Het aantal patiënten is zeer laag in de weekends in juli en augustus met daarna op 

zowel huisartsenwachtpost als spoedgevallendienst een stijging van het aantal van oktober tot 
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maart, zij het iets forser op de huisartsenwachtposten. De procentuele verdeling van de 

patiënten binnen de huisartsenwachtpost over de weekends (binnen de spoedgevallendienst 

idem) wordt weergegeven in figuur 2.4. De stijging gedurende het onderzoeksjaar van de 

lineaire rechte op de huisartsenwachtposten is niet significant (p=0.171). 

Het aandeel van de huisartsenwachtpost ten opzicht van spoedgevallendienst binnen elk 

afzonderlijk weekend kent in de loop van het jaar een geleidelijke toename. Als per semester 

wordt gekeken, is het aandeel van de huisartsenwachtpost in het eerste semester 50.6% van 

het totaal aantal patiënten in die periode en in het tweede semester 55.0%. Het verloop in de 

tijd van de verhouding huisartsenwachtpost/spoedgevallendienst in figuur 2.3 illustreert deze 

verschuiving. De lineaire regressie analyse is niet significant (P=0.260). De stijging van het 

aantal contacten met deze aanmeldklacht op de huisartsenwachtposten is niet significant ten 

opzichte van het verloop van het aantal op de spoedgevallendiensten. 

Figuur 2.3. Kinderen (≤14jaar) met aanmeldklacht koorts: Verhouding van het aantal aanmeldklachten per 
weekend tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent. Gegevens uit 16 
gerandomiseerde weekends van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. (p=0.260) 

 

Figuur 2.4. Kinderen (≤14jaar) met koorts: Procentuele verdeling per weekend binnen huisartsenwachtpost en 
spoedgevallendienst in de agglomeratie Gent. Gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31 maart 2007 
tot 30 maart 2008. 
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Kind met braken/diarree 

In de subpopulatie met kinderen met aanmeldklacht braken en/of diarree (n=421) gaan er 259 

(61.5%) naar de spoedgevallendiensten. Gemiddeld melden zich per weekend op de 

huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten respectievelijk 10 (SD 6) en 16 (SD 7) 

patiënten aan. (zie tabel 2.5 in bijlage) Het aantal aanmeldingen op de huisartsenwachtposten 

is laag gedurende de gecodeerde weekends van juni tot en met augustus. Enkel de stijging in 

het weekend van 1-2 december wordt zowel op de huisartsenwachtposten als op de 

spoedgevallendiensten geregistreerd. De verdeling van de patiënten per weekend binnen de 

spoedgevallendiensten toont geen stijgende of dalende trend. Binnen de huisartsenwachtpost 

stijgt het aandeel per weekend door de lichte toename van het patiëntenaantal vanaf oktober 

(figuur 2.5). 

De verhouding van het aantal patiënten dat zich aanmeldt op de huisartsenwachtposten ten 

opzicht van de spoedgevallendiensten varieert onder invloed van de variërende incidentie op 

de spoedgevallendiensten (zie figuur 2.6). In het eerste kwartaal is de gemiddelde verhouding 

huisartsenwachtposten/spoedgevallendiensten 0.65 versus 0.81 in het laatste kwartaal. 

Ondanks deze trend is de lineaire regressie op deze waarden niet significant (P=0.172). 

Figuur 2.5. Kinderen (≤14jaar) met braken of diarree: Procentuele verdeling per weekend binnen 
huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst in de agglomeratie Gent. Gegevens uit 16 gerandomiseerde 
weekends van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. 

 

Figuur 2.6. Kinderen (≤14jaar) met aanmeldklacht braken of diarree: Verhouding van het aantal 
aanmeldklachten per weekend tussen huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent. 
Gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. (p=0.172) 
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2.1.1.2 Volgens diagnose 

In de populatie kinderen met koorts, braken of diarree zijn tal van diagnoses geregistreerd (zie 

tabel 2.6 in bijlage). Op de huisartsenwachtposten zijn 40 verschillende diagnoses gesteld, op 

de spoedgevallendiensten zijn dit er 59. Op de spoedgevallendienst zijn 9.8% van de 

diagnoses onbekend. Tabel 2.7 toont het aandeel van de respiratoire en gastro-intestinale 

pathologieën in de gestelde diagnoses. Gastro-intestinale diagnoses worden het meest 

gediagnosticeerd op de spoedgevallendienst. Respiratoire pathologieën komen vaakst voor op 

de huisartsenwachtpost. Een respiratoire infectie wordt op de huisartsenwachtposten en de 

spoedgevallendiensten bij respectievelijk 47.5% en 24.6% van de kinderen met koorts, braken 

of diarree geregistreerd. Het voorkomen van gastro-intestinale infecties bij deze kinderen is 

respectievelijk 16.9% en 24.4%. Tweederde van de respiratoire infecties is gediagnosticeerd 

op de huisartsenwachtposten. Voor de gastro-intestinale infecties is dit 41%. Van alle 

kinderen met koorts, braken of diarree heeft 36.1% een respiratoire infectie en 20.6% een 

gastro-intestinale infectie. Daarnaast heeft 8.1% een oor-gerelateerde diagnose en 8.8% een 

andere virusziekte met of zonder exantheem. Op de spoedgevallendiensten en de 

huisartsenwachtposten worden respectievelijk 49% en 64.4% van de contacten 

gediagnosticeerd met een respiratoire of gastro-intestinale infectie. 

Tabel 2.7. Respiratoire en gastro-intestinale diagnoses op de huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten 
in de agglomeratie Gent bij kinderen met koorts, braken of diarree; Gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends 
van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. 

    

Spoedgevallendiensten 

(n=509) 

Huisartsenwachtposten 

(n=509) 

    n (%) n (%) 

Totaal 

(n=1018) 

 

alle 134 (26.5) 246 (49.5) 380 Respiratoire 

diagnoses infectieus 125 (24.5) 242 (47.5) 367 

alle 158 (29.1) 110 (21.7) 268 Gastro-intestinale 

diagnoses infectieus 124 (24.3) 86 (16.9) 210 

 

In de subpopulatie ‘kind met koorts’ werden 52 verschillende diagnoses gesteld waarvan er 33 

voorkomen op de huisartsenwachtposten en 40 op de spoedgevallendiensten. (zie tabel 2.8 in 

bijlage) Op de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten heeft respectievelijk 

56.3% en 32.4% van de patiënten een respiratoire infectie. Een gastro-intestinale infectie 

komt voor in respectievelijk 7% en 18.4%. De diagnose oorontsteking komt in 14% van de 

gevallen voor op de huisartsenwachtposten en in 5% op de spoedgevallendiensten. Op de 

spoedgevallendiensten is in 9% van de patiëntencontacten de diagnose niet gekend en wordt 
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in 15.4% de symptoomdiagnose koorts gesteld. In deze gevallen wordt 27.1% opgenomen. 

Het percentage hospitalisaties bedraagt slechts 8.4% in de groep patiënten waarin wel een 

diagnose is gesteld. In geval van een respiratoire infectie wordt 7.1% opgenomen, in geval 

van een gastro-intestinale infectie 20.8%. Analyse van de diagnoses in de subpopulatie ‘kind 

met koorts’ wanneer de onbekende en symptoomdiagnoses worden weggelaten, toont op de 

spoedgevallendienst 42.9% respiratoire infecties en 24.7% gastro-intestinale infecties.  

In de subpopulatie ‘kind met braken of diarree’ wordt 45.8% van de patiënten 

gediagnosticeerd met een gastro-intestinale infectie en 13.5% met een respiratoire infectie. 

(zie tabel 2.9 in bijlage) Op de spoedgevallendienst is de diagnose bij 9% van de contacten 

niet gekend. Op de huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten krijgen respectievelijk 

5% en 10.4% een symptoomdiagnose. Van de 28 verschillende diagnoses komen er 15 voor 

op de huisartsenwachtpost en 24 op de spoedgevallendiensten. Diagnoses meningitis, 

dehydratie, problemen met voeding, commotio cerebri… worden enkel op 

spoedgevallendienst gesteld.  

Bij kinderen met koorts zijn 68 verschillende begeleidende symptomen geregistreerd. De 

meest voorkomende worden samengevat in tabel 2.10. De frequentst geassocieerde 

symptomen op de huisartsenwachtposten zijn hoesten, keelpijn, braken, diarree en 

neussymptomen. Op de spoedgevallendienst zijn voornamelijk braken, hoesten, diarree en 

huidsymptomen geassocieerd. Op de huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst melden 

respectievelijk 75.7% en 71.7% zich aan met meer dan één aanmeldklacht. 

In de populatie kinderen met braken of diarree zijn 49 begeleidende symptomen geregistreerd. 

Tabel 2.11 toont de meest voorkomende. Bijna een derde presenteert met de combinatie 

braken en diarree, op de spoedgevallendienst meer dan op de huisartsenwachtpost. De 

combinatie met koorts, hoesten, buikpijn en voedingsproblemen is vergelijkbaar op 

huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst. Neurologische aanmeldklachten komen enkel 

voor op de spoedgevallendienst. Op de huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst zijn in 

respectievelijk 37.7% en 41.7% van de contacten drie aanmeldklachten geregistreerd. 
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Tabel 2.10. Kinderen (≤ 14jaar) met koorts: Begeleidende symptomen op de huisartsenwachtposten en 
spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31 maart 
2007 tot 30 maart 2008. 

huisartsenwachtposten spoedgevallendiensten 
  n (%) n (%) 

Gastro-intestinale symptomen:  (22.6)  (46.4) 
     buikpijn 16 (3.9) 15 (4.1) 
     braken 46 (11.2) 92 (25.3) 
     diarree 31 (7.5) 62 (17.0) 
oorpijn 20 (4.9) 14 (3.8) 
hoofdpijn 20 (4.9) 13 (3.6) 
Respiratoire symptomen:  (51.9)  (23.9) 
     hoesten 114 (27.7) 66 (18.1) 
     neus symptomen 30 (7.3) 11 (3.0) 
     keelpijn 51 (12.4) 7 (1.9) 
     abnormaal sputum 19 (4.6) 3 (0.8) 
huid 13 (3.2) 20 (5.5) 
verminderde eetlust 24 (5.8) 12 (3.3) 
voedingsprobleem   11 (3.0) 
KOORTS 412  364  
1 aanmeldklacht 100 (24.3) 103 (28.3) 
2 aanmeldklachten 169 (41.0) 134 (36.8) 
3 aanmeldklachten 143 (34.7) 127 (34.9) 
 

Tabel 2.11. Kinderen (≤ 14jaar) met braken of diarree: Begeleidende symptomen op de 
huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 
gerandomiseerde weekends van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. 

Huisartsenwachtposten Spoedgevallendiensten Totaal 
 n (%) n (%)  

koorts 65 (40.1) 114 (44.0) 179 
buikpijn 12 (7.4) 19 (7.3) 31 
hoofdpijn 8 (4.9) 11 (4.2) 19 
convulsie   2 (0.8) 2 
duizeligheid   3 (1.2) 3 
letsel hoofd   3 (1.2) 3 
hoesten 14 (8.6) 24 (9.3) 38 
keelpijn 6 (3.7) 1 (0.4) 7 
verminderde eetlust 12 (7.4) 7 (2.7) 19 
voedingsprobleem   9 (3.5) 9 
dehydratie   3 (1.2) 3 
BRAKEN 130 (80.2) 214 (82.6) 344 
DIARREE 77 (47.5) 131 (50.6) 208 
braken en/ of diarree 162  259  421 
1 aanmeldklacht 27 (16.7) 39 (15.1)  
2 aanmeldklachten 74 (45.7) 112 (43.2)  
3 aanmeldklachten 61 (37.7) 108 (41.7)  
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2.1.1.3 Verloop in de tijd volgens diagnose 

Figuur 2.7 toont voor de huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten afzonderlijk zowel 

de verdeling van respiratoire infecties over het jaar als het aandeel van de respiratoire 

diagnoses binnen elk weekend. De evolutie in de loop van het jaar van de respiratoire 

infecties bij kinderen met koorts, braken of diarree is gelijklopend op de 

huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten. (zie tabel 2.12, 2.13 in bijlage). 

In beide zorginstellingen is het voorkomen van respiratoire infecties in de weekends van juli 

en augustus laag in vergelijking met de andere weekends. Vanaf het weekend in september tot 

het einde van de studie (= de tweede helft van het onderzoeksjaar) stijgt het aantal patiënten 

met een respiratoire infectie opnieuw. Zowel op de spoedgevallendiensten als op de 

huisartsenwachtposten wordt het grootste aandeel luchtweginfecties geregistreerd in een 

weekend in het tweede deel van de studie. Het gemiddelde aandeel per weekend in dit tweede 

deel van de studie ligt iets hoger dan in de eerste 5 weekends: gemiddeld 7.9% versus 6.6% 

van de patiënten per weekend. De regressie analyse is niet significant (p=0.225). Van de 

geregistreerde respiratoire infecties op de huisartsenwachtposten heeft 60.7% plaats in de 

tweede helft van de studie. Op de spoedgevallendiensten werd in de tweede helft van de 

studie 63.2% van alle respiratoire infecties geregistreerd.  

Het aandeel van deze diagnoses binnen een weekend kent lagere waarden in het tweede 

kwartaal, meer uitgesproken op de spoedgevallendiensten dan op de huisartsenwachtposten. 

In het derde kwartaal neemt het aandeel van de respiratoire infecties ten opzichte van alle 

diagnoses toe en deze stijging zet zich door in het vierde kwartaal. De acute bovenste 

luchtweginfecties (48% van de respiratoire infecties) hebben binnen de respiratoire infecties 

een meer uitgesproken daling in het tweede kwartaal en nemen de grootste proporties aan in 

het laatste kwartaal. 
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Figuur 2.7. Verloop in de tijd van respiratoire infecties bij kinderen (≤14jaar) met koorts, braken of diarree op 
spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 gerandomiseerde 
weekends van 31maart 2007 tot 30 maart 2008. (zowel ‘aandeel binnen weekend’ als ‘jaarverdeling binnen 
diagnose’). 

 

De verdeling over het jaar van gastro-intestinale infecties bij kinderen met koorts, braken of 

diarree, in figuur 2.8, kent een verschillend verloop op de huisartsenwachtposten en de 

spoedgevallendiensten. (zie tabel 2.14 in bijlage) Op de huisartsenwachtposten is het aantal 

patiënten met een gastro-intestinale infectie gedurende het hele jaar ongeveer gelijk met een 

gemiddelde van 4 patiënten (4.5%) per weekend. In het weekend van 30-31 maart 2007 en 15-

16 maart 2008 is het aantal toegenomen en in het weekend van 1-2 december 2007 is het 

aantal maximaal (19 patiënten of 22.1%). De verdeling over het jaar van het aantal gastro-

intestinale infecties op de spoedgevallendiensten toont zeer variabele aantallen die 

schommelen rond het gemiddelde van 8 patiënten of 7% per weekend (range 1.6% tot 13.7%). 

Van het aantal gastro-intestinale infecties op de huisartsenwachtposten is 62.6% geregistreerd 

in de tweede helft van de studie. Op de spoedgevallendienst bedraagt dit 52.4%. Het aandeel 

van kinderen met deze infecties op het totaal aantal kinderen met koorts/braken/diarree per 

kwartaal, is zowel op spoedgevallendiensten als op huisartsenwachtposten gestegen in het 

tweede kwartaal. Op de huisartsenwachtposten is er in de weekends met een gestegen aantal 

diagnosen ook een toegenomen aandeel binnen alle diagnosen in dit weekend.  
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Figuur 2.8. Verloop in de tijd van gastro-intestinale infecties bij kinderen (≤14jaar) met koorts, braken of 
diarree op spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 
gerandomiseerde weekends van 31maart 2007 tot 30 maart 2008 (zowel ‘aandeel binnen weekend’ als 
‘jaarverdeling binnen diagnose’). 

 

Het aantal patiënten met een gastro-intestinale infectie heeft ook bij volwassenen (≥ 15 jaar) 

een grillig verloop. (zie figuur 2.9 in bijlage) De meerderheid wordt gediagnosticeerd op de 

huisartsenwachtposten. De weekends met een hoge incidentie zijn dezelfde op de 

huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten, dit in tegenstelling tot bij kinderen. Daar 

zijn op de spoedgevallendiensten verschillende pieken zichtbaar die niet op de 

huisartsenwachtposten terug te vinden zijn. De stijging van het totaal aantal gastro-intestinale 

infecties vertaalt zich in een toename van zorggebruik op de huisartsenwachtposten. 

2.1.1.4 Eigen huisarts 

In de subpopulatie van kinderen met koorts, braken of diarree wordt nagegaan of er een 

verband is tussen het hebben van een eigen huisarts en de plaats waar wordt geconsulteerd 

(huisartsenwachtpost of spoedgevallendienst). Tabel 2.15 toont dat van de patiënten die een 

huisarts hebben, 43.5% naar de spoedgevallendiensten gaat. Van de patiënten die geen 

huisarts hebben, gaat 83.6% naar de spoedgevallendiensten. 27.1% van de patiënten die zich 

op de spoedgevallendiensten aanmelden, heeft geen huisarts. Op de huisartsenwachtposten is 

dit 5.3%. In de dataset met alle kinderen jonger dan 15 jaar ongeacht hun aanmeldklacht 

(n=2569, 1 missing), gaat 88% naar de spoedgevallendiensten als er geen eigen huisarts 

vermeld is versus 56% als er wel en huisarts vermeld is. (zie tabel 2.16 in bijlage). Een 

analyse van de volledige dataset (n= 10414) naar ‘huisarts vermeld’ en ‘huisartsenwachtpost 
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of spoedgevallendienst’ geeft 12 missing values. Als er in deze populatie geen eigen huisarts 

vermeld is, meldt 80.6% van de patiënten zich op een spoedgevallendienst aan. Als de 

patiënten wel over een eigen huisarts beschikken is dit 54.6%. (zie tabel 2.17 in bijlage) In de 

algemene dataset heeft 7.9% van de patiënten die zich aanmelden op de 

huisartsenwachtposten geen eigen huisarts in vergelijking met 23.2% van de patiënten die 

consulteren op de spoedgevallendiensten.  

Het percentage kinderen jonger dan 15 jaar met koorts en/of braken en/of diarree dat een 

huisarts heeft bedraagt 83.8% en is vergelijkbaar met het percentage van alle kinderen jonger 

dan 15 jaar (82.3%) en met het percentage in de volledige dataset (83.3%).  

 

Tabel 2.15. Kinderen (≤14 jaar) met koorts, braken of diarree: Eigen huisarts per spoedgevallendienst of 
huisartsenwachtpost in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31maart 2007 
tot 30 maart 2008. 

      Eigen huisarts 

     nee ja 

Totaal 
 

Aantal 27 482 509 
(% binnen SGD/HWP) (5.3) (94.7) (100) 

Huisartsenwachtpost 

(% binnen huisarts) (16.4) (56.5) (50) 

Aantal 138 371 509 
(% binnen SGD/HWP) (27.1) (72.9) (100) 

Spoedgevallendienst 

(% binnen huisarts) (83.6) (43.5) (50) 

Totaal   Aantal 165 853 1018 
    (% binnen SGD/HWP) (16.2) (83.8) (100) 

 

2.1.2 Volwassenen 
2.1.2.1 Volgens aanmeldklacht 

Voor de volwassenen populatie in de dataset wordt van verschillende aanmeldklachten 

nagegaan welke geschikt zijn als indicator voor huisartspathologie. In tabel 2.18 worden de 

resultaten hiervan weergegeven. De lineaire regressie werd berekend op de verhouding per 

weekend van het percentage patiënten op de huisartsenwachtposten en het percentage op de 

spoedgevallendiensten. 
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Tabel 2.18. Klachtenpatronen bij patiënten vanaf 15jaar: Aantal, lineaire regressie-analyse op de verhouding 
van aanmeldingen op huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst en verdeling over de 
huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 gerandomiseerde 
weekends in de periode van 31maart 2007 tot 30maart 2008. 

Huisartsenwachtpost  
Totaal 

 n (%) 

regressie-analyse 

op het verloop 

in de tijd 

R² 

Pijn op de borst 206 91 (44.2) p = 0.530 0.029 

Vrouw met urinewegklachten 139 74 (53.2) p = 0.512 0.031 

Klachten van de enkel 266 23 (8.6) p = 0.173 0.128 

Klachten van de huid 235 112 (47.7) p = 0.609  0.019 

Hoofdpijn 345 190 (55.1) p = 0.664 0.014 

Hoesten of keelpijn 620 523 (84.4) p = 0.281 0.082 

R² x 100 =  het percentage van de variatie van de verhouding huisartsenwachtpost/spoedgevallendienst  dat 

kan verklaard worden door zijn relatie met de tijd 

 

Van de groepen met aanmeldklacht pijn op de borst (A11, K01, K02), vrouwen met klachten 

van de urine en urinewegen (U01, U02, U06) en klachten van de huid (S01, S02, S04, S06) 

ligt het aandeel van de huisartsenwachtpost rond 50%. Van patiënten met klachten van de 

enkel (L16) consulteert 91.2% op de spoedgevallendienst. Ondanks een licht positieve trend 

in het voordeel van de huisartsenwachtposten, is de regressie-analyse niet significant. Ook de 

aanmeldklacht hoofdpijn (N01) toont geen significante stijging naar de huisartsenwachtpost. 

De populatie volwassenen met hoesten of keelpijn (R05, R21) wordt verder geanalyseerd in 

tabel 2.19 omdat dit een grote groep patiënten is (n=620) en de klachten representatief zijn 

voor de eerste lijn (huisartsenwachtpost = 84.4%). Op de spoedgevallendienst en 

huisartsenwachtpost is het gemiddelde aantal patiënten per weekend respectievelijk 6 (SD 2) 

en 33 (SD 14). Het aantal contacten op de spoedgevallendiensten is continu laag en heeft een 

kleine amplitude over de tijd. (zie figuur 2.10 in bijlage) Het minimum aantal patiënten op een 

weekend (2) wordt bereikt in de weekends in augustus 2007, het maximum (10) in het 

weekend van mei en van oktober 2007. Door de lage aantallen in juli en augustus heeft het 

tweede semester binnen het totaal op de spoedgevallendienst een aandeel van 58.8% ten 

opzicht van het eerste. Op de huisartsenwachtposten neemt het aantal patiëntencontacten 

geleidelijk toe vanaf 13-14 oktober (30) naar hoge waarden in de weekends van januari tot 

maart met een maximum in het weekend van 2-3 februari (63). Binnen het totaal aantal 

patiënten op de huisartsenwachtpost ligt 62.0% van de contacten in het tweede semester. In 

figuur 2.11 wordt het aandeel per weekend van de huisartsenwachtposten ten opzichte van de 
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spoedgevallendiensten weergegeven. In het laatste kwartaal is het aandeel van de 

huisartsenwachtposten het hoogst (89.2%) (zie tabel 2.20 in bijlage). 

Tabel 2.19. Volwassenen (≥ 15jaar) met aanmeldklacht hoesten of keelpijn: Procentuele verdeling en 
verhoudingen van patiëntencontacten over de huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de 
agglomeratie Gent; gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31maart 2007 tot 30 maart 2008. 

 Huisartsenwachtpost Spoedgevallendienst 

  n 

(% binnen 

HWP) 

(% binnen 

weekend) n 

(% binnen 

SGD) 

(% binnen 

weekend) 

HWP/ 

SGD 

 

 

Totaal 

 

 

 31MAR-01APR 07 37 (7,07) (90,2) 4 (4,12) (9,8) 9,25 41 
21-22 APR 07 22 (4,21) (75,9) 7 (7,22) (24,1) 3,14 29 
28-29 APR 07 27 (5,16) (84,4) 5 (5,15) (15,6) 5,40 32 
26-27 MAY 07 32 (6,12) (76,2) 10 (10,31) (23,8) 3,20 42 
23-24 JUN 07 21 (4,02) (77,8) 6 (6,19) (22,2) 3,50 27 
21-22 JUL 07 29 (5,54) (87,9) 4 (4,12) (12,1) 7,25 33 
04-05 AUG 07 20 (3,82) (90,9) 2 (2,06) (9,1) 10,00 22 
11-12 AUG 07 11 (2,10) (84,6) 2 (2,06) (15,4) 5,50 13 
29-30 SEP 07 21 (4,02) (75,0) 7 (7,22) (25,0) 3,00 28 
13-14 OCT 07 30 (5,74) (75,0) 10 (10,31) (25,0) 3,00 40 
10-11 NOV 07 39 (7,46) (86,7) 6 (6,19) (13,3) 6,50 45 
01-02 DEC 07 28 (5,35) (75,7) 9 (9,28) (24,3) 3,11 37 
12-13 JAN 08 40 (7,65) (85,1) 7 (7,22) (14,9) 5,71 47 
02-03 FEB 08 63 (12,05) (92,6) 5 (5,15) (7,4) 12,60 68 
09-10 FEB 08 58 (11,09) (87,9) 8 (8,25) (12,1) 7,25 66 
15-16 MAR 08 45 (8,60) (90,0) 5 (5,15) (10,0) 9,00 50 

 Totaal 523 (100) (84,4) 97 (100) (15,6)  620 
 

Figuur 2.11. Volwassenen met hoesten of keelpijn; volwassene met hoofdpijn: Aandeel van de contacten op de 
huisartsenwachtposten op het totaal aantal contacten per weekend; gegevens van de huisartsenwachtposten en 
spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent van 16 gerandomiseerde weekends uit 31 maart 2007 tot 30 
maart 2008. 
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Om na te gaan of er bij volwassenen een groep patiënten kan worden afgebakend die in 

mindere mate seizoensgebonden is en die geëvalueerd kan worden als indicator voor 

huisartsenpathologie, wordt dieper ingegaan op de volwassenen met aanmeldklacht hoofdpijn. 

Het gemiddelde aantal patiëntencontacten per weekend op de spoedgevallendiensten en de 

huisartsenwachtposten is respectievelijk 10 (SD 4) en 12 (SD 4). Tabel 2.21 toont dat het 

aantal contacten met hoofdpijn op de spoedgevallendienst het laagst is in het weekend van 28-

29 april. Wanneer deze extreme waarde vervangen zou worden door het gemiddelde van de 

andere waarden, krijgt de regressierechte een positieve helling in het verloop van de studie, 

echter niet significant. In het weekend van 23-24 juni, 1-2 december 2007 en 9-10 februari 

2008 is het aantal het grootst. (zie figuur 2.12 in bijlage) Op de spoedgevallendienst heeft het 

tweede semester ten opzicht van het eerste een aandeel van 53.6%. 

Het patiëntenaantal op de huisartsenwachtposten bereikt zijn minimum in het weekend van 

11-12 augustus 2007 en zijn maximum in het weekend van 2-3 februari 2008. Het aandeel van 

het tweede semester op het totaal aantal patiënten op de huisartsenwachtpost is 61.1%. Binnen 

het eerste semester is het aandeel van de huisartsenwachtposten ten opzicht van de 

spoedgevallendiensten 51.1% en binnen het tweede semester 58.9%. 

Tabel 2.21. Volwassene met hoofdpijn: Procentuele verdeling en verhoudingen van patiëntencontacten van de 
huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 weekends van 
31maart 2007 tot 30maart 2008. 

Huisartsenwachtpost 
 

Spoedgevallendienst 
 

  n 
(%binnen 
weekend) 

(%binnen 
HWP) n 

(%binnen 
weekend) 

(%binnen 
SGD) 

HWP/ 
SGD 

 
 

Totaal 
 
 
 

31 MAR-01 APR 07 9 (45.0) (4.74) 11 (55.0) (7.10) 0.82 20 
21-22 APR 07 10 (52.6) (5.26) 9 (47.4) (5.81) 1.11 19 
28-29 APR 07 13 (86.7) (6.84) 2 (13.3) (1.29) 1.28 15 
26-27 MAY 07 10 (50.0) (5.26) 10 (50.0) (6.45) 1.00 20 
23-24 JUN 07 13 (43.3) (6.84) 17 (56.7) (10.97) 0.76 30 
21-22 JUL 07 9 (50.0) (4.74) 9 (50.0) (5.81) 1.00 18 
04-05 AUG 07 7 (53.8) (3.68) 6 (46.2) (3.87) 1.17 13 
11-12 AUG 07 3 (27.3) (1.58) 8 (72.7) (5.16) 0.38 11 
29-30 SEP 07 14 (60.9) (7.37) 9 (39.1) (5.81) 1.56 23 
13-14 OCT 07 13 (65.0) (6.84) 7 (35.0) (4.52) 1.86 20 
10-11 NOV 07 14 (70.0) (7.37) 6 (30.0) (3.87) 2.33 20 
01-02 DEC 07 13 (43.3) (6.84) 17 (56.7) (10.97) 0.76 30 
12-13 JAN 08 19 (67.9) (10.00) 9 (32.1) (5.81) 2.11 28 
02-03 FEB 08 21 (72.4) (11.05) 8 (27.6) (5.16) 2.63 29 
09-10 FEB 08 11 (39.3) (5.79) 17 (60.7) (10.97) 0.65 28 
15-16 MAR 08 11 (52.4) (5.79) 10 (47.6) (6.45) 1.10 21 
Totaal 190 (55.1) (100) 155 (44.9) (100)  345 

 



 
139 

2.1.2.2 Volgens diagnose 

Respiratoire infecties vormen de grootste groep diagnoses bij volwassenen met hoesten of 

keelpijn. (zie tabel 2.22 in bijlage) Op de huisartsenwachtposten heeft 83% een respiratoire 

infectie, tegenover 54% op de spoedgevallendiensten (n=97, 6 missing values). Er zijn 30 

verschillende diagnoses op de huisartsenwachtposten voor 520 patiëntencontacten en 26 

verschillende diagnoses op de spoedgevallendiensten voor 97 patiëntencontacten. Op de 

huisartsenwachtposten zijn de drie grootste groepen binnen de respiratoire infecties de acute 

bovenste luchtweginfectie (39.8%), acute tonsillitis (20.2%) en acute bronchitis/bronchiolitis 

(20.7%). Op de spoedgevallendiensten komen acute bovenste luchtweginfecties (34.5%), 

pneumonie (17.3%) en acute tonsillitis (11.5%) het meest voor (zie tabel 2.23 in bijlage). 

Diagnosen bij volwassenen met hoofdpijn bestaan in het totaal voor 26.1% uit respiratoire 

infecties. Op de spoedgevallendienst is dit slechts 11.6% naast ‘andere virale infecties’ en 

‘gastro-enteritis’ die samen 7.8% van de contacten uitmaken. Andere diagnosen zijn migraine 

(7.7%), hoofdletsel (6.5%), hersenschudding (6.5%), hypertensie (3.2%) en 

spanningshoofdpijn (1.9%). Op de huisartsenwachtpost wordt in 37.9% van de gevallen een 

respiratoire infectie gediagnosticeerd naast andere virale infecties en gastro-enteritis in 10.6% 

en migraine in 11.6%. Andere voorgenoemde zijn hier goed voor 8.4%. Het percentage 

patiëntencontacten dat geregistreerd wordt met een respiratoire of gastro-intestinale infectie is 

op de spoedgevallendienst en huisartsenwachtpost respectievelijk 13.2% en 43.2%. De 

symptoomdiagnose wordt gesteld in respectievelijk 9.7% en 8.4%. De diagnose is niet gekend 

van 12 patiënten (7.7%) op de spoedgevallendienst en 5 patiënten (2.6%) op de 

huisartsenwachtpost (zie tabel 2.24 in bijlage). 

2.1.2.3 Verloop in de tijd volgens diagnose 

De respiratoire diagnosen worden uitgezet in de tijd om het aandeel van de factor 

seizoensgebondenheid van aanmeldklacht hoesten en keelpijn in een eventuele verandering 

van het zorggebruik te onderzoeken (figuur 2.13). 

Op de huisartsenwachtpost is er bij volwassenen met hoesten of keelpijn in de weekends in 

augustus en september een daling in de incidentie van respiratoire infecties: respectievelijk 

3.1%, 2.0%, 3.2% per weekend op het jaartotaal. Vanaf het weekend in oktober wordt een 

toename van het aandeel geregistreerd met een maximum van 12% in het weekend van 2-3 

februari 2008. Het gemiddelde aantal respiratoire infecties per weekend is 6% in het eerste 

kwartaal ten opzichte van een gemiddelde van 10% per weekend in het laatste kwartaal. 
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Op de spoedgevallendienst zijn de aantallen kleiner, waardoor de percentages respiratoire 

infecties per weekend meer uiteenlopend zijn. De verdeling over het jaar gaat van een hoog  

antal (n=7) in het weekend van mei 2007 over een periode van drie weekends in juli en 

augustus met slechts 1 respiratoire diagnose naar opnieuw een maximum van 7 respiratoire 

infecties in het weekend van 13-14 oktober 2007. Daarna ligt het aantal tussen 1 en 5 tot het 

einde van de studie. De meest voorkomende diagnose bij volwassenen met hoesten of keelpijn 

is de acute bovenste luchtweginfectie (30.8%). De verdeling over het jaar toont een 

toegenomen incidentie in de laatste weekends, evenredig met de toename van het aantal 

aangemelde volwassenen met hoesten en/of keelpijn. Het aandeel van de respiratoire infecties 

binnen de volwassenen met hoesten en/of keelpijn is 57.5% in de eerste helft van het jaar en 

50.9% in de tweede helft van het jaar (zie tabel 2.25 in bijlage). 

Op de huisartsenwachtpost ligt het aandeel van de respiratoire infecties binnen elk weekend 

bij volwassenen met hoesten of keelpijn continu hoog. Het gaat slechts 4 weekends (23-24 

juni, 4-5 augustus, 28-29 september en 13-14 oktober) onder de 80% met een minimum van 

61.9% in het weekend van september 2007. In die weekends werden van de overige patiënten 

gediagnosticeerd met andere diagnosen zoals ‘andere virusziekte nao’, astma, chronisch 

obstructief longlijden, acuut myocardinfarct en decompensatio cordis.  

Op de spoedgevallendienst is het aandeel van de respiratoire infecties laag binnen het 

weekend van 1-2 december 22.2% en 2-3 februari 20.0% met tegelijkertijd een laag aandeel 

in het jaartotaal van respectievelijk 3.8% en 1.9%. 

Figuur 2.13. Respiratoire infecties bij volwassenen met hoesten of keelpijn op de spoedgevallendiensten en 
huisartsenwachtposten in de agglomeratie Gent met gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31maart 
2007 tot 30 maart 2008; (zowel ‘aandeel binnen weekend’ als ‘jaarverdeling binnen diagnose) 

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

SGD: jaarverdeling  

HWP: jaarverdeling 

SGD: aandeel/
weekend 

HWP: aandeel/
weekend 



 
141 

Bij de volwassenen met hoofdpijn zijn voor een subanalyse contacten waar een respiratoire 

infectie bij werd vastgesteld uit de analyse gezet om het verloop in de tijd van de andere 

diagnosen te evalueren (zie tabel 2.26 in bijlage). Van de resterende 254 patiëntencontacten 

consulteerde 53.3% op de spoedgevallendienst. Het aandeel van de huisartsenwachtposten ten 

opzichte van de spoedgevallendiensten is quasi gelijk in het eerste en tweede semester, 46.8% 

versus 48.2%. De trendlijn door het aandeel per week van de huisartsenwachtpost toont echter 

een licht dalende evolutie, niet significant. De verdeling per weekend binnen het jaar op de 

spoedgevallendienst toont eenzelfde verloop als bij alle volwassenen met hoofdpijn. Op de 

huisartsenwachtpost toont de verdeling van de patiënten met een andere diagnose positieve 

noch negatieve evolutie, in tegenstelling tot de volledige groep, waar een stijgende trend 

zichtbaar is in de loop van het jaar (zie figuur 2.14, 2.15 in bijlage). 

2.1.2.4 Eigen huisarts 

Volwassenen in de dataset hebben in 83.6% van de gevallen een eigen huisarts (zie tabel 2.27 

in bijlage). Bij een volwassene met aanmeldklacht hoesten of keelpijn is dat 89%. Van de 

patiënten die zich op de spoedgevallendienst presenteren heeft 79.4% een eigen huisarts, op 

de huisartsenwachtpost heeft 90.8% een eigen huisarts. Uit de gegevens blijkt verder dat van 

de volwassenen met hoesten of keelpijn die een huisarts hebben, 86.1% naar 

huisartsenwachtposten gaat. Volwassenen die geen huisarts hebben gaan in 70.6% van de 

gevallen naar een huisartsenwachtpost. Bij volwassenen met hoofdpijn liggen deze cijfers 

lager: van de patiënten die een huisarts hebben gaat 57.9% naar de huisartsenwachtpost, van 

deze die geen huisarts hebben gaat 37.5% naar de huisartsenwachtpost. In de populatie van 

alle volwassenen (ongeacht de klacht) ligt het gedrag anders: 19.1% van de volwassenen 

zonder huisarts gaat naar de huisartsenwachtposten tegenover 44.8% van de volwassenen die 

wel een eigen huisarts hebben. 

2.2 Indicatoren voor spoedpathologie 

In de totale dataset presenteren 444 patiënten zich met een fractuur. Dit is 4.3% van alle 

geregistreerde patiënten. Op de spoedgevallendiensten worden 410 fracturen 

gediagnosticeerd. Dit aantal vertegenwoordigt 91.72% van alle breuken. 37 fracturen worden 

geregistreerd op de huisartsenwachtposten (8.28%). De diagnose ‘fractuur’ vertegenwoordigt 

6.70% van de contacten op de spoedgevallendiensten en 0.86% op de huisartsenwachtposten. 

Per weekend worden op de spoedgevallendiensten gemiddeld 26 (SD=6) fracturen 

geregistreerd. Op de huisartsenwachtposten varieert het aantal aanmeldingen voor deze 
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klachten tussen 0 en 5 per weekend met een gemiddelde van 2 (SD=1). Een evolutie is hierin 

niet duidelijk gezien het zeer kleine aantal contacten voor deze pathologie. Dit is geïllustreerd 

in figuur 2.16 en tabel 2.28. In het laatste weekend wordt een daling van het aantal fracturen 

genoteerd op de spoedgevallendiensten, en een lichte stijging op de huisartsenwachtposten. 

 

Figuur 2.16. Het absolute aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde weekends in een periode van 
31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 2 huisartsenwachtposten en 4 spoedgevallendiensten van Gent 
waarbij de diagnose fractuur geregistreerd wordt. 

 

Tabel 2.28. Het absolute aantal en percentage patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde weekends in 
een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 2 huisartsenwachtposten en 4 
spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent waarbij de diagnose fractuur geregistreerd wordt. 

 n (%) 

Huisartsenwachtposten 37 (8.28) 

Spoedgevallendiensten 410 (91.72) 

Totaal 447 (100) 

 

Een lineaire regressie hierop uitgevoerd toont aan dat er geen statistisch significante daling 

van patiëntencontacten op de spoedgevallendiensten is (P=0.498). 

Het aandeel van de diagnoses L72 fractuur radius/ulna, L73 fractuur tibia/fibula, L74 fractuur 

hand/voet, L75 fractuur femur en L76 andere fracturen binnen deze groep fracturen is 

geïllustreerd in figuur 2.17 en 2.18 en tabel 2.29. Op de spoedgevallendiensten is het aandeel 

heupfracturen zeer klein (2%). Fracturen van handen en voeten komen het frequentste voor op 

de spoedgevallendiensten. Op de huisartsenwachtposten maken deze de helft minder uit van 

het totale aantal fracturen. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

Huisartsenwachtposten 

Spoedgevallendiensten 



 
143 

Figuur 2.17 en 2.18. Het aandeel van de verschillende diagnoses gesteld bij patiënten die zich gedurende de 
gerandomiseerde weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmelden op de 2 
huisartsenwachtposten en 4 spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent waarbij de diagnose fractuur 
geregistreerd wordt. 

 

 

Tabel 2.29. De weergave van de verschillende diagnoses gesteld bij patiënten die zich gedurende de 
gerandomiseerde weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmelden op de 2 
huisartsenwachtposten en 4 spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent waarbij de diagnose fractuur 
geregistreerd wordt. 

  Huisartsenwachtposten Spoedgevallendiensten 
 n (%) n (%) 
Fractuur radius/ulna 4 (11) 88 (21) 
Fractuur tibia/fibula 2 (5) 27 (7) 
Fractuur hand/voet 6 (16) 154 (3) 
Fractuur femur 12 (32) 8 (2) 
Fractuur andere 13 (35) 133 (32) 
Totaal 37 (100) 410 (100) 

 

 

Weergegeven in tabel 2.30 zijn de 37 gecodeerde fracturen (missing values=0) op de 

huisartsenwachtposten. Hiervan werden 28 patiënten naar het ziekenhuis doorverwezen, 

waarvan er 4 werden gehospitaliseerd. 30 van deze contacten op de huisartsenwachtposten 

zijn huisbezoeken (81%). De 12 gediagnosticeerde heupfracturen zijn alle huisbezoeken (zie 

tabel 2.31 in bijlage). Hiervan worden 10 doorverwezen naar een ziekenhuis (83.3%), 1 naar 

de eigen huisarts (8.3%), en 1 fractuur is niet verwezen (8.3%) (zie tabel 2.32 in bijlage). 
 

Tabel 2.30. De opvolging van de gediagnosticeerde fracturen bij patiënten die zich gedurende de 
gerandomiseerde weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 2 
huisartsenwachtposten in de agglomeratie Gent. 

 n (%) 
Ziekenhuis 28 (75.68) 
(waarvan hospitalisatie) 4 (14.29) 
eigen huisarts 1 (2.70) 
geen verwijzing 8 (21.62) 
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Het aantal patiënten dat zich aanmeldt met een fractuur (n=444, missing values=3) op de 

huisartsenwachtposten en op de spoedgevallendiensten per weekend is weergegeven in figuur 

2.19. Het grootste aantal fracturen wordt gezien in de leeftijdscategorie 5-14 jaar. Vanaf 15-

24 jaar daalt het totale aantal fracturen met de leeftijd. Patiënten jonger dan 75 jaar 

presenteren zich veel frequenter met een breuk op de spoedgevallendiensten dan op de 

huisartsenwachtposten. Absolute aantallen variëren op de huisartsenwachtposten tussen 0 (in 

de leeftijdscategorieën 1-4 jaar en 35-44 jaar) en 9 (85-94 jaar). Op de spoedgevallendiensten 

is het minimum aantal patiëntencontacten voor een fractuur per leeftijdscategorie 0 en het 

maximum 74, respectievelijk in de leeftijdscategorieën 95-100 jaar en 5-14 jaar. Het aantal 

contacten op de huisartsenwachtposten voor een fractuur zijn heel laag tot de leeftijd van 64 

jaar. Vanaf de leeftijd van 65 jaar stijgt het aantal patiënten met fractuur dat zich wendt tot de 

huisartsenwachtposten. 

Figuur 2.19. Het absolute aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde weekends in een periode van 
31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 2 huisartsenwachtposten en 4 spoedgevallendiensten in de 
agglomeratie Gent, per leeftijdscategorie waarbij de diagnose fractuur geregistreerd wordt. 

 

Het zorggebruik van niet verwezen patiënten voor een opgelopen fractuur wordt weergegeven 

in tabel 2.33 (zie bijlage) volgens de verschillende leeftijdscategorieën. In de 

leeftijdscategorie van 1 tot 4 jaar komen alle fracturen op de spoedgevallen terecht. Tot de 

leeftijd van 64 jaar wendt slechts een heel kleine minderheid van de patiënten zich tot de 

huisartsenwachtposten voor deze pathologie (gemiddeld 2.38%). Vanaf 65 jaar worden er 

meer fracturen op de huisartsenwachtposten geregistreerd. 19% van de fracturen worden hier 

op de huisartsenwachtpost gezien. Dit percentage stijgt geleidelijk om in de leeftijdscategorie 

van 95-100 jaar 100% te worden. In absolute aantallen zijn dit 3 patiënten. Dit is geïllustreerd 

in figuur 2.20. 
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Figuur 2.20. De verhouding per leeftijdscategorie van het aantal patiënten die zich gedurende de 
gerandomiseerde weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds de 2 
huisartsenwachtposten, anderzijds 4 spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent, waarbij de diagnose 
fractuur geregistreerd wordt. 

 

Patiënten die zich met een fractuur tot de huisartsenwachtposten wenden hebben allen een 

eigen huisarts. Op de spoedgevallendiensten heeft gemiddeld 78.8% van de patiënten met een 

fractuur een eigen huisarts. Dit is minimaal 67% en maximaal 100%, respectievelijk in de 

leeftijdscategorie 65-74 jaar en 85-94jaar. In figuur 2.21 en tabel 2.34 (zie bijlage) is dit 

geïllustreerd. 

In de subanalyse van de patiënten ouder dan 64 jaar die zich aanmelden met een fractuur, 

worden op de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten respectievelijk 24 en 46 

patiënten bestudeerd. Van de contacten op de huisartsenwachtposten zijn alle behalve 1 (dit is 

4.17%) huisbezoeken. 83.3% van deze fracturen wordt verwezen naar het ziekenhuis. In deze 

subpopulatie (patiënten ≥65 jaar) heeft 85.71% een eigen huisarts. Dit is 79.41% bij de 

patiënten jonger dan 65 jaar die zich presenteren met een fractuur. Wanneer alle patiënten met 

een fractuur beschouwd worden is dit 80.41%. 

De diagnoses gesteld op beide zorglijnen zijn weergegeven in figuur 2.22 en 2.23 en tabel 

2.35 (zie bijlage). Op de huisartsenwachtposten wordt het belangrijkste deel van deze 

patiënten gediagnosticeerd met een heup fractuur. Dit is 42% (n=10). Eenzelfde percentage 

wordt vertegenwoordigd door de diagnose ‘andere fractuur’. Op de spoedgevallendiensten is 

het aandeel heupfracturen slechts 9% (n=4). De frequentst gestelde diagnose in deze populatie 

op de spoedgevallendiensten is ‘andere fractuur’ (39% en n=18). Hierna volgen fracturen van 

hand/voet en radius/ulna (elk 22%). 
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Figuur 2.22 en 2.23. Het aandeel van de verschillende diagnoses die bij de patiënten ≥65 jaar uit de grote 
agglomeratie Gent die zich gedurende de gerandomiseerde weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 
maart 2008 aanmeldt op de 2 huisartsenwachtposten en 4 spoedgevallendiensten van Gent, waarbij de diagnose 
fractuur geregistreerd wordt. 

 

3. Analyse van de ernst van de pathologieën 

3.1 Algemeen 

Het percentage hospitalisaties en/of verwijzingen vanuit alle Gentse spoedgevallendiensten 

wordt geanalyseerd. Ter vergelijking is ook het percentage hospitalisaties in het UZ Gent 

getoond. 

Het percentage hospitalisaties en verwijzingen varieert per weekend tussen de 26% en 54%. 

De hoogste waarden worden genoteerd in de zomerweekends. Het eerste weekend (31 maart-1 

april 2007) toont 39 % hospitalisaties en doorverwijzingen. Tijdens het laatste weekend 

(maart 2008) zijn 45% hospitalisaties en doorverwijzingen gecodeerd (zie figuur 3.1, tabel 3.1 

in bijlage). 

De evolutie van het percentage hospitalisaties per weekend op de spoedgevallendienst van het 

UZ en ditzelfde percentage van alle spoedgevallendiensten is geïllustreerd in figuur 3.2. 

Gemiddeld worden per weekend 18.5% van de niet-verwezen patiënten die zich aandienen op 

de spoedgevallendienst van het UZ Gent gehospitaliseerd. Er worden hogere percentages 

gezien gedurende de zomerweekends op de spoedgevallendienst van het UZ Gent. Het 

hoogste percentage hospitalisaties valt in het weekend van 11-12 augustus 2007 26%). Bij de 

analyse van alle spoedgevallendiensten is de stijging in de zomer minder opvallend. De 

waarden per weekend schommelen hier rond het gemiddelde met een kleine amplitude (SD 

2.21%). In het weekend van 12-13 januari worden op het UZ Gent 23% van de niet-verwezen 

patiënten opgenomen waar dit voor alle spoedgevallendiensten slechts 14% is. (zie tabel 3.2 

in bijlage) Het absoluut aantal hospitalisaties op de spoedgevallendiensten per kwartaal blijft 

relatief constant in tegenstelling tot het totaal aantal aangemelde patiënten. 
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Figuur 3.2. Het percentage van het  aantal patiënten op enerzijds alle spoedgevallendiensten in de agglomeratie 
Gent en anderzijds de spoedgevallendienst UZ Gent dat per weekend wordt gehospitaliseerd in een periode van 
31 maart 2007 tot 30 maart 2008. 

 

Tabel 3.3. Gegevens over hospitalisaties op de spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent van 16 
gerandomiseerde weekends van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. 

  
Alle spoedgevallendiensten 

 

Spoedgevallendienst UZ 

Gent 

Totaal 

 
  n (%) totaal n (%) n 
1ste kwartaal 281 (17.3) 1620 70 (16.4) 427 
2de kwartaal 285 (19.7) 1445 87 (21.5) 405 
3de kwartaal 294 (18.3) 1607 76 (16.7) 455 
4de kwartaal 270 (18.6) 1448 78 (20.2) 387 
Totaal 1130 (18.5) 6120 311 (18.6) 1674 

 

De trendlijnen voor de hospitalisatiepercentages van de spoedgevallendienst van het UZ Gent 

en van alle spoedgevallendiensten van Gent tonen een gelijklopende evolutie. In beide 

groepen is het effect van de tijd op het hospitalisatiepercentage niet significant 

(respectievelijk p=0.401 voor UZ Gent en p=0.475 voor het totaal) 

3.2 Kinderen met koorts, braken of diarree 

Binnen de eerder afgebakende indicatoren voor huisartspathologie (zie punt 3.2.1) wordt een 

verband gezocht tussen de verandering in het zorggebruik en de ernst in de loop van de tijd, 

geëvalueerd aan de hand van de gegevens over hospitalisatie.  

Van de kinderen met koorts, braken of diarree op de huisartsenwachtposten (n=509) is er geen 

verwijzing bij 427 patiënten en is de verwijzing onbekend bij 3 patiënten. 3.6% van de 

patiënten wordt doorverwezen naar een spoedgevallendienst. Op de spoedgevallendiensten 

(n=509)  is er bij 306 patiënten geen verwijzing en is de verwijzing niet gekend in 6 patiënten. 
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Daar volgt in 26.4% een hospitalisatie. (zie tabellen 3.3 en 3.4 in bijlage) Bij kinderen met 

koorts als aanmeldklacht is dit respectievelijk 3.6% en 22.8%, bij kinderen met braken of 

diarree als aanmeldklacht 3.7% en 32.0%.  

Figuur 3.3 toont een evolutie van het percentage hospitalisaties per weekend in de loop van 

het jaar bij kinderen met koorts, braken of diarree. Er een gestegen aantal hospitalisaties in het 

weekend van 21-22 juli, 11-12 augustus 2007 en 12-13 januari 2008. (tabel 3.5 zie bijlage) Bij 

kinderen met koorts is een licht dalende trend zichtbaar (p=0.447). De hoogste 

hospitalisatiepercentages liggen in de weekends in april, juli en januari met lage percentages 

in de weekends van augustus tot december. Bij aanmeldklachten braken of diarree is er een 

globale positieve trend zichtbaar (p=0.324). Er is een variabel percentage hospitalisaties tot 

september, waarna er een graduele stijging is per weekend tot het einde van de studie. (zie 

figuur 3.4 in bijlage). De grootste categorieën diagnosen bij de aanmeldklachten braken, 

koorts en diarree waren gastro-intestinale en respiratoire infecties. Het percentage 

hospitalisaties binnen deze eerste is 27.4% en binnen de tweede 20.8%. (tabel 3.6 in bijlage) 

Figuur 3.3. Kind met koorts, braken of diarree:percentage hospitalisaties per weekend van op de 
spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31maart 2007 
tot 30 maart 2008. 

 

Tabel 3.7 vat de verwijzingen van de volwassenen samen. Bij de patiënten met hoesten of 

keelpijn volgt in 30.9% een hospitalisatie van op de spoedgevallendienst en 2.7% van de 

contacten op de huisartsenwachtpost met hoesten of keelpijn wordt verwezen naar een 

spoedgevallendienst. (tabel 3.8, 3.9 in bijlage) Bij hoofdpijn volgt in 27.1% een hospitalisatie, 
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terwijl 6.3% van de patiënten met hoofdpijn op huisartsenwachtpost naar een 

spoedgevallendienst wordt verwezen. In het verloop van de onderzoeksperiode zijn bij 

volwassenen met hoesten of keelpijn zeer uiteenlopende hospitalisatiepercentages per 

weekend gevonden (30.9%, SD 21.1%). Van 0% in weekends in april en augustus tot maxima 

van 60% en 66.7% in respectievelijk het weekend in mei en november. Er is een licht 

stijgende trend van het hospitalisatiepercentage zichtbaar maar de lineaire regressie is negatief 

(p=0.450). Het percentage hospitalisaties per weekend bij volwassenen met hoofdpijn heeft 

een meer constant verloop (28.7%, SD 17.0%). De tijd heeft geen significant effect op het 

hospitalisatiepercentage (p=0.518) (zie figuur 3.6 in bijlage). 

 

Tabel 3.7. Totaal aantal volwassenen met hoesten of keelpijn en hoofdpijn op de spoedgevallendiensten en 
huisartsenwachtposten, en het aandeel dat respectievelijk werd gehospitaliseerd en verwezen naar de 
spoedgevallendienst per aanmeldklacht en doorverwijzing van op spoedgevallendiensten en 
huisartsenwachtposten in de agglomeratie Gent; gegevens van 16 gerandomiseerde weekends van 31maart 
2007 tot 30 maart 2008. 

 

Verwijzing 
naar SGD 

n          (%) 

Verwijzing 
onbekend 

 

Totaal 
HWP 

 

Hospitalisatie 
van op SGD 
n          (%) 

Verwijzing 
onbekend 

 

Totaal 
SGD 

 
hoesten of 
keelpijn 14 (2.7) 2 523 30 (30.9) 1 97 
hoofdpijn 12 (6.3) 4 190 42 (27.1) 0 155 

 
 

Figuur 3.5. Volwassene met hoesten en/of keelpijn: % hospitalisatie per weekend op de spoedgevallendiensten 
in de agglomeratie Gent; gegevens uit 16 gerandomiseerde weekends van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008. 
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4. Het zorggebruik geëvalueerd per aanmeldplaats 

4.1 Algemeen 

De verdeling per weekend van alle patiënten die zich aandienen op de huisartsenwachtposten 

en de spoedgevallendiensten zijn weergegeven in figuur 4.1. Op de huisartsenwachtposten is 

een groter aandeel van de patiënten geregistreerd in de tweede helft van de studie. Op de 

spoedgevallendiensten is er per weekend een kleinere variatie in het percentage patiënten 

zichtbaar, zoals ook in 3.1 aangetoond (SD 28 versus 35 op de huisartsenwachtposten). 

 

Figuur 4.1. De verdeling per weekend van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds de 2 
huisartsenwachtposten en anderzijds de 4 spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent als percentage van het 
totaal aantal niet-verwezen patiënten, geregistreerd op elke zorglijn. Een trendlijn geeft de richting van beide 
evoluties aan. 

 

4.2 Cluster 1 

Gedurende de onderzochte periode wordt het totale aantal contacten op een 

huisartsenwachtpost 1 en de nabijgelegen spoedgevallendienst C vergeleken. Respectievelijk 

zijn dit 2311 en 1319 geregistreerde contacten (missing cases=0). Per weekend melden zich 

gemiddeld 144 (SD=18) en 82 (SD=6) patiënten aan. Dit aantal patiëntencontacten varieert op 

de huisartsenwachtpost tussen 108 (weekend 4-5 augustus 2007) en 177 (12-13 januari 2008). 

Op de spoedgevallendienst is dit tussen 66 (11-12 augustus 2007) en 90 (21-22 april 2007) per 

weekend. Het aantal patiënten dat zich aanmeldt op de spoedgevallendienst blijft constant. Op 

de huisartsenwachtpost is dit aantal meer onderhevig aan variatie. De pieken en dalen in 

aantal consultaties in respectievelijk zomer en winter zijn veel meer uitgesproken dan op de 

spoedgevallendienst. De algemene trend op de huisartsenwachtpost blijft echter constant (zie 

trendlijn). In figuur 4.2 en tabel 4.1 (zie bijlage) zijn de patiëntencontacten per weekend 
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weergegeven als percentage van het totale aantal geregistreerde contacten op die locatie 

(respectievelijk de huisartsenwachtpost en de spoedgevallendienst). De trendlijn toont een 

heel lichte daling op de spoedgevallendienst en een lichte stijging op de nabijgelegen 

huisartsenwachtpost. 

 

Figuur 4.2. De verdeling per weekend van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds huisartsenwachtpost 1 en 
anderzijds de dichtbijgelegen spoedgevallendienst C in de agglomeratie Gent als percentage van het totaal 
aantal niet-verwezen patiënten geregistreerd op elke zorglijn. 

 

Om te evalueren of de vastgestelde evoluties in patiëntenaantallen per weekend op deze 

huisartsenwachtpost en nabijgelegen spoedgevallendienst op een significante verschuiving 

wijzen, wordt een lineaire regressie uitgevoerd. Er wordt een significantie van P=0.063 

berekend. De daling op de spoedgevallendienst en de stijging op de huisartsenwachtpost is 

dus net niet significant. De evolutie in de verhouding van het aantal patiënten per weekend op 

de huisartsenwachtpost en de spoedgevallendienst in cluster 1 is geïllustreerd in figuur 4.3. 

Het eerste weekend presenteren 64.14% van de patiënten uit deze subpopulatie zich op de 

huisartsenwachtpost. Dit percentage daalt in de loop van de studie naar 59.70% (in het 

weekend van 21-22 april 2007, 23-24 juni 2007, en het weekend van 04-05 augustus 2007). 

Gedurende het weekend van 11-12 augustus 2007 en 12-13 januari 2008 worden de grootste 

percentages patiënten geregistreerd op de huisartsenwachtpost. Dit zijn respectievelijk 

67.49% en 68.87%. Tijdens de eerste helft van de studie (weekend 31 maart – 01 april 2007 

tot 11-12 augustus 2007) wendt gemiddeld 62.35% van de patiënten op een weekend zich tot 

de huisartsenwachtpost. Tijdens de tweede helft (weekend 29-30 september 2007 tot 15-16 

maart 2008) is dit gemiddeld 64.66%. 
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Figuur 4.3. De verdeling per weekend van het aantal patiënten uit de grote agglomeratie Gent die zich 
gedurende de gerandomiseerde weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op 
enerzijds huisartsenwachtpost 1 en anderzijds de dichtbijgelegen spoedgevallendienst C van Gent, als 
percentage van het totaal aantal niet-verwezen patiënten, geregistreerd op beide zorglijnen. 

 

Figuur 4.4 en tabel 4.2 (zie bijlage) toont het percentage contacten, verdeeld per seizoen op 

spoedgevallendienst C en huisartsenwachtpost 1. Op de spoedgevallendienst worden in de 

lente 26.23% van de patiëntencontacten geregistreerd, 22.90% in de zomer, 25.78% in de 

herfst en 25.09% in de winter. Op de huisartsenwachtpost wordt een kleiner aandeel van de 

patiënten in de lente gezien (25.14%), 21.55% in de zomer, 25.62% in de herfst en 27.69% in 

de winter. Gedurende lente, zomer en herfst presenteren zich op de beide zorginstellingen een 

gelijklopend percentage van de patiënten. In de winter is er een uiteenlopende evolutie 

zichtbaar: op de spoedgevallendienst presenteren zich ten opzichte van de herfst minder 

patiënten, terwijl op de huisartsenwachtpost meer patiëntencontacten geregistreerd worden. 

Deze vaststellingen zijn analoog aan de algemene evolutie gezien in de vergelijking tussen 

alle huisartsenwachtposten en alle spoedgevallendiensten van Gent. 

Figuur 4.4. De verdeling per kwartaal van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds huisartsenwachtpost 1 en 
anderzijds de dichtbijgelegen spoedgevallendienst C in de agglomeratie Gent, als percentage van het totaal 
aantal niet-verwezen patiënten geregistreerd op elke zorglijn. 
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4.3 Cluster 2 

Bij de vergelijking tussen de andere huisartsenwachtpost 2 en de nabijgelegen 

spoedgevallendienst B worden respectievelijk 1981 en 2199 patiëntencontacten geanalyseerd 

(missing values=0). Per weekend zijn dit gemiddeld 124 (SD=24) en 137 (SD=17) 

patiëntencontacten. Dit aantal contacten varieert tussen 87 (11-12 augustus 2007) en 169 (1-2 

december 2007) op de huisartsenwachtpost en tussen 100 (12-13 januari 2008) en 168 (31 

maart – 1 april 2007) op de spoedgevallendienst. Wanneer de verdeling van het percentage 

patiënten per weekend binnen elke zorginstelling wordt weergegeven, is tijdens het 

onderzochte jaar een tegengestelde evolutie zichtbaar. Dit is geïllustreerd in figuur 4.5. Er is 

een daling van het aantal patiënten op de spoedgevallendienst SL, en een stijging op de 

huisartsenwachtpost. Op de huisartsenwachtpost zijn grotere dalingen in de zomerweekends 

geregistreerd en gedurende winterweekends is een piek waarneembaar naar 169 patiënten per 

weekend. Op de spoedgevallendienst is de daling in de zomer minder uitgesproken. Ook de 

stijging gedurende de winter is op de spoedgevallendienst afwezig en het aantal daalt verder 

naar 123 contacten in het weekend van 15-16 maart 2008. Volledige gegevens zijn 

weergegeven in tabel 4.3 (zie bijlage). 

Figuur 4.5. De verdeling per weekend van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds huisartsenwachtpost 2 en 
anderzijds de dichtbijgelegen spoedgevallendienst B in de agglomeratie Gent, als percentage van het totaal 
aantal niet-verwezen patiënten geregistreerd op elke zorglijn. 
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Een lineaire regressie wordt uitgevoerd om bij deze huisartsenwachtpost en nabijgelegen 

spoedgevallendienst na te gaan of de vastgestelde evoluties van het patiëntenaantal per 

weekend op een significante verschuiving wijzen. Dit resultaat is significant (P=0.01). Er is 

een verschuiving van patiëntencontacten van de spoedgevallendienst naar de 

huisartsenwachtpost aangetoond. Figuur 4.6 illustreert de verhoudingen per weekend op deze 

huisartsenwachtpost en de spoedgevallendienst. Gedurende het eerste weekend wordt 36% 

van de patiënten op de huisartsenwachtpost gezien. Dit percentage stijgt in de loop van de 

studie naar 58% (in het weekend van 12-13 januari 2008). Het laatste weekend presenteren 

55% van de patiënten zich op de huisartsenwachtpost. Gedurende de eerste helft van de studie 

wendt gemiddeld 43.5% van de patiënten op een weekend zich tot de huisartsenwachtpost. 

Tijdens de tweede helft is dit gemiddeld 50.9%. 

Analoog aan de vergelijking van de huisartsenwachtpost en nabijgelegen spoedgevallendienst 

in cluster 1 wordt de analyse doorgevoerd per seizoen. Gedurende lente en zomer zijn 

gelijklopende verdelingen zichtbaar. In de herfst is de stijging van het percentage contacten na 

de zomer minder belangrijk op de spoedgevallendienst dan op de huisartsenwachtpost. In de 

winter zet deze verschillende trend zich door: Op de spoedgevallendienst presenteren zich in 

de winter minder patiënten (21.92%) dan in lente (28.24%), zomer (23.47%) en herfst 

26.38%). Op de huisartsenwachtpost presenteren zich in de winter meer patiënten (28.67%) 

dan in de lente 23.83%), zomer (20.49%) en herfst 27.01%). Dit is procentueel weergegeven 

in figuur 4.7 en tabel 4.3 (zie bijlage). 

Figuur 4.6. De verdeling per weekend van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds huisartsenwachtposten 2 
en anderzijds de dichtbijgelegen spoedgevallendienst B in de agglomeratie Gent, als percentage van het totaal 
aantal niet-verwezen patiënten geregistreerd op beide zorglijnen. 
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Figuur 4.7. De verdeling per kwartaal van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds een huisartsenwachtposten 
2 en anderzijds een dichtbijgelegen spoedgevallendienst B in de agglomeratie Gent als percentage van het totaal 
aantal niet-verwezen patiënten geregistreerd op elke zorglijn. 

 

4.4 Alle spoedgevallendiensten 

Bij de analyse van alle spoedgevallendiensten afzonderlijk en alle spoedgevallendiensten 

samen, worden respectievelijk 1319, 2199, 1674, 928 en 6120 (missing values=0) 

patiëntencontacten geanalyseerd. In het staafdiagram figuur 4.8 zijn de verhoudingen van het 

aantal patiëntencontacten per seizoen op de spoedgevallendiensten weergegeven. 

De evolutie op de spoedgevallendiensten dicht bij een huisartsenwachtpost gelegen, werden 

eerder beschreven in de analyse van cluster 1 en 2 en worden nu vergeleken met de andere 

spoedgevallendiensten. Ter vergelijking wordt gekeken naar de verdeling van het aantal 

patiënten per seizoen op de andere spoedgevallendiensten A en D en op alle 

spoedgevallendiensten samen. Op elke spoedgevallendienst afzonderlijk wordt vastgesteld dat 

er zich in de zomer minder patiënten aanmelden dan in de lente en dat er in de herfst meer 

patiëntencontacten worden geregistreerd dan in de zomer. Het percentage patiënten dat zich 

gedurende de winter aanmeldt is niet uniform in de subgroepen. Op de spoedgevallendienst C 

wordt zoals eerder besproken een kleiner percentage patiënten gezien: 25.78% van de 

patiënten consulteren in de herfst en 25.09% in de winter. Op de spoedgevallendienst B is dit 

verschil tussen herfst en winter groter. Het percentage patiënten dat zich aanmeldt bedraagt in 

herfst en winter respectievelijk 26.38% en 21.29%. Ook op de spoedgevallendienst A worden 

minder patiëntencontacten geregistreerd gedurende de winter. In de herfst en winter dienen 

zich hier respectievelijk 27.18% en 23.12% van de patiënten aan. Bij de verdeling op alle 

spoedgevallendiensten samen wordt respectievelijk 26.26% en 23.66% genoteerd. Op de 

spoedgevallendienst D wordt een tegenovergestelde verdeling weerhouden. Hier is het 

aandeel patiënten in de winter 26.72% ten opzichte van 25.00% in de herfst. Deze data is 

zichtbaar in tabel 4.4 (zie bijlage). 
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Figuur 4.8. De verdeling per kwartaal van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 4 spoedgevallendiensten in de 
agglomeratie Gent als percentage van het totaal aantal niet-verwezen patiënten geregistreerd op elke 
spoedgevallendienst. 

 

4.5 Analyse ‘dicht’ en ‘ver’ 

De spoedgevallendiensten worden gegroepeerd in twee groepen. De groep ‘dicht’ omvat 

spoedgevallendienst C en B omdat zij het dichtst bij een huisartsenwachtpost liggen. In de 

groep ‘ver’ worden de contacten op de spoedgevallendienst A en D samen geanalyseerd. De 

verdeling van de patiëntencontacten per kwartaal is weergegeven in figuur 4.9. Er worden 

zeer gelijklopende percentages weerhouden. Het aandeel van de lente en herfst is 

vergelijkbaar, net zoals het aandeel van zomer en winter. De daling in de dichte groep is iets 

groter omwille van de tegenstrijdige evolutie in spoedgevallendienst A en D. 

Per seizoen wordt het aandeel van elk van de twee groepen bepaald. De dichter gelegen 

spoedgevallendiensten staan met gemiddeld 57.48% in voor het grootste deel van de 

patiëntencontacten op de spoedgevallendiensten. In het eerste kwartaal is dit nog 59.76%, in 

het laatste kwartaal is het aandeel gedaald naar 56.16%. Het aandeel van de groep ‘ver’ neemt 

dus licht toe in het verloop van de studie. 

Figuur 4.9. De verdeling per kwartaal van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde 
weekends in een periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op de 2 spoedgevallendiensten in de 
agglomeratie Gent die dichtbij een huisartsenwachtpost gelegen zijn en de 2 spoedgevallendienst die verder 
gelegen zijn van een huisartsenwachtpost, als percentage van het totaal aantal niet-verwezen patiënten 
geregistreerd op elk van deze 2 groepen spoedgevallendiensten. 
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Figuur 4.10. De verhouding van het aantal patiënten dat zich gedurende de gerandomiseerde weekends in een 
periode van 31 maart 2007 tot 30 maart 2008 aanmeldt op enerzijds de 2 spoedgevallendiensten in de 
agglomeratie Gent die dichtbij een huisartsenwachtpost gelegen zijn en anderzijds de 2 spoedgevallendienst die 
verder gelegen zijn van een huisartsenwachtpost, als percentage van het totaal aantal niet-verwezen patiënten 
geregistreerd op de spoedgevallendiensten gedurende elk kwartaal. 

 

Een lineaire regressie wordt uitgevoerd om na te gaan of de verdeling van de patiënten op de 

spoedgevallendiensten ‘dicht’ en ‘ver’ per weekend een significante evolutie betekent. Er 

wordt een significantie van P=0.047 bekomen. 

 

DISCUSSIE 

1. Evolutie in het globale zorggebruik 

De hypothese dat het aantal patiëntencontacten toeneemt op de huisartsenwachtposten ten 

opzichte van een daling op de spoedgevallendiensten wordt bevestigd. De bevinding dat in het 

tweede deel van de studie de stijging op de huisartsenwachtposten gepaard gaat met een 

daling op de spoedgevallendiensten (figuur 1.3 en 1.4) doet vermoeden dat er een verband 

bestaat tussen deze ontwikkelingen. Deze trend kan wijzen op een verschuiving in het 

zorggebruik ten gevolge van de installatie van de huisartsenwachtposten die groter wordt 

naarmate deze langer bestaan en naarmate de bekendheid ervan in de bevolking toeneemt. Dit 

tot een bepaald evenwicht bereikt is in de herverdeling van de eerstelijnspathologie naar de 

huisartsenwachtpost. De invloed van verschillende andere factoren op deze evolutie moet in 

overweging genomen worden. 

De aandacht wordt eerst en vooral gevestigd op een eventuele bias ten gevolge van 

pathologieën die een veranderende incidentie hebben in de loop van het jaar. De 

seizoensgebonden variantie kan een effect hebben op het aantal patiëntencontacten op 

huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten. De verdeling van het onderzoeksjaar in vier 

gelijke delen valt samen met de indeling van de seizoenen. De studie start en eindigt in het 
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begin van de lente. Pathologieën met een hogere incidentie in herfst en winter (vb. virale 

respiratoire pathologieën) kunnen op die manier een positief resultaat versterken of een vals 

positief resultaat uitlokken. Een toename van eerstelijnspathologie zal immers vooral op de 

huisartsenwachtposten resulteren in een toename van het aantal patiëntencontacten. 

De toename van het aantal patiënten en/of van de verhouding huisartsenwachtposten/ 

spoedgevallendiensten naar het einde van de studie toe moet dus kritisch worden 

geïnterpreteerd. Door het tijdskader van de studie mag dit niet zonder meer opgevat worden 

als een verschuiving naar de huisartsenwachtposten ten gevolge van een (bewuste) 

verandering in zorggebruik. Er moeten hier specifieke klachtenpatronen afzonderlijk 

geanalyseerd worden op zoek naar een evolutie binnen het onderzoeksjaar om de invloed van 

bijvoorbeeld de seizoensgebonden stijging van infectieuze pathologieën op de 

huisartsenwachtposten te objectiveren. 

Verder is er nood aan gegevens uit voorgaande jaren om de daling van het aantal 

patiëntencontacten op de spoedgevallendiensten zoals gezien in figuur 1.1 correct te 

interpreteren. Hoe verhoudt deze trend zich ten opzichte van de evolutie in aantal 

patiëntencontacten op de spoedgevallendiensten gedurende de jaren voor de oprichting van de 

huisartsenwachtposten? Is de vastgestelde evolutie in deze studie vlakker of minder steil? Of 

is er geen verandering zichtbaar? Indien zich gedurende voorgaande jaren op de 

spoedgevallendiensten gedurende de winter relatief meer patiënten aanmeldden dan in de 

winter van 2008, is het aanneembaar dat hier van een verschuiving sprake is. Indien de vorige 

jaren gelijkaardige trends zichtbaar waren op de spoedgevallendiensten wijst dit meer 

waarschijnlijk op de tweede hypothese. Langdurige opvolging achteraf kan aantonen hoe het 

aantal patiëntencontacten op de spoedgevallendiensten verder evolueert en wat de invloed van 

enerzijds de seizoenen en anderzijds de installatie van de huisartsenwachtposten is. Toch is 

deze stelling niet sluitend: uit de data van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid, 

WIV (http://www.iph.fgov.be/flu) blijkt dat de incidentie van seizoensgebonden pathologieën 

elk jaar verschillend is. 

De variatie in het aantal patiënten per weekend is groter op de huisartsenwachtposten dan op 

de spoedgevallendiensten. De evolutie in het zorggebruik op de spoedgevallendiensten lijkt 

minder beïnvloed door seizoensgebonden aandoeningen zoals infectieuze pathologieën. Zo is 

de daling gedurende de zomer op de huisartsenwachtposten groter dan op de 

spoedgevallendiensten, zowel algemeen als binnen cluster 1 en cluster 2 (zie 3.4, het 

zorggebruik geëvalueerd per aanmeldplaats). De invloed van seizoensgebonden (infectieuze) 
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pathologieën lijkt dus kleiner. Dit verklaart echter niet dat, op de spoedgevallendiensten, de 

lichte daling aanwezig in de zomer, niet gecombineerd is met een lichte stijging in de winter. 

De lichte stijging die verwacht wordt in de winter, analoog aan de (grotere) stijging op de 

huisartsenwachtposten, blijft achterwege. Dit kan erop wijzen dat de daling op de 

spoedgevallendiensten in de winter (tevens het einde van de onderzochte periode) niet te 

wijten is aan de invloed van de seizoenen. Dit steunt de hypothese dat de 

spoedgevallendiensten meer ontlast worden in de tijd. Om dit te mogen besluiten moet de 

proportie infectieuze en eerstelijnspathologie apart worden geanalyseerd over de tijd. Er zijn 

ook hier gegevens over het zorggebruik voor de oprichting van de huisartsenwachtposten 

nodig om de interactie beter te kunnen interpreteren. Het is hier niet duidelijk of de patiënten 

vóór het oprichten van de huisartsenwachtposten met deze klachten zich tot de 

spoedgevallendiensten richtten, of voor deze klachten wachtten tot na het weekend om hun 

eigen huisarts te consulteren. 

Om dit binnen de context van de huidige studie te verifiëren, is nagegaan hoe de aantallen 

evolueren gedurende de seizoenen in het voorgaande jaar. Gegevens over het zorggebruik 

gedurende het jaar voor deze studie (2006-2007) op de spoedgevallendienst van het UZ Gent 

tonen tijdens de winter een stijging van het aantal patiëntencontacten. Gedurende het 

onderzoeksjaar (2007-2008) is een daling tijdens de winter vastgesteld op het UZ Gent. Deze 

cijfers moeten opnieuw met de nodige omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Cijfers van het 

WIV tonen aan dat de intensiteit van de grippale syndromen in 2007- 2008 zeer mild was in 

vergelijking met vorige jaren. De incidentie in 2007-2008 van acute luchtweginfecties was 

vergelijkbaar met vorige jaren en is over het algemeen groter in vergelijking met deze van het 

grippale syndroom. De historische controle vormt dus nog steeds een belangrijke beperking 

bij het analyseren van deze data. Bovendien is de stijging in de winter van 2007 op de 

spoedgevallendienst van het UZ Gent grotendeels te wijten aan het extreem hoge aantal 

contacten tijdens één weekend: 199 patiëntencontacten in het weekend van 3-4 februari 2007. 

Gemiddeld is gedurende de periode 2006-2007 het aantal contacten per weekend 103. Een 

verklaring voor dit eenmalige hoge aantal patiëntencontacten is onduidelijk. Dit gegeven 

maakt het echter onmogelijk om voorgaande hypothese met zekerheid te bevestigen. 

In de huidige studie werden de gegevens van de huisartsenwachtposten gecodeerd 

onmiddellijk tijdens het consult. De gegevens van de spoedgevallendiensten werden 

retrospectief gecodeerd. De informatie die beschikbaar was, wisselde tussen de 

spoedgevallendiensten onderling en van dossier tot dossier. Bovendien gebeurde de codering 
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door studenten, die weliswaar wel getraind werden om met de ICPC-2 codering te werken, 

maar anderzijds de ervaring van arts in de praktijk missen. De gegevens over de conformiteit 

van het coderen worden besproken in partim I. 

In een ideale studie zouden deze beïnvloedende factoren in rekening kunnen gebracht worden 

door een prospectief studiedesign. Hierin zouden twee vergelijkbare gebieden, zowel wat de 

populatie als zorginstellingen betreft, op eenzelfde moment worden geanalyseerd. De regio’s 

omvatten alle zorginstellingen van de populatie in die bepaalde regio, met name alle 

huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten. In één regio wordt op een bepaald tijdstip in 

de studie de werking van de huisartsenwachtposten geïntroduceerd. De andere regio fungeert 

als controlegroep. Op deze manier zou de invloed van huisartsenwachtposten op de 

spoedgevallendiensten kunnen vergeleken worden met een parallelle controlegroep in de 

tweede regio, waarbij beïnvloedende factoren zoals bevolkingssamenstelling, 

seizoensgebonden aandoeningen,... gelijk zijn. Door het prospectief en uniform coderen door 

eenzelfde groep personen zou de correctheid van de data geoptimaliseerd worden. Bovendien 

zou het in dergelijke studie mogelijk zijn om meer accuraat een uitspraak te doen over de 

ernst van de aanmeldklacht. In deze studie is het post hoc onmogelijk om oneigenlijk gebruik 

van de spoedgevallendiensten te definiëren en analyseren. 

Storende beïnvloedende factoren die in deze studie de interpretatie van gegevens enigszins 

bemoeilijken, worden in de ‘ideale studie’ omzeild. In het bijzonder gaat het hier om de 

bevolkingssamenstelling, seizoensgebonden invloed op de incidentie van specifieke klachten 

en diagnosen en coderingsgebonden problemen. 

2. Het zorggebruik geëvalueerd per klacht 

2.1 Indicatoren voor huisartsenpathologie 

2.1.1 Kinderen 
In de subpopulatie van kinderen met koorts, braken of diarree werd een significante omslag 

van zorggebruik aangetoond van de spoedgevallendiensten naar de huisartsenwachtposten in 

functie van de tijd. Vooraleer hieruit wordt geconcludeerd dat de stijging op de 

huisartsenwachtpost een verschuiving is in het zorggebruik doordat deze patiënten onttrekt 

aan de spoedgevallendiensten, moeten enkele overwegingen in acht worden genomen. De tijd 

wordt hier gebruikt als parameter voor het bekender en meer beschikbaar worden van de 

huisartsenwachtposten. Er zijn echter ook andere factoren die – al dan niet in functie van de 

tijd – de verdeling huisartsenwachtpost - spoedgevallendienst beïnvloeden. 
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Op basis van de resultaten van deze dataset (groot aantal) en gegevens uit de literatuur werd 

beslist de klachten koorts, braken en diarree als indicator aan te duiden voor 

huisartspathologie bij kinderen (Shipman et al., 1997 en Gorelick et al. 2005). Een intrinsiek 

kenmerk van deze indicator is dat een groot deel van zijn oorzakelijke pathologie een 

seizoensgebonden karakter heeft, zijnde toegenomen infectieuze pathologie in herfst en winter 

(zie verder). Daarnaast moet de tijdssituering van de dataset duidelijk belicht worden: de 

eerste gegevens uit de dataset dateren uit de lente en de studie eindigt met gegevens uit de 

winter. De invloed van seizoensgebonden pathologieën op de aard en het aantal 

patiëntencontacten moeten in rekening worden gebracht (Downing en Wilson, 2002). Een 

verklaring voor de toename van zorggebruik op de huisartsenwachtpost in de loop van het jaar 

kan dus deels hierin gezocht. 

De gastro-intestinale en respiratoire infectieuze pathologieën dekken meer dan de helft van de 

patiënten met deze klachten. Het WIV beschikt over epidemiologische gegevens over het 

grippaal syndroom en acute luchtweginfecties door klinische surveillance op basis van 

wekelijkse registratie door huisartsen in peilpraktijken. De cluster ‘respiratoire infecties’ in 

deze studie omvat zowel de grippale syndromen als wat het WIV verstaat onder ‘acute 

luchtweginfecties’ (behalve otitis). De incidentie van grippaal syndroom bij kinderen (≤14j) 

was in 2008 het grootst van midden januari tot begin maart. De incidentie van acute 

luchtweginfecties was hoog van oktober 2007 tot eind april 2008 met pieken van eind 

november tot februari. In vergelijking met de griepepidemieën van 1992 tot 2008 had seizoen 

2007-2008 een zeer milde intensiteit. Deze cijfers illustreren het verhoogd voorkomen van 

banale pathologieën zoals BLWI in de herfst en winter en voor meer ernstige zoals Influenza 

in de winter. Deze ziekten hebben vaak een klachtenpatroon waarmee de patiënt op een 

huisartsenwachtpost kan geholpen worden. Resultaten van Bradley et al. (1995) bevestigen de 

bevindingen dat het verwijspercentage voor deze pathologie naar spoedgevallendiensten zeer 

laag ligt (3.5% versus 2.6%). 

De gastro-intestinale infecties hebben in de Westerse wereld in meer dan 90% van de 

episodes een virale oorzaak. Een rotavirusinfectie is de voornaamste oorzaak (±50%) van 

acute gastro-enteritis bij jonge kinderen (<5jaar) en komt voornamelijk voor tijdens de 

wintermaanden (november - maart) (Desenclos et al., 1999). De bacteriële gastro-enteritiden 

zijn minder seizoensgebonden en zijn meer vertegenwoordigd bij kinderen ouder dan 5 jaar 

(De wit et al., 2001). Een gastro-enteritis bij kinderen kan dus het hele jaar voorkomen. 
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In de verdeling van het aantal kinderen met koorts, braken of diarree per huisartsenwachtpost 

en spoedgevallendienst, lag het percentage per weekend op de huisartsenwachtposten in de 

eerste helft van de studie continu onder het percentage per weekend op de 

spoedgevallendiensten. Deze gestegen incidentie op de huisartsenwachtposten vanaf oktober 

blijft behouden tot het einde van de studie. Een toename van respiratoire pathologieën in 

herfst en winter kan aan de oorzaak liggen van deze stijging op de huisartsenwachtposten in 

de tweede helft van de studie. Wanneer men er vanuit gaat dat er soms zonder gegronde reden 

naar de spoedgevallendienst wordt gegaan voor banale pathologieën, verwacht men bij een 

algemene toename van dergelijke klacht, ook een toename hiervan op de spoedgevallendienst. 

Het aantal op spoedgevallendiensten is in de tweede helft van het jaar echter niet gestegen en 

is quasi gelijk aan het aantal in het eerste kwartaal. Verschillende bedenkingen dienen hierbij 

te worden vermeld. In hoeverre is er een verklarend verband tussen de status quo op de 

spoedgevallendiensten en de toename op de huisartsenwachtposten in de tweede helft van de 

studie? Was er vóór de oprichting van de huisartsenwachtposten wel een stijging op de 

spoedgevallendiensten onder invloed van de toegenomen respiratoire infecties? Indien niet, 

gingen deze patiënten dan naar hun huisarts van wacht of stelden ze een consult uit tot na het 

weekend? Om dit te onderzoeken zijn soortgelijke gegevens nodig over het zorggebruik 

tijdens het weekend op de spoedgevallendiensten in de periode voor 31 maart 2007. 

Bovenstaande resultaten doen uitschijnen dat patiënten uit de agglomeratie Gent met een 

klacht die thuishoort bij de huisarts in het weekend, duidelijk hun weg vinden naar de 

huisartsenwachtposten en dat de meerderheid dit verkiest boven een consult op een 

spoedgevallendienst. Om aan te tonen of deze trend behouden blijft in de periode volgend op 

de studie zou de gegevensverzameling over langere termijn moeten gebeuren. Op die manier 

zal ook de invloed van seizoensgebonden pathologieën beter kunnen worden geïnterpreteerd. 

 

De subgroepen werden uitgewerkt volgens gestelde diagnoses. Op de spoedgevallendiensten 

is een groter percentage ernstigere pathologie te weerhouden dan op de huisartsenwachtposten 

bij dezelfde aanmeldklachten vb. hersenschudding, epilepsie. 

Uit de resultaten blijkt dat men met een kind met koorts eerder naar een huisartsenwachtpost 

gaat dan naar een spoedgevallendienst. Op de huisartsenwachtposten kreeg de meerderheid 

van deze kinderen een diagnose kreeg binnen de respiratoire infecties (56,3%). Literatuur 

bevestigt dat deze pathologie bij kinderen frequentst voorkomt (Bradley et al., 1995). Op de 

spoedgevallendienst maken de luchtweginfectie ongeveer een derde uit van de gestelde 
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diagnoses. Daar is bij een aantal de diagnose onbekend of wordt er een symptoomdiagnose 

gesteld. In die gevallen is er een hoger hospitalisatiepercentage dan wanneer er wel een 

diagnose is gesteld. Op de huisartsenwachtposten krijgt elk kind een diagnose. 

Naast de assumptie dat op de spoedgevallendiensten de pathologie ernstiger en complexer is, 

zou het ook kunnen dat de spoedarts minder snel overtuigd is van een bepaalde diagnose en 

daardoor soms een afwachtende houding aanneemt. Verder zou er een vals verschil gecreëerd 

kunnen zijn door de verschillende manier van coderen op huisartsenwachtpost (prospectief) 

en spoedgevallendienst (retrospectief). Een verklaring kan tevens liggen in de 

(on)duidelijkheid van het klinisch beeld. Uit de begeleidende symptomen blijkt dat op de 

spoedgevallendienst meer kinderen met slechts één klacht presenteren dan op de 

huisartsenwachtpost. Het percentage met 3 aanmeldklachten is dan weer gelijk op de 

huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten. Verder is het aandeel patiënten met 

respiratoire begeleidende symptomen op de huisartsenwachtpost meer dan dubbel zoveel als 

op de spoedgevallendienst. De diagnose respiratoire infectie wordt op de huisartsenwachtpost 

frequenter gesteld, maar proportioneel zijn er op spoedgevallendienst toch minder respiratoire 

begeleidende symptomen. Op basis hiervan kan vermoed worden dat de diagnose 

gemakkelijker gesteld wordt op de huisartsenwachtposten omwille van een eenduidigere 

presentatie. Deze eenduidige presentaties vindt men ook op de spoedgevallendiensten maar 

daarnaast is er een groter aandeel moeilijkere klinische beelden zoals vb. urineweginfectie, 

dehydratie, stollingsstoornissen, epilepsie… 

Op de spoedgevallendienst is het aandeel van gastro-intestinale en respiratoire infecties bij 

kinderen met braken of diarree kleiner dan op de huisartsenwachtpost (55% vs. 66%). Het 

aantal niet-infectieuze en ernstigere diagnoses is groter, en veel van deze ernstige pathologie 

niet voorkomen op de huisartsenwachtposten of wordt daar althans niet herkend. Het aantal 

onbekende diagnoses en symptoomdiagnoses is kleiner. Dit kan verklaard worden door het 

duidelijker klinisch beeld en het groter aantal aanmeldklachten per patiënt: gemiddeld 

presenteert slechts 16% zich met één klacht. In de keuze tussen eerste en tweede lijn spelen 

context en begeleidende symptomen een bepalende rol, die een extra dimensie geven qua 

ernst vb. braken en bewustzijnsverlies na val op het hoofd. In dat geval is het kind met braken 

veel minder een indicator van huisartspathologie. 

 

De groep kinderen met koorts, braken of diarree werd geëvalueerd in de tijd, met aandacht 

voor het verloop van de respiratoire en gastro-intestinale infecties. 
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Binnen de respiratoire infecties kan het dal in de weekends in de zomer verklaard worden 

door de lage incidentie in deze periode (WIV, 2008). Vanaf het weekend in oktober stijgt de 

incidentie terug en op het einde van de studie ligt ze nog steeds hoger dan het gemiddelde 

aantal per weekend. Dit geldt zowel voor de acute bovenste luchtweginfecties als de andere 

respiratoire infecties. Deze vaststellingen komen overeen met wat het WIV heeft vastgesteld 

over acute luchtweginfecties. Het klachtenpatroon kind met koorts, braken of diarree wordt 

dus weldegelijk beïnvloed door de seizoensgebondenheid, met een identiek verloop op 

huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten. 

Het aandeel respiratoire infecties binnen elk weekend is veel groter op de huisartsenwachtpost 

dan op de spoedgevallendienst. Op spoedgevallendiensten zijn er naast een luchtweginfectie 

veel andere pathologieën gediagnosticeerd. Het aandeel van de luchtweginfecties per weekend 

op de spoedgevallendienst neemt in lichte mate toe in de loop van de tijd. Dit verraadt 

evenwel de invloed van seizoensgebonden pathologie: de verhouding respiratoire infecties op 

‘andere (ernstige) pathologie’, meestal minder onderhevig aan seizoensgebonden variatie, is 

gestegen in de winter. Van de respiratoire infecties zijn niet alle banaal: de acute bovenste 

luchtweginfecties (aBLWI) hebben de minst ernstige reputatie. De verwachting dat van de 

aangemelde kinderen een kleiner percentage in de loop van de studie een aBLWI heeft, wordt 

niet bevestigd door de cijfers. De presentatie van de kinderen met een respiratoire infectie kan 

echter ernstig zijn, ook bij de aBLWI, waardoor in de beoordeling niet louter mag worden 

uitgegaan van diagnoses via ICPC-codering als criterium van ernst. 

De gastro-intestinale infecties zijn anders verdeeld in de loop van het onderzoeksjaar dan de 

respiratoire infecties. Er is een duidelijker verschil tussen huisartsenwachtposten en 

spoedgevallendiensten. Het rotavirus, verantwoordelijk voor 50% van alle gastro-enteritiden 

bij kinderen jonger dan 5 jaar, is tijdens de wintermaanden het actiefst is (Desenclos et al., 

1999) en kan een rol spelen in het aantal patiëntencontacten. In september 2006 werd een 

vaccin geïntroduceerd tegen het rotavirus. De kans is groot dat hiervan een invloed te merken 

is op de incidentie en ernst van gastro-enteritis bij jonge kinderen (Raes et al., 2008). Exacte 

gegevens over de impact van dit vaccin voor de periode van de studie zijn echter nog niet 

bekend. Verder bevestigen gegevens uit de literatuur dat gastro-intestinale infecties minder 

seizoensgebonden zijn dan respiratoire, onder andere omwille van het bredere spectrum aan 

pathogenen (De Wit et al., 2001). 

De studiegegevens tonen dat de toename van gastro-enteritis slechts in één weekend (1-2 

december) gecombineerd op huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten voorkomt. Op 
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de spoedgevallendienst is er geen seizoensgebonden evolutie zichtbaar. De hogere incidentie 

op de huisartsenwachtposten in weekends in november, december, februari en maart is 

verdacht voor seizoensgebonden stijging. Er zou echter een registratie van elk weekend 

moeten zijn om dit te kunnen besluiten. Het aandeel gastro-intestinale infecties op de 

spoedgevallendiensten binnen het totaal aantal kinderen met koorts, braken of diarree per 

weekend is relatief groter in de zomer dan in de winter. Een verklaring ligt in het feit dat er in 

de zomer in minder kinderen zijn met deze klachten en dat de andere grote oorzaak van 

koorts, braken en diarree, respiratoire infectie, minder voorkomt in de zomer. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er bij kinderen met braken of diarree weinig samenhang 

is in de incidentie op huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten. Dit is wel aanwezig 

bij kinderen met koorts. Het seizoensgebonden effect in die subgroep vertaalt zich in een 

stijging op huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten in de tweede helft van de 

studietermijn. Op de huisartsenwachtposten is deze stijging forser (maar niet significant), wat 

wil zeggen dat bij klachten van een respiratoire infectie, patiënten meer naar de 

huisartsenwachtposten gaan dan naar de spoedgevallendiensten. Evolutie in volgende jaren 

opvolgen is gewenst om deze vaststelling te bekrachtigen. 

Daarnaast kan bij kinderen met braken of diarree de volgende gedachtegang gevolgd worden: 

als binnen die subgroep de verhouding patiëntencontacten huisartsenwachtposten/ 

spoedgevallendiensten wordt geëvalueerd is er een stijging zichtbaar (echter niet significant). 

Dit wil zeggen dat de toename in het tweede semester zich vooral op de huisartsenwachtpost 

situeert. Die toename kan het gevolg zijn van de gekende licht gestegen incidentie van gastro-

enteritis van november tot april. Ofwel zijn die infecties minder ernstig, ofwel gaan mensen 

meer naar de huisartsenwachtposten omdat ze het alternatieve zorgpad (hebben leren) kennen. 

Het overmatig zorggebruik van kinderen op de spoedgevallendienst voor gastro-intestinale 

infecties werd vergeleken met het zorggebruik van volwassenen voor gastro-enteritis. Bij hen 

is het aantal diagnoses op spoedgevallendienst continu lager dan op de huisartsenwachtpost. 

Bij de kinderen daarentegen lijkt de aanwezigheid van gastro-intestinale infecties op de 

spoedgevallendienst niet beïnvloed te zijn door de tijd. Dit kan erop wijzen dat ouders met 

hun kind met braken of diarree sneller naar de spoedgevallendienst gaan dan volwassenen 

voor deze symptomen bij zichzelf. Volgende factoren zijn een potentiële verklaring voor het 

discrepant zorggebruik: volwassenen zijn meer vertrouwd met dit beeld, de complicaties zijn 

geringer en treden minder snel op, zelfmedicatie en uitstel tot na het weekend zijn mogelijk. 
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Bij kinderen met koorts, braken of diarree blijkt dat het hebben van een huisarts een 

belangrijke parameter is in de keuze tussen huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst. Toch 

is het aandeel van de kinderen met koorts, braken of diarree dat naar spoedgevallendiensten 

gaat, kleiner dan het aandeel van alle kinderen in de dataset die op de spoedgevallendiensten 

consulteren, zowel bij patiënten met als zonder een eigen huisarts. Een klacht van koorts, 

braken of diarree lijkt een grotere stimulans te zijn om naar de huisartsenwachtposten te gaan. 

Wanneer het zorggebruik van kinderen betreft, vereist de populatie zonder eigen huisarts 

speciale aandacht. Aangezien zij niet via hun eigen huisarts kunnen worden geïnformeerd, 

zijn extra maatregelen vereist om de ouders van deze kinderen te bereiken en sensibiliseren. 

Beperkingen en bedenkingen 

Door de retrospectieve design van de studie kon het verschil in ernst van de klachten tussen 

de groep kinderen op spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten niet correct 

geëvalueerd worden. Het beoordelen op basis van retrospectieve gegevens of een klacht op de 

huisartsenwachtpost hoorde of niet wordt zowel door de subjectiviteit van de coderende als 

door de onvolledigheid van gegevens in de dossiers onbetrouwbaar beschouwd (Hendry et al., 

2005). Er is geen consensus over het definiëren van ‘onterecht’ gebruik, maar er moet 

rekening gehouden met het perspectief van waaruit dit gebeurt: de arts, de zorgvrager of de 

maatschappij? (Wolcott, 1979) Dit definiëren gaat aan de mogelijkheden van deze studie 

voorbij en wordt niet verder uitgewerkt. 

In het bijzonder gaat het in dit hoofdstuk over overconsumptie voor banale gastro-enteritis en 

respiratoire infecties bij kinderen met koorts, braken of diarree. Om het zorggebruik beter te 

evalueren zijn meer gegevens nodig om voor factoren als begeleidende symptomen, (sociale) 

context, voorgeschiedenis te corrigeren. De ideale setting zou een prospectief onderzoek zijn 

(zie 3.4.1), waarin parameters geïmplementeerd worden die op een uniforme manier de 

codering van de ernst toelaten. De stellingen die uit de gegevens worden geplaatst moeten 

steeds kritisch worden geïnterpreteerd en mogen niet voorbarig als waarheid worden 

aangenomen. Ze vormen veeleer nieuwe informatie en perspectief om in toekomstig 

onderzoek de onderzoeksvraag meer uit te diepen. 

De implicatie van de tijdsituering van de studie werd al aangehaald in 3.4.1. 

Seizoensgebonden pathologie kan enkel worden gecorrigeerd in een parallelle prospectieve 

studie. Bovendien omvat de studie 16 weekends over een periode van een jaar. Hoewel deze 

weekends gestratifiëerd gerandomiseerd werden, kan het beeld verschillen van het werkelijke 

voorkomen. Afwijkende waarden in één weekend moeten kritisch bekeken worden. De 
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algemene trend wordt vaak slecht in geringe mate aangetast, waardoor vermoed kan worden 

dat de conclusies niet zijn aangetast. 

Er werden geen specifieke criteria afgesproken voor het coderen van respiratoire en gastro-

intestinale infecties. De conformiteit tussen de prospectieve codering door de huisarts en de 

retrospectieve codering op de spoedgevallendienst (en tussen artsen onderling) kan niet 

worden gegarandeerd. De aparte diagnoses werden daarom geclusterd tot twee categorieën 

infectie. De statistische controle op interobservervariatie in partim I toont wel dat er een 

goede overeenstemming is voor coderen binnen de hoofdstukken respirator en digestief. 

Na observatie van een jaar blijkt het zorggebruik op de spoedgevallendienst voor bestudeerde 

eerstelijnspathologieën bij kinderen niet te zijn afgenomen. Louter op basis van de resultaten 

lijken de huisartsenwachtposten hun doel nog niet te hebben bereikt. Na een jaar is het echter 

te vroeg om sluitende conclusies te trekken. Bovendien moet de context van beperkingen die 

werden aangehaald, de nodige voorzichtigheid worden aangewend bij het interpreteren. 

Er is al veel onderzoek gebeurd naar verklaringen voor het zorggebruik bij kinderen. Phelps et 

al. (2002) stellen dat de voornaamste reden de inschatting van de ernst door de zorger is. 

Aanmeldgedrag van patiënten veranderen is veel gedocumenteerd als een moeilijk opdracht. 

Het beter toegankelijk maken van de eerstelijn lijkt als alleenstaande interventie niet genoeg 

om dit te bereiken (Shipman et al., 1997). Er zijn verschillende strategieën bekend die het 

zorggebruik trachten te optimaliseren: telefoontriage, gezondheidspromotie vanuit de 

overheid via zelfzorgbrochures, poortwachtsystemen… Vooraleer concrete acties worden 

ondernomen is enerzijds grondige literatuurstudie nodig over deze opties. Anderzijds kan 

verder onderzoek binnen de dataset nuttig zijn om doelgroepen te identificeren die een groter 

risico lopen naar spoedgevallendienst te gaan, vb. hebben van een huisarts, leeftijd, sociale 

achtergesteldheid (Phelps et al., 2000; Bradley et al., 1995). De verschillen in organisatie van 

gezondheidszorg, demografie en cultuur tussen verschillende landen maakt dat vóór de 

implementatie van nieuwe strategieën een trail is aan te raden binnen de eigen populatie. 

 

2.1.2 Volwassenen 
Hoesten en keelpijn zijn duidelijk klachten waar een volwassene in het weekend mee naar de 

huisartsenwachtpost gaat. Doorheen de studie meldt slechts 15.5% zich hiermee aan op de 

spoedgevallendienst, met aantallen die fluctueren over het jaar. Naar het einde van de studie 

toe is op de huisartsenwachtpost een stijging van het aantal patiënten met deze klacht te zien 
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met de hoogste aantallen in de weekends van januari tot het einde van de studie. Het aandeel 

van de huisartsenwachtposten ten opzichte van de spoedgevallendiensten is het hoogst in het 

laatste kwartaal. Het overwicht van het tweede semester op het totaal patiëntencontacten op 

zowel de spoedgevallendiensten als de huisartsenwachtposten kan verklaard worden door de 

lagere incidentie van deze klachten in de zomer, die deel uitmaakt van het eerste semester. 

Respiratoire infecties zijn de meest gestelde diagnosen bij deze aanmeldklachten. Op de 

huisartsenwachtposten wordt de diagnose veel meer gesteld dan op de spoedgevallendiensten: 

meer dan drie kwart versus een kleine meerderheid. Het diagnosespectrum is daar zeer breed 

voor het aantal patiënten dat zich aanmeldt. Op de huisartsenwachtposten is het aantal andere 

oorzaken dan respiratoire beperkt. 

Op de huisartsenwachtpost loopt het voorkomen van hoesten en keelpijn tijdens de volledige 

onderzoeksduur evenredig met het aantal respiratoire infecties. De incidentie van respiratoire 

infecties bepalen als het ware een groot deel van het patiëntenaantal. De gedaalde incidentie 

in de zomermaanden en een stijgende trend in het tweede semester van de studie met maxima 

in de weekends van de winter, stemt overeen met gegevens over acute BLWI van het WIV. 

De aantallen/weekend op het einde van de studie zijn duidelijk groter dan in het begin. 

Op de spoedgevallendienst verwacht men naarmate de huisartsenwachtposten bekender 

worden, een afname van ziektebeelden die in de eerste lijn terecht horen. Het aandeel van de 

respiratoire infecties binnen elk weekend zou moeten dalen door het groter aandeel van de 

andere pathologieën. Het aantal respiratoire infecties is niet gestegen en het aandeel van deze 

infecties op het totaal aantal patiënten met hoesten of keelpijn toont een lichte daling ten 

opzicht van de eerste helft van het onderzoek. Door het kleine aantal is deze lichte daling 

echter niet conclusief. Het percentage respiratoire infecties per weekend is meer uiteenlopend, 

waardoor een verschil van 1 patiënt gepaard kan gaan met een procentuele verandering van 

20%. Het absoluut aantal respiratoire infecties per semester is op beide diensten hoger in 

tweede semester omwille van de lage incidentie in de zomer. 

De toename van volwassenen met hoesten en keelpijn op de huisartsenwachtpost wordt voor 

een stuk bepaald door de toegenomen incidentie van respiratoire infecties van begin oktober 

tot eind april. De toename van deze vaak banale pathologie in herfst en winter veroorzaakt 

geen evenredige toename van het zorggebruik op spoedgevallendiensten. Dit illustreert het 

eerstelijns karakter van deze klachten en een degelijke bekendheid van huisartsenwachtpost. 

Of de toename een werkelijk verschuiving is tengevolge van het bekender worden van de 

huisartsenwachtposten kan niet bevestigd worden aangezien de onderzochte pathologieën pas 
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in herfst en winter een hoge incidentie vertonen. Bovendien blijven de aantallen op de 

spoedgevallendienst redelijk constant en is het verloop van de verhouding van 

huisartsenwachtpost op spoedgevallendienst niet significant. De maximale incidentie van 

respiratoire infecties ligt op de spoedgevallendiensten in het weekend in oktober, op de 

huisartsenwachtposten in februari. Dit kan louter toeval zijn doordat niet alle weekends 

gecodeerd werden. Het kan ook een aanwijzing zijn voor een verschil in aard van respiratoire 

pathologie op spoedgevallendienst en huisartsenwachtpost. De meest gestelde diagnosen 

verschillen op spoedgevallendienst en huisartsenwachtpost. Naast acute bovenste 

luchtweginfecties en acute tonsillitis, komt op de spoedgevallendiensten pneumonie meer 

voor terwijl op de huisartsenwachtposten acute bronchitis/bronchiolitis meer wordt 

vastgesteld. Patiënten met grippale klachten gaan op een patiënt na, allemaal naar de 

huisartsenwachtpost. De hoge incidentie van begin januari tot medio maart stemt overeen met 

de gegevens van het WIV. 

Het seizoensgebonden karakter van respiratoire infecties, bemoeilijkt de interpretatie van de 

toename van patiëntencontacten op de huisartsenwachtposten. De gestegen incidentie die 

samenvalt met het de tweede helft van de studietermijn en dan vooral het laatste kwartaal 

verstoord de eventuele verschuiving van het zorggebruik onder invloed van toenemende 

bekendheid van de huisartsenwachtposten. 

De aanmeldklacht hoofdpijn is op beide zorginstellingen vertegenwoordigd. Het aandeel van 

de volwassenen met hoofdpijn op de huisartsenwachtposten is lager in de zomerweekends en 

het hoogst in januari - februari. Binnen het totaal patiënten op de huisartsenwachtposten is het 

aandeel van het tweede semester groter dan het eerste. Op het totaal aantal volwassenen met 

hoofdpijn is het aandeel van de huisartsenwachtposten toegenomen in het tweede semester. 

De toegenomen incidentie op de huisartsenwachtposten in de tweede helft staat tegenover een 

meer variabel verloop op de spoedgevallendiensten. Een verklaring kan liggen in het feit dat 

op de huisartsenwachtposten een groter percentage een respiratoire infectie heeft (37.9% vs. 

11.6%). De diagnoses op de spoedgevallendienst zijn meer verscheiden. De weinige 

respiratoire infecties komen voor vooral in het tweede semester voor. 

Ook in vergelijking met hoesten of keelpijn blijkt de aanmeldklacht hoofdpijn meer diverse 

diagnosen te omvatten en meer ernstige pathologieën. Daardoor is een verschuiving van 

aanmeldingen op de spoedgevallendiensten naar de huisartsenwachtposten minder 

vanzelfsprekend. Het verloop op huisartsenwachtposten en spoedgevallendiensten is wel 

duidelijk verschillend. Op basis van de toename op de huisartsenwachtposten naar het einde 
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van de studie toe kan vermoed worden dat een gestegen incidentie van respiratoire 

pathologieën in de herfst/winter aan de oorzaak ligt. 

Bij patiënten met hoofdpijn die niet met een respiratoire infectie gediagnosticeerd werden, is 

op de huisartsenwachtpost noch positieve, noch negatieve evolutie per weekend gezien. Dit 

betekent dat de positieve trend op de huisartsenwachtposten in de groep van alle volwassenen 

met hoofdpijn wordt veroorzaakt door de toegenomen respiratoire infectieuze diagnoses. 

Volwassen met hoesten, keelpijn of hoofdpijn op de huisartsenwachtpost hebben minder vaak 

een eigen huisarts dan volwassenen die met een andere klacht op de huisartsenwachtpost 

komen. Ongeacht een eigen huisarts of niet, vinden patiënten met deze klachten de weg naar 

de huisartsenwachtpost dus gemakkelijker. Op de spoedgevallendienst hebben meer patiënten 

een huisarts omdat van alle patiënten met hoesten, keelpijn of hoofdpijn een kleiner 

percentage geen huisarts heeft. Patiënten die een eigen huisarts hebben gaan bij elk van deze 

klachten meer naar de huisartsenwachtposten dan patiënten zonder huisarts. Deze bevinding 

wordt bevestigd door resultaten uit een studie van het Kenniscentrum die het gebruik van de 

spoedgevallendiensten in België onderzocht (Gourbin et al., 2005) Ongeacht de klacht, is het 

hebben van een huisarts dus een duidelijke determinant in de keuze tussen 

huisartsenwachtpost en spoedgevallendienst. Dit is een bevinding moet worden meegenomen 

in maatregelen omtrent optimaliseren van  zorggebruik. 

Samenvattend kan besloten worden dat hoesten en keelpijn duidelijk klachten zijn waarmee 

patiënten op de huisartsenwachtposten consulteren. Hoofdpijn wordt door de patiënten als een 

ernstigere klacht ervaren. Dit blijkt zowel uit het consultatiegedrag als uit de gegevens van 

eigen huisarts of niet en het diagnosespectrum. 

Daarnaast  worden dat het aandeel van de respiratoire infecties tussen spoedgevallendiensten 

en huisartsenwachtposten op twee manieren verschilt. Enerzijds is het percentage respiratoire 

infecties op het totaal patiëntencontacten op de huisartsenwachtpost groter dan op de 

spoedgevallendienst. Anderzijds is de evolutie in de incidentie per zorginstelling verschillend, 

waarbij op de huisartsenwachtpost een stijgende trend wordt gezien in de tweede helft van de 

studie. 

Ook de codegerechtigde en de statistische sectoren kunnen als parameter gebruikt worden om 

het profiel van de patiënt op de spoedgevallendiensten beter te beschrijven. Dit wordt hier niet 

verder uitgediept aangezien het aan bod komt in partim ‘sociale parameters’. 
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2.2 Indicatoren voor spoedpathologie 

Merkwaardig is de daling van het aantal fracturen op de spoedgevallendiensten in de tweede 

helft van de studie. Het lijkt zelfs gecorreleerd aan een stijging van enkele patiënten (5 

patiëntencontacten in het laatste weekend ten opzichte van een gemiddelde van 2.3) op de 

huisartsenwachtposten (figuur 2.17). Dit is echter een eenmalige vaststelling en het gaat om 

een zeer klein aantal patiënten. De analyse toont aan dat deze evolutie statistisch niet 

significant is. Er is hier geen verschuiving van het zorggebruik vast te stellen. De stelling dat 

patiënten zich met een trauma zoals een fractuur op de spoedgevallendienst aanmelden 

(Avery et al., 1999; Lazarovici et al., 2006) wordt hier bevestigd. Op de huisartsenwachtpost 

wordt voor deze klacht bijna niet geconsulteerd. 

Opvallend is het zeer lage aantal heupfracturen op de spoedgevallendiensten (2%). Dit kan 

verklaard worden doordat het grootste deel van deze ernstige fracturen, die frequent 

voorkomen in de bejaarde populatie, niet in deze studie geïncludeerd zijn. Er wordt 

verondersteld dat deze fracturen voornamelijk via de dienst 100 op de spoedgevallendiensten 

terecht komen. 

Een beperking van het retrospectieve karakter van de studie is dat het niet geweten is met 

welke zekerheid de diagnose van een fractuur op de huisartsenwachtposten gesteld is. 

Waarschijnlijk berust het in deze gevallen op een vermoeden van een fractuur. Uit de analyse 

van de opvolging van de fracturen blijkt dat 1 op 5 (21.2%) gediagnosticeerde fracturen op de 

huisartsenwachtposten niet wordt doorverwezen naar een spoedgevallendienst. Er wordt 

verondersteld dat om de correcte diagnose van een fractuur te stellen en de adequate 

behandeling te verschaffen, een doorverwijzing naar de spoedgevallendienst noodzakelijk is. 

Op de huisartsenwachtposten kunnen immers geen radiografieën worden genomen of gipsen 

aangelegd. Door deze cijfers kan de correctheid van het coderen van fracturen op de 

huisartsenwachtposten in twijfel getrokken worden. Ook meer algemeen zullen de gegevens 

van de huisartsenwachtposten kritisch geïnterpreteerd moeten worden. Bij het coderen van het 

patiëntencontact kunnen hier meer specifiek nalatigheden voorkomen zowel bij het coderen 

van zowel de diagnose als van de opvolging. Anderzijds is het niet bekend of patiënten 

werden doorverwezen naar een dienst radiografie ter bevestiging van de diagnose. Mogelijks 

ligt het aantal effectieve fracturen op de huisartsenwachtposten toch nog iets lager. 

Cijfers over de algemene populatie (Garraway et al., 1979) tonen twee piekincidenties van 

fracturen. De eerste piek is er in de leeftijdsgroep van 5-24 jaar, voornamelijk bepaald door 

traumatische fracturen. Deze stijging is ook in deze studiepopulatie aangetoond. Dit is 
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zichtbaar bij een de voorstelling van het absolute aantal fracturen per leeftijdscategorie (zie 

figuur 2.20). De tweede piek wordt in de algemene bevolking gezien bij patiënten ≥65 jaar 

(osteoporotische fracturen). Deze tweede stijging is in deze dataset niet aanwezig. Hoe ouder 

de patiënt met een fractuur is, hoe sneller hij via een verwijzing op de spoedgevallendienst 

terecht komt en daardoor niet geïncludeerd werd in deze studie. 

In figuur 2.21 komt naar voor dat oudere niet-verwezen patiënten zich frequenter tot de 

huisartsenwachtposten wenden met een fractuur dan gezien wordt in de jongere 

leeftijdscategorieën. Het lijkt alsof patiënten tussen 95 en 100 jaar zich zelfs uitsluitend tot de 

huisartsenwachtposten wenden met een fractuur. In de leeftijdscategorie 95-100 jaar gaat het 

echter om 3 op 30 patiënten met een fractuur op de huisartsenwachtposten en 0 op 2 patiënten 

op de spoedgevallendiensten. Uit deze kleine aantallen kunnen geen conclusies getrokken 

worden. Verdere conclusies omtrent aantallen en percentages fracturen binnen 

leeftijdscategorieën dienen gecorreleerd te worden aan de bevolkingspyramide, en dit meer 

specifiek aan de leeftijdsverdeling binnen het drainagegebied van de huisartsenwachtposten 

en spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent. Doordat in deze studie enkel gegevens 

verwerkt zijn van patiënten die niet verwezen zijn, kan uit de resultaten verkeerdelijk naar 

voor komen dat bejaarde patiënten zich niet met een fractuur tot de spoedgevallendienst 

wenden. Deze studie beslaat immers niet de bejaarde patiënten die via de dienst 100 of de 

huisarts van wacht op de spoedgevallendienst belanden. Bovendien wordt hierdoor het aantal 

fracturen bij bejaarden onderschat in dit onderzoek. 

Uit voorgaande gegevens (en figuur 2.22 zie bijlage) blijkt dat wanneer er toch op de 

huisartsenwachtpost geconsulteerd wordt met een fractuur, dit patiënten zijn met een eigen 

huisarts. Ondanks het kleine aantal patiënten kan dit aantonen dat de huisartsenwachtposten 

toegankelijker zijn voor patiënten die vertrouwd zijn met het huisartsensysteem. Het al dan 

niet hebben van een eigen huisarts kan het aanmeldgedrag beïnvloeden. Anderzijds toont de 

dataset dat 94% van de patiënten ≥65 jaar een eigen huisarts heeft. Dit maakt de kans in deze 

subpopulatie een patiënt zonder huisarts te treffen kleiner. Wanneer men niet vertrouwd is 

met de eerste lijn is de drempel duidelijk hoger om zich tot de huisartsenwachtpost te wenden. 

Uit een Amerikaanse studie van Sempera-Selva et al. in 2001 en een studie van Sarver et al. in 

2002 bleek dat de afwezigheid van vertrouwen in de eerste lijns geneeskunde een belangrijke 

motivatie was om zich tot een spoedgevallendienst te wenden. 

De diagnoses bij de patiënten ouder dan 64 jaar verschilt tussen beide zorglijnen. Op de 

huisartsenwachtposten worden er meer heupfracturen geregistreerd. Het aandeel van de 
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diagnoses fracturen van radius, ulna, tibia en fibula is zeer beperkt in vergelijking met het 

aandeel op de spoedgevallendiensten. Waarschijnlijk wordt voor een ernstige val met 

heupfractuur meestal de dienst 100 gewaarschuwd en worden deze patiënten zo naar de 

spoedgevallendienst gebracht. Zoals eerder vermeld zijn deze patiënten niet geïncludeerd in 

deze studie waardoor het aandeel heupfracturen heel laag is in deze studiepopulatie. Fracturen 

van hand of voet worden wel frequent gezien als niet-verwezen pathologie op de 

spoedgevallendiensten. Patiënten met dergelijke fracturen zijn vaak nog mobiel en de 

onmiddellijke complicaties van hand- of voetfracturen zijn minder ernstig dan van een 

heupfractuur. Spontaan aanmelden op de spoedgevallendienst is op die manier beter mogelijk. 

In deze subpopulatie zijn osteoporotische fracturen heel frequent. Of deze patiënten na een 

trauma naar een huisartsenwachtpost of naar een spoedgevallendienst gaan kan beïnvloed zijn 

door verschillende factoren. In deze populatie blijken patiënten frequenter een eigen huisarts 

te hebben. Mogelijks hebben bejaarden door hun polypathologie een betere relatie met hun 

eigen huisarts en is deze de centrale figuur in hun zorgnetwerk, waarvan de 

huisartsenwachtpost deel uitmaakt. Wanneer zij in het weekend medische zorg behoeven is 

voor hen de drempel naar de huisartsenwachtpost lager. Dit is ook gebleken in een studie in 

de USA uit 1998 (Plauth and Pearson, 1998). 

Conclusie: Trauma is een goede indicator voor spoedpathologie (Avery et al., 1999) 

(Lazarovici et al., 2006). Waarschijnlijk zorgen de gradaties in ernst voor het kleine aantal 

consultaties op de huisartsenwachtposten. De gedaalde incidentie in de tweede helft van het 

jaar op de spoedgevallendienst is niet significant. In principe kan deze evolutie de globale 

daling van het totaal aantal patiëntencontacten op de spoedgevallendienst mee verklaren 

(fracturen maken gemiddeld 6.70% van de diagnoses uit op de spoedgevallendiensten). De 

desbetreffende daling is echter te klein om mogelijks de enige oorzaak zou zijn van de daling 

van het aantal contacten.  

 

 

 

 



 
174 

3. Analyse van de ernst van de pathologieën 

3.1 Algemeen 

De huisartsenwachtposten zijn opgericht om een stevig platform te bieden voor patiënten met 

klachten die door de eerste lijn kunnen worden opgevangen. Als de oprichting van de 

huisartsenwachtposten de verhoopte verandering in zorggebruik met zich meebrengt, wordt 

verwacht dat er op de spoedgevallendiensten een daling is van pathologie die door de eerste 

lijn kan worden opgevangen. Dit zou resulteren in een relatieve toename van ernstige 

pathologieën op de spoedgevallendiensten in het verloop van de tijd. De ernst van een klacht 

wordt in de literatuur gebruikt bij het definiëren van ‘eigenlijk’ gebruik van de 

spoedgevallendiensten. Hierbij wordt de ernst geanalyseerd aan de hand van hospitalisaties 

(Pereira et al., 2001). 

Wat de verwijsstatus betreft zijn er 127 missing values, waarvan 98% op het UZ Gent werd 

gecodeerd. Bij de gegevensverwerking in andere spoedgevallendiensten werd mogelijks een 

onbekende status gecodeerd als ‘niet verwezen’. Ook is het mogelijk dat op het UZ Gent 

‘geen verwijzing’ werd gecodeerd als ‘onbekende status’. Post hoc is dit moeilijk correct na te 

gaan en dit is dan ook een van de moeilijkheden waarmee rekening moet worden gehouden bij 

retrospectief onderzoek. Een hospitalisatie is wel nadien uit het dossier op te maken. 

Het percentage hospitalisaties op alle spoedgevallendiensten in de agglomeratie Gent en op de 

spoedgevallendienst van het UZ Gent afzonderlijk is het hoogst in het 2de kwartaal, de zomer. 

Op de spoedgevallendienst van UZ Gent stijgt het percentage hospitalisaties in het vierde 

kwartaal ten gevolge van een gedaald patiëntenaantal en een status quo aantal hospitalisaties. 

Dit kan de hypothese bevestigen. Voor de paradoxale toename in het 2de kwartaal echter, zijn 

verschillende verklaringen mogelijk. Vooreerst kan de pathologie waarmee in de zomer 

aangemeld wordt ernstiger zijn. Hierbij wordt gedacht aan de gevolgen van vb. dehydratatie 

bij ouderen. Het is ook mogelijk dat er in de andere seizoenen meer andere, minder ernstige 

pathologieën voorkomen waardoor het aantal hospitalisaties dan relatief kleiner is. Het 

absolute aantal hospitalisaties in de zomer blijft stabiel, terwijl het totaal aantal patiënten op 

de spoedgevallendienst het laagst is in de zomer. Om dit verder te exploreren wordt in 3.3.2 

het percentage hospitalisaties onderzocht binnen de indicatoren voor huisartspathologie. 

3.2 Kinderen met koorts, braken, diarree 

De evolutie van het gestegen percentage hospitalisaties in de zomer bij kinderen met koorts, 

braken of diarree kan verklaard worden door een minder sterke daling van het aantal 
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hospitalisaties dan van het aantal patiënten op de spoedgevallendiensten. Dit impliceert dat in 

de zomer vooral de minder ernstige pathologieën minder voorkomen. De incidentie van deze 

pathologieën is bij kinderen met koorts, braken of diarree toegenomen in de herfst en winter 

vb. acute bovenste luchtweginfectie. Zoals in punt 3.2.1 werd aangetoond, vertaalt deze 

gestegen incidentie zich in een toename van het patiëntenaantal die veel meer uitgesproken is 

op de huisartsenwachtposten dan op de spoedgevallendiensten. Ofwel is er werkelijk geen 

verband tussen de bekendheid van de huisartsenwachtpost (tijd) en het 

hospitalisatiepercentage op spoedgevallendienst, ofwel wordt dit verband gemaskeerd. De 

gegevens tonen dat het aantal patiënten op de spoedgevallendienst over het verloop van de 

studie een neutrale trend heeft. Het zou kunnen dat het patiëntenaantal van de 

spoedgevallendienst wel zou zijn gestegen al er geen ontrekkende invloed was geweest van de 

aan bekendheid winnende huisartsenwachtposten. Gegevens over deze subgroep van vorige 

jaren zijn niet aanwezig. Idealiter zou de dataset moeten worden aangevuld met gegevens van 

31 maart 2008 – 30 maart 2009 om de trend van het hospitalisatiepercentage te volgen. 

De aanmeldklachten braken of diarree zijn meer frequent reden tot hospitalisatie dan de 

aanmeldklacht koorts. De dalende trend bij aanmeldklacht koorts kan verklaard worden door 

het hoge aantal respiratoire infecties. De seizoensgebonden toename is ook aanwezig op de 

spoedgevallendiensten. In de populatie kinderen met braken of diarree neemt het aandeel 

hospitalisaties per weekend toe. De combinatie van ernstigere pathologie met sneller 

complicaties  zoals dehydratie, voedingsprobleem) is een hypothese die de verklaring 

hiervoor kan geven. Daarnaast kan het interpreteren van de kleine aantallen (n=83) moeilijk 

zijn, omdat ze moeten verdeeld worden over 16 weekends. Het voorkomen van gastro-

intestinale infecties kan ervoor zorgen dat de ernst in de typische periode (november-april) 

gradueel toeneemt. Mogelijks worden kinderen sneller opgenomen dan dat er van op de 

huisartsenwachtpost wordt verwezen naar een spoedgevallendienst, omwille van de 

onmiddellijke nabijheid van de faciliteiten. Bij de klachten hoesten en of keelpijn kan 

dezelfde hypothese rond de incidentie van respiratoire infecties gesteld worden. Zowel bij 

deze als bij hoofdpijn is de evolutie niet significant. De kans is groot dat het effect van de tijd 

enkel op toeval is gebaseerd. 

Uit deze cijfers blijkt dat er geen verband is met al of niet hospitalisatie. Om nuances in de 

evolutie van de ernst van presenterende klachten te ontdekken, zouden ook andere parameters 

moeten worden onderzocht zoals doorverwijzing naar een specialist of eigen huisarts, 

meegeven van een voorschrift. In deze retrospectieve analyse wordt er tevens geen rekening 
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gehouden met de voorgeschiedenis, de socio-economische status, de einddiagnose en de post 

hoc toestand van een patiënt. Al deze factoren dragen uiteraard bij tot de gradatie van ernst, 

maar hospitalisatie blijft de sterkste indicator. 

4. Het zorggebruik geëvalueerd per aanmeldplaats 

De bereikbaarheid van medische zorg blijkt een belangrijke rol te spelen in het zorggebruik 

van de patiënt. In een Franse studie uit 2003 blijkt dat patiënten zich op een 

spoedgevallendienst aanmelden omdat er geen eerste lijn bereikbaar is (Lazarovici et al., 

2006). Het is niet eenvoudig om de gegevens omtrent bereikbaarheid te interpreteren omdat 

bij de vergelijking van een dichtbijgelegen spoedgevallendienst en een huisartsenwachtpost 

de drainagegebieden van beide niet overeenstemmen (zie algemene inleiding punt 3 kaart 2). 

Ook is hierbij geen rekening gehouden met de woonplaats van de patiënten. Wanneer zij niet 

in Gent wonen wordt hun zorggebruik waarschijnlijk minder door de afstand gedetermineerd 

(4.64% van de patiënten die zich aanmelden op de huisartsenwachtpost wonen niet in een 

gemeente waarvan de postcode overeenkomt met het drainagegebied van de 

huisartsenwachtposten. Op de spoedgevallendiensten is dit 42.29%). Bij een patiënt die niet in 

het drainagegebied van een huisartsenwachtpost woont en zich aanmeldt op een Gentse 

spoedgevallendienst, is waarschijnlijk het zorggebruik bepaald door de aard en/of ernst van 

zijn klacht. Indien de patiënt een huisarts wil consulteren zal hij zich immers niet tot een 

Gentse huisartsenwachtpost wenden maar tot de huisarts van wacht in zijn eigen regio. Bij de 

vergelijking van de spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten in de agglomeratie Gent 

moet dus rekening gehouden worden met een aantal patiënten dat zich a priori tot de 

spoedgevallendienst wendt. Dit kan nauwkeuriger geanalyseerd worden wanneer gebruik 

gemaakt wordt van de postcode van de patiënt. 

De vergelijking tussen een huisartsenwachtpost en zijn dichtstbijzijnde spoedgevallendienst is 

bijgevolg niet arbitrair. Er wordt gezien dat de vergelijking in cluster 1 net niet significant is 

(P=0.063) en in cluster 2 wel significant is (P=0.01). De analyse van de dichtbijgelegen en 

verder afgelegen spoedgevallendiensten is net significant (P=0.047). Er kan dus voorzichtig 

gesteld worden dat er een verschil is tussen de verschillende spoedgevallendiensten, en dit 

afhankelijk van hun ligging ten opzichte van de huisartsenwachtposten. 

Er wordt een meer uitgesproken daling van het aantal patiënten vastgesteld op de 

spoedgevallendiensten die een huisartsenwachtpost in de buurt hebben. Een mogelijke 

verklaring hiervoor is het feit dat patiënten die naar één van deze spoedgevallendiensten 
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zouden gaan, sinds de oprichting van de huisartsenwachtposten een even bereikbaar 

alternatief hebben. Op deze spoedgevallendiensten zal de verschuiving naar de 

huisartsenwachtpost meer uitgesproken zijn dan op de spoedgevallendiensten waar er geen 

alternatief (in casu huisartsenwachtpost) binnen bereik is. Dit geldt in de veronderstelling dat 

het primum movens om voordien naar een spoedgevallendienst te gaan, was dat de huisarts 

van wacht niet bereikbaar genoeg was of de spoedgevallendienst eenvoudiger te bereiken was, 

zoals ook aangetoond in de studie van Lazarovici et al., 2006. Hierbij gaat men ervan uit dat 

de patiënt op de hoogte is van het bestaan en de ligging van de huisartsenwachtpost. Dit 

impliceert ook dat de huisartsenwachtposten patiëntencontacten onttrekken aan de 

spoedgevallendiensten naarmate de wachtposten meer bekend worden. 

De algemene daling op de spoedgevallendiensten kan verschillende verklaringen hebben. Het 

kan betekenen dat de proportie van de dichtbij gelegen spoedgevallendiensten zodanig hoog is 

dat deze groep ‘dicht’ in de analyse van alle spoedgevallendiensten samen een daling 

veroorzaakt. Anderzijds kan het ook betekenen dat door de toegenomen bekendheid van de 

huisartsenwachtposten het aantal patiënten op de spoedgevallendiensten afneemt en dit 

onafhankelijk de bereikbaarheid. Met andere woorden wenden mensen zich tot de 

huisartsenwachtposten, ook al moeten ze daarvoor een langere afstand afleggen dan voor de 

spoedgevallendiensten. Het onderscheidt tussen beide hypotheses kan hieruit niet gemaakt 

worden. 
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CONCLUSIE 

Er werd vastgesteld dat er in de agglomeratie Gent in de loop van het onderzoeksjaar een 

verschuiving is in het zorggebruik van de spoedgevallendiensten naar de 

huisartsenwachtposten toe. Aan de hand van deze gegevens kan er niet besloten worden dat er 

een oorzakelijk verband is tussen deze verschuiving en het oprichten van de 

huisartsenwachtposten. Er werd niet onderzocht of deze verschuiving het ‘oneigenlijk’ 

gebruik op de spoedgevallendiensten heeft afgeremd. Er is nood aan een opvolging van de 

evolutie van het zorggebruik op lange termijn. Daarnaast is het verder sensibiliseren van de 

bevolking door middel van adviezen voor bepaalde eerstelijns ziektebeelden belangrijk om de 

werking van de huisartsenwachtposten te optimaliseren. Het zorggebruik beïnvloeden is 

echter een zeer moeilijke en complexe aangelegenheid en was reeds onderwerp van vele 

studies vb. het invoeren van financiële penalisatie bij ‘oneigenlijk’ gebruik van de 

spoedgevallendiensten, de invoering van een telefoontriage, etc. 

Toch moet de enorme sterkte van deze studie benadrukt worden: de unieke dataset omvat 

gegevens over alle zorgvragenden uit de agglomeratie Gent gedurende de periode 31 maart 

2007 – 30 maart 2008. Deze gegevens werden verzameld in alle instellingen die tijdens de 

wachtdienst de zorg verleenden. De studie omvat dus het zorggebruik van de volledige 

populatie van de agglomeratie Gent gedurende een jaar, gerepresenteerd door deze 16 

gerandomiseerde weekends. 

 



 
179 

 
REFERENTIELIJST 

1. AVERY A. J., GROOM L., BOOT D., EARWICKER S., CARLISLE R.: What 
problems do patients present with outside normal general practice surgery hours? A 
prospective study of the use of general practice and accident and emergency services. 
J.Public Health Med., 1999, 21, 88-94. 

2. BRADLEY T., MCCANN B., GLASGOW J.F., PATTERSON C.C. : Paediatric 
consultation patterns in general practice and the accident and emergency department. 
Ulster Med. J., 1995, 64(1), 51-7. 

3. DE WIT M.A., KOOPMANS M.P., KORTBEEKL.M., VAN LEEUWEN N.J., VINJE 
J., VAN DUYNHOVEN Y.T. : Etiology of gastroenteritis in sentinel general practices 
in the netherlands. Clin. Infect. Dis., 2001, 33(3), 280-8.  

4. DOWNING A., WILSON R. : Temporal and demographic variations in attendance at 
accident and emergency departments. Emerg. Med. J., 2002, 19, 531–535.  

5. GARRAWAY W. M., STAUFFER R. N., KURLAND L. T., O'FALLON W. M.: Limb 
fractures in a defined population. I. Frequency and distribution. Mayo Clin.Proc., 1979, 
54, 701-707. 

6. GIESEN P., FRANSSEN E., MOKKINK H., VAN DEN BOSCH W., VAN VUGT A., 
GROL R. : Patients either contacting a general practice cooperative or accident and 
emergency department out of hours: a comparison. Emerg. Med. J., 2006, 23, 731–734. 

7. GOURBIN C., DU BOULLAY D., PHILIPS H., REMMEN R., BUYLAERT W., DE 
PAEPE P., MOREELS R., VANDEVOORDE C., KOHN L., LEYS M. : Evaluatie van 
forfaitaire persoonlijk bijdrage op het gebruik van spoedgevallendienst. Brussel: 
Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), 2005, vol. 19A.  

8. HENDRY S.J., BEATTIE T.F., HEANEY D. : Minor illness and injury: factors 
influencing attendance at a paediatric accident and emergency department. Arch. Dis. 
Child, 2005, 90, 629–633. 

9. LAZAROVICI C., SOMME D., CARRASCO V., BAUBEAU D., SAINT-JEAN O.: 
Characteristics and resource use of emergency department users older than 75 years. 
Results from a French national study]. Presse Med., 2006, 35, 1804-1810. 

10. MURPHY A.W. : Inappropriate attenders at accident and emergency departments. I. 
Definition, incidence and reasons for attendance. Fam. Pract., 1998, 15, 23–32. 

11. PEREIRA S., OLIVEIRA E SILVA QUINTAS, M., ALMEIDA J., MARUJO C., 
PIZARRO M., ANGELICO V., FONSECA L., LOUREIRO E., BARROSO S., 
MACHADO A., SOARES M., DA COSTA A. B., DE FREITAS A. F.: 
Appropriateness of emergency department visits in a Portuguese university hospital. 
Ann.Emerg.Med.,2001, 37, 580-586. 



 
180 

12. PHELPS K., TAYLOR C., KIMMEL S., NAGEL R., KLEIN W., PUCZYNSKI S. : 
Factors associated with emergency department utilisation for nonurgent pediatric 
problems. Arch. Fam. Med., 2000, 9(10), 1086-92. 

13. PLAUTH A. E., PEARSON S. D.: Discontinuity of care: urgent care utilization within a 
health maintenance organization. Am.J.Manag.Care, 1998, 4, 1531-1537. 

14. RAES M., AERSSENS P., ALLIET P., GILLIS P., VERJANS M.P., MEWIS A. : 
Rotavirus gastroenteritis: epidemiological data from a regional hospital in Belgium. Eur. 
J. Pediatr., 2008, 167(1), 71-3. 

15. SARVER J. H., CYDULKA R. K., BAKER D. W.: Usual source of care and nonurgent 
emergency department use. Acad.Emerg.Med., 2002, 9, 916-923. 

16. SEMPERE-SELVA T., PEIRO S., SENDRA-PINA P., MARTINEZ-ESPIN C., 
LOPEZ-AGUILERA I.: Inappropriate use of an accident and emergency department: 
magnitude, associated factors, and reasons—an approach with explicit criteria. 
Ann.Emerg.Med., 2001, 37, 568-579 

17. SHIPMAN C., LONGHURST S., HOLLENBCH F., DALE J. : Using out-of-hours 
services: general practice or A&E? Fam. Pract., 1997, 14(6), 503-9. 

18. VAN UDEN C.J., CREBOLDER H.F. : Does setting up out of hours primary care 
cooperatives outside a hospital reduce demand for primary care? Emerg. Med. J., 2004, 
21(6), 722-3. 

19. WOLCOTT B.W. : What is an emergency? Depends on whom you ask. Jacep. 1979, 
8(6), 241-3. 

 

BIJLAGEN 

Zie bijgevoegde CD-rom. 

 



 
FACULTEIT GENEESKUNDE EN  

  GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN 
 

 
 
 
 

Academiejaar 2008 - 2009 
 
 
 
 
 

 
 

Analyse van het zorggebruik van niet-verwezen 
patiënten op de huisartsenwachtposten en de 

spoedgevallendiensten van Gent 
 
 

IV Partim Sociaaleconomische  
en geografische analyse 

 
 
 

Lien VANDENBULCKE, Lien YDE 
 

 
Promotoren: Prof. Dr. J. De Maeseneer, Prof. Dr. W. Buylaert, Prof. Dr. P. De Paepe 

 
 
 

Scriptie voorgedragen in de 2de Master in het kader van de opleiding tot 
ARTS 

 



 
 
 

 182 

Inhoudstafel  

ABSTRACT ....................................................................................................................184 

INLEIDING.....................................................................................................................185 

LITERATUURSTUDIE ...................................................................................................185 
1.  Methode van de literatuurstudie ................................................................................. 185 
2.  Resultaten van de literatuurstudie ............................................................................. 186 
3.  Implicaties voor dit onderzoek.................................................................................... 190 

METHODOLOGIE ..........................................................................................................191 
1.  Globale aanpak van het onderzoek ............................................................................. 191 
2.  Statistische sectoren ..................................................................................................... 192 
3.  Atlas van achtergestelde buurten................................................................................ 195 
4.  Afstand en tijd................................................................................................................ 196 
5.  Studiepopulatie ............................................................................................................. 197 
6.  Variabelen...................................................................................................................... 199 
7.  Analyse ........................................................................................................................... 201 

RESULTATEN ................................................................................................................202 
1.  Descriptief...................................................................................................................... 202 

1.1  Frequentie van patiënten die uit de verschillende buurten komen ....................................202 
1.2  Variabelen waarvoor gecontroleerd werd in het multivariaat model................................206 

2.  Bivariate en multivariate analyse ............................................................................... 214 

DISCUSSIE .....................................................................................................................216 
1.  Discussie van de resultaten.......................................................................................... 216 
2.  Beperkingen van de studie........................................................................................... 218 
3.  Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek............................................................... 220 

CONCLUSIE....................................................................................................................222 

DANKWOORD ...............................................................................................................223 

REFERENTIELIJST ........................................................................................................224 
 

 

Inhoudstafel figuren 

Figuur 1: Kaart met de statistische sectoren van Gent ......................................................... 193 

Figuur 2: Het percentage patiënten die naar HWP of Spoed gaan per type achterstelling . 203 

Figuur 3: Het percentage patiënten die naar HWP of Spoed gaan per type achterstelling . 205 

Figuur 4: Het aantal patiënten in functie van de afstand van de woonst tot de aanmeldplaats 

van de patiënt (grafiek)...................................................................................................... 211 



 
 
 

 183 

Inhoudstafel tabellen 

Tabel 1: Vernauwing van de studiepopulatie ........................................................................ 197 

Tabel 2: Indeling in categorieën van het verschil in afstanden............................................. 200 

Tabel 3: Indeling in categorieën van het verschil in tijd ....................................................... 200 

Tabel 4: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van de types van achterstelling van 

buurten (7 types) ................................................................................................................ 203 

Tabel 5: Verbreden van de types van achterstelling uit de kansarmoedeatlas ..................... 204 

Tabel 6: Aantal patiënten en percentages in de nieuwe categorieën van achterstelling ...... 204 

Tabel 7: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van de types van achterstelling van 

buurten (4 types) ................................................................................................................ 205 

Tabel 8: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van het geslacht ................................... 206 

Tabel 9: De vier types van achterstelling van buurten in functie van het geslacht ............... 206 

Tabel 10: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van het hebben van een vaste huisarts

........................................................................................................................................... 207 

Tabel 11: De vier types van achterstelling van buurten in functie van het hebben van een 

vaste huisarts ..................................................................................................................... 208 

Tabel 12: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van de leeftijdscategorieën ................ 209 

Tabel 13: De 4 types van achterstelling van buurten in functie van de leeftijdscategorieën 210 

Tabel 14: Beschrijvende parameters van de afstand (in kilometer) ...................................... 211 

Tabel 15: Keuze HWP/SGD in functie van de afstand van de woning t.o.v. de HWP/SGD.. 212 

Tabel 16: Frequentietabel aangaande de keuze van patiënt tussen de dichtste of de verdere 

consultatieplaats ................................................................................................................ 213 

Tabel 17: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van dag/nacht .................................... 213 

Tabel 18: De 4 types van achterstelling van buurten in functie van dag/nacht .................... 214 

Tabel 19: Bivariate en multivariate analyse.......................................................................... 216 

 



 
 
 

 184 

ABSTRACT 

Doelstellingen - Bepalen of de sociaaleconomische status van de patiënt een invloed heeft op 

de keuze van zorggebruik op een spoedgevallendienst (SGD) of huisartsenwachtpost (HWP). 

Methode - Om de sociaaleconomische status van de patiënt weer te geven, werd gebruik 

gemaakt van de kenmerken van de buurt waarin de patiënt woont. Deze kenmerken werden 

bekomen door gebruik te maken van een indeling in statistische sectoren die werden 

gekoppeld aan een kansarmoede-atlas. Er werd een multivariate analyse uitgevoerd, waarbij 

de data werden gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, afstand, vaste huisarts en dag/nacht. Als 

referentiecategorie werden de mensen uit een niet-achtergestelde buurt gebruikt. 

Resultaten - Uit de resultaten bleek dat mensen uit een zwaar achtergestelde buurt bijna vier 

keer meer de neiging hebben om een SGD op te zoeken (OR = 3.85) in vergelijking met de 

patiënten uit een niet-achtergestelde buurt. Mensen die uit een matig tot gemiddeld 

achtergestelde buurt kwamen hadden een odds ratio van 1.57 en patiënten uit een licht 

achtergestelde buurt een odds ratio van 2.02 voor gebruik van de SGD, telkens in vergelijking 

met de patiënten uit een niet-achtergestelde buurt.  

Conclusie - Dit onderzoek toont aan dat er effectief een samenhang bestaat tussen het gebruik 

van spoedgevallendiensten en de mate van achterstelling van de buurt waarin de patiënt 

woont. Er werd waargenomen dat mensen uit een zwaar achtergestelde buurt tot vier keer 

meer de neiging hadden een spoedgevallendienst op te zoeken in vergelijking met de 

populatie uit een niet-achtergestelde buurt. In dit studiegebied is echter nog veel onderzoek 

mogelijk. In de analyse kan men het spoedgebruik gaan corrigeren voor de ernst van de 

pathologie en de huidige bevolkingspiramide. Bovendien werd deze studie uitgevoerd op 

buurtniveau, maar een meer ideale setting zou een prospectieve studie zijn op individu-

niveau. 

Praktijkgerichte aanbevelingen - Men zou kunnen informatie verschaffen aan de algemene 

bevolking, en meer specifiek aan de lagere sociale klassen, over het bestaan van de 

huisartsenwachtposten en het betalingssysteem. Verder kunnen manieren worden gezocht om 

mensen uit een achtergestelde buurt beter te bereiken. Als er maatregelen worden getroffen 

rond de optimalisatie van SGD (bv. veranderingen in het betalingssysteem) moet men er mee 

rekening houden dat de toegang tot zorg voor mensen uit achtergestelde buurten niet wordt 

ontzegd.  
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INLEIDING 

Dit onderdeel van de studie beoogt de analyse van het zorggebruik in relatie tot de graad van 

sociale kwetsbaarheid van de patiënten. M.a.w. zal worden onderzocht in hoeverre de 

sociaaleconomische status van de patiënt een invloed heeft op de keuze om naar een 

spoedgevallendienst of naar een huisartsenwachtpost te gaan. Hierbij zal worden rekening 

gehouden met een aantal beïnvloedende factoren op de zorgkeuze en zal worden gekeken in 

hoeverre de afstand woonplaats van de patiënt tot de consultatieplaats een invloed heeft op de 

keuze van één van beide zorgsystemen.  

Er wordt verwacht dat er een samenhang zal zijn tussen de sociaaleconomische status en de 

keuze tussen het gebruik van de spoedgevallendiensten of huisartsenwachtposten, waarbij 

mensen met een lagere sociaaleconomische status meer gebruik maken van deze beide 

zorgsystemen (zie literatuurstudie punt 3.2). 

Dit onderzoek gebeurde over een tijdspanne van één jaar, waaruit at random 16 weekends en 

2 feestdagen werden geselecteerd. Alle mogelijke zorgverleningplaatsen van Gent (vier 

spoedgevallendiensten en twee huisartsenwachtposten) werden hierbij geïncludeerd. Dit wil 

zeggen dat alle zorgvragen in de agglomeratie Gent tijdens de voorgenoemde periode werden 

vastgelegd in dit onderzoek. Omdat dit onderzoek alle zorgvragen binnen één afgelijnd 

stedelijk gebied opneemt, is dit een unieke studie.  

 

LITERATUURSTUDIE 

1.  Methode van de literatuurstudie 
De literatuursearch van dit onderdeel van de studie gebeurde op basis van vier onderwerpen: 

sociale gradiënt in het differentieel gebruik van de huisartsenwachtposten en de 

spoedgevallendiensten, afstand als beïnvloedende factor op zorggebruik, karakteristieken van 

de patiënt die op een spoedgevallendienst consulteert en het gebruik van GIS (Geographical 

Information Systems), ook statistische sectoren genaamd. Hiervoor werd telkens de Medline-

gegevensdatabank geraadpleegd via PubMed. 

 

Het eerste literatuuronderzoek ging over de sociale gradiënt in het differentieel gebruik van de 

huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten. Er werd gelimiteerd op humane studies 

en Engels-, Frans- en Nederlandstalige studies gepubliceerd in de laatste tien jaar. Bij elke 

zoekactie werd een te groot aantal artikels gevonden. Er werd in Pubmed gezocht onder de 
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termen “differential use of health services” en “socio-economic”, deze zoekactie leverde 24 

resultaten op. Op basis van de titels werden 2 artikels gekozen en later ook gebruikt (Field et 

al., 2001) (Van der Heyden et al., 2003). Via “related articles” werd nog een artikel gevonden 

(Habicht and Kunst, 2005).  

 

De search in Pubmed, aangaande de afstand tot de zorgsystemen, leverde met de termen 

“distance” en “use out of hours service” en met de hierboven vermelde limieten, 57 artikels 

op waarvan 2 artikels gebruikt werden (Turnbull et al., 2008) (O’Reilly et al., 2001). 

 

Ten derde werd literatuur gezocht over de karakteristieken van de patiënt die naar de 

spoedgevallen komt. Er werd vertrokken van een artikel uit de bibliografie van het KCE-

rapport (Gourbin et al., 2005). Via dit artikel (MacLean et al., 1999) werd “related articles” 

doorgevoerd en dit gaf 253 resultaten. Hieruit werden vijf artikels geselecteerd. Vanuit één 

van deze artikels (Turnbull et al., 2008) werd nogmaals “related articles” doorgevoerd en 

werden er nog twee artikels geselecteerd. Uit de bibliografie van één van de voorlaatst 

(Kushel et al., 2002) geselecteerde artikels werden nog drie artikels opgezocht en gebruikt 

voor deze literatuurstudie.  

 

Voor het opzoeken van literatuur over het gebruik van GIS (Geographical Information 

Systems) werden de volgende zoektermen gebruikt: "geographical information system" en 

"Emergency Medical Services" [Mesh]. Deze zoekactie leverde 5 zoekresultaten op waarvan 

4 artikels gebruikt werden.  

 

2. Resultaten van de literatuurstudie 
Deze literatuurstudie werd uitgevoerd om de algemene context van de patiënt op de 

spoedgevallendienst en de huisartsenwachtpost te schetsen. Het doel was om de mogelijke 

beïnvloedende factoren op de keuze van een zorgsysteem in de literatuur op te zoeken en deze 

factoren dan te betrekken in de analyse. 

 

Er werd in de literatuur gezocht naar karakteristieken van de patiënten die naar een 

spoedgevallendienst (SGD) gaan. Er werd specifiek gezocht naar socio-demografische 

kenmerken van de consulterende patiënten. Deze resultaten zijn meestal echter moeilijk te 

veralgemenen want veel studies gebeurden slechts in één ziekenhuis.  
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In het KCE-rapport (Gourbin et al., 2005) onderzocht men of het innen van een persoonlijke 

forfaitaire bijdrage een invloed had op het gebruik van de spoedgevallendiensten (SGD). Er 

worden echter nog andere determinanten dan de financiële kant aangehaald die de keuze van 

een spoedgevallendienst beïnvloeden. Zo is bv. de toegankelijkheid van belang waarbij 

rekening wordt gehouden met de uurroosters van huisartsen, wachttijden op SGD, de 

perceptie dat zorgen op de SGD gratis zijn en de financiële drempel bij huisartsen van wacht. 

Ook de geografische beschikbaarheid en de 24 uur op 24, 7 dagen op 7 opening van de 

spoedgevallendienst spelen hierin een rol. Dit probleem van toegankelijkheid wordt in 

meerdere artikels teruggevonden (MacLean et al., 1999) (Kushel et al., 2002). Ook in de 

studie van Drummond et al. (2000) wordt de toegankelijkheid als een belangrijke factor 

gezien. Er werd gekeken naar achterstelling in drie categorieën waarbij men aantoonde dat 

meer achtergestelde mensen vaker de SGD opzochten. Hiervoor werden een aantal redenen 

gesuggereerd: achtergestelde mensen hebben minder toegang tot zorgverlening overdag. 

Velen kunnen hun activiteiten overdag (werk) niet stoppen om naar de dokter te gaan zonder 

loonverlies. Ook willen ze onmiddellijk gediend zijn en niet wachten tot ze op afspraak 

kunnen consulteren.  

Andere factoren die een rol spelen in het spoedgebruik (Gourbin et al., 2005) zijn de 

aanwezigheid van technische en medische specialismen in het ziekenhuis en het niet kennen 

van alternatieve oplossingen. Bovendien is een belangrijke determinant het hebben van een 

vaste huisarts. Want uit onderzoek blijkt dat deze patiënten minder gebruik maken van de 

spoedgevallendienst (Gourbin et al., 2005). Men stelde vast dat patiënten die geen goede 

relatie hebben met een vaste huisarts, vaker een urgentiedienst zouden opzoeken (MacLean et 

al., 1999) (Petersen et al., 1998). 

Over de invloed van geslacht op het spoedgebruik zijn de bevindingen in de literatuur heel 

verdeeld. In het ene onderzoek bleek er een gelijke verdeling te zijn (MacLean et al., 1999), 

bij anderen gingen vrouwen iets frequenter en bij nog andere onderzoeken gingen mannen 

frequenter naar de spoed (Moore et al., 2007) (Murphy et al., 1999). Hieruit kan men dus geen 

eenduidig besluit trekken betreffende het geslacht. 

Wat de leeftijd betreft, wordt over het algemeen aangegeven dat de jongvolwassene de 

frequentste spoedgebruiker is. Hierbij heeft men het over de leeftijd 25-44 jaar (Gourbin et 

al., 2005) (Petersen et al., 1998). Ook kinderen worden veel gezien op spoedgevallendiensten 

(SGD).  

Over de sociaaleconomische status van de patiënt zijn de meeste studies vrij eenduidig: een 

lagere sociaaleconomische status is onafhankelijk geassocieerd aan het groter gebruik van 
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spoedgevallendiensten (Murphy et al., 1999) (Petersen et al., 1998). Er wordt aangenomen dat 

er in deze groep mensen al een verhoogde morbiditeit en mortaliteit is waardoor er algemeen 

meer zorggebruik is (Burström, 2002). Daarenboven blijkt dat mensen met een lagere 

sociaaleconomische status minder sociale ondersteuning hebben en er financieel minder goed 

voor staan. Wanneer men naar het studieniveau keek, bleek dat mensen zonder hoger diploma 

frequenter naar de spoedgevallen gaan en dat het inkomen negatief is geassocieerd aan het 

spoedgebruik (Byrne et al., 2004) (Murphy et al., 1999). 

Wat de burgerlijke stand van de spoedgebruiker betreft, bleek dat er een hogere frequentie 

waarneembaar was bij alleenstaande personen en dan vooral alleenstaanden met kinderen 

(Gourbin et al., 2005) (Moore et al., 2007) (Petersen et al., 1998). In sommige studies heeft 

men ook aandacht voor de behuizing. Hieruit bleek dat daklozen en marginaal behuisde 

patiënten vaak een SGD opzoeken (Petersen et al., 1998) (Zuckerman and Shen, 2004). 

Dikwijls is dit voor deze patiënten de enige vorm van zorg die ze kennen of die toegankelijk 

is voor hen. 

 

De invloed van de afstand op het gebruik van de gezondheidszorg werd reeds onderzocht in 

de literatuur. Men bemerkte dat patiënten die ver woonden of in een landelijke streek 

gehuisvest waren, minder belden naar de wachtdiensten. Er werd een differentieel effect 

vastgesteld tussen de leeftijdsgroepen, met de grootste landelijk/stedelijk variatie bij kinderen 

van 0 tot 4 jaar, en het minst variatie bij de +75-jarigen. Ook patiënten uit arme gebieden 

belden meer, maar dit was vooral bij patiënten uit de steden. Dit suggereerde dat bij patiënten 

die in de stad woonden, hun gedrag beïnvloed werd door de armoede, en dat bij patiënten van 

het platteland vooral de afstand hun belgedrag beïnvloedde (Turnbull et al., 2008). Ook een 

studie uit Engeland toonde aan dat patiënten uit landelijke streken minder consulteerden dan 

deze uit de steden, zowel voor ernstige als voor lichte aandoeningen. De wil om hulp te 

zoeken voor gezondheidstoestanden werd kleiner met de afstand (O’Reilly et al., 2001). 

 

Het gebruik van GIS (Geographical Informations Systems), ook wel statistische sectoren, 

wordt reeds in enkele studies rond spoedgevallengebruik beschreven waarbij de geografische 

toegankelijkheid van spoedgevallendiensten wordt onderzocht (Scott et al. 1998) (Fone et al., 

2006) (Parker and Campbell, 2006). Deze studies tonen aan dat de GIS technologie een 

belangrijke rol speelt in het definiëren en het analyseren van het gebruik van de 

gezondheidssystemen door de populatie. 
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Een Canadees onderzoek (McGregor et al., 2005) bestudeerde de algemene toegankelijkheid 

van spoedgevallendiensten waarbij men twee verschillende systemen gebaseerd op GIS met 

elkaar is gaan vergelijken om te achterhalen welk systeem de meest accurate informatie 

opleverde.  

 

Tenslotte werd in de literatuur gezocht naar de sociaaleconomische gradiënt in de keuze 

tussen beroep doen op spoedgevallendiensten of huisartsenwachtposten. Aangezien voor dit 

specifiek onderwerp geen resultaten werden gevonden, werd gekeken naar de 

sociaaleconomische invloed op het zorggebruik algemeen. 

In Northhamptonshire (UK) wees studie uit de eerstelijnsgeneeskunde uit dat de vrouw meer 

beroep doet op zorgsystemen dan de man, de jongere en de oudere meer dan de 

middenleeftijd,  de werkloze meer dan de werkende, en de eigenaar van een auto meer dan 

een autoloze persoon die dus minder mobiel is (Field et al., 2001). 

In Estland stelde men vast dat mensen met een gunstige sociaaleconomische status (educatie, 

inkomen of tewerkstelling) een grotere kans hebben op het gebruik van de 

gezondheidszorgsystemen (telefoonconsultatie, huisarts, specialist, tandarts, hospitalisatie). In 

het ziekenhuis zelf werden echter geen belangrijke sociale ongelijkheden gevonden (Habicht 

and Kunst, 2005). 

Een Belgisch onderzoek bewees dat de lager opgeleide groepen meer gebruik maken van een 

huisarts en van thuisverpleging. Ze worden ook vaker opgenomen in het ziekenhuis dan 

mensen met een hogere opleiding. Deze laatste worden wel vaker geregistreerd bij een 

specialist, een fysiotherapeut en een tandarts. Een associatie tussen de frequentie van het 

gebruik van de zorgsystemen (huisarts, specialist, fysiotherapeut, tandarts, thuisverpleging en 

ziekenhuiszorg) en de sociaaleconomische status werd hier niet of niet langer significant 

gevonden na controle voor gezondheidsstatus en demografische factoren (Van der Heyden et 

al., 2003). 

 

Een studie uit Leuven (http://www.wachtdienstproject.be/project2.html) onderzocht reeds het 

zorggebruik in een aantal spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten in steden verspreid 

over gans België. Men keek naar de karakteristieken van de patiënten (geslacht, leeftijd, 

familiaal, studieniveau, vaste huisarts), naar de contactreden van de patiënten en het eventuele 

eigenlijk of oneigenlijke gebruik van de wachtdienst. Er werd echter niet onderzocht of er een 

sociaaleconomische gradiënt was. 
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3. Implicaties voor dit onderzoek 
Uit de literatuurstudie blijkt dat verschillende patiëntgerelateerde factoren een invloed hebben 

op het gebruik van zorgsystemen, in het bijzonder de spoedgevallendiensten. Deze factoren 

zijn het geslacht, de leeftijd, de burgerlijke stand, het hebben van een vaste huisarts, de 

sociaaleconomische status en het wonen in een stedelijk of landelijk gebied. Bovendien blijkt 

de toegankelijkheid een belangrijke factor te zijn. De voorgenoemde factoren werden dan ook 

zo veel mogelijk meegenomen in de analyse van het huidige onderzoek. 

De besproken artikels aangaande de mogelijke invloed van de afstand tot de zorgsystemen en 

het gebruik ervan, vergeleken een landelijk met een stedelijk gebied (Turnbull et al., 2008) 

(O’Reilly et al., 2001). Een kijk op de mogelijke samenhang van de afstand tot het gebruik 

van de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten binnen één afgelijnd gebied werd 

niet teruggevonden in de literatuur en leek een interessant onderzoeksgebied.  

 

Meerdere artikels wijzen op een associatie tussen de frequentie van het algemeen gebruik van 

de zorgsystemen en de sociaaleconomische status van de patiënt (Field et al., 2001) (Habicht 

and Kunst, 2005). Behalve het Belgische onderzoek, welke na controle voor 

gezondheidsstatus en demografische factoren een niet langer significante samenhang vond 

(Van der Heyden et al., 2003). Geen enkel artikel vergeleek echter de invloed van de 

sociaaleconomische status van de patiënt in de keuze tussen twee specifieke zorgsystemen, 

namelijk het gebruik van de huisartsenwachtposten en de spoedgevallendiensten. Bovendien 

gebeurden de meeste studies rond sociaaleconomische factoren slechts in één ziekenhuis 

waardoor de resultaten moeilijk te veralgemenen waren.  

 

Een Leuvense studie (http://www.wachtdienstproject.be/project2.html) keek reeds naar de 

karakteristieken van de patiënten op verschillende spoedgevallendiensten en 

huisartsenwachtposten, maar deze lagen verspreid over gans België. Ook werd niet gekeken 

naar de sociaaleconomische factoren van de patiënten. Vandaar dat het huidige onderzoek een 

sociaaleconomische gradiënt zal onderzoeken binnen één afgelijnd stedelijk grondgebied 

(Gent).  

Eén studie toonde reeds aan dat de mensen die meer achtergesteld waren, frequenter een 

spoedgevallendienst opzochten (Drummond et al., 2000). Deze studie includeerde alle 

spoedgevallendiensten van een grootstad. De studieperiode was echter beperkt tot één week 
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en de data werden verzameld aan de hand van vragenlijsten die via de post naar de patiënten 

werden opgestuurd na de consultatie.  

In het huidige onderzoek zal worden gekeken of het gegeven betreffende achterstelling uit 

bovenstaande studie kan worden bevestigd. 

 

 

METHODOLOGIE 

1. Globale aanpak van het onderzoek 
Tijdens het eerste jaar van dit onderzoek werden gegevens geregistreerd uit de dossiers op de 

spoedgevallendiensten (SGD) en huisartsenwachtposten (HWP), waaronder het geslacht, de 

leeftijd, de vaste huisarts, de code gerechtigde (zie II Algemene Methode, punt 7), het tijdstip 

van de consultatie en het adres van de patiënt.  

 

De onderzoeksvraag “Is er een sociaaleconomische gradiënt in de keuze huisartsenwachtpost 

of spoedgevallendiensten in Gent?” vereiste een variabele binnen de dataset die de sociale 

status van de patiënt zo goed mogelijk kon weergeven. Er werd vertrokken van het adres van 

de patiënt. Deze adressen moesten eerst gekoppeld worden aan hun statistische sector (zie 

4.2). Het verkrijgen van de nodige bestanden omtrent de statistische sectoren werd 

bemoeilijkt door het feit dat deze bestanden niet publiekelijk verkrijgbaar zijn. Vervolgens 

konden via deze statistische sectoren de buurten volgens achterstelling in kaart worden 

gebracht. Deze koppeling werd gebaseerd op de kansarmoedeatlas 2001, welke aan de hand 

van een aantal indicatoren een indeling maakt in gradaties van achterstelling van buurten (zie 

4.3). Zo kon men zien of een patiënt in een buurt met bepaalde graad van achterstelling of in 

een niet-achtergestelde buurt woonde. 

Als bijkomende sociaaleconomische factor werd er gedacht aan de variabele “code 

gerechtigde” waaruit men kan concluderen of een patiënt een jaarinkomen heeft van < of > 

€13 000,00. Aangezien de code gerechtigde in de huisartsenwachtposten niet standaard 

geregistreerd was, werd beslist deze variabele niet te gebruiken.  

 

De analyse van deze gegevens gebeurde aan de  hand van een multivariaat model waarin werd 

gecontroleerd op een aantal mogelijks verstorende variabelen. Dit betreft het geslacht, de 

leeftijd, de vaste huisarts, het tijdstip en de afstand. 
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Er werd aangenomen dat een patiënt een vaste huisarts had indien deze vermeld stond in het 

dossier. Zoniet, is ervan uitgegaan dat de patiënt geen vaste huisarts had (zie discussie). 

Voor tijdstip werd gekeken of de patiënt overdag (7 – 18.59 uur) of ‘s nachts (19 – 6.59 uur) 

consulteerde. De afstanden van het adres van de patiënt tot alle mogelijke aanmeldplaatsen 

werden berekend via de weg in samenwerking met de vakgroep Sociale Geografie UGent (zie 

4.4). 

 

2. Statistische sectoren 
De woonplaats van alle geregistreerde patiënten werd gecodeerd volgens de statistische 

sectoren. Dit is een gedetailleerde geografische indeling van België ontworpen door het NIS 

(Nationaal Instituut voor de Statistiek). Men maakte per gemeente een hergroepering van 

straten waardoor een statistische sector dus kleiner is dan een gemeente. Dit laat toe om over 

gegevens te beschikken uit verschillende delen van de gemeente wat onderzoek op wijkniveau 

mogelijk maakt. 

Een eerste opdeling in statistische sectoren in België gebeurde voor de volkstelling in 1970. 

Voor de volgende volkstelling in 1981 werden nog een aantal verfijningen in het systeem 

doorgevoerd. 

 

De opbouw van de code voor de statistische sectoren bestaat uit twee delen: de NIScode en de 

sectorcode. De NIScode voor Gent en haar deelgemeenten is steeds 44021. Hierbij staat het 

eerste cijfer voor de provincie (4 = Oost-Vlaanderen), het tweede cijfer voor het 

arrondissement (4 = Gent) en de laatste 3 cijfers voor de gemeente (021 = gemeente Gent). De 

NIScode wordt telkens gevolgd door de sectorcode. Deze code bestaat uit een letter en 2 of 3 

cijfers. De letter staat voor de historisch-administratieve omschrijving, het eerste cijfer slaat 

op de wijk en het tweede cijfer op de buurt. Het facultatieve derde cijfer wijst op een verdere 

verdeling of samenvoeging van de buurt t.o.v. de vorige indeling in statistische sectoren in 

1970. Bv. de sectorcode voor het Rabot: A812. De volledige code voor de statistische sector 

van het Rabot ziet er dus uit als volgt: 44021A812.  

Zie figuur 1: kaart met de statistische sectoren van Gent  

(http://www.gent.be/docs/Departement%20bevolking%20en%20Welzijn/Dienst%20bevolkin

g/demo2006_hfdst8.pdf) 
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Figuur 1: Kaart met de statistische sectoren van Gent 
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Voor de omzetting van de geregistreerde adressen van de patiënten die zich presenteerden op 

de spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten in statistische sectoren, was het CRAB 

(Centraal Referentieadressenbestand) nodig. Dit werd bekomen via het Kabinet van de 

Vlaamse Minister van Volksgezondheid, Gezin en Welzijn met medewerking van Dr. S. 

Willems (Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg). De praktische 

uitvoering van de koppeling van de adressen van de patiënten aan het CRAB gebeurde op de 

vakgroep Sociale Geografie UGent bij Prof. Ph. De Maeyer en Dhr. B. De Wit.  

 

Het CRAB bevat een lijst van 2.25 miljoen huisnummers in Vlaanderen en hun positie op 

kaart. De gegevens zijn gestructureerd volgens het CRAB-uitwisselingsformaat. Ook de     

140 000 straatnamen in België zitten in het bestand, met voor Vlaanderen en Brussel een 

koppeling met de wegen. Wat het CRAB bijzonder maakt is dat het ook de geografische 

positie van deze adressen, de zogeheten adresposities, bevat. Van elk van de 2.25 miljoen 

huisnummers in Vlaanderen wordt in het CRAB een xy-coördinaat opgeslagen. Het CRAB 

beoogt in de eerste plaats de uitwisseling en kwaliteit van adresgegevens 

(http://www.agiv.be/gis/projecten/?catid=34). 

 

Alle adressen van de patiënten die zich aanmeldden op de spoedgevallendiensten van Gent 

werden rechtstreeks uit het patiëntendossier ingegeven in SPSS door de studenten. Van de 

patiënten die consulteerden op de huisartsenwachtposten werd het adres ingegeven door de 

wachtpostmedewerker. Door deze manuele invoering waren een aantal fouten geslopen in het 

bestand, waardoor 7 % van de ingegeven adressen niet correct waren. Deze fouten werden 

eruit gefilterd omdat ze niet konden worden teruggevonden in de straatnamenlijst van CRAB. 

Het grootste deel van deze fouten waren schrijffouten of andere schrijfwijzen van 

straatnamen. Deze fouten werden gecorrigeerd door twee studenten van het project met een 

programma ontworpen door Dhr. B. De Wit op basis van het CRAB. Er werd een lijst 

gemaakt met alle gemeenten, straten, nummers en bijhorende coördinaten. Het adres moest 

worden ingegeven waarna een lijst met alternatieven verscheen. Hieruit werd dan het juiste 

adres geselecteerd.  

In bijlage zit een lijst met de codes van de statistische sectoren van Gent (zie bijlage 1). 
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3. Atlas van achtergestelde buurten 
In 2001 ontwikkelde het Instituut voor Sociaal-Economische Geografie (ISEG) van de 

Katholieke Universiteit Leuven, in opdracht van de Vlaamse interprovinciale werkgroep 

sociale planning, de Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel. Deze atlas  

(= kansarmoedeatlas) is een actualisering van de Atlas van achtergestelde buurten van 1996 

en heeft als doel het lokaliseren van kansarme buurten. 

 

Het eerste deel van de atlas toont de stedelijke achterstelling in Vlaanderen en Brussel. Er 

werden variabelen gezocht die aansloten bij de variabelen van de atlas van 1996 en volgens 

dezelfde methode werden de achtergestelde buurten bepaald. Zo kon een hedendaagse 

typologie van achterstelling van de verschillende buurten vergeleken worden met de typologie 

van 1996. In het tweede deel van de atlas onderzoekt men de plattelandsachterstelling, welke 

in deze thesis niet van toepassing was.  

 

Om tot de gegevens van de stedelijke achterstelling in Vlaanderen en Brussel (2001) te 

komen, bekeek het ISEG op niveau van de statistische buurten een aantal relatieve gegevens 

met betrekking tot de hele bevolking of het ganse woningbestand van de buurt. Hiervoor werd 

gebruik gemaakt van gegevens uit een sociaaleconomische enquête. 

 

In de atlas van 1996 maakte men gebruik van 23 variabelen. Op basis van hun onderling 

verband werden hieruit zeven indicatoren geselecteerd, namelijk: alleenstaanden, arbeiders, 

woningen zonder klein comfort, inkomen, Marokkanen en Turken, vaste telefoon en 

werkzoekenden. Deze potentiële indicatoren van achterstelling werden ook gebruikt voor de 

atlas van 2001. De indicatoren werden niet afzonderlijk bekeken, maar wel de cumulatie van 

concentraties van mensen met deze indicatoren in een bepaald gebied. Hierdoor was er meer 

sprake van ruimtelijke concentratie van achterstelling. Buurten die minstens op vier 

indicatoren de drempelwaarden overschreden werden als achtergesteld beschouwd. 

 

De typologie van Vlaanderen en Brussel (2001), opgesteld door het ISEG, werd uiteindelijk 

verkregen door een clusteranalyse uit te voeren op de 7 indicatoren. Door deze analyse 

bekwam men 11 clusters en verkreeg men zo 11 types van achterstelling. De 514 

achtergestelde buurten werden in groepen van gelijklopende achterstelling verdeeld. Door het 

gebruik van de clustermethode kon er een duidelijk verschil tussen de types gemaakt worden, 
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waardoor er vaak bepaalde types van achterstelling geconcentreerd in bepaalde regio’s 

tevoorschijn kwamen bv. type 1 zwaarste achterstelling: komt alleen voor in Brussel; type 2 

zware achterstelling: komt alleen voor in grootsteden vnl. Brussel, Gent en Antwerpen; type 

10 mijnstreekachterstelling: de Limburgse ex-mijnstreek; type 7 en type 8 lichte 

achterstelling: in de regionale en kleinere steden. 

 

De statistische sectoren van Gent werden gekoppeld aan de typologie van de Atlas van 

achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel 2001. Deze koppeling werd tot stand 

gebracht met behulp van Dhr. Wim Peersman (Vakgroep Revalidatiewetenschappen en 

Kinesitherapie UGent). Men verkreeg zowel een afbakening van de achtergestelde buurten als 

een beeld van de achterstelling in Gent. Bijgevolg werden alleen de types van achterstelling 

die in Gent voorkomen (type 2, 5, 6, 7, 8 en 9) opgenomen in de studie. Of de patiënt al dan 

niet uit een achtergestelde buurt afkomstig was, gaf een idee van de sociale situatie van de 

buurt waarin de patiënt gehuisvest was.  

In bijlage zit de typologie van de achtergestelde buurten (zie bijlage 2). 

(http://geo.kuleuven.be/geography/projects/atlasdeprivednbh/) 

 

4. Afstand en tijd 
Aan de hand van het adres van de patiënten werd de afstand en de tijd berekend tot de plaats 

waar de patiënt heeft geconsulteerd. Bovendien werden ook de afstanden en tijden tot alle 

andere mogelijke aanmeldplaatsen berekend om vergelijking mogelijk te maken. Zo kon ook 

de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst en huisartsenwachtpost worden geïdentificeerd want 

de patiënt consulteert uiteraard niet altijd de dichtste aanmeldplaats. Bijgevolg werden er per 

patiënt zes afstanden en zes tijden vastgelegd. 

De afstanden en de tijden werden berekend met de online routeplanner Google Maps 

(maps.google.com). Deze site biedt een dienst aan om dit op een automatische manier te doen, 

zonder de adressen manueel te moeten ingeven. 

De afstand werd berekend volgens het kortste traject via de weg en weergegeven in meter. De 

tijd werd berekend volgens de snelste weg met de auto en uitgedrukt in seconden. Voor de 

analyse werd afstand omgezet in kilometers en tijd omgezet in minuten.  

Deze berekeningen werden uitgevoerd door Dhr. B. De Wit op de vakgroep Sociale Geografie 

UGent.  

 



 
 
 

 197 

5. Studiepopulatie 
Voor de analyse van dit deel van de thesis, werd de initiële dataset vernauwd aan de hand van 

verschillende variabelen. 

Ten eerste werd op basis van de statistische sector het onderzoeksgebied beperkt tot het 

wachtpostgebied van Gent. Het volledige wachtdienstgebied omvat: 9000 Gent; 9030 

Mariakerke (Gent); 9031 Drongen (Gent); 9032 Wondelgem (Gent); 9040 Sint-Amandsberg 

(Gent); 9041 Oostakker (Gent); 9042 Mendonk, Desteldonk, Sint-Kruis-Winkel (Gent); 9050 

Gentbrugge, Ledeberg (Gent); 9070 Destelbergen, Heusden (Destelbergen) en 9090 Melle, 

Gontrode (Melle). (http://www.hvg.be/wachtdienst/protocolakkoord.pdf)  

In principe vallen Zwijnaarde en Sint-Denijs-Westrem buiten deze voorgenoemde zone en 

heeft men daar een eigen wachtdienstregeling. Maar in de praktijk gebeurt het toch dat 

patiënten naar de huisartsenwachtposten van Gent bellen en er op consultatie komen, terwijl 

ze nochtans op de hoogte worden gesteld van de wachtdienstregeling van hun eigen 

gemeente. Bovendien komen deze patiënten ook de naar de spoedgevallendiensten in Gent. 

Vandaar dat ook deze twee gemeenten geïncludeerd werden.  

Door enkel de patiënten van het wachtdienstgebied te includeren werden 2 803 cases 

weggehaald uit de dataset (zie tabel 1). Hierdoor werd een unieke databank bekomen met alle 

zorgvragen in de agglomeratie Gent tijdens de geselecteerde weekends en feestdagen 

aangezien alle mogelijke aanmeldplaatsen in Gent (twee huisartsenwachtposten en vier 

spoedgevallendiensten) erin betrokken zijn.  

Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat er 123 missings waren in adres. Deze 

patiënten werden geschrapt, aangezien niet geweten is of ze al dan niet uit Gent afkomstig 

waren. 

 
Tabel 1: Vernauwing van de studiepopulatie 

Argument Aantal cases eruit Overblijvend aantal 

Totaal aantal in dataset  11 099 

Missings in adres 123 10 976 

Enkel agglomeratie Gent 2 680 8 296 

Enkel eerste contact 548 7 748 

Specifieke pathologie  25 7 723 

Huisbezoeken 1 638 6 085 
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Ten tweede werd alleen het eerste contact van iedere patiënt geïncludeerd. Een aantal 

patiënten consulteerde meerdere keren op dezelfde of een andere aanmeldplaats tijdens de 

registratieperiode. Aangezien dit een onderzoek op buurtniveau is, zou eenzelfde patiënt (die 

dus ook telkens uit dezelfde buurt komt) meer gaan doorwegen in de analyse dan anderen. 

Dus om de contacten onafhankelijk van elkaar te houden en de toetsen correct te kunnen 

uitvoeren werd enkel het eerste contact weerhouden. Bijgevolg vielen 548 cases weg. 

 

Ten derde werd rekening gehouden met de patiënten met een zeer specifieke pathologie die 

veel sneller naar spoed komen. Dit zijn patiënten met een bepaalde aandoening aan wie het 

advies wordt gegeven zich onmiddellijk op spoed te melden als er een verergering of 

complicatie van hun ziekte of behandeling optreedt (zie II algemene methode, punt 4). Deze 

patiënten werden tijdens de coderingen apart geregistreerd. Voor deze analyse zijn deze 

patiënten eruit gelaten aangezien ze niet het spontane zorggedrag vertonen zoals anderen. Dit 

betrof nog 25 gevallen. 

 

Ten slotte werd besloten om het echte spontane zorggebruik weer te geven, de huisbezoeken 

uitgaande van de huisartsenwachtposten (HWP) niet te includeren. Hierdoor kan specifiek de 

zorgkeuze worden onderzocht bij die populatie die zich actief moest verplaatsen naar de 

zorgverleningplaats. Het aantal huisbezoeken bedroeg 1 638.  

Bijgevolg bestond de totale onderzoekspopulatie van deze analyse uit 6 085 patiënten. 

 

Er is getracht om de ernst van de pathologieën enigszins in te schatten door eventueel de 

opnames in het ziekenhuis te gaan beschouwen als ernstig. Dit is geregistreerd voor de 

patiënten die op de spoedgevallendiensten consulteerden, maar niet voor de patiënten op de 

huisartsenwachtposten. Het zou mogelijk zijn dat zij na het HWP-bezoek toch nog werden 

opgenomen. Als indicator voor de ernst van de wachtpostgebruikers kon men de 

doorverwijzing naar een spoedopname als ernstig gaan beschouwen. Deze analyse kon echter 

niet meer gebeuren binnen het tijdsbestek van deze studie zodat er met de ernst geen rekening 

is gehouden bij de analyse. 

 

Er is in overweging genomen om eventueel ook de illegale patiënten niet mee te nemen in de 

analyse. Er was initieel een variabele voorzien tijdens de registratieperiode om aan te duiden 

welke patiënt illegaal was, maar de registratie hiervan bleek niet zo gemakkelijk aangezien 

deze informatie niet altijd voorhanden was. De illegale patiënten zitten dus wel in de dataset, 
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maar ze zijn niet te identificeren. De illegalen waren enkel te identificeren in het UZ Gent (9 

illegalen) en AZ Jan Palfijn (54 illegalen).  

Omdat deze informatie onvolledig is, werd besloten om voor deze analyse de geregistreerde 

illegalen wel te laten meetellen. 

 

6. Variabelen 
Naast de initieel geregistreerde variabelen (geslacht, leeftijd, vaste huisarts, achterstelling van 

de buurt, aanmeldplaats, dag/nacht, tijd en afstand) werden nog extra variabelen ingevoerd in 

het databestand. Deze werden berekend uit de variabelen “tijd” en “afstand” om een zo juist 

mogelijk resultaat te bekomen in de analyse van de invloed van de sociaaleconomische status 

van de patiënt op de keuze van het zorggebruik (HWP = huisartsenwachtpost/SGD = 

spoedgevallendienst). De nieuwe variabelen zijn: 

 

- afstand in meter tot de dichtste huisartsenwachtpost; dit werd bepaald door de afstanden, 

via de baan berekend, van de woning van de patiënt tot de twee huisartsenwachtposten, 

met elkaar te vergelijken; dezelfde variabele werd bepaald voor de spoedgevallendiensten; 

 

- tijd in seconden tot de dichtste huisartsenwachtpost; dit werd bepaald door de tijd, nodig 

om via de baan van de woning van de patiënt naar de twee huisartsenwachtposten te rijden 

(met de auto), met elkaar te vergelijken; dezelfde variabele werd bepaald voor de 

spoedgevallendiensten; 

 

- het verschil in afstanden tussen de dichtste huisartsenwachtpost en de dichtste 

spoedgevallendienst t.o.v. het adres van de patiënt; bij de negatieve getallen lag de 

huisartsenwachtpost het dichtst, bij de positieve getallen de spoedgevallendienst; deze 

variabele werd later omgezet in kilometer; 

 

- er werd een nieuwe variabele gemaakt door het verschil van de afstanden (in kilometer) 

tussen het adres van de patiënt tot de HWP en tot de SGD in drie categorieën in te delen: 
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Tabel 2: Indeling in categorieën van het verschil in afstanden 

Categorie Verschil afstanden Betekenis 
0 < of = -1 km patiënt woont het dichtst bij de HWP 
1 -0.99 km tot 1 km patiënt woont ongeveer even ver van de HWP 

als van de SGD 
2 = of > 1.01 km patiënt woont het dichtst bij de SGD 

 

- het verschil in tijd nodig om van het adres van de patiënt naar de dichtste 

huisartsenwachtpost en de dichtste spoedgevallendienst te rijden; bij de negatieve getallen 

was men het snelst bij de huisartsenwachtpost, bij de positieve getallen het snelst bij de 

spoedgevallendienst; deze variabele werd later omgezet in minuten; 

 

- er werd een nieuwe variabele gemaakt door het verschil in de tijd (in minuten) van het 

adres van de patiënt tot de HWP en tot de SGD in drie categorieën in te delen: 

 
Tabel 3: Indeling in categorieën van het verschil in tijd 

Categorie Verschil tijd Betekenis 
0 < of = -2 min patiënt bereikt het snelst de HWP 
1 -1.99 min tot 2min patiënt ligt in tijdspanne ongeveer even ver van 

de HWP als van de SGD 
2 = of > 2.01 min patiënt bereikt het snelst de SGD 

 

- afstand in meter tot de gekozen aanmeldplaats; 

 

- tijd in seconden nodig om de gekozen aanmeldplaats te bereiken; 

 

- is de geconsulteerde huisartsenwachtpost ook de dichtst gelegen huisartsenwachtpost; 

deze variabele werd berekend door de afstand (in meter) tot de gekozen aanmeldplaats af 

te trekken van de afstand (in meter) tot de dichtste huisartsenwachtpost; indien deze nul 

was, werd ervan uitgegaan dat de aanmeldplaats de dichtste huisartsenwachtpost was; 

dezelfde variabele werd berekend voor de spoedgevallendiensten; 

 

- is de geconsulteerde huisartsenwachtpost ook de snelst bereikbare huisartsenwachtpost; 

deze variabele werd berekend door de tijd (seconden) nodig om de gekozen aanmeldplaats 

te bereiken, af te trekken van de tijd (seconden) nodig om naar de snelst bereikbare 

huisartsenwachtpost te rijden; indien deze nul was, werd ervan uitgegaan dat de 
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aanmeldplaats de snelst bereikbare huisartsenwachtpost was; dezelfde variabele werd 

berekend voor de spoedgevallendiensten; 

 

- de leeftijd werd in 10 categorieën verdeeld, namelijk: 0-1 jaar; 1-4 jaar; 5-14 jaar; 15-24 

jaar; 25-34 jaar; 35-44 jaar, 45-54 jaar; 55-64 jaar; 65-74 jaar; 75-100 jaar; 

 
- aanmeldtijdstip werd verdeeld in 2 categorieën: dag (7 - 18.59 uur) en nacht (19 - 6.59 

uur). 

 

7. Analyse 
Vooreerst werd bekeken hoe groot het aantal patiënten per achtergestelde buurt was door 

middel van een frequentietabel. Bij het vergelijken van het aantal patiënten in de 

verschillende buurten van achterstelling, werd opgemerkt dat in de frequenties grote 

verschillen zaten. Aangezien in sommige types van achterstelling van buurten slechts een 

klein aantal patiënten zaten, kon er geen uitspraak gedaan worden over deze types van 

buurten. Daarom werden de buurten, die een sterke gelijkenis hadden qua achterstelling, 

samengenomen. De zeven buurten in Gent werden herverdeeld in vier buurten: niet 

achtergesteld, licht achtergesteld, matig tot gemiddeld achtergesteld en zwaar achtergesteld. 

Hierdoor verkreeg men voldoende cases in elk type van buurt. Daarna werd gezocht naar de 

samenhang van de graad van achterstelling van de buurt met de keuze in het zorggebruik aan 

de hand van een kruistabel. 

 

Om een zo juist mogelijk resultaat te bekomen, werden alle variabelen in het databestand 

afzonderlijk bekeken. De variabelen die het resultaat van de onderzoeksvraag mogelijks 

konden verstoren, werden geselecteerd op basis van literatuuronderzoek. Deze verstorende 

variabelen werden daarna verder in detail onderzocht via frequentie- en kruistabellen. De 

uiteindelijk gekozen variabelen zijn geslacht, leeftijd, vaste huisarts, afstand en dag/nacht. 

 

Het antwoord op de onderzoeksvraag werd bekomen door een multivariaat analyse uit te 

voeren. Dit gebeurde aan de hand van een logistische regressie analyse aangezien de 

“outcome” (afhankelijke variabele) SPHWP (huisartsenwachtpost = 0; spoedgevallendienst = 

1) een dichotome variabele is. Als verstorende factoren (onafhankelijke variabelen waarvoor 

gecontroleerd werd) werden het geslacht, de leeftijd, een vaste huisarts, de afstand en het 

tijdstip (dag/nacht) gekozen. Voor de afstand werden de resultaten gebruikt van het verschil 
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tussen de afstand van het adres van de patiënt tot de dichtste huisartsenwachtpost en tot de 

dichtste spoedgevallendienst, waardoor in 1 variabele twee afstanden verwerkt werden. De 

verstorende variabelen, geslacht (m/v), vaste huisarts vermeld (ja/nee) en tijdstip (dag/nacht), 

waren reeds categorische variabelen. Ook leeftijd en afstand werden verdeeld in categorieën 

en dusdanig in de analyse opgenomen (zie 4.6).  

Aangezien men het effect van de achterstelling van de buurten op het gebruik van de HWP en 

de SGD wou bekijken, werd de variabele “achterstelling van buurt” ook ingevoerd in de 

multivariaat analyse. Als referentiecategorieën werden gekozen: bij geslacht: vrouw; bij 

leeftijd: 0 tot 1 jaar; bij vaste huisarts vermeld: ja; bij afstand: categorie 0: < of = -1 km 

(woont het dichtst bij de HWP); bij tijdstip: dag (7 – 19 u); bij graad van achterstelling van de 

buurt: niet achtergesteld.  

 

 

RESULTATEN 

1. Descriptief 
1.1 Frequentie van patiënten die uit de verschillende buurten komen 
In deze tabel staat het zorggebruik weergegeven naargelang het type achterstelling van de 

buurt waaruit de patiënten komen. Dit zijn alle types van achterstelling uit de 

kansarmoedeatlas die voorkomen in Gent.  

  

Uit tabel 4 kan worden afgeleid dat personen die uit een niet-achtergestelde buurt komen 

procentueel gezien minder frequent de spoedgevallendienst (SGD) opzoeken in vergelijking 

met alle andere types van achterstelling (55.9 %). Het is niet zo dat er een geleidelijke stijging 

kan worden gezien in het gebruik van de SGD. Twee groepen springen in het oog, nl. de zeer 

licht achtergestelde arbeidersbuurt en de gemiddelde achtergestelde buurt. De zeer licht 

achtergestelde arbeidersbuurt heeft een hoog percentage spoedgebruikers (81.1 %) en de 

gemiddelde achtergestelde buurt een lager percentage spoedgebruikers (65.5 %) in 

vergelijking met de omringende groepen. Het is wel opvallend dat de patiënten uit de buurt 

met de zwaarste achterstelling ten opzichte van alle anderen het meest frequent de spoed 

opzoeken (83.9 %).    
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Tabel 4: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van de types van achterstelling van buurten (7 types) 

Plaats  
Buurt HWP Spoed 

 
Totaal 

Zware achterstelling Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

31 
16.1 % 
1.3 % 

161 
83.9 % 
4.3 % 

192 
100.0 % 
3.2 % 

Gemiddelde achtergestelde buurt Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

237 
34.5 % 
10.1 % 

450 
65.5 % 
12.1 % 

687 
100.0 % 
11.3 % 

Matige achterstelling met nadruk op lage 
inkomens, werkzoekenden en alleenstaanden 

Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

39 
26.0 % 
1.7 % 

111 
74.0% 
3.0% 

150 
100.0 % 
2.5 % 

Lichte achterstelling met nadruk op alleenstaanden Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

135 
28.4 % 
5.7 % 

341 
71.6 % 
9.1 % 

476 
100.0 % 
7.8 % 

Licht achtergestelde arbeidersbuurt Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

182 
29.4 % 
7.7 % 

438 
70.6 % 
11.8 % 

620 
100.0 % 
10.2 % 

Zeer licht achtergestelde arbeidersbuurt Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

10 
18.9 % 
0.4 % 

43 
81.1 % 
1.2 % 

53 
100.0 % 
0.9 % 

Niet achtergesteld 
 

Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

1 724 
44.1 % 
73.1 % 

2 183 
55.9 % 
58.6 % 

3 907 
100.0 % 
64.2 % 

Totaal Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

2 358 
38.8 % 
100.0 % 

3 727 
61.2 % 
100.0 % 

6 085 
100.0 % 
100.0 % 

HWP = huisartsenwachtpost 
Chi²: P < 0.001 
 
 

 
Figuur 2: Het percentage patiënten die naar HWP of Spoed gaan per type achterstelling (7 types) 



 
 
 

 204 

Zoals beschreven in de methode hebben wij deze types van achterstelling ingedeeld in 4 

bredere categorieën om zo een meer overzichtelijke analyse te kunnen maken. Bovendien 

wordt hierdoor het soms kleine aantal patiënten uit bepaalde buurten samengevoegd met 

andere zodat een grotere groep patiënten wordt bekomen. Hoe deze verbreding is gebeurd, 

staat in onderstaande tabel. 

 
Tabel 5: Verbreden van de types van achterstelling uit de kansarmoedeatlas 

Type achterstelling volgens kansarmoedeatlas Verbreden van de types achterstelling 
Zware achterstelling Zwaar achtergesteld 
Gemiddelde achtergestelde buurt 
Matige achterstelling met nadruk op lage inkomens, 
werkzoekenden en alleenstaanden 

Matig tot gemiddeld achtergesteld  

Lichte achterstelling met nadruk op alleenstaanden 
Licht achtergestelde arbeidersbuurt 
Zeer licht achtergestelde arbeidersbuurt 

Licht achtergesteld 

Niet-achtergesteld Niet achtergesteld 

 

Het aantal patiënten en de percentages in deze nieuwe categorieën bedragen: 

 
Tabel 6: Aantal patiënten en percentages in de nieuwe categorieën van achterstelling 

 
Buurt 

 
Aantal (N) 

 
Percent 

Zwaar achtergesteld 192 3.2 % 
Matig tot gemiddeld achtergesteld 837 13.8 % 
Licht achtergesteld 1 149 18.9 % 
Niet-achtergesteld 3 907 64.2 % 

Totaal 6 085 100 % 
 

64.2 % van de patiënten die zich aanmelden op HWP en spoed in Gent woont in een niet-

achtergestelde buurt; de overige 35.8 % komt uit een buurt met een zekere vorm van 

achterstelling waarvan de licht achtergestelde buurten de grootste groep vormen, en de zwaar 

achtergestelde buurten de kleinste groep.  

 

Vervolgens ziet het zorggebruik opgedeeld in deze laatste categorieën er uit als volgt:  
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Tabel 7: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van de types van achterstelling van buurten (4 types) 
Plaats  

Buurt HWP Spoed 
 

Totaal 

Zwaar achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

31 
16.1 % 
1.3 % 

161 
83.9 % 
4.3 % 

192 
100.0 % 
3.2 % 

Matig tot gemiddeld achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

276 
33.0 % 
11.7 % 

561 
67.0 % 
15.1 % 

837 
100.0 % 
13.8 % 

Licht achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

327 
28.5 % 
13.9 % 

822 
71.5 % 
22.1 % 

1 149 
100.0 % 
18.9 % 

Niet-achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

1 724 
44.1 % 
73.1 % 

2 183 
55.9 % 
58.6 % 

3 907 
100.0 % 
64.2 % 

Totaal Aantal  
% in Buurt 
% in Plaats 

2 358 
38.8 % 
100.0 % 

3 727 
61.2 % 
100.0 % 

6 085 
100.0 % 
100.0 % 

HWP = huisartsenwachtpost 
Chi²: P < 0.001 
 

In deze cijfers ziet men uiteraard dezelfde trend als in de eerste tabel. Er wordt een stijgende 

trend gezien in het spoedgebruik naargelang de achterstelling van de buurt groter wordt. Bij 

de patiënten uit de buurt met matige tot gemiddelde achterstelling is het gebruik van de 

spoedgevallendiensten echter opvallend lager dan bij de patiënten uit de buurt met lichte 

achterstelling. 

Figuur 3: Het percentage patiënten die naar HWP of Spoed gaan per type achterstelling (4 types) 
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1.2 Variabelen waarvoor gecontroleerd werd in het multivariaat model 
1.2.1 Geslacht 

Eerst wordt het gebruik van de spoedgevallendiensten (SGD) en de huisartsenwachtposten 

(HWP) bekeken in functie van het geslacht. Hieruit blijkt dat zowel de man als de vrouw 

frequenter naar de SGD gaat dan naar de HWP. De man zoekt nog iets frequenter een SGD op 

dan een vrouw (zie tabel 8). 
 

Tabel 8: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van het geslacht 

Plaats  
Geslacht HWP Spoed 

 
Totaal 

Man Aantal  
% in geslacht 
% in Plaats 

1 166 
36.7 % 
49.4 % 

2 012 
63.3 % 
54.0 % 

3 178 
100.0 % 
52.2 % 

Vrouw Aantal  
% in geslacht 
% in Plaats 

1 192 
41.0 % 
50.6 % 

1 715 
59.0 % 
46.0 % 

2 907 
100.0 % 
47.8 % 

Totaal Aantal  
% in geslacht 
% in Plaats 

2 358 
38.8 % 
100.0 % 

3 727 
61.2 % 
100.0 % 

6 085 
100.0 % 
100.0 % 

HWP = huisartsenwachtpost 
Continuïteitscorrectie: P < 0.001 
Missings: 0 

 

Vervolgens werd gekeken naar de verdeling volgens type van achterstelling van buurten 

tussen mannen en vrouwen. Uit de onderstaande tabel blijkt dat binnen elk type van 

achterstelling van buurten de geslachtverdeling vrij gelijk is. Er mag geen verband gelegd 

worden tussen het geslacht en de graad van achterstelling van buurt (P = 0.903). 
 

Tabel 9: De vier types van achterstelling van buurten in functie van het geslacht 

Geslacht  
Buurt Man Vrouw 

 
Totaal 

Zwaar achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Geslacht 

98 
51.0 % 
3.1 % 

94 
49.0 % 
3.2 % 

192 
100.0 % 
3.2 % 

Matig tot gemiddeld achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Geslacht 

446 
53.3 % 
14.0 % 

391 
46.7 % 
13.5 % 

837 
100.0 % 
13.8 % 

Licht achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Geslacht 

602 
52.4 % 
18.9 % 

547 
47.6 % 
18.8 % 

1 149 
100.0 % 
18.9 % 

Niet-achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Geslacht 

2 032 
52.0 % 
63.9 % 

1 875 
48.0 % 
64.5 % 

3 907 
100.0 % 
64.2 % 

Totaal Aantal  
% in Buurt 
% in Geslacht 

3 178 
52.2 % 
100.0 % 

2 907 
47.8 % 
100.0 % 

6 085 
100.0 % 
100.0 % 

Chi²: P = 0.903 
Missings: 0 
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1.2.2 De aanwezigheid van een vaste huisarts 
Het gebruik van de spoedgevallendiensten en huisartsenwachtposten werd bekeken in functie 

van het al dan niet beschikken over een vaste huisarts (gebruikte definitie voor vaste huisarts: 

zie 4.1). Tabel 8 toont aan dat meer dan 80 % van de patiënten die geen vaste huisarts hebben 

een spoedgevallendienst (SGD) opzoeken voor zorg. Van de patiënten die daarentegen wel 

een huisarts hebben, gaat slechts 56.8 % naar de SGD.  

 
Tabel 10: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van het hebben van een vaste huisarts 

Plaats  
Vaste huisarts HWP Spoed 

 
Totaal 

Neen Aantal  
% in Vaste huisarts 
% in Plaats 

194 
18.1 % 
8.2 % 

879 
81.9 % 
23.6 % 

1 073 
100.0 % 
17.6 % 

Ja Aantal  
% in Vaste huisarts 
% in Plaats 

2 164 
43.2 % 
91.8 % 

2 845 
56.8 % 
76.4 % 

5 009 
100.0 % 
82.4 % 

Totaal Aantal  
% in Vaste huisarts 
% in Plaats 

2 358 
38.8 % 
100.0 % 

3 724 
61.2 % 
100.0 % 

6 082 
100.0 % 
100.0 % 

HWP = huisartsenwachtpost 
Continuïteitscorrectie: P < 0.001 
Missings: 3 

 

Vervolgens werd gekeken naar de verdeling volgens type van achterstelling van buurten en  

het al dan niet beschikken over een vaste huisarts (vaste HA). Hieruit blijkt dat 83.6 % van de 

bewoners uit een niet-achtergestelde buurt een vaste huisarts heeft. Bij bewoners uit een licht 

achtergestelde en matig tot gemiddeld achtergestelde buurt is dit iets minder, doch niet veel. 

In de zwaar achtergestelde buurten daarentegen heeft maar 68.2 % van de patiënten een vaste 

huisarts. Er is een trend merkbaar: naarmate de graad van achterstelling van de buurt zwaarder 

wordt, daalt het percentage patiënten met een vaste huisarts (zie tabel 11). 
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Tabel 11: De vier types van achterstelling van buurten in functie van het hebben van een vaste huisarts 

Vaste HA  
Buurt Geen vaste 

HA 
Wel vaste 

HA 

 
Totaal 

Zwaar achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Vaste HA 

61 
31.8 % 
5.7 % 

131 
68.2 % 
2.6 % 

192 
100.0 % 
3.2 % 

Matig tot gemiddeld achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Vaste HA 

161 
19.2 % 
15.0 % 

676 
80.8 % 
13.5 % 

837 
100.0 % 
13.8 % 

Licht achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Vaste HA 

210 
18.3 % 
19.6 % 

938 
81.7 % 
18.7 % 

1 148 
100.0 % 
18.9 % 

Niet-achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Vaste HA 

641 
16.4 % 
59.7 % 

3 264 
83.6 % 
65.2 % 

3 905 
100.0 % 
64.2 % 

Totaal Aantal  
% in Buurt 
% in Vaste HA 

1 073 
17.6 % 
100.0 % 

5 009 
82.4 % 
100.0 % 

6 082 
100.0 % 
100.0 % 

Vaste HA = vaste huisarts  
Chi²: P < 0.001 
Missings: 3 

 

1.2.3 Leeftijdsverdeling  
Om de leeftijd te bestuderen werden de verschillende leeftijden opgedeeld volgens 

categorieën. Daarna werd per leeftijdscategorie ook gekeken naar het spoedgebruik en naar de 

verschillende types van achterstelling van de buurten. 

 

In alle leeftijdsgroepen ligt het gebruik van de spoedgevallendienst hoger dan het gebruik van 

de HWP. In vergelijking met de andere leeftijdsgroepen beslist de ouder of verzorger van de 

groep 1-4-jarigen minder snel om beroep te doen op de spoedgevallendiensten. De groep 75-

100-jarigen kiest het meest voor de SGD.  

Ongeacht de keuze van het zorgsysteem ziet men dat de leeftijdsgroep 25-34 jaar de grootste 

groep zorggebruikers zijn. Binnen de groep patiënten die naar de spoedgevallendienst (SGD) 

gaan, is de meerderheid tussen de 25-34 jaar oud. De kleinste groep SGD-gebruikers zijn de 

75-100-jarigen, aangezien dit een zeer beperkt aantal patiënten inhoudt (zie tabel 12). 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 209 

 
Tabel 12: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van de leeftijdscategorieën 

Plaats  
Leeftijdscategorieën HWP Spoed 

 
Totaal 

0-1 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

144 
43.6 % 
6.3 % 

186 
56.4 % 
5.0 % 

330 
100.0 % 
5.5 % 

1-4 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

377 
48.4 % 
16.4 % 

402 
51.6 % 
10.8 % 

779 
100.0 % 
12.9 % 

5-14 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

224 
35.8 % 
9.8 % 

401 
64.2 % 
10.8 % 

625 
100.0 % 
10.4 % 

15-24 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

300 
31.9 % 
13.1 % 

640 
68.1 % 
17.2 % 

940 
100.0 % 
15.6 % 

25-34 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

517 
40.1 % 
22.5 % 

772 
59.9 % 
20.7 % 

1 289 
100.0 % 
21.4 % 

35-44 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

310 
38.0 % 
13.5 % 

506 
62.0 % 
13.6 % 

816 
100.0 % 
13.6 % 

45-54 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

177 
34.1 % 
7.7 % 

342 
65.9 % 
9.2 % 

519 
100.0 % 
8.6 % 

55-64 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

124 
38.2 % 
5.4 % 

201 
61.8 % 
5.4 % 

325 
100.0 % 
5.4 % 

65-74 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

79 
35.4 % 
3.4 % 

144 
64.6 % 
3.9 % 

223 
100.0 % 
3.7 % 

75-100 jaar Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

45 
25.9 % 
2.0 % 

129 
74.1 % 
3.5 % 

174 
100.0 % 
2.9 % 

Totaal Aantal  
% in categorie 
% in Plaats 

2 297 
38.2 % 
100.0 % 

3 723 
61.8 % 
100.0 % 

6 020 
100.0 % 
100.0 % 

HWP = huisartsenwachtpost 
% in categorie = percentages in leeftijdscategorieën 
Chi²: P < 0.001 
Missings: 65 

 

In tabel 13 ziet men dat in elke leeftijdscategorie de meerderheid van de patiënten in een niet-

achtergestelde buurt woont. Het aantal patiënten daalt naarmate de graad van achterstelling 

van de buurt zwaarder wordt. Binnen elke buurt vormen de  25-34 jarigen de grootste groep. 
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Tabel 13: De 4 types van achterstelling van buurten in functie van de leeftijdscategorieën 

Achterstelling 
 

 
 
 
Leeftijdscategorieën 

Niet- 
achtergesteld 

Licht 
achtergesteld 

Matig tot 
gemiddeld 

achtergesteld 

Zwaar 
achtergesteld 

 
 
 

Totaal 

0-1  
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

198 
60.0 % 
5.1 % 

70 
21.2 % 
6.1 % 

46 
13.9 % 
5.6 % 

16 
4.8 % 
8.5 % 

330 
100.0 % 
5.5 % 

1-4 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

463 
59.4 % 
12.0 % 

160 
20.5 % 
14.0 % 

128 
16.4 % 
15.5 % 

28 
3.6 % 
14.8 % 

779 
100.0 % 
12.9 % 

5-14 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

392 
62.7 % 
10.1 % 

126 
20.2 % 
11.1 % 

89 
14.2 % 
10.8 % 

18 
2.9 % 
9.5 % 

625 
100.0 % 
10.4 % 

15-24 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

577 
61.4 % 
14.9 % 

175 
18.6 % 
15.4 % 

146 
15.5 % 
17.7 % 

42 
4.5 % 
22.2 % 

940 
100.0 % 
15.6 % 

25-34 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

811 
62.9 % 
21.0 % 

250 
19.4 % 
21.9 % 

183 
14.2 % 
22.2 % 

45 
3.5 % 
23.8 % 

1 289 
100.0 % 
21.4 % 

35-44 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

558 
68.4 % 
14.4 % 

137 
16.8 % 
12.0 % 

103 
12.6 % 
12.5 % 

18 
2.2 % 
9.5 % 

816 
100.0 % 
13.6 % 

45-54 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

337 
64.9 % 
8.7 % 

104 
20.0 % 
9.1 % 

68 
13.1 % 
8.2 % 

10 
1.9 % 
5.3 % 

519 
100.0 % 
8.6 % 

55-64 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

240 
73.8 % 
6.2 % 

49 
15.1 % 
4.3 % 

32 
9.8 % 
3.9 % 

4 
1.2 % 
2.1 % 

325 
100.0 % 
5.4 % 

65-74 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

154 
69.1 % 
4.0 % 

40 
17.9 % 
3.5 % 

23 
10.3 % 
2.8 % 

6 
2.7 % 
3.2 % 

223 
100.0 % 
3.7 % 

75-100 
jaar 

Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

135 
77.6 % 
3.5 % 

29 
16.7 % 
2.5 % 

8 
4.6 % 
1.0 % 

2 
1.1 % 
1.1 % 

174 
100.0 % 
2.9 % 

Totaal Aantal  
% in categorie 
% in achterst 

3 865 
64.2 % 
100.0 % 

1 140 
18.9 % 
100.0 % 

826 
13.7 % 
100.0 % 

189 
3.1 % 
100.0 % 

6 020 
100.0 % 
100.0 % 

% in categorie = percentages in leeftijdscategorieën 
Chi²: P < 0.001 
Missings: 65 

 

1.2.4 Afstand en tijd 
Voor de keuze tussen afstand en tijd, werd de analyse zowel met de afstand als met de tijd 

berekend. De twee variabelen bleken zeer sterk gecorreleerd. Er werd gekozen voor de 

afstand. De afstand (in kilometer) wordt gekenmerkt door de volgende parameters:  
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Tabel 14: Beschrijvende parameters van de afstand (in kilometer) 

Aantal  6 085 
Missing 0 
Gemiddelde 3.77 
Mediaan 3.34 
Standaard deviatie 2.63 
Minimum 0.03 
Maximum 28.13 
25e percentiel 2.04 
75e percentiel 4.89 
 

De verdeling van de afstanden ten opzichte van de consultatieplaats staan in de volgende 

grafiek. Hieruit blijkt dat de meeste mensen binnen een straal van 10 km rond de 

aanmeldplaatsen wonen. Het overgrote deel woont binnen een straal van 5 km.  

 
Figuur 4: Het aantal patiënten in functie van de afstand van de woonst tot de aanmeldplaats van de patiënt 
(grafiek) 
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Om de afstand verder te beschrijven, is gekeken naar het consultatiegedrag van de patiënten 

met een huisartsenwachtpost of een spoedgevallendienst het dichtst bij hun woonplaats. Uit 

tabel 15 blijkt dat van de patiënten voor wie een huisartsenwachtpost het dichtst bij hun 

woonplaats ligt, er slechts 41.5 % effectief een huisartsenwachtpost opzoekt. 58.5 % gaat naar 

een spoedgevallendienst.  

Van de patiënten die ongeveer even ver van een spoedgevallendienst als van een 

huisartsenwachtpost wonen, gaat 60.0 % naar de spoedgevallendiensten. 

Van de patiënten die het dichtst bij de spoedgevallendienst wonen, gaat 67.3 % er effectief 

naartoe. 

 
Tabel 15: Keuze HWP/SGD in functie van de afstand van de woning t.o.v. de HWP/SGD 

Plaats  
Afstand van de woning t.o.v. de HWP/SGD HWP SGD 

 
Totaal 

Woont dichtst bij 
HWP 

Aantal 
% in Afstand t.o.v. HWP/SGD 
% in Plaats 

411 
41.5 % 
17.4 % 

579 
58.5 % 
15.5 % 

990 
100.0 % 
16.3 % 

Woont ongeveer even 
ver van HWP/SGD 

Aantal 
% in Afstand t.o.v. HWP/SGD 
% in Plaats 

1 537 
40.0 % 
65.2 % 

2 306 
60.0 % 
61.9 % 

3 843 
100.0 % 
63.2 % 

Woont dichtst bij SGD Aantal 
% in Afstand t.o.v. HWP/SGD 
% in Plaats 

410 
32.7 % 
17.4 % 

842 
67.3 % 
22.6 % 

1 252 
100.0 % 
20.6 % 

Totaal Aantal  
% in Afstand t.o.v. HWP/SGD 
% in Plaats 

2 358 
38.8 % 
100.0 % 

3 727 
61.2 % 
100.0 % 

6 085 
100.0 % 
100.0% 

HWP = huisartsenwachtpost 
SGD = spoedgevallendienst 
Chi²: P < 0.001 
Missings: 0 
 

Ook werd gekeken of patiënten wel effectief naar de dichtst bijzijnde huisartsenwachtpost of 

spoedgevallendienst gaan. Van alle consultaties op de huisartsenwachtposten gaat 15.9 % van 

de patiënten niet naar de dichtstbijzijnde maar wel naar de meest veraf gelegen 

huisartsenwachtpost. 

Van alle patiënten die consulteerden op de spoedgevallendienst is slechts iets meer dan de 

helft (55.6 %) naar de dichtstbijzijnde spoedgevallendienst geweest (zie tabel 16). 
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Tabel 16: Frequentietabel aangaande de keuze van patiënt tussen de dichtste of de verdere consultatieplaats 

Consultatie dichtste of verdere HWP/SGD Consultatie HWP Consultatie SGD 
Gaan naar dichtste HWP/SGD Aantal 

% 
1 984 
84.1 % 

2 071 
55.6 % 

Gaan naar verdere HWP/SGD Aantal 
% 

374 
15.9 % 

1 656 
44.4 % 

Totaal Aantal 
% 

2 358 
100.0 % 

3 727 
100.0 % 

HWP = huisartsenwachtpost 
SGD = spoedgevallendienst 

 

1.2.5 Dag-nacht 
De invloed van het tijdstip (dag/nacht) op de keuze van de patiënt om naar de 

huisartsenwachtpost (HWP) of naar de spoedgevallendiensten (SGD) te gaan, werd 

onderzocht in de onderstaande kruistabel (tabel 17). Overdag kiest een kleine meerderheid 

van patiënten (53.2 %) om naar de SGD te gaan. ‘s Nacht gaat 76.2 % van de patiënten naar 

de SGD. Slechts 23.8 % consulteert dan op de HWP. Zowel op de HWP als op de SGD 

consulteert het grootste aantal patiënten overdag. 

 
Tabel 17: Het gebruik van HWP en Spoed in functie van dag/nacht 

Plaats  
Dag/nacht HWP Spoed 

 
Totaal 

Dag Aantal  
% in Dag/nacht 
% in Plaats 

1 854 
46.8 % 
78.6 % 

2 107 
53.2 % 
56.6 % 

3 961 
100.0 % 
65.1 % 

Nacht Aantal  
% in Dag/nacht 
% in Plaats 

504 
23.8 % 
21.4 % 

1 618 
76.2 % 
43.4 % 

2 122 
100.0 % 
34.9 % 

Totaal Aantal  
% in Dag/nacht 
% in Plaats 

2 358 
38.8 % 
100.0 % 

3 725 
61.2 % 
100.0 % 

6 083 
100.0 % 
100.0 % 

HWP = huisartsenwachtpost 
Continuïteitscorrectie: P < 0.001 
Missings: 2 

 
Vervolgens werd gekeken naar de verdeling volgens type van achterstelling van buurten 

tussen het consulteren van de huisartsenwachtpost of de spoedgevallendienst ’s nachts of 

overdag. Tabel 18 toont aan dat naarmate de graad van achterstelling van de buurt zwaarder 

wordt, het percentage patiënten overdag vermindert. ’s Nachts stijgt het percentage patiënten 

naarmate de graad van achterstelling van de buurt zwaarder wordt. In elk type van 

achterstelling van buurt consulteert de meerderheid van de patiënten overdag. 
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Tabel 18: De 4 types van achterstelling van buurten in functie van dag/nacht 

Dag/nacht  
Buurt Dag Nacht 

 
Totaal 

Zwaar achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Dag/nacht 

99 
51.6 % 
2.5 % 

93 
48.4 % 
4.4 % 

192 
100.0 % 
3.2 % 

Matig tot gemiddeld achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Dag/nacht 

483 
57.7 % 
12.2 % 

354 
42.3 % 
16.7 % 

837 
100.0 % 
13.8 % 

Licht achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Dag/nacht 

707 
61.5 % 
17.8 % 

442 
38.5 % 
20.8 % 

1 149 
100.0 % 
18.9 % 

Niet-achtergesteld Aantal  
% in Buurt 
% in Dag/nacht 

2 672 
68.4 % 
67.5 % 

1 233 
31.6 % 
58.1 % 

3 905 
100.0 % 
64.2 % 

Totaal Aantal  
% in Buurt 
% in Dag/nacht 

3 961 
65.1 % 
100.0 % 

2 122 
34.9 % 
100.0 % 

6 083 
100.0 % 
100.0 % 

Chi²: P < 0.001 
Missings: 2 

 

2. Bivariate en multivariate analyse 
Bij deze analyse wordt vertrokken van de nulhypothese: hoe groter de graad van 

achterstelling van de buurt, hoe eerder geneigd om op een spoedgevallendienst te consulteren.  

De afhankelijke variabele in dit model is spoedgebruik. De odds ratio (OR) geeft dus de odds 

weer dat de patiënt op een spoedgevallendienst consulteert.  

In dit model werd de groep van de niet-achtergestelde buurten gebruikt als referentiecategorie. 

Deze odds ratio is gelijk gesteld aan 1 (OR = 1) en de odds ratios van de andere types van 

achterstelling zijn telkens berekend ten opzichte van deze referentiecategorie.  

 

Eerst werd bivariaat gekeken hoe de odds ratio’s voor spoedgebruik zich verhouden binnen de 

verschillende graden van achterstelling, zonder controle van eventuele verstorende variabelen. 

Vervolgens werd een logistische regressie uitgevoerd eveneens met spoedgebruik als 

afhankelijke variabele. In dit model werd gecontroleerd voor vijf variabelen: geslacht, leeftijd, 

de afstand, de aanwezigheid van een vaste huisarts en het tijdstip (dag/nacht). Dit zijn de 

variabelen die in het descriptieve deel van deze studie (zie 5.1.2) reeds werden onderzocht in 

kruistabellen en bleken enige invloed te hebben op de zorgkeuze. 

 

Wanneer het bivariate en multivariate model met elkaar worden vergeleken, blijkt er niet zo 

veel verschil voor te komen (zie onderstaande tabel). Dit wil zeggen dat de vijf factoren 



 
 
 

 215 

waarvoor gecontroleerd werd in het multivariate model (geslacht, leeftijd, afstand, vaste 

huisarts en dag/nacht) geen grote invloed hebben op het consultatiegedrag van de patiënt. 

Bijgevolg kan men stellen dat de graad van achterstelling van de buurt wel degelijk 

samenhang vertoont met de keuze van de zorgverleningplaats.  

 

Als het multivariate model wordt beschouwd (tabel 19), dan ziet men dat de odds ratio voor 

de licht achtergestelde buurt 2.02 (95 % CI: 1.74-2.35) bedraagt. Iemand die uit een licht 

achtergestelde buurt komt, heeft dus dubbel zo veel de neiging om te consulteren op de 

spoedgevallendienst. Wat betreft de matig tot gemiddeld achtergestelde buurt is de odds ratio 

1.57 (95 % CI: 1.33-1.86) . Ook hier is er dus een grotere odds dat men uit deze buurt zal 

consulteren op de spoedgevallendienst.  

Het meest opvallend is de odds ratio voor de zwaar achtergestelde buurt, deze bedraagt 3.85 

(95 % CI: 2.52-5.89).  Een bewoner uit deze buurt gaat dus bijna 4 keer frequenter naar een 

spoedgevallendienst dan iemand die uit een niet-achtergestelde buurt komt. 

Er kan dus een samenhang worden gevonden tussen het spoedgebruik en de graad van 

achterstelling van de buurt waar de patiënt woont. Bij de zwaar achtergestelde buurten blijkt 

deze samenhang nog sterker aanwezig.  

 

Bij deze analyse is de P-waarde steeds significant. Het 95 % betrouwbaarheidsinterval (95 % 

CI) is steeds groter dan 1. De aantallen (N) van de bivariate en multivariate analyse 

verschillen een beetje. Dit komt door de controlevariabelen in de multivariate analyse. 

Wanneer er een missing is in één van de controlevariabelen, dan wordt deze patiënt niet 

meegerekend in het model. Zoals gebleken uit het bovenstaande (zie 5.1.2) zijn de missings 

vooral gesitueerd bij de leeftijd (65 missings), bij vaste huisarts (3 missings) en bij dag/nacht 

(2 missings). Dit geeft een totaal van 70 missings. Vandaar dat het aantal cases bij de 

multivariate analyse minder bedraagt dan in de bivariate analyse.  
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Tabel 19: Bivariate en multivariate analyse 

 
 
 

 
Bivariate analyse 

 

 
Multivariate analyse* 

 
Buurt 

 
N 

 
OR (95% CI) 

 
P 

 
N 

 
OR (95% CI) 

 
P 

 
Niet-achtergesteld 
 
Licht achtergesteld 
 
Matig tot gemiddeld 
achtergesteld 
 
Zwaar achtergesteld 
 

 
3 907 
 
1 149 
 
837 
 
 
192 
 

 
1.00 
 
1.99 (1.72-2.29) 
 
1.61 (1.37-1.88) 
 
 
4.10 (2.78-6.06) 
 

< 0.001 
 
 
< 0.001 
 
< 0.001 
 
 
< 0.001 
 

 
3 861 
 
1 139 
 
826 
 
 
189 

 
1.00 
 
2.02  (1.74-2.35) 
 
1.57 (1.33-1.86) 
 
 
3.85 (2.52-5.89) 

< 0.001 
 
 
< 0.001 
 
< 0.001 
 
 
< 0.001 
 

* Gecontroleerd voor geslacht, leeftijd, afstand, vaste huisarts en dag/nacht 

 

 

DISCUSSIE 

1. Discussie van de resultaten 
Dit onderzoek gebeurde op een unieke dataset waarbij alle spontane zorgvragen in Gent 

tijdens een gerandomiseerde periode werden geregistreerd. Dit maakt het mogelijk om een 

aantal karakteristieken te beschrijven van de gebruikers van de spoedgevallendiensten (SGD) 

en de huisartsenwachtposten (HWP).  

Deze studie is vertrokken van de hypothese dat de sociaaleconomische status een zekere 

samenhang zal vertonen met de keuze tussen het gebruik van de spoedgevallendiensten of 

huisartsenwachtposten. Er wordt verondersteld, hoe groter de achterstelling van de buurt, hoe 

groter de neiging om een spoedgevallendienst op te zoeken De bevinding dat achterstelling 

meer gebruik van spoedgevallendiensten gaf, was reeds aangetoond in een studie van 

Drummond et al. (2000).  

 

Uit het resultaat van het multivariaat model blijkt dat de achterstelling van de buurt wel 

degelijk samenhangt met de zorgkeuze van de patiënt. Het model is uitgegaan van het gebruik 

van de spoedgevallendiensten met de niet-achtergestelde buurten als referentiecategorie. Ten 

opzichte van deze referentiecategorie blijkt dat achterstelling van de buurt algemeen een 

groter gebruik van de spoedgevallendiensten geeft. Als men de graden van achterstelling van 

de buurten bekijkt, dan valt op dat de mensen uit de zwaar achtergestelde buurten tot bijna 

vier keer meer de neiging hebben een spoedgevallendienst op te zoeken in vergelijking met de 

mensen uit een niet-achtergestelde buurt. In de tussencategorieën licht en matig tot gemiddeld 
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achtergesteld is de keuze van gebruik van de spoedgevallendienst (SGD) relatief gelijk. 

Hierbij is de odds om op een SGD te consulteren respectievelijk 2.02 keer en 1.57 keer groter 

ten opzichte van de referentiecategorie. Opvallend is dat de odds bij de licht achtergestelde 

buurten net iets hoger is dan bij de matig tot gemiddeld achtergestelde buurten. Dit resultaat is 

niet volgens de verwachting dat er een stijgende trend zou zijn naarmate er meer 

achterstelling van de buurt is. 

 

Als mogelijke oorzaken waarom achterstelling samenhang vertoont met de keuze van het 

zorggebruik kan men een aantal hypothesen formuleren. Er kan een probleem van 

toegankelijkheid zijn tot de zorgverlening tijdens de week. Er kan een perceptie zijn bij de 

patiënten dat men op de spoedgevallendienst minder of niet moet betalen én niet onmiddellijk. 

Als men naar een huisartsenwachtpost gaat moet men wel onmiddellijk betalen. Een 

bedenking hierbij is dat in Gent bijna alle huisartsen op de huisartsenwachtposten het 

derdebetalers systeem toepassen. Hierdoor moet de patiënt enkel het remgeld (enkele euro’s) 

betalen voor de consultatie. De vraag is wel in hoeverre de patiënt hiervan op de hoogte is. 

Bovendien zijn de huisartsenwachtposten misschien niet goed gekend in deze 

bevolkingsgroep omdat de campagnes hen minder goed bereiken. Het feit van een vaste 

huisarts te hebben kan ook een rol spelen, want de wachtposten worden daar meestal  kenbaar 

gemaakt. In de literatuur werd immers reeds aangetoond dat patiënten die geen vaste huisarts 

hadden of er geen goede relatie mee hadden, frequenter een spoedgevallendienst opzochten 

(MacLean et al., 1999) (Drummond et al., 2000). Ook kan men denken dat men op een 

spoedgevallendienst onmiddellijk bediend wordt, wat in realiteit niet altijd mogelijk is.  

 

Uit de descriptieve resultaten was vooral de afstand van de woonplaats van de patiënt tot de 

aanmeldplaatsen een interessante variabele. Deze analyses gebeurden echter enkel univariaat 

waardoor men voorzichtig moet zijn om hieruit conclusies te trekken. 

Uit de resultaten van de afstand blijkt dat de meeste patiënten vrij dicht bij een aanmeldplaats 

wonen. Het grootste aantal woont binnen een straal van 10 km, waarvan de meerderheid zelfs 

binnen een straal van 5 km tot een spoedgevallendienst of huisartsenwachtpost. Hierbij moet 

men wel rekening houden dat in Gent sommige zorgverleningplaatsen vrij dicht bij elkaar 

liggen waardoor de afstand aanzienlijk minder van belang is in deze gevallen. Het betreft hier 

AZ Jan Palfijn en de huisartsenwachtpost Martelaarslaan en ook AZ Sint-Lucas en de 

huisartsenwachtpost Baudelokaai. 
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Er werd onderzocht of de patiënt naar de dichtste aanmeldplaats ging of niet. Wanneer een 

huisartsenwachtpost het dichtst was, bleek slechts 41.5 % effectief te consulteren op de HWP, 

wat betekent dat de grote helft naar de verder gelegen spoedgevallendienst ging. Wanneer 

echter een spoedgevallendienst (SGD) het dichtst bij hun woonplaats lag, dan ging 67.3 % 

naar de SGD en de anderen naar de huisartsenwachtpost. Van de patiënten die ongeveer even 

dicht bij een spoedgevallendienst dan bij een huisartsenwachtpost wonen, gaat 60 % naar een 

SGD. Dit is toch een opvallend verschil. Men moet er echter rekening mee houden dat er in 

Gent vier spoedgevallendiensten zijn en maar twee huisartsenwachtposten.  

 

2. Beperkingen van de studie 
Bij deze analyse werd het domicilieadres van de patiënt gebruikt om de afstanden en de tijden 

tot de zorgverleningplaatsen te berekenen. Echter niet alle patiënten zijn van thuis vertrokken 

vooraleer ze zich aanmeldden voor zorgverlening. Sommige patiënten kunnen evengoed op 

bezoek geweest zijn bij een familielid of vrienden, iets tegengekomen zijn op straat of op een 

ander adres wonen dan hun domicilieadres.  

Studenten op kot te Gent werden niet gebruikt in de studiepopulatie indien hun domicilieadres 

buiten Gent lag. Maar aangezien de registraties tijdens de weekends en feestdagen gebeurden, 

zullen er niet zoveel studenten geconsulteerd hebben. We kunnen immers veronderstellen dat 

ze tijdens het weekend niet aanwezig zijn in Gent. 

 

Zoals aangegeven in de methode (4.5 Studiepopulatie) waren er 123 missings in adres in de 

initiële dataset na registratie. Deze patiënten werden niet meegenomen in de analyse omdat 

van hen niet geweten is of ze in Gent wonen of niet. Hieronder vallen o.a. de daklozen en 

mensen uit het buitenland.  

Er dient ook vermeld te worden dat de patiënten die uit Sint-Denijs-Westrem of Zwijnaarde 

kwamen, meegenomen zijn in deze analyse, terwijl ze buiten het wachtdienstgebied van Gent 

vallen. Deze twee gemeenten hebben eigenlijk een eigen huisartsenwachtdienst, maar als ze 

naar de huisartsenwachtposten van Gent bellen, mogen ze er toch op consultatie komen. Dit 

betekent dat slechts een deel van de zorgvragen uit deze twee gemeenten werd geregistreerd 

in deze studie. Deze patiënten consulteren echter wel op de spoedgevallendiensten van Gent. 

 

Wat betreft de afstanden en tijden die werden berekend, moet worden rekening gehouden met 

het feit dat de zes aanmeldplaatsen mooi verspreid maar toch vrij dicht bij elkaar liggen in 
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Gent. Dit maakt dat de afstand van de woonplaats van een patiënt tot een spoedgevallendienst 

of huisartsenwachtpost nooit echt groot is. De afstand werd wel berekend via de weg. 

Voor de tijd die de patiënt nodig had om de zorgverleningplaats te bereiken, werd de tijd met 

de auto berekend. Er werd niet geregistreerd met welk vervoermiddel de patiënt is gekomen, 

dus is er vanuit gegaan dat de meeste patiënten werden gevoerd of zelf reden met de auto. Er 

zijn echter ook patiënten die met een ander vervoermiddel de spoedgevallendienst of 

huisartsenwachtpost bereiken, bv. bus, tram, fiets of te voet. Bij deze patiënten kan de reistijd 

uiteraard afwijken van de tijd die wij berekenden met de auto. Bovendien is hierbij ook geen 

rekening gehouden met het tijdstip van de verplaatsing. Het verkeer kan verschillend zijn 

afhankelijk van het tijdstip overdag of ‘s nachts. Tijdens het spitsuur, wanneer er vaker 

opstoppingen zijn, zal een patiënt er uiteraard langer over doen om zijn bestemming te 

bereiken. 

 

De indeling in achtergestelde buurten is een veralgemening. Dit is gebaseerd op bepaalde 

karakteristieken van de buurt, maar uiteraard is niet iedereen in de buurt even “achtergesteld”. 

Er zullen gezinnen zijn die wel in een achtergestelde buurt wonen maar er eigenlijk beter aan 

toe zijn. Een goede bijkomende indicator zou de code gerechtigde geweest zijn (zie algemene 

methode, punt 7), maar deze code werd onvoldoende geregistreerd waardoor ze niet kon 

worden meegenomen in deze studie. 

 

Tijdens de logistische regressie was één van de variabelen waarop gecontroleerd werd de 

aanwezigheid van een vaste huisarts. Normaal gezien wordt dit systematisch nagevraagd aan 

de patiënt wanneer deze consulteert op de spoedgevallendienst of huisartsenwachtpost. 

Hierdoor werd aangenomen dat, als er geen huisarts in het dossier vermeld stond, de patiënt 

ook effectief geen vaste huisarts had. Waar wij echter geen zicht op hebben is de 

mogelijkheid dat men dit af en toe vergeet na te vragen of op te nemen in het dossier. 

 

Een andere beperkende factor van deze studie is de onmogelijkheid om te controleren op de 

ernst van de pathologie waarmee de patiënt zich aanbiedt. De ICPC-2 methode (zie algemene 

methode, punt 5) om pathologieën te coderen laat dit niet toe. Er wordt verwacht dat patiënten 

met banale klachten eerder consulteren op de huisartsenwachtposten en patiënten met ernstige 

pathologie of trauma sneller naar de spoedgevallendiensten gaan. In realiteit is dit echter niet 

steeds zo (zie Partim IV. Beschrijvende statistiek van de epidemiologie en de determinanten 

van het zorggebruik). Er zijn een aantal manieren gezocht om de ernst van de pathologie toch 
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in kaart te kunnen brengen, maar aangezien er geen bestaande classificaties gevonden zijn, is 

dit wegens tijdsgebrek niet meegenomen in de analyse.  

 

Een algemene factor waarmee moet rekening gehouden worden bij het uitvoeren van een 

logistische regressie, is het feit dat er nog andere onbekende verstorende variabelen een 

invloed kunnen hebben op het resultaat. 

Wat de resultaten betreft, wordt aangetoond dat er neiging is tot frequenter spoedgebruik 

wanneer de patiënt uit een buurt komt die meer achtergesteld is. Er wordt echter geen 

stijgende trend waargenomen bij de licht achtergestelde en matig tot gemiddeld achtergestelde 

buurten. Er moet worden in acht genomen dat het verbreden van categorieën van 

achterstelling (zie tabel 5) hier eventueel een invloed kan op gehad hebben. 

 

3. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
Tot slot zouden we graag aanhalen welke verfijningen of onderzoeken nog kunnen gebeuren 

in aansluiting van deze studie.  

Wat betreft het multivariaat model kan nog een mogelijks verstorende factor worden 

toegevoegd die de ernst van de pathologie van de patiënt die zich aanmeldt weergeeft. 

Wegens tijdsgebrek was dit in deze studie niet mogelijk. Een suggestie om de ernst van de 

pathologie in te schatten op de spoedgevallendiensten is te gaan kijken of de patiënt al dan 

niet is opgenomen, waarbij opname aangeeft dat de pathologie ernstig was. Op de 

huisartsenwachtposten kan men gaan kijken of de patiënt al dan niet is doorverwezen naar een 

spoedgevallendienst en dit als een patiënt met een ernstige pathologie gaan beschouwen. 

 

In dit onderzoek werd gekeken naar achterstelling op niveau van buurten. Men kan dit echter 

moeilijk gaan veralgemenen op individuniveau. Om toch enigszins te controleren voor 

hoeveel patiënten deze achterstelling opgaat, kan men de correlatie nagaan tussen code 

gerechtigde en de graad van achterstelling. Deze code geeft namelijk een indicatie van het 

inkomen van de patiënt ( < of > €13 000,00 / jaar). Hierdoor kan men inschatten of de patiënt 

effectief een graad van achterstelling heeft.  

Een meer ideale setting zou een prospectieve studie zijn waarbij, tijdens of na de consultatie, 

de patiënt wordt bevraagd over zijn sociaaleconomische situatie. Deze vragen betreffen dan 

bv. het opleidingsniveau, het inkomen, de sociale situatie,…  
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De leeftijden van de patiënten werden hier opgedeeld in categorieën. Om een juister resultaat 

te bekomen rond de invloed van de leeftijd op het spoedgebruik, kan men nakijken in welke 

mate de leeftijdssamenstelling van de bestudeerde populatie overeenkomt met de 

bevolkingspiramide. Vindt men bv. dat een bepaalde leeftijdscategorie meer gebruik maakt 

van de spoedgevallendiensten, dan dient dit uiteraard in perspectief te worden geplaatst van 

het aandeel van deze leeftijdsgroep in de bevolkingspiramide.  

Bovendien zou men bij deze leeftijden ook kunnen rekening houden met de 

levensverwachting en de uitkomsten hiervoor corrigeren. Uit de huidige resultaten zou men 

kunnen afleiden dat naarmate de patiënten ouder worden, ze uit een minder achtergestelde 

buurt komen. Wanneer men dit gegeven uit een omgekeerd perspectief zou bekijken, zou men 

kunnen stellen dat beter begoede mensen gezonder leven en minder ziektes hebben waardoor 

ze ook langer leven.  

 

Men kan nog een aantal analyses bedenken die ook interessant zouden zijn om uit te voeren 

op deze data. Hieronder worden een aantal suggesties gegeven. 

De registratieperiode van dit onderzoek bestond uit een gans jaar. Men zou kunnen kijken of 

er tijdens dat jaar, bv. afhankelijk van het seizoen, een bepaalde verandering is in het 

zorggebruik binnen de verschillende groepen van achtergestelde buurten.  

Dit onderzoek heeft zich beperkt tot de patiënten die binnen het wachtdienstgebied Gent 

woonden. Men kan tevens onderzoeken of er een trend is in het zorggebruik versus 

achterstelling van de buurten bij patiënten die buiten het huidige studiegebied wonen. 

In de literatuur zijn studies beschreven die het verschil in zorggebruik nagaan tussen 

stedelijke en landelijke gebieden. Dit kan in principe ook worden onderzocht op deze dataset. 

Voor deze analyse werd enkel het eerste contact van iedere patiënt weerhouden. Er zijn echter 

patiënten die meerdere keren hebben geconsulteerd tijdens de registratieperiode. Men kan nog 

nagaan in hoeverre er een samenhang is met frequent zorggebruik in het weekend en 

achterstelling van de buurt. 

In bepaalde literatuurstudies wordt aangegeven dat mensen met een lagere 

sociaaleconomische status vaker worden opgenomen in het ziekenhuis. Het zou interessant 

zijn om de graad van achterstelling te gaan bekijken in de subgroep van de patiënten uit deze 

studiepopulatie die zijn opgenomen in het ziekenhuis. 

 

Steunend op de resultaten van deze studie hadden we graag volgende suggestie gedaan voor 

beleidsmakers betreffende het gebruik van spoedgevallendiensten. Er is namelijk gebleken dat 
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een groep patiënten uit achtergestelde buurten de spoedgevallendiensten (SGD) opzoeken 

voor zorg. Indien men maatregelen zou treffen rond optimalisatie van de SGD zou het kunnen 

dat deze mensen uit de boot vallen en de toegang tot zorg wordt verminderd of ontzegd. 

Hierbij denken we bv. aan veranderingen in het betalingssysteem (Gourbin et al., 2005). 

Zoals eerder in de discussie aangehaald, kan het zijn dat de informatie rond het bestaan en het 

betalingssysteem van de huisartsenwachtposten, de mensen uit achtergestelde buurten minder 

goed bereikt. Er kan bijgevolg worden gezocht naar alternatieve manieren om deze populatie 

beter te informeren.  

 

 

CONCLUSIE 

Dit onderzoek toont aan dat er effectief een samenhang bestaat tussen het gebruik van 

spoedgevallendiensten en de mate van achterstelling van de buurt waarin de patiënt woont. Er 

werd waargenomen dat mensen uit een zwaar achtergestelde buurt tot vier keer meer de 

neiging hadden een spoedgevallendienst op te zoeken in vergelijking met de populatie uit een 

niet-achtergestelde buurt. 

In dit studiegebied is echter nog veel onderzoek mogelijk. In de analyse kan men het 

spoedgebruik gaan corrigeren voor de ernst van de pathologie en de huidige 

bevolkingspiramide. Bovendien werd deze studie uitgevoerd op buurtniveau, maar een meer 

ideale setting zou een prospectieve studie zijn op individuniveau. 

Als praktijkgerichte aanbevelingen wordt voorgesteld om informatie te verschaffen aan de 

algemene bevolking, en meer specifiek aan de lagere sociale klassen, over het bestaan van de 

huisartsenwachtposten en het betalingssysteem. Verder kunnen manieren worden gezocht om 

mensen uit een achtergestelde buurt beter te bereiken. Als er maatregelen worden getroffen 

rond de optimalisatie van spoedgevallendiensten (bv. veranderingen in het betalingssysteem) 

moet men er mee rekening houden dat de toegang tot zorg voor mensen uit achtergestelde 

buurten niet wordt ontzegd. 
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Bijlage 1: De codes van de statistische sectoren van Gent (achtergestelde buurten zijn 
vetgedrukt) 
Sector- 
code 

GEMEENTE 
OUDE GEMEENTE 
(OF DEELGEMEENTE) 
STATISTISCHE SECTOR 

Sector- 
code 

GEMEENTE 
OUDE GEMEENTE 
(OF DEELGEMEENTE) 
STATISTISCHE SECTOR 

  GENT B433 STEENAKKER 
A GENT CENTRUM B443 NIEUW GENT 
A00- KUIP B452 SINT-ALOIS 
A01- SINT-JACOBS B472 GROOTHANDELSMARKT 
A02- KOUTER C GENT MUIDE-SIFFERDOK 
A03- PATERSHOL C710 AFRIKALAAN 
A040 BRIEL C72- MUIDEBRUG 
A05- BEGIJNHOFDRIES C772 VORMINGSSTATION OOST 
A10- SINT-MACHARIUS C800 MUIDE 
A13- HEERNIS C811 MEULESTEDE 
A20- GENT-CENTRUM-ZUID C832 PORT ARTHUR 
A21- VISSERIJ C870 DARSEN 
A221 BRUSSELSE POORT D OOSTAKKER 
A23- ZUIDPARK D001 OOSTAKKER CENTRUM 
A24- DIERENTUIN D012 WITTEWALLE 
A31- NEDERKOUTER D023 MAGER GOED 
A321 SINT-PIETERS D032 WALPUT 
A33- HEUVELPOORT D084 DRIE ZWAANTJES 
A342 CITADELPARK D091 OOSTAKKERVELD 
A35- STATION D10- LOURDES 
A40- GANZENDRIES D181 KRIJTE 
A410 PATIJNTJE D190 SCHANSAKKER 
A42- NEERMEERSEN D212 GOEDLEVENSTRAAT 
A45- GROENE VALLEI D41- J.F.KENNEDYLAAN 
A46- BLAARMEERSEN D471 TEXACO 
A50- DRONGENSTEENWEG D50- DESTELDONK-DORP 
A51- MALEM D58- ZAFFELARE 
A521 BRUGSE POORT D59- DESTELDONK - VERSPR. BEW. 
A531 ROOIGEM D60- SINT-KRUIS-WINKEL 
A542 GROENDREEF D610 TER DONK 
A60- VOORMUIDE D670 RODENHUIZE 
A62- HAM D69- MENDONK 
A63- TOLHUIS D77- ROSTIJNE 
A64- BLAISANTVEST E SINT-AMANDSBERG 
A711 EKKERGEM E00- SINT-AMANDSBERG CENTRUM 
A722 BIJLOKE E01- SINT-BAAFSKOUTER 
A731 GALGENBERG E021 GROOT BEGIJNHOF 
A742 PEKELHARING E031 SYNGEMKOUTER 
A801 WONDELGEMSTRAAT E042 SCHELDESTRAAT 
A812 RABOT E052 ROZEBROEKEN 
A873 RABOT STATION E10- WESTVELD-KERN 

B GENT ZUID E19- 
WESTVELD –VERSPREIDE 
BEWONING 

B12- OVER DE MEERSSTRAAT E201 OUDE BAREEL-KERN 
B301 SINT-PIETERS - AALST E222 ACHTENDRIES 
B312 DE SMET - DE NAEYER E283 VOORDESTRAAT 
B321 KAUWPLEIN E29- OUDE BAREEL 
B331 DE STERRE E31- SCHELDEOORD 
B342 REKENCENTRUM E32- DAMPOORT 
B354 AAIGEM E331 SINT-BERNADETTE 
B411 OTTERGEMSE DRIES F GENTBRUGGE 
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B422 AKADEMISCH ZIEKENHUIS F001 GENTBRUGGE-CENTRUM 
F01- DRIES K143 TER RIVIEREN 
F072 TREKWEG K171 DRONGEN INDUSTRIEPARK 
F091 ZWARTE FLES K180 BLAUWPOORT 
F110 SPORTPLEIN K191 VIERLINDEN 
F121 VOGELHOEK K201 LUCHTEREN 
F132 CONINXDONK K21- HALEWIJN 
F172 ARSENAAL K220 SLINDONK 
G LEDEBERG K232 CAMPAGNE 
G00- LEDEBERG-CENTRUM K28- KRAAIAARDE 
G01- FLORA K291 HELSENDRIES 
G022 KEIZERSPARK K392 HEIE 
G031 EINDEKE K40- DRIE LEIEN 
G042 BELLE VUE K48- DE KARPER 

G101 
L.VAN HOUTTEBUURT(ST-
ANTONIUS) K49- ASSELS 

G112 DE NAEYERDREEF K512 MIJLPAAL 
G123 MOSCOU K523 PARADIJSKOUTER 
G200 MERELBEKE STATION K534 HOOGLAND 

H 
ZWIJNAARDE*+DEEL VAN 
MERELBEKE K543 DE ROOS 

H0MJ UNIVERSITEIT K613 OUDE WEE 
H001 ZWIJNAARDE-CENTRUM K622 HEILIG HUIZEKEN 
H01- ROOSKEN K630 VARENDRIES 
H020 HUTSEPOT K632 KEUZESTRAAT 
H042 'T SCHAARKEN K682 WAFELIJZER 
H053 TER LINDEN K691 PRINSENHOF 
H091 ZONNEPUT L MARIAKERKE 
H111 KON.LEOPOLDSTRAAT L00- MARIAKERKE CENTRUM 
H171 ZWIJNAARDE - INDUSTRIE L011 KOLEGEM 
H196 MAALTEPARK L02- KERKWIJK 
H210 RIJVISSCHE L03- BRUG ZUIDWEST 
H220 PAOLALAAN L04- BRUG ZUIDOOST 
H310 KLOSSE L051 VIJFHOEK 
H325 HOEDJEN L072 LIEVE(MARIAKERKE) 

H394 NIEUWGOED L09- 
MARIAKERKE-VERSPREIDE 
BEWONING 

J SINT-DENIJS-WESTREM - AFSNEE L112 MAESWAL 
J00- SINT-DENIJS-WESTREM-CENTRUM L121 RUSTOORD 
J010 DRIE SLEUTELS L30- BEEKSTRAAT - KOUTER 
J022 VIERSCHAAR M WONDELGEM 
J081 PUTTENHOVE M00- WONDELGEM CENTRUM 
J091 ROSDAM M01- WESTERGEM 
J100 MAALTE M020 KOUTERKEN (WONDELGEM) 
J11- STEENAARDE M03- WOESTIJNEGOED - MOLENHOEK 
J172 BUGTEN M040 GAVERS (WONDELGEM) 
J197 MARIA MIDDELARES M052 HOUTJEN 
J200 AFSNEE-CENTRUM M080 LIEVE-NOORD (WONDELGEM) 
J280 KOUTER (SINT-DENIJS-WESTREM) M102 VAN BEVEREPLEIN 
J290 GOEDINGE M112 STEENGOED 
K DRONGEN M173 OUDE LIEVE (WONDELGEM) 
K001 DRONGEN DORP M27- WISSENHAGESTRAAT 
K011 EIKENDREF M37- WONDELGEMSE MEERSEN 
K022 OUDE ABDIJ M472 LANGERBRUGGE 
K10- BAARLE DORP M49- PACHTGOED 
K11- NOORDHOUT M57- RIEME 
K12- BAARLEVELDE Z NIET TE LOKALISEREN 
K132 GAVERLAND   
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Bijlage 2: Typologie uit de Atlas van achtergestelde buurten in Vlaanderen en Brussel (2001) 

(http://geo.kuleuven.be/geography/projects/atlasdeprivednbh/) 
1. Zwaarste achterstelling  
Deze cluster wordt gekenmerkt door een groot aantal werkzoekenden en Marokkanen en Turken, 
samen met weinig vaste telefoonaansluitingen en lage 
inkomens. Dit is een cluster die zware achterstelling typeert en typisch enkel in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest voorkomt. 
2. Zware achterstelling  
Deze cluster heeft een gelijkaardig profiel, maar iets minder dramatisch en komt niet enkel in Brussel 
voor, maar ook in enkele Gentse en Antwerpse 
buurten. Blaisantvest en de Wondelgemstraat in Gent en Stuivenberg-West, de Peperbus en 
hoogbouwwijk ’t Kiel in Antwerpen. 
3. Zware achterstelling met nadruk op eenpersoonshuishoudens, weinig arbeiders  
Deze cluster geeft een oververtegenwoordiging van alleenstaanden. Dit hangt meestal samen met 
een ondervertegenwoordiging van Turken en 
Marokkanen. Het wooncomfort is hier slecht met weinig telefoonaansluitingen. De gemiddelde 
inkomens zijn lager en de werkloosheidsgraad is hier hoger 
dan bij de meeste andere achtergestelde buurten. Dit soort buurten is sterk vertegenwoordigd in 
Brussel, maar we vinden ook een enkele buurt in 
Antwerpen en Leuven. 
4. Gematigde achterstelling met veel eenpersoonshuishoudens en weinig arbeiders  
Deze type vertegenwoordigt een mildere vorm van de vorige cluster, met opnieuw veel 
alleenstaanden en weinig migranten en een betere situatie wat 
woningkwaliteit, inkomens en tewerkstelling betreft. Vermoedelijk zijn de eenpersoonshuishoudens 
vooral jongeren. Men vindt in dit type inderdaad de 
studentenbuurten van Brussel, Leuven en Kortrijk. 
5. Gemiddelde achtergestelde buurt  
Dit type kan gezien worden als een categorie “overige achtergestelde buurten”. Deze buurten zijn 
duidelijk achtergesteld, maar er zijn geen factoren die 
duidelijk harder doorwegen dan de andere. Men vindt ze terug in de 3 grote steden, maar ook in 
enkele regionale steden (Kortrijk, Ronse, Aalst en 
Mechelen) en in Vilvoorde. 
6. Matige achterstelling met nadruk op lage inkomens, werkzoekenden en alleenstaanden  
Deze cluster staat voor gematigde achterstelling met vooral werkzoekenden en alleenstaanden met 
vrij lage inkomens. Wanneer we deze buurten van 
naderbij bekijken, blijken ze vaak buurten te zijn waar veel sociale woningen voorkomen. 
7. Lichte achterstelling met nadruk op alleenstaanden  
De buurten van deze cluster zijn buurten die er binnen de achtergestelde buurten vrij goed aan toe 
zijn. Dit zijn geen arbeidersbuurten. Ze hebben een 
stedelijk voorkomen, met veel alleenstaanden en zij terug te vinden in Brussel, Antwerpen, Gent, 
Mechelen, Leuven, Kortrijk en enkele kleinere steden. 
8. Licht achtergestelde arbeidersbuurt  
Hier gaat het om arbeidersbuurten, die er relatief ten opzichte van andere achtergestelde buurten vrij 
goed aan toe zijn. We vinden dit type in regionale en 
kleinere steden met wat industrie, zoals Mechelen, Sint-Niklaas, Aalst, Boom, Temse en Lokeren. 
9. Zeer licht achtergestelde arbeidersbuurt  
Net als bij de vorige cluster staat deze voor arbeidersbuurten. Deze zijn de minst zwaar 
achtergestelde buurten. Het is het type dat de (nieuwe) 
achtergestelde buurten kenmerkt verstrooid over heel Vlaanderen. 
10. Type mijnstreekachterstelling: veel arbeiders, weinig alleenstaanden  
Dit is het typisch Limburgse type van een achtergestelde buurt. Het zijn echte arbeidersbuurten met 
weinig alleenstaanden, maar lage inkomens en vrij 
veel Marokkanen en Turken. De werkloosheid is er ook een probleem. 
11. Nieuwe (kleine) cluster met vooral nadruk op weinig comfortabele woningen  
Deze cluster valt vooral op door zijn grote aantal woningen zonder basiscomfort. Verder herbergen 
deze buurten vrij veel arbeiders. Deze cluster telt echter 
maar twee relatief kleine buurten, respectievelijk in Aalst en Sint-Niklaas. 
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Algemene conclusies 
Partim Kwaliteitscontrole op de datacodering 

Als conclusie kan gesteld worden dat ICPC-2 een adequaat middel is voor het coderen van 

mediche informatie in de eerste lijn en dat de gecodeerde informatie in deze overkoepelende 

studie op niveau van het hoofdstuk (bijvoorbeeld S) met een goede betrouwbaarheid kan 

gebruikt worden, maar dat testen aan de hand van volledige ICPC code (bijvoorbeeld S18) 

voorzichtiger geïnterpreteerd moeten worden. Men moet echter kritisch zijn en er rekening 

mee houden dat huisartsen reeds één aanmeldingsklacht en één diagnose coderen tijdens het 

consult (prospectief) en dat  dit voor de dossiers op spoed retrospectief door student gedaan 

werd. 

 

Partim Beschrijvende statistiek van de determinanten 

De resultaten ondersteunen de mogelijkheid van een shift van patiënten van de 

spoedgevallendiensten naar de huisartsenwachtposten. Alvorens hierover een definitieve 

conclusie te kunnen maken, moeten deze resultaten getoetst worden aan gegevens uit de 

literatuur maar vooral aan experimentele trials die evenwel niet eenvoudig zullen uit te voeren 

zijn. 

 

Partim Vergelijkende statistiek van specifieke determinanten 

Er werd vastgesteld dat er in de agglomeratie Gent in de loop van het onderzoeksjaar een 

verschuiving is in het zorggebruik van de spoedgevallendiensten naar de 

huisartsenwachtposten toe. Aan de hand van deze gegevens kan er niet besloten worden dat er 

een oorzakelijk verband is tussen deze verschuiving en het oprichten van de 

huisartsenwachtposten. Er werd niet onderzocht of deze verschuiving het “oneigenlijk” 

gebruik op de spoedgevallendiensten heeft afgeremd.   

Er is nood aan een opvolging van de evolutie van het zorggebruik op lange termijn. Daarnaast 

is het verder sensibiliseren van de bevolking door middel van adviezen voor bepaalde 

eerstelijns ziektebeelden belangrijk om de werking van de huisartsenwachtposten te 

optimaliseren. Het zorggebruik beïnvloeden is echter een zeer moeilijke en complexe 

aangelegenheid en was reeds onderwerp van vele studies bv. het invoeren van financiële 

penalisatie bij “oneigenlijk” gebruik van de spoedgevallendiensten, de invoering van een 

telefoontriage, etc. 
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Partim Sociaaleconomische en geografische analyse 

Dit onderzoek toont aan dat er effectief een samenhang bestaat tussen het gebruik van 

spoedgevallendiensten en de mate van achterstelling van de buurt waarin de patiënt woont. Er 

werd waargenomen dat mensen uit een zwaar achtergestelde buurt tot vier keer meer de 

neiging hadden een spoedgevallendienst op te zoeken in vergelijking met de populatie uit een 

niet-achtergestelde buurt. 

In dit studiegebied is echter nog veel onderzoek mogelijk. In de analyse kan men het 

spoedgebruik gaan corrigeren voor de ernst van de pathologie en de huidige 

bevolkingspiramide. Bovendien werd deze studie uitgevoerd op buurtniveau, maar een meer 

ideale setting zou een prospectieve studie zijn op individu-niveau. 

Als praktijkgerichte aanbevelingen wordt voorgesteld om informatie te verschaffen aan de 

algemene bevolking, en meer specifiek aan de lagere sociale klassen, over het bestaan van de 

huisartsenwachtposten en het betalingssysteem. Verder kunnen manieren worden gezocht om 

mensen uit een achtergestelde buurt beter te bereiken. Als er maatregelen worden getroffen 

rond de optimalisatie van spoedgevallendiensten (bv. veranderingen in het betalingssysteem) 

moet men er mee rekening houden dat de toegang tot zorg voor mensen uit achtergestelde 

buurten niet wordt ontzegd. 

 

Bijlagen 
Inhoud 

ICPC2-coderingsmethode 

 

Op CD‐rom 

Bijlage Partim Beschrijvende statistiek van de determinanten  

Bijlage Partim Vergelijkende statistiek van specifieke determinanten 



ICPC-2-NL
International Classifi cation of 
Primary Care    -    2e editie
Wonca International 
Classifi cation Committee 
(WICC)

Standaard procescomponenten
*30 Volledig lichamelijk onderzoek
*31 Gericht lichamelijk onderzoek
*32 Gevoeligheidsonderzoek
*33 Microbiologisch/immunologisch onderz
*34 Bloedonderzoek
*35 Urineonderzoek
*36 Faecesonderzoek
*37 Histologie/cytologie
*38 Ander laboratoriumonderzoek nao
*39 Functieonderzoek
*40 Diagnostische endoscopie
*41 Röntgen/beeldvormend onderzoek
*42 Elektrische afl eidingen
*43 Ander diagnostisch onderzoek
*44 Immunisatie/preventieve medicatie
*45 Gezondheidsvoorlichting/advies/dieet
*46 Overleg binnen eerste lijn
*47 Overleg met specialist
*48 Verhelderen/gesprek over vraag patiënt
*49 Andere preventieve verrichting
*50 Medicatie-recept/verzoek/injectie
*51 Incisie/drainage/spoelen/aspiratie
*52 Excisie/biopsie/cauterisatie
*53 Instrumentatie/catheterisatie/dilat
*54 Hechting/gipsspalk/prothese
*55 Locale injectie/infi ltratie
*56 Verband/compressie/tamponade
*57 Fysiotherapie/revalidatie
*58 Therapeutisch gesprek/counselen
*59 Andere therapeutische verrichting
*60 Uitslag onderzoek/verrichting
*61 Uitslag onderz/verricht and hulpverl
*62 Administratieve verrichting
*63 Follow-up contact niet gespecifi ceerd
*64 Episode/contact op initiatief hulpverl
*65 Episode/contact op initiatief derde
*66 Verwijzing andere eerstelijns hulpverl
*67 Verwijzing naar specialist/ziekenhuis
*68 Andere verwijzing nao
*69 Andere reden voor contact nao

Algemeen en 
niet gespecifi ceerd A
A01 Gegen pijn/pijn meerdere plaatsen
A02 Koude rillingen
A03 Koorts
A04 Algemene moeheid/zwakte
A05 Zich ziek voelen
A06 Flauwvallen/syncope
A07 Coma
A08 Zwelling
A09 Zweetprobleem
A10 Bloeding nao
A11 Pijn op de borst nao
A13 Bezorgd over/angstig voor behandeling
A16 Prikkelbare zuigeling
A18 Ontevreden/bezorgd over uiterlijk
A20 Verzoek om/gesprek over euthanasie
A21 Risicofactor voor kanker
A23 Risicofactor nao
A25 Angst voor de dood/het sterven
A26 Angst voor kanker nao
A27 Angst voor andere ziekte nao
A28 Functiebeperking/handicap nao
A29 Andere algemene symptomen/klachten
A70 Tuberculose
A71 Mazelen
A72 Waterpokken
A73 Malaria
A74 Rode hond
A75 Mononucleosis infectiosa
A76 Andere virusziekte met exantheem
A77 Andere virusziekte nao
A78 Andere infectieziekte nao
A79 Maligniteit nao
A80 Trauma/letsel nao
A81 Multitrauma/multipele letsels
A82 Laat gevolg van trauma
A84 Geneesmiddelintoxicatie
A85 Geneesmiddelbijwerking
A86 Toxisch effect niet-medicinale stof
A87 Complicatie medische behandeling
A88 Schadelijk gevolg fysische factor
A89 Gevolg prothese
A90 Aangeboren afwijkingen multipele/nao
A91 Abnormale uitslag onderzoek nao
A92 Allergie/allergische reactie nao
A93 Premature pasgeborene
A94 Andere perinatale morbiditeit
A95 Perinatale mortaliteit
A96 Dood
A97 Geen ziekte
A98 Preventie
A99 Ziekte/toestand niet gespec aard/lok

Bloed, bloedvormende organen 
en immuunstelsel B
B02 Vergrote/pijnlijke lymfeklier(en)
B04 Symptomen/klachten bloed
B25 Angst voor AIDS/HIV
B26 Angst voor kanker bloed/lymfe
B27 Angst voor andere ziekte bloed/lymfe
B28 Functiebeperking/handicap (B)
B29 And sympt/klacht lymfe/immuun-syst.
B70 Acute lymphadenitis
B71 Chronische/niet gespec lymphadenitis
B72 Z.van Hodgkin/non-Hodgkin lymfoom
B73 Leukemie
B74 Andere maligniteit bloed/lymfestelsel
B75 Benigne/niet gespec neopl bloed/lymfe
B76 Traumatische miltruptuur
B77 Ander letsel bloed/lymfestelsel/milt
B78 Erfelijke hemolytische anemie
B79 Andere aangeb afwijking bloed/lymfe
B80 IJzergebrekanemie
B81 Pernicieuze/foliumzuurdefi c anemie
B82 Andere/niet gespecifi ceerde anemie
B83 Purpura/stollingsstoornis
B84 Abnormale leukocyten
B87 Splenomegalie
B90 HIV-infectie/AIDS
B99 Andere ziekte bloed/lymfe/milt/im-
muun

 Processcodes
 Symptomen / klachten
 Infecties
 Neoplasmata
 Traumata
 Aangeboren afwijkingen
 Andere diagnosen

Spijsverteringsorganen D
D01 Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen
D02 Maagpijn
D03 Zuurbranden
D04 Pijn anus/rectum
D05 Perianale jeuk
D06 Andere gelokaliseerde buikpijn
D07 Indigestie/dyspepsie
D08 Flatulentie/meteorisme/boeren
D09 Misselijkheid
D10 Braken
D11 Diarree
D12 Obstipatie
D13 Geelzucht
D14 Haematemesis
D15 Melaena
D16 Rectaal bloedverlies
D17 Incontinentie voor ontlasting
D18 Verandering faeces/defecatiepatroon
D19 Symptomen/klachten tanden/tandvlees
D20 Symptomen/klachten mond/tong/lippen
D21 Slikprobleem
D23 Hepatomegalie
D24 Zwelling in buik nao
D25 Opgezette buik
D26 Angst voor kanker spijsvert
D27 Angst voor andere ziekte spijsvert
D28 Functiebeperking/handicap (D)
D29 Andere symptomen/klachten spijsvert
D70 Gastrointestinale infectie
D71 Bof
D72 Virushepatitis
D73 Verondersteld inf gastro-enteritis
D74 Maligniteit maag
D75 Maligniteit colon/rectum
D76 Maligniteit pancreas
D77 Andere maligniteit spijsvert nao
D78 Benigne/niet gespec neopl spijsvert
D79 Corpus alienum spijsverteringsorganen
D80 Ander letsel spijsverteringsorganen
D81 Aangeboren afwijking spijsvert
D82 Ziekte tanden/tandvlees
D83 Ziekte mond/tong/lippen
D84 Ziekte oesophagus
D85 Ulcus duodeni
D86 Ander peptisch ulcus
D87 Stoornis maagfunctie
D88 Appendicitis
D89 Hernia inguinalis
D90 Hiatus hernia
D91 Andere hernia abdominalis
D92 Diverticulose/diverticulitis
D93 Irritable bowel syndrome
D94 Chronische enteritis/colitis ulcerosa
D95 Anusfi ssuur/perianaal abces
D96 Wormen/andere parasieten
D97 Leverziekte nao
D98 Cholecystitis/cholelithiasis
D99 Andere ziekte spijsverteringsorganen

Oog   F
F01 Pijn oog
F02 Rood oog
F03 Afscheiding uit oog
F04 Vlekken/vliegjes voor de ogen
F05 Andere visusstoornis
F13 Abnormaal gevoel aan oog
F14 Abnormale oogbewegingen
F15 Abnormaal uiterlijk oog
F16 Symptomen/klachten ooglid
F17 Symptomen/klachten door bril
F18 Symptomen/klachten door contactlens
F27 Angst voor oogziekte
F28 Functiebeperking/handicap (F)
F29 Andere symptomen/klachten oog
F70 Infectieuze conjunctivitis
F71 Allergische conjunctivitis
F72 Blepharitis/hordeolum/chalazion
F73 Andere infectie/ontsteking oog
F74 Neoplasma oog/adnexen
F75 Contusie/bloeding oog
F76 Corpus alienum in oog
F79 Ander letsel oog
F80 Stenose ductus lacrimalis zuigeling
F81 Andere aangeboren afwijking oog
F82 Ablatio retinae
F83 Retinopathie
F84 Maculadegeneratie
F85 Ulcus corneae
F86 Trachoom
F91 Refractie-afwijking
F92 Cataract
F93 Glaucoom
F94 Blindheid
F95 Strabisme
F99 Andere ziekte oog/oogadnexen

Oor    H
H01 Oorpijn
H02 Symptomen/klachten gehoor
H03 Oorsuizen
H04 Afscheiding in/uit oor
H05 Bloed in/uit oor
H13 Verstopt gevoel oor
H15 Ontevreden/bezorgd over uiterlijk oor
H27 Angst voor oorziekte
H28 Functiebeperking/handicap (H)
H29 Andere symptomen/klachten oor
H70 Otitis externa
H71 Otitis media acuta/myringitis
H72 Otitis media met effusie
H73 Tubair catarre/tubastenose
H74 Chronische otitis media
H75 Neoplasma oor
H76 Corpus alienum in oor
H77 Perforatie trommelvlies
H78 Oppervlakkig letsel oor
H79 Ander letsel oor
H80 Aangeboren afwijking oor
H81 Overmatig cerumen
H82 Vertigineus syndroom
H83 Otosclerose
H84 Presbyacusis
H85 Akoestisch trauma
H86 Doofheid
H99 Andere ziekte oor/mastoid

Cardiovasculair stelsel K
K01 Pijn toegeschreven aan hart
K02 Druk/beklemming toegeschr. aan hart
K03 Pijn cardiovasculair stelsel nao
K04 Hartkloppingen/bewust van hartslag
K05 Andere onregelmatige hartslag
K06 Opgezette aderen
K07 Gezwollen enkels/enkeloedeem
K22 Risicofactor voor cardiovasc ziekte
K24 Angst voor hartziekte
K25 Angst voor hoge bloeddruk
K27 Angst voor and cardiovasc ziekte
K28 Functiebeperking/handicap (K)
K29 Andere sympt/klacht cardiovasc stelsel
K70 Infectieziekte cardiovasculair stelsel
K71 Acuut reuma/reumatische hartziekte
K72 Neoplasma cardiovasculair stelsel
K73 Aangeb afwijking cardiovasc stelsel
K74 Ischemische hartziekte met angina
K75 Acuut myocardinfarct
K76 Ischemische hartziekte zonder angina
K77 Decompensatio cordis
K78 Boezemfi brilleren/-fl adderen
K79 Paroxysmale tachycardie
K80 Hartritmestoornis nao
K81 Hartgeruis/vaatgeruis nao
K82 Pulmonale hartziekte
K83 Hartklepziekte nao
K84 Andere hartziekte
K85 Verhoogde bloeddruk
K86 Hypertensie zonder orgaanbeschadig.
K87 Hypertensie met orgaanbeschadiging
K88 Orthostatische hypotensie
K89 Voorbijgaande cerebrale ischemie
K90 Cerebrovasculair accident (CVA)
K91 Cerebrovasculaire ziekte
K92 Atherosclerose/ziekte perif arteriën
K93 Longembolie
K94 Phlebitis/thrombophlebitis
K95 Varices been
K96 Hemorroïden
K99 Andere ziekte cardiovasculair stelsel

Bewegingsapparaat L
L01 Symptomen/klachten nek
L02 Symptomen/klachten rug
L03 Symptomen/klachten lage-rug
L04 Symptomen/klachten borstkas
L05 Symptomen/klachten fl ank/oksel
L07 Symptomen/klachten kaak
L08 Symptomen/klachten schouder
L09 Symptomen/klachten arm
L10 Symptomen/klachten elleboog
L11 Symptomen/klachten pols
L12 Symptomen/klachten hand/vinger
L13 Symptomen/klachten heup
L14 Symptomen/klachten been/dijbeen
L15 Symptomen/klachten knie
L16 Symptomen/klachten enkel
L17 Symptomen/klachten voet/teen
L18 Spierpijn
L19 Symptomen/klachten spier nao
L20 Symptomen/klachten gewricht nao
L26 Angst voor kanker bewegingsst.
L27 Angst voor andere ziekte bewegingsst.
L28 Functiebeperking/handicap (L)
L29 And symptomen/klachten bewegingsst.
L70 Infectieziekte bewegingsst.
L71 Maligniteit bewegingsst.
L72 Fractuur radius/ulna
L73 Fractuur tibia/fi bula
L74 Fractuur hand/voet
L75 Fractuur femur
L76 Andere fractuur
L77 Verstuiking/distorsie enkel
L78 Verstuiking/distorsie knie
L79 Verstuiking/distorsie gewricht nao
L80 Luxatie/subluxatie
L81 Ander letsel bewegingsst.
L82 Aangeboren afwijking bewegingsst.
L83 Neksyndroom
L84 Rugsyndroom zonder uitstralende pijn
L85 Verworven afwijking wervelkolom
L86 Rugsyndroom met uitstralende pijn
L87 Bursitis/tendinitis/synoviitis nao
L88 Reumatoïde arthritis
L89 Coxartrose
L90 Gonartrose
L91 Andere perifere artrose
L92 Schoudersyndroom
L93 Epicondylitis lateralis
L94 Osteochondrose
L95 Osteoporose
L96 Acuut inwendig knieletsel
L97 Benigne/niet gespec neopl bewegingsst
L98 Verworven afwijking extremiteiten
L99 Andere ziekte bewegingsapparaat

Zenuwstelsel  N
N01 Hoofdpijn
N03 Aangezichtspijn
N04 Restless legs
N05 Tintelen vingers/voeten/tenen
N06 Andere sensibiliteitsstoornis
N07 Convulsie/stuip
N08 Abnormale onwillekeurige bewegingen
N16 Stoornis reuk/smaak
N17 Vertigo/duizeligheid
N18 Verlamming/krachtsverlies
N19 Spraakstoornis
N26 Angst voor kanker zenuwstelsel
N27 Angst voor andere ziekte zenuwstelsel
N28 Functiebeperking/handicap (N)
N29 Andere sympt./klachten zenuwstelsel
N70 Poliomyelitis
N71 Meningitis/encephalitis
N72 Tetanus
N73 Andere infectieziekte zenuwstelsel
N74 Maligniteit zenuwstelsel
N75 Benigne neoplasma zenuwstelsel
N76 Niet gespec neoplasma zenuwstelsel
N79 Commotio cerebri
N80 Ander letsel hoofd
N81 Ander letsel zenuwstelsel
N85 Aangeboren afwijking zenuwstelsel
N86 Multiple sclerose
N87 Parkinsonisme
N88 Epilepsie
N89 Migraine
N90 Clusterhoofdpijn
N91 Facialisparalyse/Bell’s palsy
N92 Trigeminusneuralgie
N93 Carpale tunnelsyndroom
N94 Perifere neuritis/neuropathie
N95 Spanningshoofdpijn
N99 Andere ziekte zenuwstelsel



Psychische problemen P
P01 Angstig/nerveus/gespannen gevoel
P02 Acute stressreactie
P03 Depressief gevoel
P04 Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag
P05 Zich oud voelen/gedragen
P06 Slaapstoornis
P07 Verminderd seksueel verlangen
P08 Verminderde seksuele bevrediging
P09 Bezorgdheid over seksuele voorkeur
P10 Stamelen/stotteren/tic
P11 Eetprobleem bij kind
P12 Enuresis
P13 Encopresis/problemen toilettraining
P15 Chronisch alcoholmisbruik
P16 Acuut alcoholmisbruik
P17 Tabaksmisbruik
P18 Geneesmiddelmisbruik
P19 Drugsmisbruik
P20 Geheugenstoornis
P22 Gedragsprobleem kind
P23 Gedragsprobleem adolescent
P24 Specifi ek leerprobleem
P25 Levensfaseprobleem volwassene
P27 Angst voor psychische ziekte
P28 Functiebeperking/handicap (P)
P29 Andere psychische sympt./klachten
P70 Dementie
P71 Andere organische psychose
P72 Schizofrenie
P73 Affectieve psychose
P74 Angststoornis/angsttoestand
P75 Somatisatiestoornis
P76 Depressieve stoornis
P77 Suïcide/suïcidepoging
P78 Neurasthenie/surmenage
P79 Fobie/dwangstoornis
P80 Persoonlijkheidsstoornis
P81 Hyperkinetische stoornis
P82 Posttraumatische stressstoornis
P85 Mentale retardatie
P86 Anorexia nervosa/boulimie
P98 Psychose nao
P99 Andere psychische ziekte

 
 Processcodes
 Symptomen / klachten
 Infecties
 Neoplasmata
 Traumata
 Aangeboren afwijkingen
 Andere diagnosen

Luchtwegen  R
R01 Pijn toegeschreven aan luchtwegen
R02 Kortademigheid
R03 Piepende ademhaling
R04 Ander probleem ademhaling
R05 Hoesten
R06 Epistaxis/neusbloeding
R07 Niezen/neusverstopping
R08 Andere symptomen/klachten neus
R09 Symptomen/klachten neusbijholten nao
R21 Symptomen/klachten keel
R23 Symptomen/klachten stem
R24 Haemoptoe
R25 Abnormaal sputum/slijm
R26 Angst voor kanker luchtwegen
R27 Angst voor andere ziekte luchtwegen
R28 Functiebeperking/handicap (R)
R29 Andere sympt./klachten lucht-wegen
R71 Kinkhoest
R72 Streptokokken angina
R73 Furunkel/abces neus
R74 Acute infectie bovenste luchtwegen
R75 Acute/chronische sinusitis
R76 Acute tonsillitis
R77 Acute laryngitis/tracheitis
R78 Acute bronchitis/bronchiolitis
R79 Chronische bronchitis
R80 Infl uenza
R81 Pneumonie
R82 Pleuritis/pleuravocht
R83 Andere infectie luchtwegen
R84 Maligniteit bronchus/long
R85 Andere maligniteit luchtwegen
R86 Benigne neoplasma luchtwegen
R87 Corpus alienum neus/larynx/bronchus
R88 Ander letsel luchtwegen
R89 Aangeboren afwijking luchtwegen
R90 Hypertrofi e tonsillen/adenoïd
R92 Niet gespec neoplasma luchtwegen
R95 Chronisch obstructieve longziekte
R96 Astma
R97 Allergische rhinitis
R98 Hyperventilatiesyndroom
R99 Andere ziekte luchtwegen

Huid   S
S01 Pijn/gevoeligheid huid
S02 Jeuk
S03 Wratten
S04 Lokale zwelling/knobbel huid
S05 Mult zwellingen/knobbels huid
S06 Lokaal exantheem
S07 Gegeneraliseerd exantheem
S08 Verandering in kleur huid
S09 Infectie vinger/teen
S10 Furunkel/karbunkel
S11 Posttraumatische huidinfectie
S12 Beet/steek insect
S13 Beet mens/dier
S14 Brandwond
S15 Corpus alienum in huid
S16 Buil/kneuzing
S17 Schaafwond/schram/blaar
S18 Scheurwond/snijwond
S19 Ander huidletsel
S20 Likdoorn/eeltknobbel
S21 Symptomen/klachten aspect huid
S22 Symptomen/klachten nagels
S23 Haaruitval/kaalheid
S24 Symptomen/klachten haar/hoofdhuid
S26 Angst voor kanker huid
S27 Angst voor andere ziekte huid
S28 Functiebeperking/handicap (S)
S29 Andere symptomen/klachten huid
S70 Herpes zoster
S71 Herpes simplex
S72 Scabies/andere ziekte door mijten
S73 Pediculosis/andere huidinfestatie
S74 Dermatomycose
S75 Candidiasis huid
S76 Andere huidinfectie
S77 Maligniteit huid
S78 Lipoom
S79 Benigne/niet gespec neoplasma huid
S80 Fotokeratose/zonnebrand
S81 Hemangioom/lymfangioom
S82 Naevus
S83 Andere aangeboren afwijking huid
S84 Impetigo
S85 Pilonidaal cyste/fi stel
S86 Seborroisch eczeem
S87 Constitutioneel eczeem
S88 Contacteczeem
S89 Luieruitslag
S90 Pityriasis rosea
S91 Psoriasis
S92 Ziekte zweetklieren
S93 Atheroomcyste
S94 Unguis incarnatus
S95 Molluscum contagiosum
S96 Acne
S97 Chronisch huidulcus
S98 Urticaria
S99 Andere ziekte huid

Endocriene klieren/stofwis-
seling/ voeding  T
T01 Overmatige dorst
T02 Overmatige eetlust
T03 Verminderde eetlust
T04 Voedingsprobleem zuigeling/kind
T05 Voedingsprobleem volwassene
T07 Gewichtstoename
T08 Gewichtsverlies
T10 Vertraagde groei
T11 Dehydratie
T26 Angst voor kanker endocriene klieren
T27 Angst and ziekte endocr/stofwisseling
T28 Functiebeperking/handicap (T)
T29 And sympt/klacht endocr/stofwis/voed
T70 Infectie endocriene klier
T71 Maligniteit schildklier
T72 Benigne neoplasma schildklier
T73 And/niet gespec neopl endocriene klier
T78 Ductus thyreoglossus/cyste
T80 And aangeb afwijking endocr/stofwis
T81 Struma
T82 Adipositas
T83 Overgewicht
T85 Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose
T86 Hypothyreoïdie/myxoedeem
T87 Hypoglykemie
T89 Insuline afhankelijke diabetes
T90 Niet insuline afhankelijke diabetes
T91 Vitamine-/voedingsdefi ciëntie
T92 Jicht
T93 Vetstofwisselingsstoornis
T99 Andere ziekte endocr/stofwis/voeding

Urinewegen  U
U01 Pijnlijke mictie
U02 Frequente mictie/aandrang
U04 Urine-incontinentie
U05 Ander mictieprobleem
U06 Hematurie
U07 Andere symptomen/klachten urine
U08 Urineretentie
U13 Andere symptomen/klachten blaas
U14 Symptomen/klachten nier
U26 Angst voor kanker urinewegen
U27 Angst voor andere ziekte urinewegen
U28 Functiebeperking/handicap (U)
U29 Andere sympt./klachten urine-wegen
U70 Pyelonephritis/pyelitis
U71 Cystitis/andere urineweginfectie
U72 Urethritis
U75 Maligniteit nier
U76 Maligniteit blaas
U77 Andere maligniteit urinewegen
U78 Benigne neoplasma urinewegen
U79 Niet gespec neoplasma urinewegen
U80 Letsel urinewegen
U85 Aangeboren afwijking urinewegen
U88 Glomerulonephritis/nefrose
U90 Orthostatische proteïnurie/albuminurie
U95 Urolithiasis
U98 Abnormale uitslag urine-onderzoek nao
U99 Andere ziekte urinewegen

Zwangerschap, bevalling en 
geboorteregeling  W
W01 Vraag bestaan zwangerschap
W02 Angst zwanger te zijn
W03 Bloedverlies tijdens zwangerschap
W05 Braken/misselijkheid tijdens zwang
W10 Postcoitum anticonceptie
W11 Orale anticonceptie
W12 Intra-uteriene anticonceptie
W13 Sterilisatie vrouw
W14 Andere vorm van anticonceptie vrouw
W15 Infertiliteit/subfertiliteit vrouw
W17 Post-partum bloedverlies
W18 Andere sympt./klachten post-partum
W19 Sympt./klachten borst/borstvoeding
W21 Ontevreden/bezorgd uiterlijk zwang
W27 Angst voor complicatie zwangerschap
W28 Functiebeperking/handicap (W)
W29 Andere sympt./klachten zwanger-schap
W70 Puerperale infectie/sepsis
W71 Zwangerschapcomplicerende infectie
W72 Maligniteit gerelateerd aan zwang
W73 Benigne/niet gespec neopl zwangersch.
W75 Zwangerschapcomplicerend letsel
W76 Zwang compl aangeboren afw moeder
W78 Zwangerschap
W79 Ongewenste zwangerschap
W80 Ectopische zwangerschap
W81 Zwangerschapstoxicose
W82 Spontane abortus
W83 Abortus provocatus
W84 Zwangerschap met verhoogd risico
W85 Zwangerschapsdiabetes
W90 Ongecompl bevalling levendgeborene
W91 Ongecompl bevalling doodgeborene
W92 Gecompl bevalling levendgeborene
W93 Gecompliceerde bevall. doodgeborene
W94 Mastitis puerperalis
W95 Andere ziekte borsten zwang/kraambed
W96 Andere complicatie kraambed
W99 Andere ziekte zwangerschap/bevalling

Vrouwel. geslachtsorganen 
(incl. borsten)  X
X01 Pijn geslachtsorganen vrouw
X02 Menstruatiepijn
X03 Intermenstruele pijn
X04 Pijnlijke coitus vrouw
X05 Amenorroe/oligomenorroe
X06 Menorragie
X07 Onregelmatige/frequente menstruatie
X08 Intermenstrueel bloedverlies
X09 Premenstruele symptomen/klachten
X10 Uitstel van de menstruatie
X11 Menopauzale symptomen/klachten
X12 Postmenopauzaal bloedverlies
X13 Bloedverlies na coitus
X14 Vaginale afscheiding
X15 Andere vaginale symptomen/klachten
X16 Symptomen/klachten vulva
X17 Symptomen/klachten kleine bekken vr
X18 Pijn in de borst(en) vrouw
X19 Knobbel/zwelling borst vrouw
X20 Symptomen/klachten tepel vrouw
X21 Andere symptomen/klachten borsten vr
X22 Ontevreden over uiterlijk borsten vr
X23 Angst voor seks overdraagbare aand vr
X24 Angst voor seksueel disfunctioneren vr
X25 Angst voor kanker geslachtsorganen vr
X26 Angst voor borstkanker vrouw
X27 Angst voor and ziekte geslachtsorg vr
X28 Functiebeperking/handicap (X)
X29 And sympt./klachten geslachtsorg vr
X70 Syphilis vrouw
X71 Gonorroe vrouw
X72 Genitale candidiasis vrouw
X73 Genitale trichomoniasis vrouw
X74 Ontsteking kleine bekken/PID

X75 Maligniteit cervix uteri
X76 Maligniteit borst vrouw
X77 Andere maligniteit geslachtsorganen vr
X78 Fibromyoom uterus
X79 Benigne neoplasma borst vrouw
X80 Benigne neoplasma geslachtsorg vr
X81 And/niet gespec neopl geslachtsorg vr
X82 Letsel geslachtsorganen vrouw
X83 Aangeb afwijking geslachtsorganen vr
X84 Vaginitis/vulvitis nao
X85 Ziekte cervix uteri nao
X86 Abnormale cervixuitstrijk
X87 Prolaps vagina/uterus
X88 Mastopathie/cyste borst vrouw
X89 Premenstrueel spanningssyndroom
X90 Herpes genitalis vrouw
X91 Condylomata acuminata vrouw
X92 Chlamydia-infectie geslachtsorganen vr
X99 And ziekte geslachtsorganen/borsten vr

Mannelijke geslachtsorganen 
(incl. borsten)  Y
Y01 Pijn penis
Y02 Pijn testis/scrotum
Y03 Afscheiding urethra man
Y04 Andere symptomen/klachten penis
Y05 Andere sympt/klacht scrotum/testis
Y06 Symptomen/klachten prostaat
Y07 Impotentie nao
Y08 Sympt/klacht seks functie nao man
Y10 Sub-/infertiliteit man
Y13 Sterilisatie man
Y14 Andere vorm van geboorteregeling man
Y16 Symptomen/klachten borst(en) man
Y24 Angst voor seks disfunctioneren man
Y25 Angst voor seks.overdraagb.aand man
Y26 Angst voor kanker geslachtsorg. man
Y27 Angst voor and.ziekte gesl.org. man
Y28 Functiebeperking/handicap (Y)
Y29 And sympt/klachten geslachtsorg man
Y70 Syphilis man
Y71 Gonorroe man
Y72 Herpes genitalis man
Y73 Prostatitis/vesiculitis seminalis
Y74 Orchitis/epididymitis
Y75 Balanitis
Y76 Condylomata acuminata man
Y77 Maligniteit prostaat
Y78 And maligniteit geslachtsorganen man
Y79 Ben/niet gespec.neopl.gesl.org.man
Y80 Letsel geslachtsorganen man
Y81 Phimosis/slurfpreputium
Y82 Hypospadie
Y83 Niet ingedaalde testis
Y84 And. aangeboren afw geslachtsorg man
Y85 Benigne prostaathypertrofi e
Y86 Hydrocele
Y99 Andere ziekte geslachtsorganen man

Sociale problemen Z
Z01 Armoede/fi nancieel probleem
Z02 Probleem met voedsel/water
Z03 Probleem met huisvesting/buurt
Z04 Sociaal-cultureel probleem
Z05 Probleem met werk
Z06 Probleem met werkloosheid
Z07 Probleem met opleiding
Z08 Probleem met sociale zekerheid
Z09 Juridisch probleem
Z10 Probleem met gezondheidszorg
Z11 Probleem ziek zijn/acceptatie ziekte
Z12 Relatieprobleem met partner
Z13 Probleem met gedrag van partner
Z14 Probleem met ziekte van partner
Z15 Verlies/overlijden van partner
Z16 Relatieprobleem met kind
Z18 Probleem met ziekte van kind
Z19 Verlies/overlijden van kind
Z20 Relatieprobleem met ouders/familie
Z21 Probleem met gedrag ouders/familie
Z22 Probleem met ziekte ouders/familie
Z23 Verlies/overlijden van ouders/familie
Z24 Relatieprobleem met vrienden
Z25 Aanranding/and schadel. gebeurtenis
Z27 Angst een sociaal probleem te hebben
Z28 Functiebeperking/handicap (Z)
Z29 Sociaal probleem nao

Afkortingen
Aand  aandoening
Aangeb aangeboren
Afw  afwijking
And  andere
Ben  benigne
Compl complicaties
Gegen gegeneraliseerde
Gesl.org. geslachtsorganen
Gespec gespecifi eerde
Hulpverl hulpverlener
Lok  lokalisatie
Nao  niet anders omschreven
Neopl  neoplasma
Schadel schadelijke
Spijsver spijsverteringsorganen
Sympt symptomen
Vr  vrouw
Vrouwel vrouwelijke
z.van  ziekte van
Zwang zwangerschap


