
 

 

 University of Groningen

Eerste Hulp vaker ter plaatse
Verhage, V.

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from
it. Please check the document version below.

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:
2009

Link to publication in University of Groningen/UMCG research database

Citation for published version (APA):
Verhage, V. (2009). Eerste Hulp vaker ter plaatse: Een onderzoek naar de toename van het aantal Eerste
Hulp Ter Plaatse (EHTP) ritten van de ambulancezorg. s.n.

Copyright
Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the
author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license.
More information can be found on the University of Groningen website: https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-
amendment.

Take-down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): http://www.rug.nl/research/portal. For technical reasons the
number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

Download date: 24-05-2023

https://research.rug.nl/nl/publications/aace331c-65e6-4a10-9fec-8935462457bc


 

 

Rijksuniversiteit Groningen  Wetenschapswinkel 

       Geneeskunde &Volksgezondheid 
 

       Faculteit der Gedrags- 

       en Maatschappijwetenschappen 

       Vakgroep Sociologie 
 

 

 

 

 
 

 

Eerste Hulp Vaker ter Plaatse: 
 
 

Een onderzoek naar de toename van het aantal Eerste Hulp Ter Plaatse 
(EHTP) ritten van de ambulancezorg 

 

 

 

 

 
April, 2009 
Vera Verhage 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, V. Verhage 2009 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, V. Verhage 2009 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 
 

 

 
Vraagnummer: GV 189 
 

Titel: Eerste Hulp vaker ter plaatse: Een onderzoek naar de toename van het aantal Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP) 
ritten van de ambulancezorg. 

 

Auteur:  Vera Verhage 
 
Begeleiding: Dr. J. Bouma, coördinator Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid, FMW, UMCG. 

Dr. D.E.M.C. Jansen, Sociale Geneeskunde UMCG/ Fculteit Gedrags en Maatschappijwetenschappen RuG, 
medische sociologie. 

 
Vraagindiener: UMCG Ambulancezorg 

 
Uitgave:  Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid 
  Universitair Medisch Centrum Groningen 
 
Adres:  Postbus 196 
  9700 AD Groningen 
 

Telefoon:  050-3633109 
 
Email:  j.bouma@med.umcg.nl 
 
Datum:  april 2009 
 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, V. Verhage 2009 3 

Voorwoord 

 

Voor u ligt een scriptie waarin verslag wordt gedaan van een onderzoek naar de mogelijke 

oorzaken waardoor een specifiek soort ambulanceritten de laatste jaren sterk is toegenomen, de 

zogenaamde Eerste Hulp ter Plaatse- ritten. Deze ambulanceritten kenmerken zich doordat de 

patiënt niet naar het ziekenhuis wordt vervoerd omdat een behandeling ter plaatse voldoet of 

omdat er geen behandeling noodzakelijk is. Deze gesignaleerde toename sluit aan bij de 

algemene toename in het gebruik en de vraag naar spoedzorg. De scriptie is geschreven als 

afronding van mijn studie sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Aan het begin van mijn 

afstudeerperiode ben ik op zoek gegaan naar een plek waar ik mijn scriptie aan een stage zou 

kunnen koppelen, dit in de hoop dat mijn scriptie een praktische relevantie zou hebben en ik 

meer inzicht zou ontwikkelen in mijn mogelijk toekomstige werkveld. Bij de 

Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid van het Universitair Medisch Centrum 

Groningen heeft Jelte Bouma mij doorverwezen naar de afdeling Toegepast 

Gezondheidsonderzoek waar net een onderzoek was binnengekomen met de praktische 

relevantie die ik zocht. Voor deze doorverwijzing wil ik Jelte Bouma zeer bedanken.  

Na een periode van hard werken is er nu, maart 2009, een einde gekomen aan mijn 

afstudeerproject. Dit resultaat had ik niet kunnen bereiken zonder de steun en begeleiding van 

een aantal mensen die ik graag op deze manier wil bedanken. Allereerst mijn begeleiders Dr. J. 

Bouma en Dr. R. Bakker. Mijn scriptie begeleider Dr. J Bouma wil ik bedanken voor de 

gesprekken waarin hij zijn (onderzoeks-) ervaring met mij deelde en me zo kon helpen met de 

opzet van mijn scriptie en met het maken van een aantal lastige keuzen. Vanuit de afdeling 

Toegepast Gezondheids Onderzoek heeft Dr. R. Bakker mij zowel tijdens mijn stage, als bij het 

schrijven van mijn scriptie erg goed geholpen. Mede dankzij zijn energie en positieve instelling 

heb ik, altijd met plezier gewerkt aan het onderzoek. Beide begeleiders wil ik bedanken voor het 

doorlezen en becommentariëren van eerdere versies en uitprobeersels. Dank gaat eveneens uit 

naar Dr. D.E.M.C. Jansen voor haar adviserende opmerkingen tijdens het schrijven van deze 

scriptie. Ook de namen van mevr. H. Holt en dhr. J. Muskee van UMCG Ambulancezorg wil ik 

niet onvermeld laten, zij hebben het mogelijk gemaakt dat de data voor deze scriptie verzameld 

konden worden. Tot slot heb ik tijdens mijn afstudeerperiode veel gehad aan de steun en 

medewerking van een aantal mensen naar wie ik dan ook mijn dank wil uitspreken; mijn 
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studiegenoten en dan met name Kim met wie ik vele kopjes koffie heb gedronken, mijn 

kamergenoten Martin en Mark, mijn huisgenoten Mirjam en Janneke en tot slot mijn ouders die 

mij tijdens mijn afstudeerperiode altijd ondersteund hebben.  
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Samenvatting 

 

Doel van dit onderzoek was achter de oorzaken te komen die ten grondslag liggen aan de 

toename van het aantal EHTP-ritten in de provincie Drenthe. Hiervoor is de volgende 

onderzoeksvraag opgesteld: 

Welke oorzaken liggen aan de toename van het aantal Eerste Hulp ter Plaatse (EHTP)- ritten in de 

provincie Drenthe ten grondslag? 

Om op deze vraag een antwoord te kunnen formuleren is in eerste instantie een 

literatuuronderzoek verricht naar de spoedzorg en de ambulancezorg in Nederland. Daarnaast 

zijn gegevens van EHTP-ritten (aangeleverd door UMCG Ambulancezorg) geanalyseerd. 

Vervolgens is er een vragenlijst opgesteld die is uitgereikt aan patiënten die betrokken zijn 

geweest bij een EHTP-rit in Drenthe. Bij het zoeken naar mogelijke oorzaken van de toename in 

het aantal EHTP-ritten is gebruik gemaakt van het Socio-behavioral model van Andersen (1973). 

Hier kwamen een aantal factoren in naar voren waarvan verwacht wordt dat ze van invloed zijn 

op deze toename. Tot slot zijn er interviews gehouden met een aantal sleutelfiguren binnen de 

spoedzorg in Drenthe.  

 

In hoofdstuk twee wordt via een literatuuronderzoek bekeken wat er geschreven is over de 

spoedzorg in Nederland. Uit het literatuuronderzoek kwam naar voren dat in Nederlandse 

rapporten vooral veel geschreven is over het stimuleren van samenwerking tussen de 

verschillende aanbieders van spoedzorg. Vooral buiten kantooruren is meer afstemming nodig 

tussen de huisartsenposten, de afdelingen spoedeisende hulp in ziekenhuizen en de regionale 

ambulancevoorzieningen. Internationale wetenschappelijke artikelen lieten zien dat ook in 

andere landen het aantal ambulanceritten waarbij de patiënt niet wordt vervoerd toeneemt. Uit 

de artikelen zijn een aantal patiëntkarakteristieken gekomen die van invloed zijn op onterecht 

ambulancegebruik namelijk: leeftijd, het ontbreken van alternatief vervoer, het type 

zorgverzekering van de patiënt en het woonachtig zijn in een verpleeghuis.  

 

Met behulp van ritgegevens die zijn aangeleverd door UMCG Ambulancezorg is in hoofdstuk 

drie gekeken naar de kenmerken van de EHTP-ritten gereden in Drenthe. De ritgegevens lieten 

zien dat de meeste ritten ’s middags en ’s avonds plaats hebben gevonden. Daarnaast wordt het 
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merendeel van de ritten aangevraagd door burgers en vinden er relatief meer ritten 

doordeweeks plaats dan in het weekend. Tot slot bleek ongeveer een derde van de EHTP-ritten 

te zijn gereden voor mensen boven de 64 jaar.  

 

In hoofdstuk vier wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken van de toename in het aantal 

EHTP-ritten. Uit het theoretisch model zijn een aantal factoren naar voren gekomen waarvan 

verwacht werd dat ze van invloed zijn op de toename van het aantal EHTP-ritten. De factoren 

zijn in drie groepen verdeeld; de patiëntkarakteristieken (leeftijd, geslacht en burgerlijke staat), 

faciliterende bronnen (06-bezit en woonregio) en behoefte factoren (chronische aandoening). Op 

de vraagstellingen die zijn ontstaan vanuit het theoretisch model van Andersen is niet altijd een 

eenduidig antwoord te formuleren. Alle onderzochte mogelijke oorzaken blijken afzonderlijk 

geen voldoende verklaring maar dit hoeft echter niet te betekenen dat ze helemaal niet van 

invloed zijn op de toename. Tezamen kunnen ze mogelijk wel een stijging hebben veroorzaakt.  

 

De belangrijkste mogelijke oorzaken van een toename in het aantal EHTP-ritten die genoemd 

worden door de geïnterviewde sleutelfiguren zijn: een mentaliteitsverandering van de 

patiënten, de invoering van de huisartsenposten (slechte (telefonische) bereikbaarheid, te groot 

werkingsgebied voor de visitearts en toegenomen anonimiteit) en een niet toereikende of slecht 

uitgevoerde triage (zowel op de centrale meldkamer als op de huisartsenposten). 
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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

 

Bij de afdeling Toegepast GezondheidsOnderzoek (TGO) van het UMCG is er vanuit UMCG 

Ambulancezorg1 en de huisartsenpost Drenthe een vraag binnengekomen voor het verrichten van 

wetenschappelijk onderzoek. De aanleiding voor deze vraag naar onderzoek is dat bij beide instellingen een 

toename te signaleren is in het aantal meldingen voor spoedeisende hulp. UMCG Ambulancezorg ziet 

vooral een toename in een bepaalde categorie ritten, de Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP-) ritten. Bij deze 

ritten gaat de ambulance naar een patiënt toe maar vervoert deze niet naar het ziekenhuis 

(Ambulancezorg Nederland, 2007). De nadruk van dit onderzoek ligt op deze categorie ritten.  

 

De verwachting is dat de vraag naar spoedzorg de komende eeuw substantieel zal toenemen. 

Redenen hiervoor zijn onder andere de vergrijzende samenleving en de huidige babyboom 

generatie die een steeds groter beroep doet op de spoedzorg (McConnel en Wilson, 1998; 

Schumaker en Hill, 2006). De groeiende vraag naar spoedzorg in de Verenigde Staten 

(Andersen, 1995: Schumacher et al., 2006) en in het Verenigd Koninkrijk (McConnel et al., 1998; 

Wrigley et al., 2002) zal zich naar verwachting ook in Nederland manifesteren (Grol en 

Schrijvers 2005; Foekema en Hendrix, 2005). Opvallend daarbij is dat onderzoek in het Verenigd 

Koninkrijk heeft aangetoond dat deze groei maar weinig wordt veroorzaakt door veranderende 

ziektepatronen of verwondingen (Snooks, William en Crouch, 2002). 

 Er zijn aanwijzingen dat de toename van medische problematiek met een spoedeisend 

karakter een landelijke tendens is in Nederland. Deze toename wordt namelijk zowel binnen de 

ambulancezorg, als binnen de SEH-afdelingen van ziekenhuizen en de zorg via de 

Huisartsenposten gemeld. Het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op 

haar website enkele kengetallen over de spoedeisende zorg vermeld. Zo is het totaal aantal 

ambulanceritten in de periode 2001-2006 met gemiddeld 3,1% per jaar toegenomen (Kommer, 

2007).  Het aantal spoedritten (A1 en A2) is met gemiddeld 3,4% per jaar gestegen, dit is iets 

meer dan het aantal B-ritten (Besteld-vervoer) dat met 2,3% is toegenomen. De vraag is echter 

wel of deze toename valt toe te schrijven aan een daadwerkelijke stijging van medische 

                                                 
1 Specifieke achtergrond informatie van UMCG Ambulancezorg is te vinden in Bijlage 1.  
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problematiek met een spoedeisend karakter of dat hier andere tendensen aan ten grondslag 

liggen, zoals een toegenomen laagdrempeligheid van instanties die spoedeisende medische zorg 

aanbieden, waardoor enerzijds daadwerkelijke spoedeisende problematiek efficiënter bij de 

juiste loketten terecht komt (waar mensen vroeger wellicht niet durfden te bellen), maar 

anderzijds het risico dat mensen op ‘oneigenlijke’ gronden een beroep op de acute zorgketen 

doen toeneemt. 

Behalve dat demografische ontwikkelingen (de vergrijzing) invloed hebben op de vraag 

naar spoedzorg lijkt het erop dat de groei in deze vraag ook wordt veroorzaakt door 

maatschappelijke factoren (Snooks, 2002). Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een 

mogelijke mentaliteitsverandering onder de bevolking en veranderingen in de wijze waarop de 

(spoed-)zorg is georganiseerd (Kreukels en Simonis, 1988; Kool, 1995; Grit en de Bont, 2005). 

Ook Schrijvers (2008) verwacht dat de vraag naar spoedzorg de komende jaren sterk zal 

toenemen door onder andere patiënten die steeds veeleisender worden.  

In Nederland merken zowel de ambulancezorg als de spoedeisende hulp afdelingen van 

ziekenhuizen en huisartsenposten dat de vraag naar spoedzorg buiten kantoortijden is 

toegenomen (Van Uden en Crebolder, 2004). Daarbij rijst de vraag of deze toename te wijten is 

aan het feit dat er de laatste jaren sprake is van een daadwerkelijke stijging van het aantal 

spoedeisende klachten of dat mensen eerder een beroep doen op de spoedzorg, ongeacht het al 

of niet spoedeisend karakter van de klachten. Een ondersteuning voor de laatste theorie is het 

feit dat er bij de drie aanbieders van spoedzorg (spoedeisende hulp afdeling, huisartsenpost en 

ambulancezorg) ontwikkelingen gaande zijn die er op wijzen dat mensen met niet-spoedeisende 

klachten wel degelijk een beroep doen op de spoedzorg, al dan niet buiten kantoortijden. Bij de 

huisartsenposten komen steeds vaker mensen met klachten die geen medische spoed betreffen 

(Giesen, 2004) en niet-spoedeisende patiënten worden gezien als één van de grootste bijdragers 

aan het probleem van overcrowding op de SEH (Fatovich, 2002). Veertig procent van deze 

patiënten zou in werkelijkheid geholpen kunnen worden door een huisarts. Tot slot neemt het 

percentage ritten bij de ambulancezorg waarbij de patiënt niet naar het ziekenhuis wordt 

vervoerd de laatste jaren toe. Deze ontwikkelingen wijzen er mogelijk op dat er oneigenlijk 

gebruik plaatsvindt. Alle bovengeschetste ontwikkelingen lijken erop te wijzen dat men steeds 

eerder een beroep doet op de spoedzorg zonder dat er sprake is van een daadwerkelijke 

spoedeisende situatie.  
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Er zullen verschillende methoden gebruikt worden om een verklaring voor deze 

toename te vinden. Zo zal er onder andere een literatuuronderzoek verricht worden, een 

vragenlijst onder betrokken patiënten worden uitgereikt en zullen interviews gehouden worden 

met bij de spoedzorg betrokken sleutelfiguren. 
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1.2 Algemene onderzoeksvraag 

 

Bij UMCG Ambulancezorg vertaalt de toenemende zorgvraag zich onder andere in een (sterke) 

toename van het aantal EHTP-ritten. Deze toename staat in dit onderzoek centraal. De centrale 

vraagstelling van het onderzoek luidt als volgt:  

 

Welke oorzaken liggen aan de toename van het aantal Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP) -ritten in 

de provincie Drenthe ten grondslag? 

 

Het onderzoek bestaat uit drie deelonderzoeken. De hoofdstukken twee en drie geven een 

beschrijvend beeld van de aard en omvang van de EHTP-ritten in Drenthe. In hoofdstuk twee 

wordt aan de hand van een literatuuronderzoek antwoord gezocht op de volgende  

onderzoeksvragen.  

 

Vraagstelling 1: Wat is er bekend en geschreven over een toename van de spoedzorg in Nederland? 

 

Vraagstelling 2: Wat is er in internationale wetenschappelijke artikelen geschreven over (de toename van) 

het aantal ambulanceritten waarbij de patiënt niet wordt vervoerd naar het ziekenhuis? 

 

Met behulp van een aantal gegevens dat aangeleverd is door UMCG Ambulancezorg wordt in 

hoofdstuk drie een beschrijving gegeven van de EHTP-ritten in Drenthe. De onderzoeksvraag 

die hierbij hoort staat hieronder geformuleerd; 

 

Vraagstelling 3: Wat zijn de feitelijke gegevens betreffende de EHTP-ritten in de provincie Drenthe? 

 

In hoofdstuk vier wordt specifiek gezocht naar mogelijke oorzaken van de toename in het aantal 

EHTP-ritten in Drenthe. Aan de hand van het theoretisch model zijn de volgende 

vraagstellingen opgesteld.  

 

Vraagstelling 4: Is het aantal EHTP-ritten in Drenthe evenredig gestegen met het aantal oudere 

inwoners? 
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Vraagstelling 5: Zijn jongeren vaker betrokken bij een EHTP-rit dan ouderen? 

 

Vraagstelling 6: In hoeverre zijn er meer vrouwen dan mannen betrokken bij een EHTP-rit? 

 

Vraagstelling 7: Zijn mensen met een bepaalde burgerlijke staat vaker betrokken bij een EHTP-rit dan 

anderen? 

 

Vraagstelling 8: Valt de toename van het aantal EHTP-ritten toe te schrijven aan het feit dat mensen 

eerder (kunnen) bellen omdat ze de beschikking hebben over een mobiele telefoon? 

 

Vraagstelling 9: Vinden er in de regio Zuidoost Drenthe verhoudingsgewijs meer EHTP-ritten plaats dan 

in de overige regio’s in Drenthe? 

 

Vraagstelling 10: Komen de klachten gerapporteerd door de ambulanceverpleegkundigen op het 

ritformulier overeen met de klachten die de patiënt heeft aangegeven op de vragenlijst? 

 

Vraagstelling 11: Zijn er meer mensen met een chronische aandoening betrokken geweest bij een EHTP-

rit dan mensen zonder een chronische aandoening?  
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1.3 Maatschappelijke relevantie 

 

De EHTP-rit is een relatief nieuwe categorie ritten die binnen de ambulancezorg wordt 

onderscheiden. Omdat er nog maar weinig bekend is over de aard en toename van de EHTP-

ritten is het interessant om te kijken naar wat de mogelijke oorzaken daarvoor kunnen zijn. Dit 

onderzoek zal er toe bijdragen dat er meer inzicht ontstaat in de redenen voor de toename van 

de vraag naar ambulancezorg. Een ambulancerit waarbij de patiënt niet naar het ziekenhuis 

wordt vervoerd zijn kostbare en dure ritten. Door inzicht te ontwikkelen in de factoren die deze 

ritten veroorzaken kan beleid ontwikkeld worden dat ervoor zorgt dat de beschikbare schaarse 

middelen adequaat kunnen worden ingezet. Daarnaast heeft het onderzoek een praktische 

relevantie voor UMCG Ambulancezorg. Door middel van het onderzoek ontstaat mogelijk zicht 

op de verwachtingen die mensen hebben van de ambulancezorg en hoe aan hun behoeften 

tegemoet gekomen kan worden. UMCG Ambulancezorg kan dan het beleid afstemmen op basis 

van de bevindingen van het onderzoek.  

Tot slot is er niet alleen een toename in de vraag naar ambulancezorg te signaleren, ook 

andere spoedzorg aanbieders (spoedeisende hulp afdeling van ziekenhuizen, huisartsenposten) 

hebben te maken met een toenemende vraag. Aanbieders van gezondheidszorg en 

beleidsmakers moeten aandacht schenken aan deze trend (toenemende vraag naar spoedzorg) 

wanneer zij plannen maken voor de toekomstige verdeling van de gezondheidszorg-

voorzieningen. Door inzicht te ontwikkelen in de factoren die van invloed zijn op de toename 

van het aantal EHTP-ritten ontstaat wellicht ook inzicht in de factoren die de toename naar 

spoedzorg in het algemeen veroorzaken.  
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1.4 Opbouw scriptie 

 

In hoofdstuk twee zal aan de hand van een literatuurstudie worden gekeken naar wat er bekend 

is over de spoedzorg in Nederland. Daarnaast zal gekeken worden naar wat er is geschreven in 

internationale wetenschappelijke artikelen over ambulancevervoer waarbij de patiënt niet 

vervoerd wordt. Hoofdstuk drie geeft een beschrijvend beeld van de aard en omvang van de 

EHTP-ritten in Drenthe. In hoofdstuk vier wordt gekeken wat de mogelijke oorzaken van de 

toename in het aantal EHTP-ritten in Drenthe kunnen zijn. Aan de hand van een theoretisch 

model wordt gezocht naar factoren die mogelijk van invloed zijn op de toename. Daarnaast 

wordt in dit hoofdstuk een beschrijving gegeven van de interviews met verschillende 

sleutelfiguren. In hoofdstuk vijf wordt de conclusie met betrekking tot de hoofdvraagstelling 

van het onderzoek geformuleerd. Hoofdstuk zeven geeft een beschouwing van de methode van 

onderzoek en beschrijft de geldigheid en beperkingen van de gevonden gegevens. Tevens 

worden in dit hoofdstuk de gevonden resultaten in een breder perspectief geplaatst. Tenslotte 

worden enkele aanbevelingen voor de praktijk – met name met betrekking tot het terugdringen 

van EHTP –ritten – en voor vervolgonderzoek gedaan.   
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2 Wat is er bekend over de spoedzorg in Nederland? 

2.1 Inleiding 

 

In komend hoofdstuk wordt een beschrijving gegeven van het literatuuronderzoek. Er wordt 

gekeken wat er bekend en geschreven is over een toename van de spoedzorg in Nederland. 

Daarnaast worden van verschillende internationale wetenschappelijke artikelen de bevindingen 

gegeven over een toename van het aantal ambulanceritten waarbij de patiënt niet wordt 

vervoerd. De vraagstellingen die bij dit hoofdstuk horen staan hieronder geformuleerd. 

 

Vraagstelling 1: Wat is er bekend en geschreven over een toename van de spoedzorg in Nederland? 

 

Vraagstelling 2: Wat is er in internationale wetenschappelijke artikelen geschreven over (de toename van) 

het aantal ambulanceritten waarbij de patiënt niet wordt vervoerd naar het ziekenhuis? 

 

In 2.2 wordt eerst de methode van het literatuuronderzoek beschreven. Vervolgens worden in 

2.3 de resultaten gepresenteerd.  
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2.2 Methode 

 

Voor het literatuuronderzoek is zowel naar nationale beleidsstukken als naar nationale en 

internationale gepubliceerde wetenschappelijke artikelen gezocht. Er zijn verschillende 

zoekmachines gebruikt zoals de online Universiteitscatalogus Picarta, PubMed, EBSCO-host en 

Google scholar. Naast de online gezochte artikelen is er ook grijze literatuur bestudeerd, zoals 

de jaarverslagen van UMCG Ambulancezorg. Gebruikte zoektermen zijn: ambulancezorg –

dienst, spoedzorg, acute zorg, spoedeisende zorg, geschiedenis ambulancezorg, eerste hulp geen 

vervoer, eerste hulp ter plaatse, triage, emergency department, emergency-medical services 

utilization, pre-hospital care, unnecessary ambulance calls / use, predictors of health care 

utilization / ambulance use. Het zoeken naar literatuur heeft plaatsgevonden van maart tot 

september 2008.  

Na een eerste literatuurverkenning blijkt dat het begrip ‘EHTP-rit’ een redelijk nieuwe 

term is. Er zijn weinig Nederlandse wetenschappelijke artikelen waarin deze term wordt 

gebruikt. Om die reden is vervolgens voor meer algemene zoektermen gekozen en is er gezocht 

naar wetenschappelijke artikelen die de gesignaleerde toename in de spoedzorg beschrijven 

(Grit en Dolfsma, 2002; Foekema en Hendrix, 2005; Grit en de Bont, 2007; Grol en Schrijvers, 

2005; Grinten et al, 2008). Niet alleen bij de ambulancezorg maar ook bij de spoedeisende hulp 

afdelingen van ziekenhuizen (SEH’s) en bij huisartsen(posten) (HAP’s) is een toename te 

signaleren van de spoedzorg. De artikelen die de gehele spoedzorg in Nederland beschrijven 

gaan ook in op verschillende samenwerkingsverbanden die de aanbieders van spoedzorg 

(ambulancezorg, SEH en HAP) kunnen aangaan (AVVV, 2005; Huijsman-Rubingh, Spiers, 

Hazelzet-Crans, Evers en Verver, 2005; Giesen, 2004). De meer algemene zoekactie naar 

Nederlandse artikelen die de spoedzorg beschrijven leverde verschillende Nederlandse 

beleidsstukken op. Daarnaast is gezocht naar internationale wetenschappelijke artikelen over 

ambulanceritten waarbij de patiënt niet vervoerd wordt naar het ziekenhuis. Dit leverde 

verschillende artikelen op die patiëntkarakteristieken beschrijven van patiënten betrokken bij 

een dergelijke rit. Vooral Snooks (1998; 2000; 2002; 2004 en 2005) heeft veel gepubliceerd over 

ambulancegebruik door patiënten met niet-spoedeisende en niet-levensbedreigende klachten.   

Tot slot is er gezocht naar een algemeen theoretisch model met daarin determinanten die 

het zorggebruik kunnen voorspellen dan wel verklaren. Als een dergelijk model kan het Socio-
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behavioral model van Andersen (Andersen en Newman 1973; Aday en Andersen, 1974; 

Andersen, 1995) dienen. In dit rapport zal het model van Andersen gebruikt worden om naar de 

invloed te kijken van verschillende factoren op het (spoed-) zorggebruik (ambulancezorg). In het 

hoofdstuk na het literatuuronderzoek zal dit model besproken worden en zal het aangepast 

worden zodat de factoren binnen het model mogelijk de toename van het aantal EHTP-ritten 

verklaren dan wel voorspellen. Daarnaast zijn onderdelen van het model gebruikt bij het 

opstellen van de patiëntenvragenlijst. Zo is er gevraagd naar verschillende patiënt-

karakteristieken die ook in het model van Andersen naar voren komen als mogelijke 

determinanten van zorggebruik en is er geïnformeerd naar de chronische ziekteachtergrond van 

de patiënt.  
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2.3 Resultaten 

 

De belangrijkste bevindingen van het literatuuronderzoek worden hieronder besproken. In de 

eerste paragraaf wordt de spoedzorg in Nederland beschreven. In de tweede paragraaf wordt 

eerst specifiek ingegaan op de ambulancezorg in Nederland. Vervolgens wordt gekeken wat er 

in andere landen is geschreven over de toename van het aantal ambulanceritten waarbij de 

patiënt niet wordt vervoerd naar het ziekenhuis.   

 

2.3.1 Spoedzorg 

In de komende paragraaf zal eerst een definitie van spoedzorg gegeven worden. Vervolgens 

komende verschillende aanbieders in de spoedzorg naar voren en wordt de mogelijke 

samenwerking tussen deze aanbieders besproken. Daarna komt de triage in de spoedeisende 

zorg aan bod.  Tot slot wordt de ontwikkeling van de spoedzorg in Nederland besproken.  

 

Spoedzorg in Nederland 

Spoedzorg kent verschillende definities. Een voorbeeld is ‘alle directe actie vereisende zorg in 

verband met potentieel ernstige consequenties voor welzijn functioneren en/of levensverwachtingen van 

de patiënt’ (Grol en Schijvers, 2005). Spoedzorg zou in meer algemene termen omschreven 

kunnen worden als alle urgente en dringende zorg. Dringende zorg kan dan gedefinieerd 

worden als: ‘alle medische vragen en klachten als gevolg van een aandoening dan wel ongeval, waarvan 

behandeling of beoordeling niet langer dan enkele minuten tot een dag uitstelbaar is om overlijden of 

ernstige gezondheidsschade te voorkomen’ (Van Baar, Giesen, Grol en Schrijvers, 2007). 

Naast de term spoedzorg worden ook regelmatig de termen ‘acute’ of ‘urgente’ zorg 

gebruikt. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ, 2003) geeft de volgende definitie 

van een acute zorgvraag: ‘een acute zorgvraag is een situatie waarbij een patiënt of omstander om 

onmiddellijke hulp vraagt in verband met een ervaren of geobserveerd ernstig of een op korte termijn 

levensbedreigende situatie als gevolg van een gezondheidsprobleem of letsel dat plotseling is ontstaan of 

verergert’. Onderzoek van het Julius Centrum geeft de volgende definitie van acute zorg: 

‘wanneer zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen enkele minuten tot enkele uren, zorg verleend 
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moet worden om overlijden of irreversibele gezondheidsschade als gevolg van een acute levensbedreigende 

aandoening of een ongeval te voorkomen’ (Van Baar et al., 2007).  In het rapport ‘Vraag en aanbod 

van acute zorg  in de regio Utrecht’ (Meier, Baar van, Schothorst, Bie- de Waal en Schrijvers, 

2005) wordt acute zorg omschreven als: ‘een situatie waarbij er zo spoedig mogelijk, maar in ieder 

geval binnen enkele minuten tot enkele uren, zorg verleend moet worden om overlijden of onomkeerbare 

gezondheidsschade als gevolg van een acute levensbedreigende aandoening of een ongeval te voorkomen’ 

(Meier et al., 2005). Deze definities hebben met de voorgaande definitie van spoedzorg gemeen 

dat het om zorg gaat die zo snel mogelijk verleend moet worden om gezondheidsschade van de 

patiënt te voorkomen. Om deze reden zullen de termen ‘acute-’ ‘urgente-’ en ‘spoedeisende 

zorg’ in dit rapport als synoniemen worden beschouwd. 

Spoedzorg wordt door verschillende organisatie verleend, namelijk door huisartsen, 

regionale ambulancevoorzieningen, spoedeisende hulpafdelingen, verloskundigen, acute GGZ 

en mobiel medische teams van traumacentra (Van der Grinten et al., 2008). Wanneer er echter in 

deze scriptie over spoedzorg gesproken wordt betreft dit alleen de zorg van de 

huisartsenposten, de spoedeisende hulp en de ambulancezorg. Er is voor gekozen de andere 

spoedeisende hulp organisaties zoals de acute GGZ en verloskundigenzorg buiten het bestek 

van dit onderzoek te houden omdat deze organisaties een meer specifiek taakgebied hebben.  

 
Samenwerkingsvormen in de spoedzorg 

Er zijn verschillende rapporten geschreven over de spoedzorg in Nederland. In de beleidsvisie 

acute zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MiVWS, 2003) vermeldt 

het ministerie dat het vindt dat acute zorg altijd en snel beschikbaar moet zijn. Hiervoor moeten 

de verschillende spoedzorgaanbieders beter op elkaar afgestemd worden en moeten de 

patiëntenstromen beter geleid worden, de zogenaamde ketenzorg. De term ketenzorg is vooral 

ontstaan om meer samenhang in de zorg te introduceren in situaties waarbij diverse disciplines 

moeten samenwerken om optimale zorg te kunnen verlenen. Samenhang staat daarbij ten eerste 

voor zorginhoudelijke afstemming rond het primaire proces en ten tweede voor 

organisatorische samenwerking of schaalvergroting (IGZ, 1994). Afstemming tussen de 

ketenpartners in de spoedzorg is nodig om zo de efficiency, continuïteit en de veiligheid te 

vergroten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (Huijsman-Rubingh et al., 2005) is van 

mening dat een goed functionerende zorgketen op het terrein van de spoedeisende zorg cruciaal 

is. Deze keten dient dan in termen van functies te worden geformuleerd in plaats van in termen 
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van instanties. Nu hebben zowel de huisartsenposten (HAP) en de regionale ambulancediensten 

(RAV) regelmatig te maken met een ontoereikende beschikbaarheid en paraatheid. Dit leidt 

ertoe dat de acute zorgvraag van de patiënt niet altijd binnen 15 minuten na de melding 

gehonoreerd kan worden (Grol en Schrijvers, 2005). Wanneer de zorgverlening tussen deze 

partners beter op elkaar zal worden afgestemd kan dat er toe bijdragen dat de 

beschikbaarheidproblemen van beide partners verminderen. De zorgvrager zal uiteindelijk het 

meeste baat hebben bij de regionale samenwerking tussen huisartsenposten, regionale 

ambulancevoorzieningen en ziekenhuizen. Ketenzorg is er vooral op gericht samenwerking 

tussen de verschillende partners in de spoedeisende hulpverlening te stimuleren en op elkaar af 

te stemmen.  

Ook de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ, 2003) en het College voor 

Zorgverzekeraars (Grol en Schrijvers, 2005) vinden dat de organisatie van de spoedzorg 

verbeterd moet worden. Met name de huisartsenposten en spoedeisende hulp afdelingen van 

ziekenhuizen moeten meer gaan samenwerken. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (2004) 

stelt dat de samenhang binnen de spoedeisende zorgketen wel verbeterd is maar dat er ook nog 

veel moet gebeuren. In de spoedeisende zorg buiten kantooruren is meer afstemming nodig 

tussen de huisartsenposten, de afdelingen spoedeisende eerste hulp in ziekenhuizen (SEH) en 

de regionale ambulancevoorzieningen (RVZ, 2003; MiVWS, 2004). Nu in Nederland in 

toenemende mate de Regionale Ambulancevoorziening (RAV), de huisartsen en de 

Spoedeisende Hulpafdelingen (SEH) gaan samenwerken in de spoedzorg (-keten), wordt het 

steeds belangrijker dat deze organisaties dezelfde taal spreken, en in het bijzonder dat dezelfde 

definities gehanteerd worden voor dezelfde begrippen. De communicatie tussen de 

ketenpartners kan door het ontwikkelen van een eenduidig begrippenkader verbeteren 

waardoor in het verlengde daarvan ook de zorg voor de patiënt met een acute hulpvraag kan 

verbeteren (Grol en Schrijvers, 2005). Wanneer alle rapporten en nota’s over spoedzorg worden 

vergeleken valt op dat gebruikte begrippen zoals ‘triage’ en ‘vraaggerichtheid’ zelden gedefinieerd 

worden. Ook verwijzen de rapporten en nota’s nauwelijks naar elkaar. Hierdoor ontstaat het 

risico dat met hetzelfde begrip verschillende zaken worden bedoeld of dat verschillende 

begrippen juist naar hetzelfde verwijzen.  
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Verschillende triageprotocollen in de spoedzorg 

Een belangrijk punt waarop de aanbieders in de spoedzorg van elkaar verschillen is het 

triageprotocol dat ze hanteren. Nu zal in eerste instantie uitgelegd worden wat onder triage 

wordt verstaan.  

Niet in alle rapporten wordt de term ‘triage’ expliciet gedefinieerd, waardoor het soms 

onduidelijk is wat er nu precies mee bedoeld wordt. Triage is het Franse woord voor verdelen of 

schiften. In het rapport Richtlijn Triage (NVSHV, 2004) wordt triage als een dynamisch 

beslisproces gedefinieerd waarin de zorgbehoefte van de patiënt wordt geprioriteerd. De door 

een professional vastgestelde zorgbehoefte vormt het vertrekpunt van de inrichting van de 

acute zorgketen (Richtlijn Triage, 2004). De triage start al zonder dat de patiënt gezien is, er kan 

namelijk al van triage gesproken worden wanneer er naar de huisarts of de meldkamer 

ambulancezorg gebeld wordt door een burger met een acute zorgvraag. Vervolgens volgt de 

fysieke triage door de hulpverlener die de patiënt als eerste ziet. Dit kan zowel de huisarts zijn 

als de doktersassistent, een ambulanceverpleegkundige of een verpleegkundige op de SEH. De 

personen die de triage uitvoeren, de triagisten, dienen geautoriseerd te zijn om een 

zelfzorgadvies te geven evenals om te verwijzen naar ketenpartners.  

Bij de ambulancezorg wordt getriageerd door centralisten met behulp van het Landelijk 

Protocol Ambulancezorg (LPA). De opdrachten voor de ambulanceritten worden gegeven 

vanuit de meldkamer, waar ook  de 1-1-2 meldingen binnenkomen. Meldingen die van een 

mobiel nummer afkomstig zijn komen terecht bij een centrale meldkamer in Driebergen. Daar 

vraagt de centralist (triagist) aan de beller waar deze zich bevindt en verwijst deze vervolgens 

door naar de juiste provincie en hulpverleningsinstantie (politie, brandweer of ambulancezorg). 

Meldingen die vanaf een vast telefoonnummer afkomstig zijn worden direct naar de meldkamer 

in de juiste provincie doorgeschakeld. Een centralist die de bellers te woord staat moet zo snel 

mogelijk aan de telefoon de noodzakelijke informatie verzamelen (indiceren), analyseren en 

daarna doorspelen (zorgtoewijzing). De meeste centralisten hebben een verpleegkundige 

opleiding als achtergrond maar er zijn ook niet-verpleegkundige centralisten. Op de 

huisartsenposten wordt echter aan de telefoon getriageerd door doktersassistenten met behulp 

van de Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG-) standaard. De spoedeisendehulp 
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afdelingen van ziekenhuizen hanteren het LandelijkProtocol SpoedEisendeHulp (LPSEH). Dit 

laatste protocol is wel gemaakt in afstemming met het LPA-protocol voor de ambulancezorg.2  

Het blijkt dat er momenteel binnen de spoedeisende keten nog geen eenduidig(e) triage(-

protocol) bestaat. De zorgaanbieders hanteren elk eigen criteria en protocollen die niet volledig 

op elkaar zijn afgestemd en op sommige onderdelen overlap vertonen. Het triagesysteem is een 

belangrijk middel om te communiceren. Wanneer de verschillende zorgaanbieders echter 

verschillende triageprotocollen hanteren wordt dit communiceren bemoeilijkt. Daarnaast 

bestaat er nog nauwelijks de neiging te verwijzen naar andere loketten, die meer aansluiten bij 

de zorgvraag. Vooral bij de spoedeisende hulp worden er maar zeer zelden patiënten 

doorverwezen naar bijvoorbeeld de huisartsenpost (Foekema en Hendrix, 2005). Er ontbreekt 

nog een continue registratiesysteem dat disciplineoverstijgend is. Een dergelijk systeem kan 

inzicht geven in de patiëntenstromen binnen de gehele keten van spoedzorg. Het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft opdracht gegeven tot het project ‘De ontwikkeling van 

een systeem tot eenduidige triage’. Het Huisartsengenootschap, de ambulancezorg Nederland 

en de Nederlandse vereniging spoedeisende hulp verpleegkundigen dienen te kijken welke 

mogelijkheden er zijn om uniformiteit en transparantie te creëren.  

 

Ontwikkeling spoedzorg 

Het blijkt dat in de periode 2004-2008 de spoedzorg is gegroeid met 6.8% per jaar (Schrijvers, 

2008). Dit is gemeten aan de hand van het aantal contacten bij de huisartsenposten, 

ambulancediensten en spoedeisende hulpafdelingen van ziekenhuizen. Deze toename is 

aanzienlijk hoger dan de groei van 2% per jaar van de overige zorg. Het aantal 

spoedzorgcontacten in verband met ongevallen in het verkeer, bij sport, in bedrijven en in de 

thuissituatie verminderde de afgelopen jaren. Schrijvers stelt dat de groei in spoedzorg voor 

1,2% verklaarbaar is door demografische ontwikkelingen en de overige 5,6% zou trendmatig 

zijn. Hoe precies is onderzocht dat deze groei van de spoedzorg valt toe te schrijven aan deze 

factoren is echter onduidelijk. De invloed van een bepaalde factor kan immers lastig afzonderlijk 

gemeten worden, zonder ook de invloed van andere mogelijke factoren uit te sluiten. Bij dit 

soort uitspraken kunnen daarom vraagtekens worden geplaatst.  

 

                                                 
2
 http://www.lpseh.nl/. Geraadpleegd op: 19-03-09.  
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Invoering huisartsenposten 

Een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de uitvoering van spoedeisende zorg is de 

invoering van de huisartsenposten. Rond het millennium zijn er in Nederland huisartsenposten 

opgericht naar voorbeeld van Denemarken en Groot-Brittannië (Moll van Charante et al., 2006). 

Hier zijn verschillende huisartsen bij aangesloten welke buiten kantooruren huisartsenzorg 

verlenen. De organisatie en positionering van de huisartsenposten in Nederland is met name het 

resultaat van lokale voorkeuren (Van Uden en Crebolder, 2004).  

Het blijkt dat na de invoering van de huisartsenposten een verschuiving heeft plaats 

gevonden, van de dichtst bijzijnde bekende huisarts naar de verder gelegen huisartscoöperatie 

met onbekende huisarts (Moll van Charante et al., 2006). Ook Van Uden en Crebolder (2004) 

hebben in Nederland onderzocht of het gebruik van de spoedzorg is veranderd na de invoering 

van de huisartsenposten in 2000. Het blijkt dat na de invoering de vraag naar zorg buiten 

kantooruren is toegenomen. Verder was er een verschuiving te signaleren in het 

patiëntencontact van de spoedeisende hulp (SEH) naar de huisartsenpost. Zo was er 10% meer 

huisartsenzorg buiten kantooruren, 9% minder spoedzorg buiten kantooruren en is het aantal 

zelfverwijzers op de SEH afgenomen met 4%. De reorganisatie (invoering huisartsenposten) 

heeft dus voor verminderd gebruik van de spoedeisende hulp afdeling voor het ziekenhuis 

gezorgd en voor verhoogd gebruik van huisartsenzorg (Van Uden en Crebolder, 2004).  

 

2.3.2 Ambulancezorg 

De vorige paragraaf beschreef de spoedzorg in het algemeen. In komende paragraaf zal  

specifiek gekeken worden naar de ambulancezorg. Eerst wordt algemeen de ambulancezorg in 

Nederland beschreven en de soorten ritten die worden onderscheiden.  Vervolgens wordt 

verder ingegaan op het oneigenlijk dan wel onterecht ambulancegebruik. Daarna wordt 

gekeken naar ambulanceritten in andere landen waarbij de patiënt niet vervoerd wordt naar het 

ziekenhuis. Tot slot worden de patiëntkarakteristieken van patiënten die wel bezocht worden 

door de ambulance maar niet vervoerd zijn naar het ziekenhuis besproken.  

 

 

 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, V. Verhage 2009 24 

Soorten ambulanceritten 

Binnen de ambulancezorg worden verschillende ritten onderscheiden. De spoedeisende 

ambulancezorg bestaat uit A1- en A2-ritten. Bij ritten met de urgentiecode A1 bestaat gevaar 

voor het leven of blijvende invaliditeit van de patiënt of kan dergelijk gevaar bij de melding niet 

uitgesloten worden. De ambulance dient dan zo spoedig mogelijk en maximaal binnen vijftien 

minuten bij de patiënt ter plaatse te zijn. Hierbij wordt met dertien minuten netto reistijd en 

twee minuten voor ontvangst van de aanvraag en het verstrekken van de ritopdracht rekening 

gehouden. Bij een A2-rit bestaat er geen direct levensgevaar maar is snelle hulp wel wenselijk. 

De ambulance wordt geacht binnen uiterlijk 30 minuten ter plaatse te zijn om ernstige 

gezondheidsschade te voorkomen. Naast deze spoedritten van de ambulancezorg is er nog een 

andere categorie ritten, namelijk besteld vervoer (B-ritten). Deze ontstaan wanneer er geen 

spoedindicatie is, bijvoorbeeld indien patiënten tussen twee verschillende ziekenhuizen 

vervoerd moeten worden.  

Zowel een A1 als een A2 rit kan uiteindelijk in een EHTP-rit eindigen. Er kunnen 

verschillende EHTP-ritten onderscheiden worden: 

• de patiënt wordt ter plaatse behandeld; 

• de patiënt blijkt geen behandeling nodig te hebben; 

• de patiënt heeft wel behandeling nodig maar weigert deze; 

• de ambulance is opgeroepen om de eerst gearriveerde ambulance te assisteren bij een 

ongeval, een reanimatie of bij het tillen; 

• bij het arriveren van de ambulance blijkt de patiënt reeds overleden te zijn; 

• de ambulance vervoert een specialist, bijvoorbeeld indien dat nodig is bij een bepaald 

ongeval 

 

Bij een EHTP-rit wordt de patiënt dus uiteindelijk niet vervoerd door de ambulance maar de rit 

wordt in eerste instantie wel uitgevoerd met de intentie tot hulpverlening en/ of vervoer. Een 

EHTP-rit verschilt van een ‘loze-rit’. Bij een loze-rit wordt namelijk geen patiënt aangetroffen 

wanneer de ambulance ter plaatse komt. Echter, ook wanneer de rit wordt afgebroken door de 

centralist terwijl de ambulance al onderweg is of wanneer de ambulance een andere ritopdracht 

krijgt wordt gesproken van een loze-rit (Berkel, Leerkes, Reumer en Rhijn, 2006). De 

ambulancezorg heeft voor een deel al ingespeeld op de toename in het aantal EHTP-ritten door 
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het invoeren van SOLO-ambulances. SOLO-ambulances worden ingezet van acht uur ’s 

ochtends tot vijf uur ’s middags en vooral gebruikt bij niet levensbedreigende situaties en als 

assistentie bij reanimatie. Wanneer er bij de centrale meldkamer een ‘reanimatie’ melding 

binnenkomt wordt er zowel een team (ambulanceverpleegkundige en chauffeur) als een SOLO-

ambulance gestuurd (ambulanceverpleegkundige). Dit omdat er bij een reanimatie minstens 

drie mensen nodig zijn. Deze ambulances hebben het formaat van een gewone personenauto 

(wel de vel gekleurde buitenkant) en hier kan dus geen patiënt mee vervoerd worden. De 

verpleegkundige rijdt alleen in deze auto en kan ter plaatse hulp verlenen maar de patiënt niet 

vervoeren. Wanneer blijkt dat dit wel nodig is kan er een volledig uitgeruste ambulance 

opgeroepen worden die de patiënt naar het ziekenhuis kan vervoeren. De introductie van de 

SOLO-ambulances is een vrij recente ontwikkeling.  

 

Oneigenlijk of onterecht ambulancegebruik 

 ‘Ambulancezorg is de zorg die in opdracht van de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) 

beroepsmatig of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of slachtoffer binnen het kader van 

zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en waar nodig adequaat te vervoeren met 

inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische en 

verpleegkundige kennis noodzakelijk is’ (BVA & AZN, 2003). In Nederland wordt 

ambulancezorg verleend door ambulancediensten en meldkamers ambulancezorg. Hoofddoel 

van de ambulancezorg is om individuele gezondheidswinst te behalen op basis van de 

zorgbehoefte van de patiënt. Ambulancezorg begint bij de melding van een patiënt aan de MKA 

en eindigt na diens overdracht naar een andere zorginstelling of na behandeling ter plaatse als 

er geen verdere doorverwijzing of vervoer naar een zorginstelling noodzakelijk is. Daarmee is 

ambulancezorg een belangrijke schakel in de spoedeisende medische hulpverlening. Er rijden 

ongeveer 650 ambulances in  Nederland, welke zijn verspreid over 35 ambulanceposten met 208 

standplaatsen (Kostalova, 2008). Het macrobudget van de gehele ambulancezorg ligt rond de 

341 miljoen euro.3 

 

 

 

                                                 
3
 www.ambulancezorgnederland.nl/publiek/kengetallen.htm.  Geraadpleegd op 12-11-08.   
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Financiële omgeving ambulancezorg 

De afgelopen jaren is de financieringsstructuur van de ambulancezorg sterk gewijzigd. Als 

belangrijkste argument daarvoor wordt genoemd dat de kosten beter beheerst kunnen worden 

(Veen, Zwakhals, Hazelret-Crans en Manen van, 2001). De voornaamste verandering van de 

afgelopen jaren is een overgang van een model van nagenoeg volledige nacalculatie op 

gerealiseerde ritten en kosten (open-einde-model) naar een normatief budgetmodel gebaseerd 

op vooraf vastgestelde productieafspraken. De ambulancediensten en de meldkamer krijgen een 

budget dat gebaseerd is op het te verwachten aantal gereden ritten. Het landelijk budget voor de 

ambulancesector wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. Het College Tarieven 

Gezondheidszorg (CTG) verdeelt het landelijk budget via speciale rekenregels en stelt het tarief 

vast. Sinds vanaf 1 januari 2000 het  budgetmodel van kracht is moeten ambulancediensten nu 

de kosten trachten af te stemmen op het toegekende budget (MiBzK, 1997). Gevolg van deze 

verandering is dat de ambulanceorganisaties nu in eerste instantie de kosten moeten beheersen 

in overeenstemming met het vooraf vastgestelde budget. Ambulanceorganisaties krijgen niet 

langer de kosten voor de productie via nacalculatie vergoed maar moeten nu de 

productiekosten binnen het productiebudget zien te houden (Veen et al., 2001).  

 

Regelgeving ambulancesector 

In 2000 pleitte het ministerie van VWS voor schaalvergroting in de vorm van Regionale 

Ambulance Voorzieningen (RAV’s) (Ministerie van VWS & BzK, 2000). Met de invoering van de 

RAV’s is getracht een betere regionale spreiding en paraatheid te bewerkstellingen met als 

gevolg een betere en efficiëntere ambulancezorg. De ambulancediensten en de MKA vormen 

sinds die tijd dan ook een samenwerkingsverband in de vorm van zo’n Regionale Ambulance 

Voorziening.  

De Wet Ambulancevervoer (WAV) stamt uit 1971 en is in 2008 is vervangen. Tot voor 

kort regelde deze wet de toegang tot en de financiering van de ambulancezorg. Deze wet 

scheidde de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Rijk, de provincie en de 

gemeente. Het Rijk stelt eisen ten aanzien van de kwaliteit van zorg en de provincie is nu belast 

met de planning en spreiding van het aantal ambulances en de mate waarin deze paraat staan. 

Een belangrijke taak van de gemeente is de inrichting en instandhouding van de Centrale Post 

Ambulancevervoer (CPA). Veel CPA’s zijn in aanloop naar de nieuwe wet Ambulancezorg al 
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vervangen door Meldkamers Ambulances (MKA’s). In de nieuwe wet ambulancevervoer krijgen 

zorgverzekeraars een centrale rol. Het VWS gaat vergunningen afgeven met een zwaarwegend 

advies van de zorgverzekeraars. Tevens wordt de ambulancezorg regionaal georganiseerd, 

waarmee er meer helderheid kan ontstaan in de aansturing en verantwoordelijkheden. De rol 

van vergunningverstrekker door de provincie wordt vervangen door de minister. De minister 

bepaalt tevens de spreiding en beschikbaarheid en stelt het macro en regionaal budget vast. 

Hierdoor wordt de afstand tussen het bepalen en betalen van de ambulancezorg kleiner.  

 

EHTP-ritten in andere landen 

Ondanks duidelijke verschillen in de organisatie van de spoedgezondheidszorg en de 

financiering daarvan tussen Groot Brittannië en de Verenigde Staten zijn de ontwikkelingen 

rondom de spoedzorg en de ambulancezorg opvallend soortgelijk (Snooks et al., 2004). De vraag 

naar ambulancezorg neemt de laatste jaren in Groot Brittannië met 4% toe per jaar (Fisher, 

O’Halloran, Littlejohns, Kennedy en Butson, 2000). In Australië namen de kosten van de 

ambulancezorg over een periode van vijf jaar toe van 393 miljoen naar 523 miljoen dollar (Clark, 

Purdie, FitzGerald, Bischoff en O’Rourke, 1999). Naast dat de vraag naar spoedzorg in het 

algemeen is toegenomen, en nog steeds toeneemt, komt in verschillende onderzoeken naar 

voren dat er ook meer op onterechte gronden een beroep op de ambulancezorg wordt gedaan. 

Bij de London ambulance service had 40% van de ambulance oproepen afgehandeld  kunnen 

worden door een huisarts, GGD of sociale dienstverlening (Victor, Peacock en Chazot, 1999). 

Van alle oproepen werd uiteindelijk 20% tot 30% van de patiënten niet vervoerd naar het 

ziekenhuis door een ambulance (Department of Health Government Statistical Service, 1999). In 

Taiwan wordt 32% van alle patiënten betrokken bij de ambulancezorg niet vervoerd (Chen, 

Bullard en Liaw, 1996). De toename van een oneigenlijk beroep op de spoedzorg is daarmee een 

internationaal probleem en beperkt zich niet tot ons land alleen.  

Het is vrij opvallend dat internationaal gezien een groot percentage patiënten dat een 

ambulance belt uiteindelijk niet vervoerd wordt. In de Verenigde Staten en in Groot-Brittannië 

konden patiënten volgens het protocol namelijk alleen thuis achtergelaten worden wanneer de 

patiënt zelf weigert vervoerd te worden (Snooks et al., 2004). Tot voor kort waren er maar 

weinig ambulancediensten die een protocol hanteerden dat het ambulancepersoneel toestaat de 

patiënt niet naar het ziekenhuis te vervoeren (Jaslow, Barbera, Johnson en Moore, 1998). 
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Tegenwoordig wordt er steeds meer de nadruk gelegd op het vernieuwen van de protocollen 

van ambulancediensten zodat patiënten ook eventueel thuis gelaten kunnen worden. Dit omdat 

de ambulancezorg steeds meer te maken krijgt met verschillende (klinische) behoeften van 

patiënten (Snooks et al., 2004). Er is nog geen voldoende bewijs dat er een klinisch veilige 

methode is om patiënten te identificeren die bellen voor een ambulance maar die niet naar de 

spoedeisende hulp vervoerd hoeven worden (Snooks et al., 2004). Toch besluit het 

ambulancepersoneel in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië steeds vaker een patiënt ter 

plaatste te laten en niet te vervoeren, terwijl ze hier niet voor opgeleid zijn en ook niet van ze 

verwacht wordt dat ze een patiënt achterlaten tenzij de patiënt zelf vervoer weigert (Snooks et 

al., 2005). Daarnaast is er maar weinig bekend over hoe ambulancepersoneel de beslissing maakt 

om een patiënt naar de eerste hulp te vervoeren of ter plaatse te laten.  

 

Oneigenlijk of onterecht ambulancegebruik 

Wanneer er 1-1-2 is gebeld voor een patiënt en er wordt een ambulance gestuurd terwijl 

vervolgens blijkt dat vervoer niet noodzakelijk is spreekt men – zoals reeds aangegeven – in de 

Nederlandse ambulancezorg van een Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP-) rit of van een Eerste Hulp 

Bij Ongelukken Geen Vervoer (EHBO GV-) rit. Bij een EHTP-rit is er niet per definitie sprake 

van een onterechte of oneigenlijke rit of hulpvraag. Maar mensen die onterecht een beroep doen 

op de ambulancezorg (vanwege het ontbreken van een klinische noodzaak) zijn hoogst 

waarschijnlijk wel eerder bij een EHTP-rit betrokken. 

De termen ‘onterechte hulpvraag’ en ‘oneigenlijk gebruik van de spoedzorg’ worden in de 

internationale literatuur gebruikt. Zo wordt in wetenschappelijke artikelen uit andere landen 

(Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Australië) gesproken over ‘(medically-) unnecesarry 

use’ (Morris en Cross, 1980) ‘non-urgent conditions’ (Snooks, William en Crouch, 2002; Snooks, 

Kearsley, Dale, Halter, Redhead en Foster, 2005) of  ‘inappropriate use’ (Ting, 2006; Jacob, Jocoby, 

Heller en Stoltzfus, 2008). Maar wanneer is nu precies sprake van onnodig, ongepast of 

onterecht gebruik van de ambulancezorg? Gibson (1977) heeft een definitie geformuleerd voor 

ongepast gebruik van de ambulancezorg, namelijk ‘het percentage van alle patiënten betrokken 

bij de ambulance dat geen behoefte had aan zorg’. Moeilijk is echter om vast te stellen wat er 

hier onder ‘behoefte’ wordt verstaan. Er kan weliswaar geen sprake zijn van een klinische 

behoefte maar veel mensen hebben als ze een ambulance bellen wel degelijk een zorgbehoefte, al 
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is het alleen maar één ter geruststelling. Dit geeft aan dat het moeilijk is om ‘gepast gebruik’ van 

de ambulancezorg te definiëren. De mate van onterecht gebruik is daarnaast nogal variabel 

(Brown en Sindelar, 1993). De klinische conditie van de patiënt is maar één factor die de spoed, 

ernst en gepastheid van de zorg weergeeft. Als de patiënt zelf of een omstander de situatie niet 

goed inschat en een ambulance belt is daarmee nog geen sprake van ongepast gebruik. Om te 

kijken of het sturen van een ambulance gerechtvaardigd was zou daarom niet alleen gekeken 

moeten worden naar de uiteindelijke diagnose maar ook naar de leeftijd en sociale situatie van 

de patiënt (Morris en Cross, 1980).  

In het algemeen zou er van onterecht gebruik gesproken kunnen worden wanneer 

behandeling niet bij de betreffende zorgaanbieder (ambulancedienst) had moeten plaatsvinden. 

Het gaat dan om patiënten die volgens de zorgverlener (ambulanceverpleegkundige) naar een 

andere zorgverlener hadden moeten gaan. Deze groep bevat dus ook de patiënten die fysiek 

gezien worden door een zorgverlener om tot een goede triage te komen (Foekema en Hendrix, 

2005). Telefonisch contact, met bijvoorbeeld de centrale meldkamer, dat tot een doorverwijzing 

leidt (naar bijvoorbeeld de huisartsenpost) wordt niet als onterechte vraag gekenmerkt omdat 

het hier niet om een bezoek gaat maar om telefonische raadpleging. Wanneer er hierna 

gesproken wordt over onnodig of onterecht gebruik van de ambulancezorg wordt daarmee 

bedoeld dat de klinische noodzaak voor ambulancevervoer ontbreekt. En het blijkt dat dit 

klinisch onnoodzakelijk ambulancetransport de laatste jaren is toegenomen (Ting, 2006).  

Tot slot zijn er verschillende nadelige gevolgen van onnodig ambulancegebruik. In eerste 

instantie is ambulancezorg dure zorg omdat de organisatie en de bemensing wel beschikbaar 

moet zijn maar niet continue benut wordt. De ambulances van nu zijn daarnaast enorm 

geavanceerd en uitgerust met verschillende specialistische medische toepassingen. Bij een 

onnodige ambulancerit worden deze middelen ingezet maar niet optimaal benut en doet het de 

financiële kosten stijgen. Verder brengt het gebruik van zwaailichten en sirene voor het grote 

publiek, de patiënten en het ambulancepersoneel risico’s met zich mee op aanrijdingen 

(Clawson et al., 1994).  
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Patiëntkarakteristieken van betrokkenen bij een EHTP-rit  

Inzicht in de patiëntkarakteristieken van betrokkenen bij een EHTP-rit zouden een bijdrage 

kunnen leveren aan het terugdringen van deze ritten. Begrijpen voor wie, wanneer en waarvoor 

een ambulance wordt ingezet zal helpen een mechanisme te ontwikkelen voor het verminderen 

van klinisch onnodig patiëntentransport (Ting, 2006). In Japan (Yokohama) is er gekeken naar 

de sociaal-economische karakteristieken van niet vervoerde patiënten (Kawakami, Oshige, 

Kubota en Tochikubo, 2007). Hieruit bleek dat socio-economische factoren de keus beïnvloeden 

om in niet-spoedeisende situaties de ambulance te bellen. Kawakami et al. (2007) hebben 

respondenten een aantal scenario’s voorgelegd waarin een niet-spoedeisende situatie uiteen 

wordt gezet. Aan de respondenten wordt gevraagd hoe ze in de verschillende situaties zouden 

handelen. Na het voorleggen van de scenario’s bleken mannen, ouderen en alleenstaanden 

eerder een beroep te doen op de ambulancezorg zonder dat ze vervoerd worden.   

In het Verenigd Koninkrijk is er één categorie patiënten die verantwoordelijk zijn voor 

een groot percentage EHTP-ritten. Deze categorie bestaat uit patiënten die gevallen zijn en 

neemt van het totale aantal EHTP-ritten 34% voor zijn rekening. Hiervan was een grote groep 

ouder dan zeventig jaar. Daarnaast zorgen ook alcohol intoxicaties en straatongevallen voor veel 

EHTP-ritten (Marks, Daniel, Afolabi, Spiers en Nguyen- Van Tam, 2002).  

Ook is er onderzoek gedaan naar de mate van onnodig ambulancetransport. Hierbij kan de 

patiënt dus wel vervoerd zijn naar het ziekenhuis maar ontbreekt de (klinische-)noodzaak. 

Brown en Sindelar (1993) hebben de mate van onnodig ambulancegebruik onderzocht bij een 

algemeen- (community) ziekenhuis in de Verenigde Staten. Er was sprake van onnodig 

ambulancevervoer als de klacht van de patiënt niet-spoedeisend was, als de patiënt ambulant 

(niet bedlegerig) was en als de patiënt uiteindelijk niet werd opgenomen in het ziekenhuis. Zij 

hebben gevonden dat onnodig ambulance gebruik afhankelijk is van type zorgverzekering en 

dat ongeveer 20% van de onnodige ritten veroorzaakt wordt door alcohol intoxicatie (Brown en 

Sindelar, 1993). Verzekeringstype, woonachtig zijn in een verpleeghuis en zelf geen beschikking 

hebben over ander vervoer hebben ook allen een positieve invloed op ongepast ambulance 

gebruik. Een ander onderzoek wees uit dat het onnodig gebruik van de ambulancezorg vooral 

wordt veroorzaakt door mensen die verzekerd zijn (Billitier, Moscati, Janicke, Lerner, Seymour 

en Olson, 1996).  
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Onderzoek in Zweden (Hjälte, Susered, Herlitz en Karlberg, 2007) heeft gevonden dat 

wanneer de patiënt zelf belt naar het alarmnummer de helft van de oproepen onnodig is volgens 

het ambulancepersoneel. Een redelijk groot aandeel van het onnodig ambulancevervoer werd 

ook aangevraagd door medisch personeel. Van deze oproepen bleek 64% van de patiënten 

daadwerkelijk ambulancevervoer nodig te hebben (Hjälte et al., 2007).  

 

Samenvattend: 

Vraagstelling 1: Wat is er bekend en geschreven over een toename van de spoedzorg in 

Nederland? 

In het literatuuronderzoek zijn verschillende zaken naar voren gekomen over de toename in de 

spoedzorg en de ambulancezorg. In eerste instantie bleek dat er in Nederlandse rapporten 

verschillende termen voor de spoedzorg worden gebruikt. Daarnaast is er vooral veel 

geschreven over de mogelijkheden van samenwerking tussen de verschillende aanbieders van 

spoedzorg in de spoedzorgketen. Hieruit kwam de term ‘ketenzorg’ naar voren. Deze term is 

vooral ontstaan om meer samenhang in de zorg te introduceren in situaties waarbij diverse 

disciplines moeten samenwerken om optimale zorg te kunnen verlenen. Vooral buiten 

kantooruren is meer afstemming nodig tussen de huisartsenposten, de afdelingen spoedeisende 

hulp in ziekenhuizen en de regionale ambulancevoorzieningen. Om meer afstemming te krijgen 

is het belangrijk dat er een sectoroverstijgend triageprotocol komt. Momenteel hanteren de 

spoedzorgaanbieders elk eigen criteria en protocollen die niet volledig op elkaar zijn afgestemd. 

Een belangrijke ontwikkeling die van invloed is op de spoedeisendezorg is de invoering van de 

huisartsenposten rond het millennium. Deze invoering heeft voor verminderd gebruik van de 

spoedeisende hulp afdeling voor het ziekenhuis gezorgd en voor verhoogd gebruik van 

huisartsenzorg.  

 

Vraagstelling 2: Wat is er (in internationale wetenschappelijke artikelen) geschreven over de 

toename van  het aantal ambulanceritten waarbij de patiënt niet wordt vervoerd 

naar het ziekenhuis? 

De ambulancezorg is een belangrijke schakel in de spoedeisende medische hulp verlening en 

deze schakel werd beschreven in het tweede gedeelte van het literatuuronderzoek.  



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, V. Verhage 2009 32 

Uit verschillende onderzoeken bleek dat er in andere landen een tendens te signaleren is dat een 

groot percentage patiënten dat een ambulance belt uiteindelijk niet vervoerd wordt.  Daarnaast 

wordt er meer op onterechte gronden een beroep gedaan op de ambulancezorg. Dit onterechte 

gebruik is echter lastig te definiëren. In het algemeen kan er van onterecht gebruik gesproken 

worden wanneer de behandeling niet bij de betreffende zorgaanbieder had moeten 

plaatsvinden. Hier moet bij gezegd worden dat onterecht gebruik van de ambulancezorg niet 

hetzelfde is als een EHTP-rit. Maar mensen die onterecht een beroep doen op de ambulancezorg 

(vanwege het ontbreken van een klinische noodzaak) lopen wel eerder het risico bij een EHTP-

rit betrokken te zijn. In de laatste paragraaf is daarom ook gekeken naar de patiënt-

karakteristieken van patiënten die betrokken zijn geweest bij een EHTP-rit. Onnodig ambulance 

gebruik is vooral afhankelijk van type zorgverzekering, leeftijd, het ontbreken van alternatief 

vervoer en het woonachtig zijn in een verpleeghuis.  
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3 Wat zijn de kenmerken van de EHTP-ritten in Drenthe? 

3.1 Inleiding 

 

Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van de Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP) ritten 

zijn de gegevens van deze ritten geanalyseerd. De vraagstelling die bij dit subonderzoek hoort 

staat hieronder geformuleerd. 

 

Vraagstelling 3: Wat zijn de feitelijke gegevens betreffende de EHTP-ritten in de provincie Drenthe? 

 

In 3.2 zal eerst de methode van data verzamelen besproken worden, vervolgens worden in 3.3 

de resultaten weergegeven. 
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3.2 Methode 

 

Een deel van de ritgegevens kon digitaal aangeleverd worden door UMCG Ambulancezorg in 

een Excel bestand. Deze data bevatten de datum waarop de rit heeft plaatsgevonden, de 

urgentiecode waarmee de ambulance is uitgestuurd (A1 of A2; de B-ritten zijn geëxcludeerd, 

omdat deze maar zeer zelden in een EHTP-rit eindigen), de meldingstijd, het geslacht en de 

leeftijd van de patiënt (n= 790).  

In aanvulling op de digitale gegevens is een steekproef genomen van een aantal EHTP-

ritten uit april en november 2007 waarvan de ritformulieren en de ritdetailformulieren bekeken 

zijn. Van (ongeveer) honderd ritten uit april 2007 en honderd ritten uit november 2007 zijn de 

ritformulieren en de ritdetailformulieren geanalyseerd. De ritformulieren zijn de door de 

verpleegkundige geschreven formulieren die vanuit de ambulance worden meegenomen. De 

ritdetailformulieren worden, nadat de rit is afgesloten, door de verpleegkundige ingevuld voor 

uiteindelijke facturering etc. De gegevens van de formulieren zijn samengevoegd in een SPSS-

bestand samen met de reeds aanwezige digitale gegevens. Er is voor de maanden april en 

november gekozen omdat deze over het algemeen qua frequentie van ritten weinig pieken en 

dalen bevatten. Verder is gekozen voor formulieren uit 2007 omdat dit de meest recente 

gegevens waren waarover beschikt kon worden. Gegevens die op de ritdetailformulieren 

vermeld staan en die toegevoegd zijn aan het SPSS-bestand zijn: bijzonderheden, aantal gereden 

kilometers en de verrichte handelingen. Tot slot zijn gegevens gebruikt afkomstig van de 

ritformulieren. Hierop staan vermeld: reden annulering, reden vertraging, melding CPA (een 

code die de centralist van de meldkamer doorgeeft aan het ambulancepersoneel), reeds 

uitgevoerde handelingen, toelichting lichamelijk onderzoek, werkdiagnose, soort ongeval, soort 

patiënt, of er een hulpverlener (bijvoorbeeld politie) ter plaatse is, en of er sprake is van een 

high-energy letsel of niet. Niet alle categorieën op beide formulieren zijn even nauwkeurig 

ingevuld. Zo overlapt de informatie van de ritdetailformulieren bij ‘bijzonderheden’ met die van 

de ritformulieren bij ‘toelichting lichamelijk onderzoek’ en ‘toelichting anamnese’ en 

‘werkdiagnose’. Daarom is ervoor gekozen deze informatie onder één variabele in het SPSS-

bestand te zetten, namelijk onder ‘bijzonderheden’. In eerste instantie zijn er acht nieuwe 

variabelen toegevoegd aan het digitale bestand dat was aangeleverd door UMCG-

Ambulancezorg. De gegevens van deze variabelen zijn afkomstig van de ritformulieren en de 
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ritdetailformulieren. De variabelen die zijn toegevoegd zijn: ‘bijzonderheden’, ‘reden 

annulering’ en ‘CPA melding’. Na het toevoegen van de gegevens op de ritdetailformulieren en 

de ritformulieren bestond het databestand uiteindelijk uit de gegevens van 789 ritten waarvan 

bij 218 ritten nog aanvullende informatie van de formulieren toegevoegd is. In totaal zijn er 25 

ambulances betrokken geweest bij een EHTP-rit waarvan de ritformulieren bekeken zijn. 

Hiervan zijn er ook twee SOLO- ambulances. In deze ondersteunende ambulances wordt de 

patiënt per definitie niet vervoerd. Deze SOLO-ambulances hebben in totaal samen 15 ritten 

gereden van de in totaal 218 EHTP-ritten (ongeveer 7%). Omdat dit maar een relatief klein 

percentage is, worden in de tabellen in de resultaten paragraaf ook de gegevens van de SOLO-

ambulances meegenomen. 

  Tot slot is door UMCG Ambulancezorg een Excel bestand aangeleverd (n=3701) met 

daarin informatie over de meldingstijd waarop de meeste ritten binnenkomen en de aanvrager 

van de EHTP-rit (degene die 1-1-2 voor een ambulance heeft gebeld). De meldingstijd betreft het 

tijdstip waarop de melding voor de EHTP-rit binnen kwam op de centrale meldkamer. De 

meldingstijd is vervolgens in vier categorieën onderverdeeld: ’s ochtends (06.00 tot 12.00 uur), ’s 

middags (12.00 tot 17.00 uur), ’s avonds (17.00 tot 24.00 uur) en ’s nachts (24.00 tot 06.00 uur).  

Ook wordt digitaal bijgehouden wie de aanvrager van de rit is geweest. Hiervoor worden 

verschillende categorieën gehanteerd. Voor de volledigheid zullen deze categorieën kort 

besproken worden. De 1e ambulance wordt een aanvrager van een EHTP-rit wanneer deze 

bijvoorbeeld om assistentie vraagt bij grootschalige ongelukken. Niet in alle ambulances wordt 

dan een patiënt vervoerd. Ook komt het voor dat de ambulance die dan het eerst ter plaatse is 

alles regelt en organiseert en zelf dus geen patiënt vervoert. Bovendien kan bij grootschalige 

ongevallen de CPA (centrale meldkamer) de aanvrager zijn. Deze situatie ontstaat wanneer zij 

van een burger een melding van een ongeval hebben gekregen, waarna de meldkamer besluit 

meerdere ambulances te sturen. De brandweer is verantwoordelijk voor 0,7% van de aanvragen, 

dit is maar een klein aandeel. Ongeveer 4% van de aanvragen is afkomstig van de politie. Deze 

aanvragen ontstaan onder andere bij straatongevallen wanneer de politie de centrale meldkamer 

belt voor een ambulance. Het komt niet vaak voor dat een (zorg-) instelling (verpleeghuizen, 

psychiatrische inrichtingen, dagcentrums enzovoort) de aanvrager is; dit betreft nog geen 2% 

van alle gevallen. De afkorting ‘OvdG’ staat voor Officier van dienst Geneeskundig. Dit is de 

persoon die bij grootschalige ongevallen en rampen de hulpverlening coördineert; dit soort 
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aanvragen komt, zo blijkt uit bovenstaande tabel, maar zeer zelden voor. Tot slot is er een 

categorie ‘overig’. Aanvragers die in deze categorie zijn ondergebracht zijn onder andere: 

melders die binnenkomen op de centrale meldkamer, maar waarvan de centralist niet precies 

weet welke functie degene heeft. Ook kunnen bijvoorbeeld verloskundigen onder deze categorie 

vallen.  
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3.3 Resultaten 

 

In deze paragraaf zullen de resultaten van de analyses van de ritformulieren worden besproken. 

Er zullen een aantal beschrijvende tabellen gepresenteerd worden. Deze geven informatie over 

verschillende kenmerken van de EHTP-rit. In eerste instantie zal de informatie van de 

ritformulieren besproken worden. Daarna worden gegevens gepresenteerd over de meldingstijd 

en de aanvrager van de EHTP-rit. Deze gegevens worden digitaal verzameld door UMCG 

Ambulancezorg. De resultaten in komende paragraaf zijn vooral beschrijvend van aard en 

trachten een antwoord te geven op de volgende vraagstelling: 

 

Vraagstelling 3: Wat zijn de feitelijke gegevens betreffende de EHTP-ritten in de provincie 

Drenthe? 

 

Uit de ritgegevens komt naar voren dat de meeste EHTP-ritten werden uitgestuurd met een A1 

urgentie. Ongeveer 92% van de EHTP-ritten reed uit met een A1-code, de overige acht procent is 

uitgereden met een A2-code.  

  Vervolgens is gekeken naar welke melding er van de centrale meldkamer aan de 

ambulance werd doorgegeven. Hierbij wordt vaak met CPA- (Centrale Post Ambulance-) codes 

gewerkt. In tabel 1 staan de codes die het meest voorkwamen.  

 

Tabel 1  ‘Meest voorkomende CPA-code’ (n= 159) 
CPA-melding (code) n (%) 

Onwelwording (570) 52 23,9 

Straatongeval (520) 21 9,6 

Angina pectoris (318) 15 6,9 

Huisongeval (540) 10 4,6 

Ademhalingsmoeilijkheden (327) 9 4,1 

Hypo (335a) 9 4,1 

Epilepsie (341) 9 4,1 

Onbekend 34 16,6 

Totaal 159 73,9 
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Tabel 1 laat zien dat ‘onwelwordingen’ (code 570) de grootste categorie is (nagenoeg een kwart). 

Daarna volgt de melding ‘onbekend’ (16%). De derde grootste categorie is de melding 

‘straatongeval’ (10%).  

Tabel 2 laat zien wat volgens het ambulancepersoneel de reden was om de patiënt niet naar het 

ziekenhuis te vervoeren.  

 

Tabel 2   ‘Reden annulering’ (n=218) 

 n (%) 

Ter plaatse behandeld 45 (20,6) 

Geen behandeling nodig 58 (26,6) 

Patiënt wil geen behandeling 5 (2,3) 

Assistentie reanimatie 1 (0,5) 

Reanimatie gestaakt 2 (0,9) 

Vervoer Mobiel Medisch Team (MMT) 3 (1,4) 

Andere opdracht van uit de centrale meldkamer (MKA) 1 (0,5) 

Niemand aangetroffen 1 (0,5) 

Patiënt naar huis vervoerd 1 (0,5) 

Assistentie ongeval 1 (0,5) 

Geen  reden 9 (45) 

Totaal 218 (100) 

 

Het eerste dat opvalt in tabel 2 is dat de reden van annulering van de rit vaak niet of niet goed is 

ingevuld op het ritformulier (45%). Dit betekent dat de ambulanceverpleegkundige in die 

gevallen niet op het ritformulier heeft aangegeven wat de reden van het uitblijven van vervoer 

was. De twee redenen die daarna het meest voorkwamen zijn ‘ter plaatse behandeld’ (ruim een 

vijfde) en ‘geen behandeling nodig’ (ruim een kwart). De rest van de categorieën is nauwelijks 

als reden opgevoerd.  

 

Van de ritformulieren is er ook nog bekeken of er, behalve een ambulance, ook nog andere 

hulpverleners ter plaatse waren of zijn ingelicht. Deze vraag op het ritformulier is ook niet altijd 

of niet goed ingevuld door het ambulancepersoneel. Van de 218 ritten is deze vraag bij 159 ritten 

niet ingevuld. Van de ritten waarbij deze vraag wel is ingevuld was er in 38 gevallen al politie 

aanwezig. In 7,3% van de gevallen was een huisarts bij de patiënt aanwezig wanneer de 
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ambulance aankwam. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer een patiënt reeds ziek thuis was. Bij 

verergering van de klachten wordt dan besloten een ambulance te bellen.  

 

Voorgaande gegevens zijn afkomstig van de bekeken ritformulieren. Hieronder zal dieper 

ingegaan worden op wie de EHTP-rit heeft aangevraagd. Hiervoor zijn digitale gegevens van 

UMCG Ambulancezorg bekeken. Van januari tot en met augustus 2008 is door de 

ambulancedienst bijgehouden wie de aanvrager van de EHTP-rit was. In de volgende tabel staat 

weergegeven hoeveel ritten van welke aanvrager afkomstig zijn.  

 

Tabel 3  ‘Aanvrager van de EHTP-rit in categorieën’ (n=3656) 
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Januari 15 16 2 305 60 7 1 21 17 444 

Februari 12 13 3 282 46 17  21 5 399 

Maart 7 14 4 312 71 4  18 10 440 

April 21 21 5 293 63 3 1 20 12 439 

Mei 32 16 2 330 65 2  10 18 475 

Juni 14 14 6 348 58 9  19 13 481 

Juli 11 6 3 287 46 6  14 15 388 

Augustus 23 11 1 282 50 7  14 5 393 

September 9 4 - 141 30 3  7 3 197 

Totaal 144 115 26 2580 489 58 2 144 98 3.656 

Percentage 3,9% 3,1% 0,7% 70,6% 13,4% 1,6% 0,1% 3,9% 2,7% 100% 

 

In tabel 3  is te zien dat de meeste EHTP-ritten door de burger zijn aangevraagd (ca. 70%). Dit 

kan zowel de patiënt zelf zijn die de hulp van de ambulance inschakelt als ook omstanders, 

familie of vrienden van de patiënt. De tweede grootste categorie is de huisarts, die 

verantwoordelijk is voor de aanvraag van ongeveer 13% van de EHTP-ritten. Alle andere 

categorieën nemen maar een klein deel van het totaal van de aanvragen voor hun rekening.  

Vervolgens is bekeken op welk tijdstip de meeste EHTP-ritten plaatsvonden. De meldingstijd is 

in tabel 4 in vier categorieën weergegeven.  
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Tabel 4 ‘Meldingstijd in categorieën’ (n=790) 

Tijdstip n (%) 

’s nachts (24.00 – 06.00) 103 (13) 

’s ochtends (06.00-12.00) 198 (25) 

’s middags (12.00 – 18.00) 280 (35,4) 

’s avonds (18.00 – 24.00) 209 (26,5) 

Totaal 790 (100) 

De meeste van de EHTP-ritten vonden ’s middags plaats. Verder vonden veel ritten ’s avonds 

plaats en ’s ochtends plaats, respectievelijk 27% en 25%. De minste ritten worden ’s nachts 

gereden (13%).    

  In aanvulling van voorgaande gegevens is gekeken of de ritten tijdens kantooruren zijn 

aangevraagd of tijdens ANW- (Avond Nacht en Weekend-) uren. In onderstaande staafdiagram 

is de verdeling te zien van het aantal aanvragen per dag per aanvrager. Er is een onderscheid 

gemaakt tussen ritten op werkdagen tussen acht uur ’s ochtends en vijf uur ’s middags 

(kantoortijd), van vijf uur tot acht uur ’s ochtend de volgende dag (buiten kantoortijden) en 

zaterdag en zondagen (weekend).  

 

Figuur 1: Aantal aanvragen per dag per soort aanvrager (n = 3701)  
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In bovenstaande figuur is af te lezen dat de meeste ritten op werkdagen binnen kantooruren (9 

tot 17 uur) plaatsvonden en het minst in het weekend. In bovenstaande grafiek kan een 

onderscheid gemaakt worden tussen aanvragen van de huisartsenpost en die van de huisarts, 

omdat de aanvragen binnen en die buiten kantooruren worden onderscheiden. Aanvragen van 

de huisarts buiten kantooruren zijn vanzelfsprekend afkomstig van de huisartsenpost en die 

binnen kantooruren van de eigen huisarts.4  

De grafiek geeft het absolute aantal ritten weer. In de volgende tabel wordt gekeken naar 

het gemiddeld aantal ritten per dag (weekend, werkdagen buiten kantooruren en binnen 

kantooruren).  

 

Tabel 5  ‘Gemiddeld aantal aanvragen per dagdeel’ (n=3701 )  

 1e ambulance CPA Burger Huisarts Instelling Politie Overig 

Werkdagen 

17-8 

0,3 0,2 4,4 1,0 0 0,2 0,1 

Werkdagen 8-

17 

0,3 0,4 9,8 2,0 0,1 0,8 0,8 

Zat-zondagen 0,6 0,3 5,6 0,8 0,2 0,3 0,3 

 

Burgers hebben op een werkdag buiten kantooruren gemiddeld ongeveer vier ritten per dag 

aangevraagd, binnen kantooruren is dat ongeveer 10 ritten per dag. De huisarts heeft tijdens 

ANW- (Avond Nacht en Weekend-) uren op werkdagen per dag gemiddeld één rit aan en 

binnen kantooruren gemiddeld twee ritten aangevraagd. Absoluut gezien vonden er dus meer 

ritten overdag plaats.  

 

Samengevat:  

Uit de ritformulieren blijkt dat de meeste ritten ’s middags en ’s avonds hebben plaatsgevonden. 

Uit de digitale gegevens van UMCG Ambulancezorg kwam verder naar voren dat de meeste 

EHTP-ritten doordeweeks hebben plaatsgevonden en aangevraagd werden door burgers.  

 

                                                 
4
 In Bijlage 4 staan de gegevens nog weergegeven in een tabel met de absolute aantallen.  
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4 Wat zijn de mogelijke oorzaken van de toename?  

 

4.1 Inleiding 

 

In dit hoofdstuk zal naar een aantal mogelijke oorzaken van de toename van het aantal EHTP-

ritten in Drenthe worden gekeken. In 4.2 wordt begonnen met het Socio-behavioral model van 

Andersen (1973). Dit model bestaat uit een aantal factoren die de vraag naar zorg tracht te 

voorspellen dan wel te verklaren. Van een aantal van deze factoren wordt verwacht dat ze van 

invloed zijn op de toename van de EHTP-ritten en zijn in het theoretisch model geplaatst.  

De methode van onderzoek wordt besproken in 4.3. Hier komt zowel de opzet van de 

vragenlijst aan de orde als ook hoe de interviews met sleutelfiguren tot stand zijn gekomen. Tot 

slot worden in de laatste paragraaf de resultaten besproken.  
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4.2 Theoretisch model 

 

In het komende hoofdstuk zal gezocht worden naar mogelijke oorzaken voor de toename van 

het aantal EHTP-ritten gesignaleerd door UMCG Ambulancezorg. Aan de hand van het Socio-

behavioral model van Andersen (1960) en de hiervoor besproken internationale onderzoeken, 

zal gezocht worden naar determinanten die het zorggebruik kunnen verklaren. Eerst zal dit 

gedragsmodel dat zorggebruik tracht te voorspellen dan wel te verklaren besproken worden. 

Vervolgens zal dit model, met behulp van andere bronnen, toegepast worden op de toename 

van het aantal EHTP-ritten. Hieruit volgen een aantal vraagstellingen waarop in de resultaten 

paragraaf getracht wordt een antwoord te formuleren.  

 

4.2.1 Socio-behavioral model 

Andersen (1973) heeft een gedragsmodel ontwikkeld waarmee het zorggebruik in het algemeen 

voorspeld kan worden. Delen van dit model kunnen mogelijk gebruikt worden om de vraag 

naar spoedzorg en EHTP-ritten te voorspellen. Een gesimplificeerde versie van het model staat 

hieronder weergegeven. 

 

Predisposing                       Enabling               Need     Use of  
Characteristics                      Resources              factors    Health services 
 
Demographic   Personal/ family           Perceived 
      & 
Social Structure         Community          Evaluated 

 
Health beliefs 

 

 
Figuur 2: The initial behavior model Andersen (1960) 

 

Het Socio-behavioral model van Andersen (Andersen & Newman 1973; Aday & Andersen, 1974; 

Andersen, 1995) is vanaf 1960 regelmatig aangepast en aangevuld (zie bijlage 2 voor de meest 

recente versie). Het eerste model is ontwikkeld om het gebruik van gezondheidszorg van 

gezinnen te verklaren. Omdat het te ingewikkeld werd rekening te houden met de 

heterogeniteit die er bestaat tussen verschillende familieleden is het individu nu gekozen als 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, V. Verhage 2009 44 

onderzoekseenheid. Het model is in de loop der jaren echter niet vaak verklarend gebruikt maar 

is vooral als determinanten model gebruikt, om gebruik van de gezondheidszorg te kunnen 

voorspellen (Vingilis, Wade en Seeley, 2007; MacKian, Bedri en Lovel, 2004;  Enk van, 2002). 

Toen het model in 1960 werd ontwikkeld was een toename van het gebruik van 

gezondheidszorg een belangrijk beleidsdoel (de kosten van de gezondheidszorg waren op dat 

moment geen issue zoals nu het geval is). Toch dient het model geen normatief doel. Het doel 

van het model is condities te ontdekken die gebruik van zorg faciliteren dan wel belemmeren.  

Het model van Andersen heeft drie basis categorieën: predisponerende karakteristieken 

(predisposing characteristics), faciliterende bronnen (enabling resources) en behoefte factoren 

(need factors).  

De eerste categorie bestaat uit karakteristieken van een individu die invloed hebben op 

het gebruik van gezondheidszorg (predisposing factors). Dit zijn persoonlijke kenmerken die 

mede bepalen of iemand gebruik maakt van de gezondheidszorg of niet (Volkers, Bus, en Uiters, 

2007). Deze zogenaamde predisponerende factoren bestaan onder meer uit demografische 

factoren zoals geslacht, leeftijd en opleiding en sociaal structurele factoren zoals opleiding, 

beroep en etniciteit.  

De tweede component bestaat uit faciliterende factoren (enabling resources), welke het 

ontvangen van gezondheidszorg mogelijk maken. Dit zijn factoren die de toegang tot de zorg 

vergemakkelijken en de hoeveelheid ontvangen zorg bepalen. Hier gaat het er ondermeer om 

dat patiënten de kennis en middelen hebben om de diensten te bereiken en te gebruiken. 

Faciliterende bronnen zijn onder andere: inkomen, zorgverzekering en sociale relaties. 

Potentiële toegang tot de gezondheidszorg wordt gedefinieerd als het aanwezig zijn van 

voldoende faciliterende bronnen. Indien meer faciliterende bronnen ter beschikking staan neemt 

de kans om zorg te gebruiken toe. De toegang tot de zorg of patiënttevredenheid zijn hier 

overigens geen onderwerp van studie.  

Er wordt in dit onderzoek vanuit gegaan dat iedereen in Nederland gelijke toegang tot 

ambulancezorg heeft. Omdat in Nederland iedereen verplicht voor zorg verzekerd is en 

inkomen naar verwachting geen grote rol speelt in de overweging die mensen moeten maken 

om een ambulance te bellen of niet (in verband met de spoed, en de stress die mensen op dat 

moment ervaren), zal er niet naar de invloed van inkomen worden gekeken in dit model.  
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De derde en laatste component bestaat uit behoefte factoren (need factors). Behoefte aan 

zorg is afhankelijk van de aard en de ernst van de ziekte. Het model houdt rekening met de 

wijze waarop mensen de behoefte waarnemen en hoe symptomen worden ervaren. De ernst van 

de aandoening is de meest directe oorzaak van gezondheidszorg gebruik (Andersen & 

Newman, 1973). Patiënten met een acute aandoening hebben geen tijd om te kiezen voor een 

bepaalde dokter of ziekenhuis. Ze moeten zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis 

en kunnen ervoor kiezen of ze met eigen vervoer gaan of dat ze 1-1-2 bellen voor een 

ambulance. In het ziekenhuis zien ze dan wel welke arts er dienst heeft. Omdat tijd een cruciale 

factor is, is de eerste keuze hier simpelweg de beste (Slob, 2006). De behoefte component wordt 

gezien als de meest rechtstreekse oorzaak van zorggebruik en bestaat uit een waargenomen 

behoefte door de patiënt en een geëvalueerde behoefte door de professional (bijvoorbeeld de 

ambulanceverpleegkundige). De waargenomen zorgbehoefte wordt vastgesteld door te meten 

hoe mensen hun eigen gezondheid en functioneren zien. Deze waargenomen (verwachte) 

zorgbehoefte van mensen is niet alleen afhankelijk van de daadwerkelijke objectieve 

zorgbehoefte maar ook van bijvoorbeeld voorlichting en financiële prikkels. De geëvalueerde 

behoefte representeert de professionele beoordeling over iemands gezondheidsstatus en diens 

behoefte aan medische zorg. Wanneer de patiënt aandringt op medische spoedeisende zorg en 

er sprake is van een discrepantie tussen de waargenomen behoefte van de patiënt en de 

geëvalueerde behoefte door de professional, is er wellicht op onterechte gronden een beroep 

gedaan op de ambulancezorg. Deze onterechte vraag van de patiënt kan zich vertalen in een 

EHTP-rit bij de ambulancezorg. Daarom zou het interessant zijn om te kijken of deze twee 

vormen van behoefte (waargenomen en geëvalueerde) ook daadwerkelijk van elkaar verschillen 

bij een EHTP-rit.  

Er zijn verschillende modellen die zorggebruik trachten te voorspellen dan wel te 

verklaren. Deze modellen kijken altijd echter naar zorggebruik in het algemeen en niet specifiek 

naar spoed-zorggebruik. Er is voor het Socio-behavioral model van Andersen gekozen omdat 

het een veelgebruikt model is en alles omvattend is. Ook het model van Andersen kijkt niet 

specifiek naar spoedzorg maar doordat het een zeer uitgebreid model is kan het toegepast 

worden op de spoedzorg. De factoren die naar verwachting een verklarende invloed op de 

toename van het aantal EHTP-ritten hebben worden in de volgende paragraaf besproken. De 

patiëntkarakteristieken zijn rechtstreeks afkomstig uit het model van Andersen. Er worden 
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echter ook twee faciliterende bronnen besproken die specifiek gericht zijn op de toename van 

het aantal EHTP-ritten.  

 

4.2.2 Model toegepast op de toename van het aantal EHTP-ritten 

Hieronder zal het model van Andersen aangepast worden zodat gekeken kan worden naar de 

invloed van een aantal factoren op de vraag naar spoedzorg dan wel op het aantal gereden 

EHTP-ritten in de provincie Drenthe kunnen hebben.  

 De patiëntkarakteristieken die in het theoretisch model zullen worden opgenomen zijn 

leeftijd, geslacht en burgerlijke staat. De faciliterende bronnen die in het model worden 

opgenomen zijn 06-bezit en regio. Tot slot wordt er bij de behoefte factoren gekeken naar 

bepaalde (chronische) klachten die voorkomen bij patiënten die betrokken zijn geweest bij een 

EHTP-rit. In het model van Andersen hebben de patiëntkarakteristieken invloed op de 

faciliterende bronnen en de faciliterende bronnen hebben op hun beurt weer invloed op de 

behoefte factoren. Naar deze relaties zal in het theoretisch model niet gekeken worden. De drie 

componenten (patiëntkarakteristieken, faciliterende bronnen en behoefte factoren) staan in het 

theoretisch model dus niet naast elkaar maar onder elkaar. Het theoretisch model staat op de 

volgende pagina weergegeven. 
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Theoretisch model: 

 

 

 

 

       

       

 

 

 

 

 

 
 
Figuur 3:  Theoretisch model 

 

De verwachte invloed die de factoren uit het theoretisch model hebben op de toename van het 

aantal EHTP-ritten wordt hierna besproken. Aan het eind van elke bespreking wordt een 

vraagstelling geformuleerd.  

 

4.2.3 Factoren uit het theoretisch model 

 

Patiëntkarakteristieken 

 
Leeftijd 

Aan de patiëntkarakteristiek ‘leeftijd’ worden twee vraagstellingen gekoppeld. De eerste 

vraagstelling gaat in op de verwachting dat door het toenemend aantal ouderen (vergrijzing) in 

Nederland en met name ook in Drenthe (De Beer en Verweij, 2007) een toenemend aantal EHTP-

ritten tot gevolg kan hebben. De tweede vraagstelling formuleert juist de vraag of er meer 

jongeren dan ouderen betrokken zijn bij een EHTP-rit wat mogelijk kan wijzen op een 

mentaliteitsverandering.   
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 Nu zal eerst gekeken worden welke invloed de vergrijzing in Drenthe op het aantal 

EHTP-ritten kan hebben. Uit vele onderzoeken blijkt dat ouderen relatief een groter beroep doen 

op de zorg dan jongeren (RIVM, 2002; 2005). Ouderen hebben een grotere kans op het krijgen 

van een aandoening, beperkingen en het gevolg daarvan is een verhoogd gebruik van 

zorgvoorzieningen (Lindert van, & Kerkstra, 2003). Sinds 2000 is het volume van de 

ouderenzorg jaarlijks met gemiddeld 4% gegroeid. De groei van de ouderenzorg sluit aan bij de 

toenemende vergrijzing. Op 1 januari 2001 telde Nederland 2,17 miljoen 65-plussers, op 1 

januari 2007 waren dat er al 2,37 miljoen (CBS, 2007). De sterkst vergrijsde provincies zijn 

Zeeland, Limburg en Drenthe (CBS, 2006). In het ‘Regionaal Ambulance Plan 2008-2011’ van de 

Regionale Ambulance Voorziening Fryslân worden verschillende epidemiologische 

ontwikkelingen tussen de drie noordelijke provincies (Groningen, Friesland, Drenthe) 

vergeleken, waaronder de leeftijdsopbouw. Hierin is te lezen dat ten opzichte van het 

Nederlands gemiddelde meer 65 t/m 74 jarige in Drenthe wonen namelijk; 8.4% tegenover 7,9%. 

Dit geldt ook voor de 75-plussers, 7,2% tegenover 6,6%. En van de drie noordelijke provincies 

heeft Drenthe bovendien de meeste 65 t/m 74-jarige en 75-plussers, respectievelijk 9,1 en 7,5%. 

Hierbij is het belangrijk te vermelden dat voor de ambulancezorg geldt dat 65-plussers ongeveer 

45% van de zorguitgaven voor hun rekening nemen. De verwachting voor Drenthe is dat in 2010 

16,6% van de totale bevolking dan 65 jaar of ouder is en in 2020 zal dit percentage zelfs gestegen 

zijn naar 19,8% (ABF Primos in Regionaal Ambulance Plan 2008-2011). Mogelijke oorzaak van 

deze vergrijzing is dat financieel draagkrachtige gepensioneerden naar Drenthe verhuizen om 

nog te genieten van de bosrijke en rustige omgeving (Fokkema, 2003). Voor deze ontwikkeling is 

een speciale term in het leven geroepen namelijk ‘Drentenieren’.   
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Vanwege de toenemende vergrijzing in Drenthe en de daardoor toenemende vraag die op de 

zorg wordt gedaan kan dan verwacht worden dat door een stijging van het aantal ouderen het 

aantal EHTP-ritten is toegenomen. Naar aanleiding van bovenstaande informatie is de vierde 

vraagstelling geformuleerd. 

 

Vraagstelling 4: Is het aantal EHTP-ritten in Drenthe evenredig gestegen met het aantal oudere 

inwoners?  

 

In het onderzoek van Billittier et al. (1996) kwam echter naar voren dat mensen jonger dan 40 

jaar eerder een beroep doen op de ambulancezorg op onterechte gronden. Het ontbreken van 

alternatief vervoer wordt genoemd als de meest voorkomende reden voor ambulancetransport. 

In het onderzoek komt naar voren dat onder de 40 jaar meer mensen bij onterecht 

ambulancevervoer betrokken zijn. De reden dat men dan niet over eigen vervoer beschikt en 

daarvoor eerder onterecht een ambulance inschakelt lijkt dan niet meer voldoende oorzaak. 

Mogelijk is er nog iets anders aan de hand. Bijvoorbeeld dat (jongere) mensen eerder hulp 

zoeken voor minder serieuze klachten. Mogelijk is er een zekere mentaliteitsverandering aan de 

gang waardoor mensen eerder een beroep doen op de spoedzorg, ook bij niet spoedeisende 

klachten. Juist bij EHTP-ritten zou een dergelijke mentaliteitsverandering zich kunnen uiten. 

Aan de telefoon klinken de klachten van de patiënt ernstig, echter wanneer het 

ambulancepersoneel de patiënt lichamelijk heeft onderzocht blijkt vervoer naar het ziekenhuis 

niet nodig. De verwachting is dat als er daadwerkelijk sprake is van een mentaliteitsverandering 

deze het eerst te signaleren is onder jongeren. Dit resulteert in de volgende vraagstelling: 

 

Vraagstelling 5: Zijn jongeren vaker betrokken bij een EHTP-rit dan ouderen?  
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Geslacht 

De tweede patiënt karakteristiek die in het theoretisch model opgenomen wordt is ‘geslacht’. Dit 

omdat blijkt dat vrouwen meer gebruik maken van zorgvoorzieningen dan mannen (Lindert 

van, Droomers en Westert, 2004). De belangrijkste reden hiervoor is dat vrouwen gemiddeld 

ouder worden dan mannen (Wong, Kommer en Polder, 2008). Vooral op oudere leeftijd neemt 

het zorggebruik van vrouwen sterk toe. Door de lange(re) levensduur van vrouwen zijn oudere 

vrouwen vaker alleenstaand en is er geen partner die mantelzorg kan verlenen, waardoor ze 

vaker een beroep moeten doen op de formele zorg. Naar de invloed van leeftijd wordt al 

gekeken bij de vorige vraagstellingen. Maar het blijkt ook dat mannen minder acute klachten 

over gezondheidsproblemen hebben dan vrouwen (NIVEL/RIVM, 2004). Het zou kunnen dat 

vrouwen dus eerder hun klachten uiten en actie ondernemen en daardoor eerder bij een EHTP-

rit betrokken zijn. De vraagstelling die bij deze verwachting hoort staat hieronder geformuleerd.   

 

Vraagstelling 6: In hoeverre zijn er meer vrouwen dan mannen betrokken bij een EHTP-rit? 

 

Burgerlijke staat 

De derde en laatste patiëntkarakteristiek die in het model wordt opgenomen is de ‘burgerlijke 

staat’ van de patiënt. In het rapport ‘Sociale verschillen in zorggebruik en zorgkosten in 

Nederland 2003’ van het RIVM (2007) in samenwerking met het Universitair Medisch Centrum 

Rotterdam komt naar voren dat samenlevingsvorm invloed heeft op het zorggebruik (Kunst, 

Meerding, Varenik, Polder en Mackenbach, 2007). Zo wordt aangegeven dat er meer zorg 

genoten wordt door gescheiden of verweduwde mensen en door mensen die leven in 

eenpersoonshuishoudens. Bij geen enkele onderzochte zorgvoorziening wordt meer 

zorggebruik gesignaleerd bij mensen die gehuwd zijn en/of samenwonen. Feit is wel dat hier 

niet gekeken is naar ambulancezorg als zorgvoorziening. Zorgvoorzieningen die wel in het 

onderzoek zijn meegenomen zijn onder andere: RIAGG, GGZ, ziekenhuisovernachting, 

wijkverpleging, alternatieve geneeswijzen, huisarts, tandarts en fysiotherapie. Wanneer deze 

patronen van zorggebruik ook gelden voor het gebruik van EHTP-ritten kan verwacht worden 

dat er relatief veel verweduwden en alleenstaanden betrokken zijn bij EHTP-ritten. Dit omdat ze 

niet iemand hebben die (mantel-) zorg kan verlenen maar op zichzelf zijn aangewezen en 

daarom eerder een beroep doen op professionele zorg.  
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De ambulancezorg heeft echter wel een volledig ander karakter dan zorgvoorzieningen 

als de huisarts, tandarts en fysiotherapie. Bij de ambulancezorg komt bij de patiënt (en ook bij 

omstanders en familieleden) meer stress kijken omdat er een spoedeisend gezondheidsprobleem 

zich voordoet. De keuze voor een zorgverlener moet dan snel gemaakt worden. Door dit andere 

karakter van zorg kan juist ook verwacht worden dat getrouwde en samenwonende mensen 

meer betrokken zijn bij EHTP-ritten. Dit omdat partners en familieleden wellicht eerder in 

paniek raken wanneer ze het idee hebben dat het niet goed gaat met de gezondheid van hun 

partner. Vanwege de twee bovenstaande verwachtingen zal er algemeen worden gekeken of 

personen met een bepaalde burgerlijke staat vaker bij EHTP-ritten zijn betrokken. Naar 

verwachting kunnen dit zowel getrouwde als samenwonende mensen zijn als alleenstaanden en 

verweduwden. De vraagstelling die hier bij hoort staat hieronder weergegeven.  

 

Vraagstelling 7: Zijn mensen met een bepaalde burgerlijke staat vaker betrokken bij een EHTP-rit 

dan anderen?  

 

Faciliterende bronnen 

In het theoretisch model worden twee faciliterende bronnen opgenomen (06-bezit en regio). De 

eerste die besproken zal worden is het 06-bezit.  

 

Gebruik mobiele telefonie 

Een mogelijk voor de hand liggende oorzaak waarom het aantal EHTP-ritten zo sterk is 

toegenomen de laatste jaren is dat meer mensen de beschikking hebben over een mobiele 

telefoon en ze dus makkelijker 1-1-2 kunnen bellen ongeacht de plek waar ze zich bevinden. 

Omdat er juist in de laatste jaren een sterke toename van het aantal EHTP-ritten binnen UMCG 

Ambulancezorg zichtbaar is wodt verwacht dat ook het aantal mobiele telefoongebruikers 

evenredig sterk toegenomen moet zijn in dit tijdsbestek. Een belangrijke ontwikkeling daarbij is 

dat steeds meer Nederlanders hun vaste lijn opzeggen en alleen gebruik maken van een mobiel 

nummer. Dit blijkt uit de ICT Consumer Monitor, een onderzoek onder 1700 huishoudens.5 Of 

het toenemende 06-bezit ook daadwerkelijk een oorzaak kan zijn van de toename in het aantal 

EHTP-ritten wordt onderzocht met de volgende vraagstelling. 

                                                 
5
 http://www.telecomwereld.nl/n0001179.htm  Geraadpleegd op: 03-04-2008 
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Vraagstelling 8: Valt de toename van het aantal EHTP-ritten toe te schrijven aan het feit dat 

mensen eerder (kunnen) bellen omdat ze de beschikking hebben over een mobiele 

telefoon? 

 

Regio 

De andere faciliterende bron die in het theoretisch model wordt opgenomen is de ‘regio’ waar 

de betrokkene van een EHTP-rit woont. Er is voor gekozen regio als faciliterende bron aan te 

merken en niet als patiëntkarakteristiek omdat het binnen dit onderzoek gaat om de groep 

bewoners in Zuidoost Drenthe en dit geen individuele eigenschap is.  

Er bestaan in Nederland aanzienlijke verschillen in gezondheid naar Sociaal-

Economische Status (SES). SES wordt vaak bepaald aan de hand van opleiding, inkomen of 

beroepsniveau. Lager opgeleiden mannen en vrouwen leven gemiddeld respectievelijk 4,9 jaar 

en 2,6 jaar korter dan hoog opgeleiden. Het gemiddelde verschil in het aantal jaren dat in 

minder goede gezondheid wordt doorgebracht is zelfs ongeveer tien jaar (Van der Lucht, 2006). 

Niet alleen in Nederland maar ook binnen Drenthe blijken er verschillen in SES te zijn. Met 

betrekking tot de sociaal economische status is er in Drenthe een geografische verschil te zien: in 

Noord Drenthe is het percentage laag opgeleiden het laagst en in Zuidoost Drenthe het hoogst. 

Daarnaast is het percentage hoog opgeleiden in Zuidoost Drenthe het laagst. Midden Drenthe 

neemt een tussenpositie in (Kooi van der et al, 2008). Het blijkt dat in Zuidoost Drenthe de 

bevolking niet alleen een relatief lage opleiding heeft, maar ook het inkomen er relatief lager is 

en de werkloosheid relatief hoog (GGD Drenthe, 2004). Ook komt in verschillende rapporten 

over gezondheidsverschillen de regio Zuidoost Drenthe minder goed uit de bus dan de rest van 

de provincie (Witt de, et al., 2008). Zo zijn in Zuidoost Drenthe relatief gezien meer vrouwen en 

mannen met overgewicht dan in de rest van Drenthe (GGD Drenthe, 2006). Verder ligt de sterfte 

aan hart- en vaatziekten in de regio Zuidoost Drenthe bij mannen ruim 20% boven het landelijk 

gemiddelde en bij vrouwen 2% boven het landelijk gemiddelde (GGD Drenthe, 2006). In 

vergelijking met de andere twee regio’s in Drenthe overlijden de mensen in Zuidoost Drenthe 

ook vaker aan hart- en vaatziekten (Witt de, 2008).  

Het effect van SES op het gebruik van zorg is tweeledig. Enerzijds leidt een hogere SES 

tot een betere gezondheidstoestand, waardoor minder zorggebruik nodig is. Anderzijds leidt, 
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volgens sommige studies, een hogere SES tot meer vraag naar specialistische zorg, bij een 

gegeven gezondheidsstatus (Sadiraj & Groot, 2006). Oftewel: mensen met een lage SES gaan 

vaker naar de huisarts, terwijl mensen met een hoge SES vaker naar de specialist gaan. Dit komt 

ook in onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar voren dat ook het contact met 

de huisarts in de regio Zuidoost Drenthe hoger dan in de rest van Nederland (CBS, 2001). Per 

saldo resulteert desalniettemin een lager zorggebruik bij mensen met een hogere SES.  

De verwachting is dat er in de regio Zuidoost-Drenthe meer EHTP-ritten plaatsvinden 

vanwege de lagere sociaal economische status van de inwoners en het verhoogde zorggebruik 

wat daar mee samenhangt. De vraagstelling die hierbij geformuleerd is staat hieronder: 

 

Vraagstelling 9: Vinden er in de regio Zuidoost Drenthe  verhoudingsgewijs meer EHTP-ritten 

plaats dan in de overige regio’s in Drenthe?  

 

Behoefte factoren 

Aan de behoefte factor in het theoretisch model zullen twee vraagstellingen gekoppeld worden. 

De eerste gaat na of er verschil is tussen de klachten die de professional heeft gerapporteerd op 

de ritgegevens en de klachten die de patiënt heeft gerapporteerd op de vragenlijst. De tweede 

vraagstelling bekijkt of mensen met een chronische ziektegeschiedenis meer betrokken zijn bij 

een EHTP-rit dan mensen zonder chronische aandoeningen.  

 

Discrepantie waargenomen (patiënt) en geëvalueerde (ambulanceverpleegkundige) 

zorgbehoefte 

Andersen stelt dat de ernst van de aandoening de meest directe oorzaak is van gezondheidszorg 

gebruik (Andersen en Newman, 1973). De behoeftecomponent wordt daarmee gezien als de 

meest rechtstreekse oorzaak van zorggebruik en bestaat uit een waargenomen behoefte door de 

patiënt en een geëvalueerde behoefte door de professional (de ambulance verpleegkundige). De 

waargenomen zorgbehoefte wordt vastgesteld door te meten hoe mensen hun eigen gezondheid 

en functioneren zien. De waargenomen behoefte door de patiënt is vooral een sociaal fenomeen. 

Deze waargenomen (verwachte) zorgbehoefte van mensen is niet alleen afhankelijk van de 

daadwerkelijke objectieve zorgbehoefte maar ook van bijvoorbeeld voorlichting en financiële 

prikkels. De geëvalueerde behoefte representeert de professionele beoordeling over iemands 
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gezondheidsstatus en diens behoefte aan medische zorg. Deze geëvalueerde behoefte is 

daardoor ook sterk afhankelijk van onder andere de training en competenties van de 

professional (de ambulanceverpleegkundige). Wanneer de patiënt aandringt op medische 

spoedeisende zorg en er sprake is van een discrepantie tussen de waargenomen behoefte van de 

patiënt en de geëvalueerde behoefte door de professional, is er wellicht op onterechte gronden 

een beroep gedaan op de ambulancezorg. Deze onterechte vraag van de patiënt kan zich 

vertalen in een EHTP-rit bij de ambulancezorg. Daarom zou het interessant zijn om te kijken of 

deze twee vormen van behoefte (waargenomen en geëvalueerde) ook daadwerkelijk van elkaar 

verschillen bij een EHTP-rit. De verwachting is dat bij een EHTP-rit de waargenomen behoefte 

door de patiënt niet overeenkomt met de geëvalueerde behoefte door de professional. De 

assumptie die hier bij gemaakt wordt is dat de patiënt 1-1-2 voor een ambulance belde met het 

idee vervoerd te worden naar het ziekenhuis. De ambulanceverpleegkundige heeft bij een 

EHTP-rit echter beslist dat vervoer naar het ziekenhuis niet noodzakelijk is. De waargenomen 

behoefte door de patiënt komt op dat moment niet overeen met de geëvalueerde behoefte door 

de ambulanceverpleegkundige. De verwachting is dat de klachten die de patiënt heeft 

aangegeven op de vragenlijst niet overeenkomen met de gerapporteerde klachten door de 

ambulanceverpleegkundige op het ritformulier. Om dit te onderzoeken zal er gekeken worden 

of er bepaalde klachten zijn die bij betrokken patiënten van een EHTP-rit vaak voor komen. 

Hiervoor is de volgende vraagstelling opgesteld: 

 

Vraagstelling 10: Komen de klachten gerapporteerd door de ambulanceverpleegkundige op het 

ritformulier overeen met de klachten die de patiënt heeft aangegeven op de 

vragenlijst.  

 

Chronische aandoeningen 

De tweede vraagstelling die gekoppeld is aan de behoefte factor gaat in op het wel of niet 

voorkomen van chronische aandoeningen onder patiënten die betrokken zijn geweest bij een 

EHTP-rit. 

Mensen die gezondheidsproblemen in het verleden hebben ervaren zijn het meest 

geneigd gebruik te maken van de gezondheidszorg in de toekomst (Andersen & Newman, 

2005). Een slechtere gezondheidsstatus heeft een direct positief effect op het gebruik dat 
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gemaakt wordt van allerlei gezondheidszorg voorzieningen (Andersen, 1973; Hershey, Luft en 

Gianaris, 1975; Hulka en Wheath, 1985). Vooral mensen met meerdere chronische ziekten en 

ouderen met meerdere chronische condities en gebreken doen een groot beroep op de zorg 

(Johansen, Nair en Bond, 1994). Het aantal mensen met een chronische aandoening in 

Nederland neemt toe, één van de oorzaken hiervan is de toenemende vergrijzing. Met de 

toenemende vergrijzing en het steeds ouder worden van de Nederlandse bevolking neemt het 

aantal mensen met een chronische aandoening ook steeds toe. De verwachting is daarom dat 

patiënten met een chronische aandoening relatief vaak betrokken zijn bij een EHTP-rit.  

 

Vraagstelling 11: Zijn er mensen met een chronische aandoening vaker betrokken geweest bij een 

EHTP-rit dan mensen zonder een chronische aandoening?  

 

Concluderend:  Naar verwachting zorgen de volgende factoren voor een toename in het aantal 

EHTP-ritten: 

- leeftijd  

- geslacht  

- burgerlijke staat  

- 06-bezit 

- regio (Zuidoost Drenthe) 

- discrepantie waargenomen behoefte (patiënt) en geëvalueerde behoefte (professional) 

- ziektegeschiedenis (chronische aandoening) 

 

In de resultaten paragraaf waar de vraagstellingen behandeld worden zal gekeken worden of er 

aanwijzingen zijn dat bovenstaande factoren ook daadwerkelijk van invloed zijn op de toename 

van het aantal EHTP-ritten.  

 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, V. Verhage 2009 56 

4.3 Methode 

 

In de komende paragraaf wordt eerst de opzet van de vragenlijst besproken. Naast de 

vragenlijst zijn er ook andere bronnen gebruikt bij het beantwoorden van de vraagstellingen uit 

het theoretisch model. De verschillende databronnen worden eerst besproken waarna 

vervolgens per vraagstelling de methode van onderzoek kort uiteengezet wordt. Tot slot wordt 

de opzet van de interviews met de sleutelfiguren besproken.  

 

4.3.1 Vragenlijst 

Met behulp van de kennis die is opgedaan aan de hand van het literatuuronderzoek en de 

verkennende analyse van de digitale gegevens en de formulieren over de EHTP-ritten, is – in 

samenwerking met een onderzoeker van het onderzoeksbureau Toegepast Gezondheids-

Onderzoek (TGO) – een vragenlijst opgesteld. Het doel van de vragenlijst was om onder andere 

inzicht te krijgen in de kenmerken van patiënten betrokken bij een EHTP-rit. Daarnaast 

verschafte de vragenlijst inzicht in de situaties waarin mensen 1-1-2 bellen voor een ambulance 

en waarom ze uiteindelijk toch niet naar het ziekenhuis zijn vervoerd.   

De vragenlijst is verspreid onder patiënten die betrokken zijn geweest bij een Eerste Hulp Ter 

Plaatse (EHTP) –rit in de provincie Drenthe van eind juli tot en met begin november in 2008. De 

patiënt kreeg de vragenlijst mee in een enveloppe en kon de vragenlijst thuis invullen en 

retourneren naar het onderzoeksbureau in een bijgeleverde portvrije retourenveloppe. Bij het 

verdelen van de vragenlijsten over de twaalf ambulanceposten van UMCG Ambulancezorg in 

Drenthe is rekening gehouden met de gemiddelde hoeveelheid EHTP-ritten per post. Uit 

gegevens van UMCG Ambulancezorg blijkt dat met name Assen en Emmen veel EHTP-ritten 

voor hun rekening nemen, daarna komen Hoogeveen en Meppel.  

Er zijn op alle ambulanceposten lijsten neergelegd waarop men moest aangeven wat de 

reden was als ze de vragenlijst niet aan een patiënt mee hebben gegeven. Aan deze lijsten zou 

naderhand ook afgelezen kunnen worden hoeveel vragenlijsten er zijn uitgedeeld door het 

ambulancepersoneel. Hoewel het de bedoeling was dat het ambulancepersoneel hierop zou 

aangeven wat de reden was als ze geen vragenlijst hebben uitgereikt, is dit niet gebeurd. Deze 

lijsten zijn niet goed ingevuld waardoor het niet mogelijk is de respons van de vragenlijsten vast 
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te stellen. Wel beschikt UMCG Ambulancezorg zelf over gegevens over het aantal EHTP-ritten 

dat er in een maand heeft plaatsgevonden. Gemiddeld vinden er zo’n 350 ritten per maand 

plaats (digitale gegevens UMCG Ambulancezorg, 2007). In een periode van ongeveer drie 

maanden zijn er 152 vragenlijsten geretourneerd. Omdat er in drie maanden gemiddeld 1050 

EHTP-ritten gereden zijn kan dit er op duiden dat er vermoedelijk sprake is van een lage 

respons. 

Het eerste deel van de vragenlijst bestond uit vragen over de gegevens van de EHTP-rit 

zoals het tijdstip waarop de rit heeft plaatsgevonden en de plaats waar de patiënt zich 

toentertijd bevond. Deel twee van de vragenlijst bestond uit tien stellingen. Van de patiënt werd 

gevraagd per vraag het antwoord aan te kruisen dat het meest overeenkomt met hun mening. 

De antwoordcategorieën zijn: helemaal mee eens, mee eens, niet mee eens, helemaal niet mee 

eens en geen mening. De antwoordcategorieën zijn in de analyses als volgt gecodeerd: helemaal 

mee eens (5), mee eens (4), geen mening (3), niet mee eens (2) en helemaal niet mee eens (1). In 

het derde en laatste deel van de vragenlijst is gevraagd naar achtergrondgegevens van de 

patiënt, zoals leeftijd, geslacht, woonplaats, burgerlijke staat, en hoogst voltooide opleiding6.  

 

Gebruikte data 

De gegevens van de respondenten die zijn verkregen via de vragenlijst zijn ingevoerd met het 

statistische programma SPSS. Bij de bespreking van de vraagstellingen die zijn opgesteld aan de 

hand van het theoretisch model (vraagstelling 4 tot en met 11) worden niet alleen gegevens 

welke afkomstig zijn uit de vragenlijst gebruikt maar ook andere databronnen. Voor de 

duidelijkheid wordt hier nog kort besproken van welke data gebruik is gemaakt.  

� de rit(detail) formulieren (zie ook vorige paragraaf), die zijn ingevuld door 

ambulanceverpleegkundigen na afloop van een EHTP-rit. Deze gegevens van de maanden 

november en april 2007 zijn handmatig ingevuld in SPSS (n=218), 

� een digitaal bestand met daarin de algemene gegevens over de EHTP-rit (deels 

overeenkomstig met de ritformulieren) (n=790), 

� gegevens uit een digitaal Excel bestand aangeleverd door UMCG Ambulancezorg met 

daarin onder andere wie de aanvrager van de EHTP-rit was (n=3701). Deze gegevens zijn uit 

de periode van 1 januari tot en met 23 september 2008. De aantallen die in de tabel staan 

                                                 
6
 De gehele vragenlijst (inclusief de toelichting) staat weergegeven in bijlage 2. 
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weergegeven kunnen verschillen. Dit omdat er soms bepaalde gegevens ontbreken. 

Wanneer er gegevens uit dit bestand zijn gebruikt staat er aangegeven uit welke periode de 

gegevens zijn en hoe groot de ‘n’ is en tot slot, 

� gegevens afkomstig uit de vragenlijst (n=152) die is uitgereikt aan patiënten die betrokken 

zijn geweest bij een EHTP-rit in Drenthe gedurende eind juli tot en met half oktober in 2008. 

Bij het beantwoorden van de vraagstellingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

gegevens afkomstig van de ritformulieren. Hier is voor gekozen omdat deze gegevens een 

grotere steekproef betreft (n=218) en voor sommige gegevens 790 personen terwijl de vragenlijst 

een steekproef betreft van n=152. Hieronder wordt de methode kort per vraagstelling 

besproken. 

 

Vraagstelling 4: Is het aantal EHTP-ritten in Drenthe evenredig gestegen met het aantal oudere inwoners 

in Drenthe?  

Deze groei is berekend door in eerste instantie het verschil tussen het aantal levendgeborenen en 

het aantal overledenen vast te stellen, ook wel het geboorteoverschot, of de natuurlijke groei van 

de bevolking genoemd. Ten tweede is het verschil bepaald tussen het aantal mensen dat zich in 

Drenthe heeft gevestigd en het aantal personen dat het gebied heeft verlaten, ook wel het 

migratiesaldo genoemd. De som van het geboorteoverschot en het migratiesaldo vormt de totale 

groei van de bevolking (CBS, begrippensite).7 

 

Vraagstelling 5: Zijn jongeren in toenemende mate vaker betrokken bij een EHTP-rit dan ouderen? 

Bij de bespreking van deze vraagstelling wordt eerst naar de leeftijd gekeken van de betrokken 

patiënten bij een EHTP-rit. Hiervoor zijn zowel de digitale gegevens van UMCG 

Ambulancezorg  (n= 790) gebruikt als ook de vragenlijst (n=152). Vervolgens is bekeken of 

jongeren anders hebben geantwoord op de stelling dan ouderen. In een aantal stellingen is een 

situatie aan de respondent voorgelegd waarin de respondent moet aangeven of hij of zij in die 

situatie een beroep zal doen op de zorg. De antwoordcategorieën van de stellingen zijn zo 

gecodeerd dat hoe hoger de score op de stelling des te meer men het eens is met de stelling. 

Wanneer bijvoorbeeld wordt gekeken naar de stelling ‘Men kan ook voor niet spoedeisende 

problemen bij de huisartsenpost terecht’ wordt verwacht dat jongeren het eerder met deze 

                                                 
7
 http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?Start=b Geraadpleegd op: 12-12-08.  
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stelling eens zijn dan ouderen. Om te kunnen bekijken of jongeren anders hebben geantwoord 

op de stellingen van de vragenlijst dan ouderen is een correlatiematrix opgesteld. 

Om te kijken of er daadwerkelijk sprake is van een mentaliteitsverandering is door 

middel van een Pearson’s correlatie gekeken of jongeren significant anders hebben geantwoord 

op de stellingen dan ouderen. Belangrijk is nog om hier te vermelden dat niet alle vragenlijsten 

in deze analyse zijn meegenomen. Bij vijftien EHTP-ritten was een (jong) kind betrokken, deze 

vragenlijsten zijn ingevuld door een ouder. Naar de leeftijd van de ouders is niet gevraagd en 

daarom zijn deze buiten de analyse gehouden.  

 

Vraagstelling 6: In hoeverre zijn er in toenemende mate meer vrouwen dan mannen betrokken bij een 

EHTP-rit? 

Voor deze vraagstelling is bekeken hoeveel mannen en vrouwen er betrokken zijn geweest bij 

een EHTP-rit aan de hand van de ritgegevens (n=790). Er is Chi²-toets uitgevoerd om te kijken of 

er hier sprake is van een significant verschil. Om te kijken of er voor mannen en vrouwen een 

significant verschil te vinden is tussen bepaalde leeftijdscategorieën is er een kruistabel gemaakt 

met de drie leeftijdscategorieën. Om in alle categorieën voldoende waarden te hebben is ervoor 

gekozen drie leeftijdsgroepen te hanteren (0-25 jaar, 26-65 jaar en 65 en ouder).  

 

Vraagstelling 7: Zijn mensen met een bepaalde burgerlijke staat vaker betrokken bij een EHTP-rit dan 

anderen? 

Via de vragenlijst is aan respondenten gevraagd wat hun burgerlijke staat is (n=150). Er is 

gekeken hoeveel respondenten getrouwd, alleenstaand, verweduwd of samenwonend zijn. Hier 

moet bij vermeld worden dat kinderen die betrokken waren bij de EHTP-rit en waarvan de 

ouders de vragenlijst hebben ingevuld aangemerkt zijn als alleenstaand. Om te kunnen zien of 

er mensen met een bepaalde burgerlijke staat meer betrokken zijn geweest bij een EHTP-rit dan 

mensen met een andere burgerlijke staat is vervolgens een vergelijking gemaakt met de 

gegevens over de burgerlijke staat van alle inwoners van Drenthe op basis van gegevens van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en gegevens afkomstig uit de vragenlijst. In de 

vragenlijst zijn iets andere categorieën gehanteerd dan bij het CBS. Zo is in de vragenlijst 

gevraagd of iemand alleenstaand is terwijl bij het CBS de categorie ongehuwd wordt 

gehanteerd. Deze categorieën zijn niet exact hetzelfde, zo kunnen onder de ongehuwden van het 
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CBS ook samenwonende mensen vallen. De tabellen kunnen echter in grote lijnen wel met 

elkaar vergeleken worden. 

 

Vraagstelling 8: Valt de toename van het aantal EHTP-ritten toe te schrijven aan het feit dat mensen 

eerder (kunnen) bellen omdat ze de beschikking hebben over een mobiel 

telefoonnummer?  

Om deze vraagstelling te kunnen beantwoorden moet vastgesteld worden of in de laatste jaren 

het gebruik van mobiele telefoons nog steeds is toegenomen. Hiervoor zijn gegevens betreffende 

het mobiele telefoongebruik van de laatste jaren bekeken. Er zijn verschillende bronnen over het 

gebruik van mobiele telefonie geraadpleegd, onder andere van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek en van de Europese Commissie. 

 

Vraagstelling 9: Vinden er in de regio rondom Emmen (Zuidoost-Drenthe) verhoudingsgewijs meer 

EHTP-ritten plaats van in de overige regio’s in Drenthe? 

Om op deze vraagstelling een antwoord te kunnen formuleren is de plaats waar de patiënt was 

toen de EHTP-rit plaatsvond gecategoriseerd aan de hand van de ritgegevens (n=790). Via de 

vragenlijst is patiënten zowel naar hun woonplaats gevraagd als naar de plek waar ze waren ten 

tijde van de EHTP-rit. Er is echter voor gekozen de ritgegevens te gebruiken voor deze 

vraagstelling omdat die gebaseerd zijn op grotere aantallen. Omdat veel ambulanceritten 

plaatsvinden in de woonplaats of in de buurt van de woonplaats van de patiënt liggen de plaats 

waar de patiënt was ten tijde van de EHTP-rit en de woonplaats naar verwachting niet ver uit 

elkaar. 

In eerste instantie is gekeken in welke gemeente in de provincie Drenthe de rit heeft 

plaatsgevonden. Omdat het ook voorkomt dat UMCG Ambulancezorg naar een patiënt gaat 

buiten de provincie zijn deze ritten in een dertiende categorie geplaatst genaamd ‘niet in 

Drenthe’. Omdat elke gemeente maar door een paar respondenten is vertegenwoordigd is 

ervoor gekozen de Provincie op te delen in drie regio’s. Deze opdeling vond plaats aan de hand 

van rapporten van de Provincie Drenthe (De Witt, Parker Brady, Schonewille en Tuinstra, 2008). 

De regio’s in de Provincie Drenthe zijn als volgt opgedeeld: 

� Noord-Drenthe: Aa en Hunze, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld en Tynaarlo,  

� Zuidoost-Drenthe: Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen 
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� Zuidwest-Drenthe: De Wolden, Hoogeveen, Meppel en Westerveld.  

Het (absolute) aantal EHTP-ritten is gerelateerd aan het aantal inwoners per regio. De 

inwonersaantallen zijn afkomstig van cijfers van het CBS (2008). De berekening die gemaakt is 

zal een ruwe schatting zijn omdat niet alle precieze gegevens aanwezig zijn. Zo ontbreken er 

gegevens over hoeveel EHTP-ritten er maandelijks per regio plaatsvinden. Omdat de 

ritgegevens (n=790) zijn verzameld over twee maanden is dit getal gedeeld door twee zodat er 

een schatting ontstaat van het absoluut aantal ritten per maand.  

 

Vraagstelling 10: Komen de klachten gerapporteerd door de ambulanceverpleegkundige op het ritformulier 

overeen met de klachten die de patiënt heeft aangegeven op de vragenlijst.  

Bij de analyse van de ritgegevens is een tabel gegeven van de meest voorkomende CPA codes 

die centralist van de meldkamer heeft doorgegeven aan het ambulancepersoneel. Hier bleek uit 

dat deze code vaak niet goed is ingevuld op het ritformulier. De meeste informatie was af te 

lezen van de ritformulieren die door de ambulanceverpleegkundige ingevuld zijn (n=218). Dit is 

niet alleen de CPA-code maar ook andere bijzonderheden van de patiënt. Uit deze gegevens kan 

vaak de oorzaak van de klachten van de patiënt gehaald worden. Deze gegevens zijn gebruikt 

om te kunnen bekijken wat nu de belangrijkste klacht van de patiënt was waardoor is besloten 

1-1-2 voor een ambulance te bellen. Deze ritgegevens zijn ingevuld door de 

ambulanceverpleegkundigen en kan doordoor worden beschouwd als de geëvalueerde 

zorgbehoefte door de verpleegkundige. Weinig voorkomende klachten zijn onder de categorie 

‘overige’ ondergebracht (bijvoorbeeld: patiënten met een blaasontsteking of kinderen met een 

koortsstuip). Ook wanneer de ambulanceverpleegkundige weinig aanvullende informatie op het 

ritformulier heeft ingevuld is dit onder de categorie ‘overig’ geplaatst, omdat in dat geval 

informatie over de aard van de klachten van de patiënt ontbrak.  

Ook is via de vragenlijst aan de respondenten gevraagd wat de oorzaak van hun 

klachten was (n= 152). De gegeven antwoorden op de open vraag ‘Kunt u aangeven wat de 

uiteindelijke oorzaak van uw klachten was’ zijn ook gebruikt voor beantwoording van de derde 

vraagstelling. Verschillende respondenten hebben op de vragenlijst aangegeven dat meerdere 

medische klachten ervoor zorgden dat de ambulance werd gebeld. Een voorbeeld hiervan is dat 

een patiënt noemde dat hij/zij stress had én net een operatie achter de rug had. Bij dergelijke 

klachten is ervoor gekozen deze onder de categorie ‘combinatie van factoren’ te plaatsen en niet 
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één van de klachten te kiezen. Om te kijken of er verschil is tussen de oorzaak van de klachten 

bij bepaalde leeftijdscategorieën is een variantie analyse uitgevoerd.  

De gegevens van de vragenlijst (ingevuld door de patiënt) en die van de ritgegevens 

(ingevuld door ambulanceverpleegkundige) zijn in grote lijnen met elkaar vergeleken. Hier 

moet bij vermeld worden dat de ritten die besproken worden in de vragenlijst niet dezelfde 

ritten zijn als waar de gegevens van de ritgegevens van zijn bekeken. Mogelijk is er wel een 

discrepantie te signaleren tussen de klachten zoals door de patiënt gerapporteerd en die door de 

ambulanceverpleegkundige geregistreerd en zullen de klachten door de patiënt aangegeven op 

de vragenlijst voorzichtig vergeleken worden met de klachten gerapporteerd door de 

ambulanceverpleegkundige op de ritformulieren.   

 

Vraagstelling 11: Zijn er relatief vaak mensen met een chronische aandoening betrokken geweest bij een 

EHTP-rit? 

Om een antwoord te kunnen formuleren op de vraagstelling is een vergelijking gemaakt tussen 

de antwoorden van de respondenten op de vraag ‘heeft u een chronische aandoening waarvoor 

u onder behandeling van een arts bent’ en ‘zo ja, welke aandoening’ met landelijke gegevens 

van het CBS over het voorkomen van chronische aandoeningen in de bevolking. Er is bekeken 

hoeveel inwoners van Drenthe in vergelijking met Nederland een beperking hebben. Tot slot is 

bekeken of de chronische aandoeningen die zijn genoemd door de respondenten van de 

vragenlijst in het algemeen in Drenthe (en Nederland) veel voorkomend zijn. 

 

4.3.2 Interviews sleutelfiguren 

Gedurende het onderzoek zijn interviews gehouden met verschillende sleutelfiguren binnen het 

onderzoeksveld. Het doel van deze interviews was met name inzicht te krijgen in de aard en 

omvang van de toename van het aantal EHTP-ritten. Daarnaast hadden de interviews als doel 

de perspectieven van de professionals op de toename in de vraag naar spoedzorg en meer 

specifiek, de toename van het aantal EHTP-ritten, in kaart te brengen.   

Er zijn onder andere medewerkers van de UMCG Ambulancezorg, de Centrale 

Huisartsenpost Drenthe (CHD) en medewerkers van de centrale meldkamer in Assen 

geïnterviewd. Van UMCG Ambulancezorg zijn er zowel ambulanceverpleegkundigen   
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-chauffeur, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van het management geïnterviewd. 

Aan het begin van het onderzoek zijn er vooral oriënterende gesprekken gehouden met 

medewerkers van UMCG Ambulancezorg met als doel een idee te krijgen van de ernst van de 

toename van het aantal EHTP-ritten en de mogelijke oorzaken waar al reeds aan gedacht is. 

Vervolgens zijn er verschillende interviewvragen opgesteld die voorgelegd zijn aan de 

sleutelfiguren. Er is getracht zoveel mogelijk betrokken personen uit verschillende organisaties 

(aanbieders van spoedzorg) te interviewen. Naarmate het onderzoek vorderde konden er steeds 

meer gerichte vragen gesteld worden. Bij de interviews met ambulanceverpleegkundigen en de 

centralisten van de meldkamer in Assen en bij de interviews met huisartsen en assistenten van 

de huisartsenpost Drenthe zijn vooraf vragen opgesteld.8 De interviews bevatten in eerste 

instantie vooral vragen over hoe de ambulancezorg, huisartsenpost en centrale meldkamer 

georganiseerd zijn. Dit zijn vragen over bijvoorbeeld de telefonische triage en 

samenwerkingspartners. Daarna werd meer specifiek ingegaan op de toename van het aantal 

EHTP-ritten. En werd de geïnterviewden gevraagd wat zij als mogelijke oorzaken voor de 

toename zien. In totaal zijn er veertien interviews gehouden waarbij vooraf vragen zijn 

opgesteld specifiek gericht op de toenemende vraag in de spoedzorg. Deze interviews worden 

gerapporteerd in de resultaten paragraaf. Er zijn vier centralisten van de meldkamer 

geïnterviewd, vier ambulanceverpleegkundigen, één ambulancechauffeur, twee huisartsen 

werkzaam op een huisartsenpost, één huisarts werkzaam in een dienstenstructuur, en twee 

doktersassistentes werkzaam op een huisartsenpost.  

 

                                                 
8
 Deze vragen staan weergegeven in Bijlage 5. 
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4.4 Resultaten 

 

Voordat in de volgende paragraaf verder gegaan wordt met het nagaan van de mogelijke 

invloed van de factoren uit het theoretisch model op de toename van het aantal EHTP-ritten zal 

hier kort een vergelijking gemaakt worden tussen twee factoren zoals verzameld via de 

vragenlijst en via de ritformulieren. Zo blijkt de leeftijdsverdeling van de respondenten van de 

vragenlijst niet zover uiteen te lopen met de leeftijdsverdeling die geregistreerd is via de 

ritformulieren. In tabel 6 is de verdeling van zowel de vragenlijst als de ritformulieren 

weergegeven. 

 

Tabel 6  ‘ Leeftijd respondenten, vragenlijst (n=152) & Leeftijd patiënten, ritformulier (n= 709)’ 

 Vragenlijst  Ritformulieren 

 

 n % n % 

0-9 10     7 23     3 

10-19 16     11 69     9 

20-29 16     11 75     10 

30-39 15    10 69     9 

40-49 13    9 90     11 

50-59 16    16 93     12 

60-69 28    18 92     12 

70-79 19    12 107   14 

80-89   7    5   74   9 

90>   1    1    17  2 

Missende waarden   1    1    81  10 

Totaal 152  100  790  100 

 

In de tabel is te zien dat de leeftijdsverdeling van de respondenten van de vragenlijst en die van 

de patiënten van de ritformulieren vergelijkbaar is. De meeste respondenten van de vragenlijst 
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hadden de leeftijd tussen 60 en 69 jaar. Bij de ritformulieren was de leeftijdscategorie van 70 tot 

79 jaar het grootst.9  

 Een volgend punt waar de vragenlijst vergeleken kan worden met de ritformulieren is de 

tijd waarop de respondent betrokken was bij een EHTP-rit. Hier is te zien dat de procentuele 

verdeling van het aantal ritten in de categorieën ongeveer gelijk is bij de vragenlijst en de 

ritgegevens.  

 De vragenlijst komt dus in grote lijnen overeen met de ritgegevens wat betreft de leeftijd 

van de patiënten en het tijdstip waarop de EHTP-rit heeft plaatsgevonden. Dit betekent niet dat 

de vragenlijst een volledig representatief beeld geeft betreft de EHTP-ritten in Drenthe en de 

betrokken patiënten. De overeenkomsten kunnen echter wel als indicatie dienen dat de 

gegevens die verzameld zijn via de vragenlijst niet volledig willekeurig zijn. 

 

4.4.1 Resultaten factoren uit het theoretisch model 

 

Patiëntkarakteristieken 

De komende vraagstellingen die besproken zullen worden gaan in op de drie 

patiëntkarakteristieken namelijk leeftijd, geslacht en burgerlijke staat.  

 

Leeftijd 

De eerste vraagstellingen gaan in op de leeftijd van de patiënten die betrokken zijn geweest bij 

een EHTP-rit.  

 

Vraagstelling 4: Is het aantal EHTP-ritten in Drenthe evenredig gestegen met het aantal oudere 

inwoners?  

 

Het aantal 65- plussers in Drenthe is relatief hoger dan in de rest van Nederland. Wanneer 

echter gekeken wordt naar de procentuele groei van het aantal 65- plussers van 2006 naar 2007, 

dan valt deze groei erg mee. Cijfers van het CBS (Regionale kerncijfers Nederland) laten zien dat 

er in 2006 12,3% van de inwoners van Drenthe tussen de 65 en 80 jaar waren, in 2007 was dat 

                                                 
9 In bijlage 4 staan in tabel 2 en 3 de absolute aantallen van beide leeftijdsverdelingen weergegeven.  
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12,4%, een groei van 0,1%. Ook het aantal inwoners van 80 jaar of ouder is met 0,1% gestegen 

(4,1% in 2006 en 4,2% in 2007) van 2006 naar 2007. Dit betekent dat ook het aantal oudere 

inwoners in Drenthe niet evenredig gestegen is met het aantal EHTP-ritten.  

Het is ook mogelijk dat een groei in het inwoneraantal in Drenthe deze toename 

veroorzaakt. Om te zien of hier sprake van kan zijn, zijn provinciale demografische gegevens uit 

2007 vergeleken met de geregistreerde toename van UMCG Ambulancedienst in het aantal 

EHTP-ritten van 2006 naar 2007. Uit de jaarcijfers van UMCG Ambulancezorg blijkt dat er in 

2006 sprake was van 4001 EHTP-ritten, terwijl dat aantal in 2007 is opgelopen tot 4858, een 

toename van 21,4%. De bevolkingsgroei in Drenthe wordt gedurende de periode 2006-2007 

bekeken. In 2006 woonden er 48.4481 inwoners in Drenthe, in 2007 waren dat er 48.6197 dat is 

een absolute groei van 1716 en een procentuele groei van 0,35%. Dit is een veel lagere 

procentuele groei dan die van het aantal EHTP-ritten in de zelfde periode in de provincie 

Drenthe. Het aantal EHTP-ritten in Drenthe is dus niet evenredig gestegen met de 

bevolkingsgroei in Drenthe.  

 

De volgende vraagstelling gaat in op de vraag of er meer jongeren dan ouderen betrokken zijn 

bij de EHTP-ritten.  

 

Vraagstelling 5: Zijn jongeren  vaker betrokken bij een EHTP-rit dan ouderen? 

 

In eerste instantie wordt bij de bespreking van vraagstelling 5 vooral gekeken naar de 

leeftijdsverdeling van patiënten die betrokken zijn geweest bij een EHTP-rit. Daarna wordt meer 

ingegaan op een mogelijke mentaliteitsverandering door te kijken hoe respondenten met 

verschillende leeftijden hebben geantwoord op de stellingen van de vragenlijst.  

 

Leeftijdsverdeling 

Naar de leeftijdsverdeling van de patiënten is gekeken aan de hand van digitale gegevens 

aangeleverd door UMCG Ambulancezorg met gegevens over de EHTP-rit (n=790). De 

gemiddelde leeftijd van de patiënten van de ritformulieren uit de maanden april en november in 

2007 was 51 jaar. Om meer precies naar de leeftijdsopbouw van de patiënten en respondenten te 
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kunnen kijken wordt hieronder een figuur gepresenteerd waarin de leeftijdscategorieën worden 

onderscheiden.  

 

Figuur 4: Leeftijd van patiënten betrokken bij EHTP-rit (n=790) 

 

 

Het eerste dat opvalt in is dat in de figuur de groep van 15 tot en met 19 jaar relatief groot is. De 

hoogste piek in figuur ligt bij de 70 tot 74 jaar, daarna neemt het aantal ritten met het toenemen 

van de leeftijd ook weer af. In totaal is 33% van de respondenten ouder dan 65-jaar (vanaf de 

categorie 60-64).  

Ook is het aantal ritten gerelateerd aan de omvang van de leeftijdsgroep in de provincie 

Drenthe. In de volgende tabel staat de leeftijdsverdeling van alle inwoners van Drenthe en die 

van de ritgegevens weergegeven. 

 

 

Tabel 7   ‘Leeftijdsverdeling Provincie Drenthe en de Ritgegevens’ 

 < 20 jaar 20-65 jaar > 65 jaar 

Drenthe 24,0% 59,1% 17,0% 

Ritgegevens * 13,4% 53,6% 33,0% 

Bron: CBS Statline (2008) 
* Ritgegevens van UMCG Ambulancezorg (N = 707, maanden april en november 2007).  
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Uit de tabel komt naar voren dat er minder jongeren en meer ouderen betrokken zijn geweest bij 

een EHTP-rit in vergelijking met gegevens van CBS Statline. In verhouding met de 

leeftijdsverdeling van de inwoners van Drenthe zijn het vooral veel 65-plussers die betrokken 

zijn geweest bij een EHTP-rit.    

 

Mentaliteitsverandering 

Een tweetal items van de stellingen correleren significant met leeftijd en staan in tabel 8 

weergegeven. 

 

Tabel 8  ‘ Correlatie leeftijd – stellingen vragenlijst’ (n = 137) 

Correlatie Stelling 1:  

Het bellen van 1-1-2 voor een 

ambulance mag alleen bij ernstige 

spoedeisende medische problemen die 

geen uitstel dulden. 

Stelling 3: 

De huisarts heeft een belangrijke taak bij 

de behandeling van spoedeisende 

medische problemen. 

Leeftijd 0.238** 0,279** 

Pearson’s correlatie  ** p = 0,01 

 

In bovenstaande tabel zijn alleen de items van de vragenlijst weergegeven die significant 

correleren met leeftijd. De significante correlatie van stelling 1 met leeftijd betekent dat hoe 

hoger de leeftijd van de respondent des te meer is men het eens dat het bellen van een 

ambulance alleen bij ernstige spoedeisende problemen mag die geen uitstel dulden. De 

significante correlatie van stelling 3 laat zien dat hoe ouder de respondent is des te meer iemand 

het eens is dat de huisarts een belangrijke taak heeft bij de behandeling van spoedeisende 

medische problemen.10 

 

Geslacht 

De komende vraagstelling gaat in op de vraag of er meer vrouwen dan mannen betrokken zijn 

geweest bij een EHTP-rit. 

 

                                                 
10 In bijlage 4 staat in tabel 4 hoe de respondenten hebben geantwoord op alle stellingen van de vragenlijst 
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Vraagstelling 6:  In hoeverre zijn er in toenemende mate meer vrouwen dan mannen betrokken bij 

een EHTP-rit? 

 

In tabel 9 staat de verdeling tussen mannen en vrouwen van zowel de bekeken ritformulieren 

als ook gemiddeld in Drenthe.  

 

Tabel 9  ‘ Man-vrouw verhouding ritformulieren’  (n=724) 

Geslacht Ritformulieren Drenthe 

Man 

 

55,4% (n= 401) 49,9% 

Vrouw 

 

44,6% (n= 323) 50,1% 

 

Er zijn meer mannen dan vrouwen betrokken geweest bij een EHTP-rit. De geobserveerde 

waarde (van de ritformulieren) is vergeleken met de verwachte waarde (heel Drenthe). Hier 

kwam een significant verschil uit naar voren (Chi²-toets, X² = 4,26, p<0,01) 11 voor de mannen en 

(Chi²-toets, X² = 4,46, p<0,01) voor de vrouwen. Verder blijkt uit de Pearson Chi-kwadraat dat er 

geen significant verschil gevonden is tussen de leeftijdsgroepen voor mannen en vrouwen. 

 

                                                 
11

 Bij tweezijdige toetsing 
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Burgerlijke staat 

De laatste patiëntkarakteristiek waar naar gekeken is, is de burgerlijke staat van de patiënt.  

 

Vraagstelling 7:  Zijn mensen met een bepaalde burgerlijke staat vaker betrokken bij een EHTP-rit 

dan anderen?  

 

In tabel 10 staat de burgerlijke staat van de respondenten van de vragenlijst weergegeven en de 

burgerlijke staat van alle inwoners van Drenthe in percentages.  

 

Tabel 10 ‘Burgerlijke staat van de respondent’ (n=150) 

Burgerlijke staat Ritformulieren Drenthe* 

 20-65 

 (n=88) 

65+ 

 (n=37) 

Totaal 

(n=150) 

20-65 65+ totaal 

Alleenstaand 

 

25,0% 13,5% 33,6% 30,2% 4,2% 42,0% 

Gehuwd 

 

59,1% 73,0% 52,6% 60,6% 61,3% 29,5% 

Verweduwd 

 

- 10,8% 2,6% 1,8% 29,5 4,9 

Samenwonend 15,9 2,7 9,9 - - - 

* Bron: CBS Statline, bezocht op 07-01-09. Aanpassingen auteur.   

 

Van het totaal van de patiënten bij de ritformulieren is 53% getrouwd en 37% is alleenstaand. 

Ongeveer de helft van alle respondenten is dus getrouwd ten tijde van de EHTP-rit. Wanneer 

een vergelijking gemaakt wordt tussen het totaal alleenstaanden van de ritgegevens en die van 

de provincie als geheel zijn geen grote verschillen te zien. Alleen bij de ritgegevens zijn meer 

mensen van 65 jaar en ouder alleenstaand dan in geheel Drenthe, respectievelijk 13,5% en 4,2%. 

Verder zijn er bij de ritgegevens in totaal meer getrouwde respondenten betrokken (52%) dan in 

geheel Drenthe (30%). Maar wanneer gekeken wordt naar de afzonderlijke leeftijdscategorieën is 

er nauwlijks verschil te zien in het percentage getrouwden.  
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Samengevat: 

Leeftijd 

Zowel de toenemende vergrijzing als de groei van het totaal aantal inwoners in Drenthe bieden 

beide geen voldoende verklaring voor een toename in het aantal EHTP-ritten. 

Wanneer aan de hand van de ritgegevens gekeken wordt naar de leeftijdsverdeling van mensen 

die betrokken zijn geweest bij een EHTP-rit is te zien dat er meer ouderen dan jongeren 

betrokken zijn geweest bij een EHTP-rit. Desondanks was er ook te zien dat veel 15 tot 19 jarigen 

betrokken zijn geweest bij een EHTP-rit. Om te kijken of deze piek te verklaren is door een 

mentaliteitsverandering is vervolgens gekeken of jongeren ook significant anders hebben 

geantwoord op de stellingen dan ouderen. Bij twee van de tien stellingen is een significant effect 

gevonden tussen leeftijd en het wel of niet eens zijn met een stelling. Daarvan duidt alleen 

stelling één aan dat naarmate de leeftijd toeneemt men minder snel, en alleen in zeer 

spoedeisende situaties, een ambulance belt. Een mentaliteitsverandering kan uit voorgaande 

nog niet geconcludeerd worden. Uit de ritgegevens blijkt niet dat jongeren vaker dan ouderen 

betrokken zijn bij een EHTP-rit. 

 

Geslacht 

Uit de Chi-kwadraat analyse blijkt dat er significant meer mannen bij de EHTP-ritten betrokken 

zijn geweest maar dit significante verschil is niet terug gevonden binnen een bepaalde 

leeftijdsgroep. Uit voorgaande analyse blijkt niet dat vrouwen meer betrokken zijn geweest bij 

een EHTP-rit dan mannen. 

 

Burgerlijke staat 

Nadat de burgerlijke staat van de betrokken patiënten is vergeleken met die van de inwoners 

van Drenthe in totaal leek het er eerst op dat er relatief gezien meer getrouwde mensen bij een 

EHTP-rit betrokken zijn. Echter wanneer naar burgerlijke staat wordt gekeken in afzonderlijke 

leeftijdscategorieën valt dit verschil weg. Er kan dus niet geconcludeerd worden dat patiënten 

met een bepaalde burgerlijke staat  vaker betrokken  zijn geweest bij een EHTP-rit dan andere.  
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Faciliterende bronnen 

In deze paragraaf worden de twee faciliterende bronnen uit het theoretisch model besproken.  

 

06-Bezit 

De vraagstelling die hier besproken wordt gaat in op de vraag of de toename van het aantal 

EHTP-ritten te verklaren valt vanwege het toegenomen 06-bezit. 

 

Vraagstelling 8:  Valt de toename van het aantal EHTP-ritten toe te schrijven aan    

   het feit dat mensen eerder (kunnen) bellen omdat ze de beschikking   

   hebben over een mobiele telefoon?  

 

In Europa blijkt dat in 2005 het aantal mobiele aansluitingen het aantal vaste aansluitingen ruim 

overtreft (Eurostat, 2005).12 De mobiele groei, gemeten als het aantal uitgegeven Sim-kaarten in 

verhouding tot de bevolkingsgrootte, is in Nederland tussen 2002 en 2005 van ongeveer 72% 

naar ongeveer 100% gestegen (OPTA, 2005). In elke (werkzame) mobiele telefoon zit een sim-

kaart. Een groei van 72 naar 100% komt er dus op neer dat in 2005 gemiddeld iedere inwoner 

over een sim-kaart (en dus een mobiele telefoon) beschikt. De Europese Commissie geeft een iets 

lager cijfer, namelijk 94% (European Commission, 2005). Het percentage huishoudens dat over 

een mobiele telefoon beschikt is moeilijker in te schatten. Volgens de Europese Commissie had 

in 2004 95% van de Nederlandse huishoudens een mobiele telefoon. Sinds 2004 is er sprake van 

een relatieve daling van het aantal vaste telefoonaansluitingen in Nederland; het aantal 

aansluitingen bedroeg in 2007 nog maar de helft van het aantal in het jaar 2000 (CBS, 2006). 

Anderzijds is het aantal mobiele telefoonaansluitingen in Nederland toegenomen van 3 per 100 

inwoners in 1995, tot 100 in 2005. In 2005 had slechts 9% van de Nederlandse huishoudens geen 

mobiele telefoon. In 1989 bedroegen de totale kosten voor mobiel bellen nog gemiddeld 78 euro 

per jaar per persoon, in 2005 waren die kosten al opgelopen tot 305 euro per jaar (CBS, 2006).  

Uit het voorgaande blijkt dat het gebruik van mobiele telefoons in een aantal jaar sterk is 

toegenomen. UMCG Ambulancezorg heeft echter vooral een sterke toename van EHTP-ritten 

                                                 
12http://epp.eurostat.cec.eu.int/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT_PREREL_YEA
R_2005/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2005_MONTH_02/4-07022005-EN-AP.PDF 
 Geraadpleegd op: 03-04-2008.  
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gesignaleerd in de periode van 2006-2007, terwijl er in deze periode geen enorme extra stijging 

van het gebruik van mobiele telefonie te signaleren valt. De stijging van het mobiele telefoon 

gebruik is daarmee dus geen afdoende verklaring voor de sterke stijging van EHTP-ritten in 

2006- 2007.  

 

Regio 

De tweede faciliterende bron gaat in op de verschillende regio’s in Drenthe en of er in een 

bepaalde regio in Drenthe meer EHTP-ritten zijn gereden.  

 

Vraagstelling 9:  Vinden er in de regio Zuidoost Drenthe verhoudingsgewijs meer EHTP-ritten 

plaats dan in de overige regio’s in Drenthe?  

 

In tabel 12 staat weergegeven hoeveel ritten er in elke gemeente in Drenthe hebben 

plaatsgevonden in de maanden november en april in 2007 aan de hand van de ritformulieren. 

 

Tabel 12  ‘Aantal EHTP-ritten per regio’ ( n=790) 
Regio n   (%) 

Noord- Drenthe 308          39,0 

Zuidoost- Drenthe 300          38,0 

Zuidwest- Drenthe 144            18,3    

Niet in Drenthe 29          3,7 

Niet ingevuld 8           1,0 

Totaal 790               100 

 

In tabel 12 is te zien dat de meeste ritten in Noord-Drenthe hebben plaatsgevonden (39%), de 

minste EHTP-ritten waren in Zuidwest-Drenthe. In de tabel staat het absolute aantal EHTP-

ritten die in de provincie Drenthe hebben plaatsgevonden. Deze cijfers zeggen op zichzelf echter 

nog niet zoveel, daarom wordt er gekeken hoeveel EHTP-ritten er hebben plaatsgevonden in 

verhouding met het aantal inwoners dat er in een regio woont. In onderstaande tabel het 

inwonersaantal uit 2008 per regio in Drenthe weergegeven.  

 

 

Tabel 13 ‘Aantal inwoners per regio’ (2008) 
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Regio n 

Noord- Drenthe 187.899 

Zuidoost- Drenthe 171.345 

Zuidwest- Drenthe 128.891 

Totaal 488.135 

Bron: Demografische kerncijfers per gemeente, 2008 CBS. 

 

Wanneer dit aantal ritten gebruik wordt om te berekenen hoeveel ritten er maandelijks per regio 

op 10.000 inwoners gereden wordt komen de volgende cijfers naar voren. In de regio Noord- 

Drenthe worden er per maand gemiddeld ongeveer acht EHTP-ritten per maand gereden per 

10.000 inwoners. In de regio Zuidoost- Drenthe worden er gemiddeld negen EHTP-ritten 

gereden en in Zuidwest- Drenthe worden er gemiddeld het minst aantal EHTP-ritten per maand 

gereden, namelijk zes.   

 

Samengevat: 

06-bezit 

Uit de voorgaande analyse blijkt dat de groei in het gebruik van mobiele telefoons geen 

voldoende verklaring biedt voor de (sterke) toename in het aantal EHTP-ritten.  

Regio 

Uit de ruwe schatting die gedaan is over het aantal ritten per maand per 10.000 inwoners per 

regio komt naar voren dat er in de regio Zuidoost Drenthe gemiddeld het meest aantal EHTP-

ritten zijn gereden. Wanneer er alleen naar het absoluut aantal EHTP-ritten wordt gekeken 

hebben de meeste EHTP-ritten in Noord Drenthe plaatsgevonden. Echter wanneer rekening 

wordt gehouden met het aantal inwoners blijkt dat er in Zuidoost Drenthe meer EHTP-ritten 

zijn gereden in vergelijking met de andere twee regio’s. Hier moet nog wel bij vermeld worden 

dat het een ruwe schatting betreft, gebaseerd op het gemiddeld aantal ritten van twee maanden.  

 

 

 

 

Behoefte factoren 
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In de komende paragraaf wordt ingegaan op de behoefte factoren uit het theoretisch model. De 

eerste vraagstelling bekijkt of er verschil is in de klachten die de ambulanceverpleegkundige 

heeft gerapporteerd en die de patiënt heeft ingevuld op de vragenlijst. De tweede vraagstelling 

gaat in op de vraag of mensen met chronische klachten meer betrokken zijn geweest bij een 

EHTP-rit dan mensen zonder een chronische aandoening.  

 

Vraagstelling 10: Komen de klachten gerapporteerd door de ambulanceverpleegkundige op het 

ritformulier overeen met de klachten die de patiënt heeft aangegeven op de 

vragenlijst? 

 

In de tabel 14 staat de informatie van de ritformulieren die zijn ingevuld door de 

ambulanceverpleegkundige na een EHTP-rit.  

 

Tabel 14  ‘Bijzonderheden ritdetailformulier’ (n=218) 

 n                      (%) 

1. Cardiologische klachten 26                      (11,9) 

2. Straatongeval 37                      (17,0) 

3. Ander ongeval 18                      (8,3) 

4. Epileptisch insult 12                      (5,5) 

5. Hyperventilatie 12                      (5,5) 

6. Diabetisch ontregeld 11                      (5,0) 

7. Intoxicatie 10                      (4,6) 

8. Pulmonale klachten 8                        (3,7) 

9. Psychiatrie 6                        (2,8) 

10. CVA (hersenbloeding) 3                        (1,4) 

11. Onwelwording 47                      (46 ,6) 

12. Brandslachtoffer 4                        (1,8) 

13. Bloeding 2                        (0,9) 

14. Overig 22                      (10,1) 

Totaal 218                    (100) 

Tabel 14 laat zien dat patiënten die betrokken waren bij een EHTP-rit vaak als klacht 

‘onwelwording’ hadden (47%). Daarna volgen ‘verkeersongeval’ (17%) en ‘cardiologische 

klachten’(12%). Verder valt op dat de categorie ‘overige’ ook relatief groot is (10%).  
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De vorige gegevens waren afkomstig van de ritgegevens. In de volgende tabel staan de klachten 

die de respondenten via de vragenlijst hebben gerapporteerd.   

 

Tabel 15  ‘Oorzaak klachten’ (n=152) 

  n                   (%) 

1. Cardiologische klachten 16                   (10,6) 

2. Straatongeval 18                   (11,9) 

3. Ander ongeval 13                   (8,6) 

4. Epileptisch insult 9                     (6,0) 

5. Hyperventilatie 10                   (6,6) 

6. Diabetisch ontregeld 12                   (7,9) 

7. Intoxicatie 2                     (1,3) 

8. Bewusteloosheid 11                   (7,3) 

9. Te lage/hoge bloeddruk 4                     (2,6) 

10. Sportblessure 5                     (3,3) 

11. Combinatie van factoren 29                  (19,3) 

12. Interne klachten 

13. Overig 

11                  

11                  

(7,3) 

(7,3) 

Totaal  152                (100) 

 

De grootste categorie in bovenstaande tabel is ‘een combinatie van factoren’. Straatongevallen 

vormen met 12% de op één na grootste categorie. De derde grootste categorie bestaat uit 

patiënten met cardiale problemen (11%). Uit variantie- analyse blijkt dat er geen significante 

verschillen zijn in de klachten die verschillende leeftijdscategorieën hebben gerapporteerd.  

 

De volgende en laatste vraagstelling gaat in op de vraag of mensen met een chronische 

aandoening vaker betrokken zijn geweest dan mensen zonder een chronische aandoening. 

 

Vraagstelling 11:  Zijn er relatief veel mensen met een chronische aandoening betrokken geweest bij 

een EHTP-rit?  
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Een groot aantal respondenten van de vragenlijst gaf aan een chronische aandoening te hebben 

(40%) waarvoor hij/zij onder behandeling van een arts staat. Voor 23% van deze 40% was deze 

chronische aandoening de aanleiding om 1-1-2 voor een ambulance te bellen. De meest 

genoemde chronische aandoeningen betroffen problemen met het hart (10%), diabetes (8%) en 

epilepsie en astma of COPD (beide 7%).  

Van de respondenten van de vragenlijst gaf 40% aan een chronische aandoening te 

hebben, dit is meer dan de geregistreerde 14% van de inwoners van Drenthe met een beperking. 

Op dit moment heeft namelijk, naar schatting, één op de zeven inwoners van de provincie 

Drenthe een lichamelijke, verstandelijke, chronisch psychische of psychosociale beperking 

(Sociaal rapport Drenthe, 2008). Nu is het zo dat ouderen een grotere kans hebben op 

beperkingen dan jongeren. Van de 55 t/m 64 jarigen heeft ruim een derde een beperking. Van de 

75 t/m 84 jarigen heeft bijna driekwart een beperking en van de 85-plussers ongeveer 95% (de 

Klerk, 2004). Een derde van de ouderen heeft last van lichamelijke beperkingen en één op de 

twintig ouderen heeft last van chronisch psychische beperkingen. Bij het bekijken van de 

leeftijdsverdeling van de respondenten van de vragenlijst kwam naar voren dat er relatief veel 

ouderen bij een EHTP-rit betrokken zijn geweest. Mogelijk verklaart dit grote aandeel oudere 

respondenten van de vragenlijst dat veel van de respondenten een chronische aandoening 

hebben.   

Vervolgens is gekeken of de chronische aandoeningen die zijn genoemd door de 

respondenten van de vragenlijst in het algemeen in Drenthe (en Nederland) veel voorkomend 

zijn.  
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Tabel 16  ‘Aandeel personen met een ziekte of aandoening’ (2001-2004) 

Aspecten van gezondheid en ziekten  Drenthe % Nederland % 

Personen met migraine 14% 13% 

Personen met astma/ cara 10% 7% 

Personen met rugaandoening 7% 8% 

Personen met gewrichtslijtage 7% 9% 

Personen met suikerziekte, totaal 2% 3% 

Personen met suikerziekte, type 1 0% 1% 

Personen met suikerziekte, type 2 2% 2% 

Personen die ooit een beroerte hebben gehad 1% 2% 

Personen die ooit een hartinfarct hebben gehad 2% 2% 

Psychische gezondheid  8% 10% 

Bron: De wit et al. (2008). 
 

In bovenstaande tabel is te zien dat in Drenthe migraine, astma/CARA en psychische 

gezondheid de meest genoemde ziekten of aandoeningen zijn (SRD, 2008). Het vóórkomen van 

aandoeningen verschilt nauwelijks met Nederland al komt in Drenthe wel meer astma/CARA en 

minder gewrichtsslijtage voor dan in Nederland. Bij de vragenlijst waren de meest genoemde 

chronische aandoeningen; problemen met het hart (10%), diabetes (8%) en epilepsie en astma of 

COPD (beide 7%). Hiervan komt dus alleen astma en COPD zowel in Drenthe als bij de 

respondenten van de vragenlijst overeen.  

 

Samengevat: 

Klachten 

De klachten die door de ambulanceverpleegkundige zijn gerapporteerd op het ritformulier 

komen niet volledig overeen met de klachten die de patiënt zelf heeft ingevuld op de vragenlijst. 

Wat het meest opvalt is dat op de ritformulieren de grootste categorie klachten  

‘onwelwordingen’ waren en bij de vragenlijst ‘een combinatie van factoren’.  Daarnaast zijn bij 

zowel de ritformulieren als bij de vragenlijst de grootste categorieën straatongevallen en 

cardiologische klachten. Naast deze overeenkomsten zijn er geen aanzienlijke verschillen te 

constateren in de klachten die de ambulanceverpleegkundige gerapporteerd heeft en die de 

patiënt zelf heeft aangegeven.  
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Chronische aandoeningen 

Bij de vragenlijst gaf 40% van de respondenten aan last te hebben van een chronische 

aandoening. In de provincie Drenthe wordt het aantal mensen met een beperking geschat op 

14%.  Het aandeel mensen betrokken bij een EHTP-rit met een chronische aandoening is dus 

hoger dan geschat mag worden op basis van de provinciale schatting. Een mogelijke oorzaak 

voor dit hoge percentage chronisch zieken bij de EHTP-ritten is dat er meer ouderen bij deze 

ritten betrokken zijn zoals bij de leeftijdsverdeling naar voren kwam. In het ouderenonderzoek 

van Drenthe blijkt dat ongeveer 26% van de ouderen last heeft van één chronische aandoening 

en 41% geeft aan twee of meer chronische aandoeningen te hebben. De meest gerapporteerde 

chronische aandoeningen van de vragenlijst komen niet overeen met de landelijke dan wel 

provinciale cijfers.  
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4.4.1  Resultaten interviews sleutelfiguren 

De eerste paragraaf geeft informatie van de gehouden interviews aan de hand van een aantal 

onderwerpen die tijdens de interviews naar voren kwamen. In de tweede paragraaf wordt een 

aantal suggesties voor het terug dringen van het aantal EHTP-ritten beschreven die door de 

geïnterviewden zijn genoemd. Aan het eind van het hoofdstuk zullen in het kort de 

belangrijkste bevindingen uit de interviews gepresenteerd worden in een schema.  

 

Onderwerpen interviews 

Tijdens de interviews is een aantal onderwerpen aan de orde gekomen; deze zullen in deze 

paragraaf stuk voor stuk besproken worden.  

 

Knelpunten in de organisatie van de spoedzorg 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat zowel een aantal ambulanceverpleegkundigen als 

centralisten van de meldkamer vindt dat de spoedzorg onoverzichtelijk georganiseerd is. Een 

gevolg daarvan is dat de patiënt niet weet met welke klachten hij waar terecht kan. Vroeger 

waren de verschillende ambulancediensten vooral gericht op vervoer van de patiënt naar het 

ziekenhuis. De ambulancediensten zijn nu steeds meer gericht op zorg en de gezondheid van de 

patiënt. Hierdoor komt er ook steeds hoger geschoold personeel op de ambulance te werken; 

zowel het niveau van de verpleegkundigen als van de chauffeurs gaat nog steeds omhoog. Er 

wordt daardoor ook steeds meer van het ambulancepersoneel verwacht. Een 

ambulanceverpleegkundige zei in dat verband; “ik ben maar een verpleegkundige en ik wil niet 

al de verantwoordelijkheden van de huisarts op me nemen”. In ongeveer 50% van de EHTP-

ritten wordt dan ook overlegd met de huisarts of de patiënt thuisgelaten kan worden. Het 

advies van de huisarts wordt bijna altijd opgevolgd door het ambulancepersoneel. Bij de EHTP-

ritten valt de kerntaak – het vervoeren van patiënten – helemaal weg. Uit de interviews blijkt dat 

de meeste verpleegkundigen deze taakverdieping als positief ervaren. Echter een deel blijft 

huiverig voor de groeiende verantwoordelijkheden die daar mee samengaan.  

 Volgens een huisarts van de huisartsenpost wordt de huisarts nu ook eerder ‘buitenspel’ 

geplaatst door de taakverbreding van de ambulancezorg. Vroeger was het bij spoedeisende 

klachten altijd eerst de huisarts die werd gebeld bij spoedeisende klachten. De huisarts 

schakelde vervolgens een ambulance in wanneer dit nodig was. Nu wordt de huisarts niet door 
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de ambulanceverpleegkundige op de hoogte gesteld wanneer de patiënt naar het ziekenhuis 

wordt vervoerd. Echter bij een EHTP-rit, waarbij de patiënt niet vervoerd wordt, vind vaak wel 

overleg plaats met de huisarts zodat de verpleegkundige de verantwoordelijkheid kan 

overdragen.  

 

Invoering huisartsenposten 

Bijna alle sleutelfiguren hebben het idee dat er iets veranderd is na de invoering van de 

huisartsenposten (HAP). Centralisten hebben gemerkt dat mensen het telefoonnummer van de 

huisartsenpost vaak te ingewikkeld of te lang vinden. Veel mensen kennen 1-1-2 als 

alarmnummer, maar veel minder mensen zijn bekend met het nummer van de huisartsenpost. 

Dit moet vaak eerst opgezocht worden hetgeen tijd kost. In Assen is het nummer van de 

huisartsenpost bijvoorbeeld 0900-1120112. Vooral voor ouderen is dit lastig te onthouden en 

wanneer men vergeet er 0900 voor te draaien krijgt men gelijk de meldkamer aan de telefoon. 

Een ander knelpunt is dat de automatische telefoonbeantwoorders van de huisartsenposten niet 

uniform zijn. Zo wordt er op de band soms wel en soms niet naar 1-1-2 verwezen. Centralisten 

merken daarnaast dat mensen niet altijd het geduld hebben om de bandjes af te luisteren; ze 

willen gelijk zorg en wanneer het ze te lang duurt bellen ze 1-1-2. Het bellen naar 

telefoonnummers van de HAP kost bovendien geld. De centrale meldkamer (1-1-2) kan daarbij 

altijd gebeld worden, ook zonder beltegoed, de HAP niet. Gevolg kan zijn dat er eerst een 

ambulance ter plaatse komt. Wanneer eenmaal aangekomen blijkt dat het huisartsenzorg betreft, 

belt het ambulancepersoneel alsnog de huisarts. Het ambulancepersoneel kan de huisarts of de 

HAP bellen via een speciale spoedlijn. De huisarts komt vervolgens ter plaatse en de ambulance 

rijdt weer leeg terug naar zijn post (of heeft een volgende rit), met als gevolg dat dit uitmondt in 

een EHTP-rit voor de ambulancedienst. Ambulanceverpleegkundigen en chauffeur vermeldden 

tijdens de interviews wel dat de huisartsen vroeger overdag (voor de introductie van de HAP’s) 

ook slecht bereikbaar waren. Het kwam dan regelmatig voor dat ze in gesprek waren wanneer 

er gebeld werd. Een patiënt rest dan niet veel meer dan wachten totdat er is opgehangen en het 

regelmatig opnieuw proberen. Wanneer dit vroeger gebeurde reden mensen eerder zelf naar het 

ziekenhuis.  

Niet alleen de telefonische maar ook de fysieke bereikbaarheid van de huisartsenposten 

laat soms te wensen over volgens een aantal ambulanceverpleegkundigen. Inwoners van dorpen 
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wonen vaak te ver van de HAP en moeten vaak zelf van alles regelen om er te komen om er dan 

vervolgens achter te komen dat de enige huisarts die dienst heeft afwezig is. Een hieraan 

gelieerd knelpunt is dat er door de invoering van de huisartsenposten een groot werkingsgebied 

voor de dienstdoende huisarts is ontstaan. Dit melden zowel de ambulanceverpleegkundigen 

als ook de centralisten. De eigenlijke capaciteit is daardoor afgenomen. Dit merken 

ambulanceverpleegkundigen omdat zij door de meldkamer naar patiënten gestuurd worden 

waar in eerste instantie de visitearts van de huisartsenpost heen zou gaan. Hieruit concludereert 

een aantal ambulanceverpleegkundigen dat veel EHTP-ritten in feite huisartsenzorg betreft.  

Een ander gevolg van de invoering van de huisartsenposten is dat de huisarts niet meer 

‘de wind van voren’ kan geven bij onterechte telefoontjes van patiënten. Dit punt werd 

genoemd door een huisarts werkzaam in een dienstenstructuur en door de 

ambulanceverpleegkundigen. Voor de invoering van de huisartsenposten moest men de eigen 

huisarts bellen, deze kende de patiënt en wanneer deze te vaak onterecht belde kreeg de patiënt 

dat te horen. Door de invoering van de huisartsenposten is zowel de patiënt als de huisarts meer 

anoniem geworden. Patiënten bellen daardoor wellicht makkelijker buiten kantooruren naar de 

huisartsenpost. Naast dat patiënten eerder naar de huisartsenpost bellen vanwege de 

anonimiteit is het naar het oordeel van enkele sleutelpersonen voor huisartsen die overdag een 

druk spreekuur hebben ook makkelijker een patiënt door te verwijzen naar de huisartsenpost 

wanneer de klachten ’s avond aanhouden of verergeren. Er konden door de geïnterviewden 

echter geen directe voorbeelden genoemd worden van huisartsen die daadwerkelijk patiënten 

doorverwijzen naar de huisartsenpost omdat ze het te druk hadden.  

Tot slot is een mogelijk directe oorzaak van de stijging in het aantal EHTP-ritten volgens 

een aantal centralisten, verpleegkundigen en een doktersassistent gelegen in het feit dat de 

huisartsenpost patiënten met cardiale klachten of klachten die daar op lijken gelijk 

doorverwijzen naar de ambulancezorg. Deze klachten hoeven echter niet altijd te betekenen dat 

er daadwerkelijk sprake is van hartproblemen. In dit soort gevallen komt het voor dat de A1-rit 

waarmee een ambulance is uitgestuurd uiteindelijk eindigt in een EHTP-rit.  

Voorgaande gevolgen van de invoering van de huisartsenposten worden vooral 

genoemd door medewerkers van de ambulancezorg (centralisten en verpleegkundigen). De 

huisartsen signaleren echter ook een andere beweging. Er zijn twee hoofdredenen waarom de 

huisartsenposten zijn opgericht. De eerste is omdat de huisartsen een te hoge werkdruk 
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ervoeren, met name in de avond- nacht- en weekenduren. De tweede reden, die hangt samen 

met de eerste, is omdat het steeds drukker werd in de huisartspraktijken. Deze toegenomen 

drukte is na de invoering van de huisartsenposten echter alleen maar sterker geworden. Het zijn 

vooral ongeruste ouders met jonge kinderen die de HAP bezoeken. De huisartsen hebben het 

idee dat ze een groot deel van de patiënten die zich voorheen bij de spoedeisende hulp van het 

ziekenhuis meld hebben overgenomen en dat het daardoor ook rustiger is geworden op de 

SEH’s.  

  

 Verandering van mentaliteit onder patiënten 

Zowel de ambulanceverpleegkundigen, de centralisten van de meldkamer en de huisartsen en 

assistenten van de huisartsenpost merken dat patiënten steeds mondiger worden en dat de 

mentaliteit van de mensen verandert.  Vroeger zou er minder sprake zijn van een ik-cultuur en 

meer solidariteit bestaan. “Als iemand ziek was dan bekommerde je je daar om, nu wordt er 

eerder een beroep gedaan op professionele zorg”, aldus een ambulanceverpleegkundige. 

Mensen worden steeds claimender, “ik betaal premie en heb dus recht op zorg”. Daarnaast is er 

meer ‘shopgedrag’; mensen bellen eerst de huisarts, dan de huisartsenpost en vervolgens 1-1-2 

wanneer ze vinden dat ze niet voldoende geholpen zijn. Volgens een aantal 

ambulanceverpleegkundigen weten de mensen vaak wel waar ze met welke klachten moeten 

zijn maar wordt men steeds makkelijker. Deze mentaliteitsomslag schijnt in het westen nog 

duidelijker zichtbaar te zijn dan in Drenthe. Daar eindigt naar zeggen van een 

ambulanceverpleegkundige ongeveer 60% van de A1 ritten in een EHTP-rit omdat vanwege 

‘onzin klachten’ wordt gebeld. De geïnterviewde verpleegkundigen geven aan dat melders 

tegenwoordig precies weten wat ze moeten zeggen opdat er een ambulance komt. Ze maken 

vaak moedwillig het verhaal erger dan het is en zeggen bijvoorbeeld dat de patiënt wegvalt of 

‘dood bloedt’. Dan wordt het voor een centralist wel erg moeilijk om geen ambulance te sturen. 

Volgens een aantal geïnterviewden dragen televisieprogramma’s over de spoedeisende hulp bij 

aan de beeldvorming van patiënten. In deze series komt het regelmatig voor dat er mensen met 

weinig spoedeisende klachten zich bij de eerste hulpafdeling melden. Gevolg is dat er ook in 

werkelijkheid meer mensen voor niet-spoedeisende klachten 1-1-2 bellen en ook de 

huisartsenpost steeds meer wordt gebruikt voor niet-spoedeisende kwaaltjes. “Wij vinden het 
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geen spoed maar de mensen wel”, aldus een doktersassistente.  “Mensen bellen om 5 over 5 met 

zogenaamd spoedeisende klachten waar, zo blijkt, ze al twee weken last van hebben”.  

Niet alleen de mentaliteit van de betrokken patiënten verandert, maar ook de mentaliteit 

van omstanders en betrokken familieleden lijkt te veranderen. Zo bellen omstanders steeds 

eerder 1-1-2 zonder dat er iets aan de hand hoeft te zijn. Deze omstanders hebben dan vaak geen 

zin of tijd om goed te gaan kijken wat er precies aan de hand is. Dit gebeurt vooral bij 

straatongevallen. Omstanders zien dat twee auto’s hebben gebotst of zien iemand van zijn fiets 

vallen en bellen vervolgens 1-1-2 voor een ambulance zonder zelf eerst polshoogte te hebben 

genomen. Wel zijn omstanders vaak reëler aan de telefoon dan de patiënt zelf. Familieleden die 

1-1-2 bellen overdrijven het meest aan de telefoon, vaak nog erger dan de patiënt zelf. Deze zijn 

dan vaak bang om hun dierbare te missen. Voor ouderen ligt de drempel om 1-1-2 te bellen nog 

steeds hoog, ook al zijn de klachten ernstig. Wel neemt bij ouderen de eenzaamheid toe en is er 

een afname van mantelzorg, daardoor is er eerder vraag naar reguliere zorg. Ouderen 

veroorzaken nog wel eens een EHTP-rit doordat er niet gereageerd wordt op de alarmknop die 

ze indrukken of het alarmkoord waar ze aan trekken. Wanneer ze vinden dat het te lang duurt 

voordat er hulp komt bellen ze maar 1-1-2.   

 

Triage in de spoedzorg (op de HAP en centrale meldkamer) 

Het eerste dat opvalt bij de triage in de spoedzorg is dat de triageprotocollen van de 

ambulancezorg en van de huisartsenpost van elkaar verschillen. Volgens een doktersassistente 

zorgt dit voor verschillende behandeling van mogelijk dezelfde klachten. Daarnaast vraagt de 

doktersassistente zich af of de triage op de meldkamer niet een stuk kan verbeteren. Ook een 

aantal geïnterviewde ambulanceverpleegkundigen plaatst kanttekeningen bij de huidige 

uitvoering van de telefonische triage op de centrale meldkamer. Binnen twee minuten moet er 

door de centralist uitgevraagd worden aan de telefoon en moet er een koppeling plaatsvinden 

om een ambulance te sturen. Deze twee minuten norm is nu ongeveer een jaar in werking en 

zorgt ervoor dat de centralist onder tijdsdruk een beslissing moet maken. Deze twee minuten 

norm maakt volgens de ambulanceverpleegkundigen dat de centralist te snel een ambulance 

stuurt en zij vinden de triage van de meldkamer daarom niet altijd goed uitgevoerd. Een 

mogelijke reden waardoor centralisten te snel een ambulance insturen is dat ze bang zijn voor 

de gevolgen. De juridisering van de zorg maakt dat centralisten uit angst voor schadeclaims (te) 
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snel een ambulance sturen. Volgens een aantal centralisten worden er daarom nu ook eerder 

ambulances gestuurd naar meldingen die eigenlijk voor de huisarts bestemd zijn. Daarnaast 

vindt een aantal verpleegkundigen dat een centralist niet verantwoordelijk gehouden kan 

worden voor het teveel sturen van ambulances. Deze moet immers in korte tijd (twee minuten) 

aan de telefoon triëren waarbij de centralist vooral afgaat op de melder, hierdoor is het moeilijk 

de situatie helemaal goed in kaart te brengen. Ook een huisarts beschrijft de moeilijkheid van 

een goede telefonische triage door de dokterassistent: “Wanneer mensen bloed zien vanwege 

een wond is er altijd paniek. Aan de telefoon kan dan moeilijk vastgesteld worden hoe ernstig 

de situatie is. Wanneer ik als huisarts de patiënt heb gezien kan pas geconstateerd worden dat 

het ‘onzin’ is. Daarnaast wordt je als spoeddienst afgestraft als je te laat bent. De kwetsbaarheid 

van de triage zit dus in de risico’s die de triagist (doktersasisstent) durft te nemen.”  

 

Toename mobiele telefonie 

De stijging van het 06-bezit beschouwen zowel centralisten van de meldkamer als 

ambulanceverpleegkundigen als een belangrijke reden waardoor het aantal EHTP-ritten is 

toegenomen. Omstanders bellen 1-1-2 wanneer ze een ongeluk zien gebeuren maar rijden 

vervolgens gewoon door zonder polshoogte te nemen. De melder heeft daardoor de situatie 

vaak niet ingeschat, terwijl een ambulance niet noodzakelijk was bij het ongeluk. Daarnaast 

komen er in het algemeen meer meldingen binnen bij de centrale meldkamer maar dit hoeft niet 

per se te leiden tot meer ritten. Een reden hiervoor kan zijn dat er meer mensen bellen voor 

hetzelfde ongeluk. Dat meer mensen een mobiele telefoon gebruiken bij ongelukken is ook te 

zien aan het verminderde gebruik van praatpalen. Mensen rijden verder wanneer ze een 

ongeluk gezien hebben en bellen in de auto 1-1-2.  

 

Samengevat: 

De belangrijkste mogelijke oorzaken van een toename in het aantal EHTP-ritten die genoemd 

worden door de geïnterviewde sleutelfiguren zijn: 

- mentaliteitsverandering van de patiënten 

- invoering van de huisartsenposten (slechte (telefonische) bereikbaarheid, groot 

werkingsgebied van de visitearts, toegenomen anonimiteit) 

- niet toereikende of slecht uitgevoerde triage 
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Suggesties van de sleutelfiguren 

Er is een aantal suggesties door sleutelfiguren gegeven. Zo is door verschillende 

ambulanceverpleegkundigen en centralisten aangegeven dat de bereikbaarheid van de spoed 

(visite-) arts van de huisartsenpost verbeterd moet worden. Een aantal centralisten is voor een 

aanloopspreekuur van de huisartsenpost in de avonduren. Ook zouden er meer huisartsen 

dienst moeten hebben op de HAP, omdat deze nu onderbezet is. Een andere suggestie die vaak 

genoemd werd is dat er betere voorlichting naar de burger moet komen. Met name moet 

duidelijk gemaakt worden wat wel en geen spoedindicatie is. Daarvoor is betere voorlichting 

over het gebruik van 1-1-2 noodzakelijk. Men moet weten waar men terecht kan met welke 

klachten. Deze voorlichting zou bijvoorbeeld met spotjes op televisie en advertenties in kranten 

vorm kunnen krijgen.  

Een huisarts werkzaam op een huisartsenpost wijst erop dat het belangrijk is patiënten 

die onterecht een beroep hebben gedaan op de huisartsenpost deze hier wel op te wijzen. De 

huisarts op de huisartsenpost moet tegen elke patiënt die hij/ zij gezien heeft zeggen; “ik heb u 

nu behandeld, maar deze klacht is geen spoed, de volgende keer kunt u met deze klachten dus 

niet meer naar de huisartsenpost komen”. Daarnaast zou er, volgens huisarts en assistente, een 

hardere lijn getrokken moeten worden. Wat betekend dat er patiënten op de huisartsenpost 

geweigerd zouden moeten worden. Verder zou de naam ‘Huisartsenpost’ eigenlijk weg moeten. 

Dit suggereert dat het een post is die dag en nacht wordt en hierdoor krijgt het de status van 

EHBO-post en zo wordt hij dan ook door de mensen gebruikt. Een betere naam zou zijn 

‘Huisartsen Spoedpost’. Vooral door de term ‘spoed’ te gebruiken moet het mensen minder vrij 

laten voelen met het minste of geringste te komen.   

Ten slotte kwam naar voren dat verschillende sleutelfiguren wel iets zien in één 

geïntegreerde meldkamer van zowel de huisartsenpost als de huidige centrale meldkamer. Als 

voordeel van een dergelijke geïntegreerde meldkamer wordt genoemd dat men ook makkelijker 

zicht heeft op waar dienstdoende huisartsen zich bevinden. Vooral personeel van de 

ambulancedienst en van de centrale meldkamer zien de voordelen van een geïntegreerde 

meldkamer. Huisartsen zijn niet echt voorstander van een dergelijke meldkamer. Zo vertelde 

een huisarts dat veel (andere) huisartsen bang zijn om in een dergelijk systeem hun autonomie 
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te verliezen. Een dergelijke geïntegreerde meldkamer is echter al eens gerealiseerd maar daar 

werd toen door de inspectie een stokje voor gestoken.  

In komende tabel staat nog een schematische weergave van de problemen, oorzaken en 

oplossingen die de geïnterviewde sleutelfiguren signaleren in de spoedzorg. Deze staan per 

subgroep weergegeven. Niet alle sleutelfiguren binnen dezelfde subgroep hebben exact 

hetzelfde gezegd. Wel is er een zekere overeenkomst te zien en dit algemene beeld wordt 

weergegeven in het schema.  
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Tabel 17: Schematische weergave van de interviews 

Geïnterviewden 
 

Problemen  Oorzaken Oplossingen 

Centralisten 
 

- Slechte bereikbaarheid van de 
huisarts (daardoor wordt 
ambulance gestuurd welke eindigt 
in EHTP-rit) 

- Moeilijk om via telefonische triage 
vast te stellen hoe ernstig de 
klachten zijn 

- De drempel om 1-1-2 te bellen is 
voor mensen lager geworden 

- De nummers van de HAP zijn te lang en te 
duur (1-1-2 kun je altijd bellen ook zonder 
beltegoed) daarnaast heeft de visitearts een 
te groot werkingsgebied, daardoor neemt 
de capaciteit af en wordt vaker een 
ambulance gestuurd 

- Twee minuten norm is soms te kort, ivm 
juridisering wordt dan een ambulance 
gestuurd om het zekere voor het onzekere 
te nemen 

- Mensen worden mondiger 
(mentaliteitsverandering) 

- Verbetering telefonische 
bereikbaarheid van de HAP 
(uniformisering van de telefonische 
telefoonbeantwoord-ers van de 
verschillende posten) 

- Betere voorlichting over het gebruik 
van 1-1-2 

 

Ambulancemedewerkers 
 

- Mensen bellen makkelijker 1-1-2 en 
doen eerder een beroep op de HAP 

- Mensen die eerst de HAP 
benaderen bellen vervolgens 1-1-2  

- Centralisten sturen (te) snel een 
ambulance  

- Een hoop van de EHTP-ritten is 
huisartsenzorg 

- Mentaliteitsverandering en toenemend 06-
bezit 

- Slechte telefonische bereikbaarheid van de 
HAP 

- Niet goed kunnen uitvragen op de centrale 
meldkamer door 2-minuten norm en angst 
voor klachtenprocedures (juridisering) 

- Mensen bellen een ambulance omdat ze 
weten dat die sneller ter plaatse is dan de 
huisarts 

- Betere voorlichting naar de 
bevolking 

- Één geïntegreerde centrale 
meldkamer voor spoedzorg 

- Verruiming van de uitvraagtijd voor 
centralisten 

- Ambulancezorg moet zich aanpassen 
aan de veranderende zorgvraag 
(bijvoorbeeld door de inzet van 
SOLO-ambulances) 
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Huisartsen (HAP) 
 

- De werkdruk op de HAP’s wordt 
steeds hoger 

- De huisarts verliest zicht op de 
zorg  die de patiënt vraagt/ heeft 
gekregen 

- Telefonische triage is lastig 
- Zorgverleners geven te vaak en te 

snel onnodige hulp 

- HAP nodigt uit dat patiënten sneller 
langskomen (vooral ouders met kinderen). 
De mensen zijn daarnaast gemakzuchtiger 
en veeleisende geworden 
(mentaliteitsveran-dering) 

- Er vind geen terugkoppeling naar de 
huisarts plaats wanneer een patiënt 
vervoerd is naar het ziekenhuis 

- Via de telefoon kan moeilijk ingeschat 
worden hoe ernstig de klachten zijn 

- De protocollen worden te strikt gevolgd 
(‘het protocol vervangt het denken’) 

 
 

- Patiënten op de HAP die gekomen 
zijn met niet-spoedeisende 
klachten erop wijzen dat de HAP 
er niet is voor de behandeling van 
die klachten 

- Geïntegreerde meldkamer van 
HAP en ambulancezorg 

- Er moet een hardere lijn uitgezet 
worden wat betekend dat er ook 
patiënten bij de HAP geweigerd 
moeten worden 

Huisarts(dienstenstructuur) 
 

- Ambulance wordt (vaak) 
ingeschakeld door HAP 

- (Te) groot aantal patiënten op HAP 

- Te groot werkingsgebied voor de visitearts 
van de HAP en daardoor kan de visiteauto 
van de HAP vaak niet binnen 15 min bij de 
patiënt aanwezig zijn 

- Huisarts die het overdag te druk heeft 
gehad verwijst patiënt door naar HAP 

- Introductie van 
huisartsenpraktijken die overdag 
een spoedservice hebben  
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Doktersassistent-en (HAP) 
 

- Onduidelijk waar patiënten terecht 
moeten met welke klachten 

- Mensen zien de HAP niet als 
spoed- hulp 

- Door de meldkamer wordt te snel 
een ambulance naar een patiënt 
gestuurd, eenmaal aangekomen 
blijken de klachten niet heel ernstig 
en wordt contact opgenomen met 
de huisarts van de HAP 

- Veel ouders met kinderen op de 
HAP 

- Twee verschillende triage protocollen in de 
spoedzorg (NTS en NHG) 

- De naam ‘Huisartsenpost’ suggereert dat 
het een post is waar men dag en nacht 
terecht kan 

- De centralist van de meldkamer vraagt niet 
goed uit aan de telefoon 

- Ouders komen van hun werk en willen 
voor de zekerheid nog naar de huisarts met 
hun kind 

- Introduceren van één 
triageprotocol, of een speciaal 
protocol voor de HAP(protocol 
wat nu gebruikt wordt is voor 
overdag) 

- HAP voortaan ‘Huisartsen 
Spoedpost’ noemen, zodat mensen 
zich minder vrij voelen bij het 
minste of geringste te komen plus 
een betere voorlichting naar de 
patiënten 

- Betere en langere 
uitvraagmethoden op de 
meldkamer 

- Een ECG-apparaat in de visiteauto 
van de HAP zodat de huisarts zelf 
een hartfilmpje kan maken (heeft 
de HAP Emmen reeds) 

- De huisartsen zouden een 
aanloopspreekuur van 17 tot 18uur 
moeten hebben 
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5 Conclusies 

 
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste resultaten uiteengezet. De bespreking vindt plaats aan de 

hand van de algemene onderzoeksvraag ‘Welke oorzaken liggen aan de toename van het aantal Eerste 

Hulp Ter Plaatse (EHTP) –ritten in de provincie Drenthe ten grondslag?’. De drie componenten uit 

het theoretisch model dienden als leidraad voor het schrijven van de conclusies.  

 

Patiëntkarakteristieken 

Bij de bespreking van de vierde vraagstelling is naar voren gekomen dat zowel de 

toenemende vergrijzing in Drenthe als ook het groeiend aantal inwoners beide geen voldoende 

verklaring bieden voor de toename van het aantal EHTP-ritten. Zowel het totaal aantal inwoners 

als ook het aantal 65-plussers is niet evenredig gestegen met de groei van het aantal EHTP-

ritten. Wel is in het literatuuronderzoek naar voren gekomen dat één van de 

patiëntkarakteristieken die van invloed is op het wel of niet voorkomen van een EHTP-rit de 

leeftijd van een patiënt is. Mensen met een hogere leeftijd zijn eerder bij een EHTP-rit betrokken 

dan personen met een lagere leeftijd. Bij de ritgegevens bleek ongeveer een derde van de EHTP-

ritten te zijn gereden voor mensen boven de 64 jaar. Wanneer naar de leeftijdsverdeling van de 

respondenten van de ritgegevens wordt gekeken is te zien dat de leeftijdscategorie van 70 tot 74 

jaar van alle categorieën het grootst is. Verder is er een piek te signaleren in de leeftijdscategorie 

van 15 tot 19 jaar.  

Aan de hand van de theorie van Andersen werd verwacht dat vrouwen vaker betrokken 

zouden zijn bij een EHTP-rit, aangezien ze over het algemeen meer zorg vragen dan mannen. 

Ook werd er verwacht dat mensen met een bepaalde burgerlijke staat (verweduwden, 

alleenstaanden) vaker bij een EHTP-rit betrokken zouden zijn. Bij de beantwoording van de 

vraagstellingen kwam naar voren dat vrouwen niet significant vaker betrokken zijn geweest bij 

een EHTP-rit dan mannen. Ook is er niet een bepaalde samenlevingsvorm die vaker betrokken 

is geweest bij EHTP-ritten. De verwachting dat alleenstaanden vaker betrokken zouden zijn bij 

een EHTP-rit wordt niet bevestigd. Uit het vragenlijstonderzoek komt naar voren dat er juist 

meer getrouwde mensen betrokken geweest bij een EHTP-rit. 
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Bij de vijfde vraagstelling is onderzocht of jongeren in toenemende mate betrokken zijn bij een 

EHTP-rit dan ouderen. Wanneer dit daadwerkelijk het geval is duidt het mogelijk op een 

mentaliteitsverandering. Bij de stellingen kwam echter niet naar voren dat jongeren significant 

anders hebben geantwoord op de stellingen dan ouderen. Een andere verklaring voor de piek bij 

het aantal 15-19 jarige werd gegeven door de geïnterviewden. Zij denken dat deze piek wordt 

veroorzaakt door dronken jongeren die in het weekend uitgaan en waarvoor een ambulance 

wordt gebeld. Hier is bij de gegevens van de vragenlijst geen voldoende ondersteuning voor 

gevonden. 

In hoofdstuk twee is gekeken naar de spoedzorg in het algemeen en naar de 

veranderingen in de organisatie ervan. Het bleek dat na de invoering van de huisartsenposten 

de zorg buiten kantoortijden is toegenomen. Dit duidt er mogelijk op dat de zorgvraag van de 

patiënt groter wordt en dat ze geholpen willen worden wanneer hen dat uitkomt. Tot slot is 

door de geïnterviewde aangeven dat zij wel een mentaliteitsverandering onder de patiënten 

signaleren. Zij krijgen het idee dat de patiënt wel degelijk weet waar die zich moet melden met 

welke klachten (huisarts(enpost), spoedeisendehulp of ambulancezorg) maar dat de patiënt 

steeds meer zorg vraagt voor niet-spoedeisende klachten.  

 

Behoefte factoren 

Bij vraagstelling 10 is gekeken of er sprake van een discrepantie is tussen de 

zorgbehoefte zoals geformuleerd door de patiënt en die geformuleerd door de professional. Dit 

om te bekijken of de patiënt over het algemeen een grotere zorgbehoefte ervaart dan de 

professional. Dit kwam echter niet naar voren. De klachten gerapporteerd door de patiënt op de 

vragenlijst verschilden niet sterk van die gerapporteerd door de ambulanceverpleegkundige op 

het ritformulier. Een verschil tussen de waargenomen behoefte door de patiënt en de 

geëvalueerde zorgbehoefte door de professionele is aan de hand van deze gegevens niet 

gevonden.   

De meest genoemde klachten bij de ritformulieren zijn onwelwording, straatongeval en 

cardiologische klachten. Dat onwelwordingen de grootste categorie betreft duidt er mogelijk op 

dat dit als een containerbegrip gebruikt wordt wanneer niet duidelijk is wat er precies aan de 

hand is met de patiënt. Via de vragenlijst is ook gevraagd aan de respondent wat de oorzaak 

van de klachten was waarvoor 1-1-2 is gebeld. Bij de vragenlijst werd bij deze vraag ook geen 
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categorieën gehanteerd, maar betreft het een open vraag waar mensen zelf een antwoord op 

kunnen formuleren. Hierdoor zijn de antwoorden niet altijd medisch van aard, maar spelen 

emoties en omgevingsfactoren ook een grote rol. Het achteraf categoriseren van de antwoorden 

kan dus ook hier een vertekend beeld hebben opgeleverd wat zich onder andere uit in de grote 

categorie ‘combinatie van factoren’. Het lijkt erop dat deze indeling ongeveer hetzelfde tot stand 

is gekomen als bij de ritgegevens.  

De klachten die naast onwelwordingen (bij de ritgegevens) en een combinatie van 

factoren de meest voorkomende klachten zijn (bij zowel de ritformulieren als ook bij de 

vragenlijst) straatongevallen en cardiologische klachten. Hier kan dus voorzichtig 

geconcludeerd worden dat onwelwordingen, straatongevallen en cardiologische klachten de 

meeste EHTP-ritten veroorzaken.  

Naast een analyse van de meest voorkomende klachten is via de vragenlijst ook aan de 

respondenten gevraagd of ze een chronische aandoening hebben en of dit de reden was waarom 

ze 1-1-2 voor een ambulance hebben gebeld (vraagstelling 11). Hieruit bleek dat, in verhouding 

tot het percentage van de totale Drentse bevolking met een chronische aandoening, er relatief 

veel mensen met een chronische aandoening betrokken zijn geweest bij een EHTP-rit. Zo’n 40% 

van de respondenten van de vragenlijst rapporteerden een chronische aandoening te hebben. 

Gezien het verband tussen het hebben van een chronische aandoening en een hoge leeftijd zal 

het aandeel mensen met chronische aandoening door de vergrijzing toenemen. En aangezien de 

vergrijzing in Drenthe naar verwachting nog sterker zal zijn dat in de rest van Nederland is de 

verwachting dat de zorgvraag (naar ambulancezorg) alleen maar sterker zal toenemen.  

 

Faciliterende bronnen 

Tijdens de interviews kwam naar voren dat een aantal sleutelfiguren de toename van het 06-

bezit als mogelijke oorzaak van de toename in het aantal EHTP-ritten ziet. Centralisten merken 

dat er meerdere mensen naar 1-1-2 bellen voor hetzelfde ongeluk. Ook zijn er mensen die 1-1-2 

bellen die zelf niet wilden of durfden te gaan kijken maar die wel ‘het idee’ hadden dat er iets 

ernstigs aan de hand was. Nadere analyse liet zien dat de groei van het mobiele telefoongebruik 

echter geen voldoende verklaring biedt voor de toename in het aantal ritten. Wel kan het een 

verklaring zijn waardoor omstanders eerder naar 1-1-2 bellen. Immers, toen nog niet iedereen 

een mobiele telefoon tot zijn beschikking had, moest men in geval van een ongeluk op straat 
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eerst op zoek naar een vaste telefoon. Er ging toen meer tijd overheen voordat er gebeld kon 

worden, zodat soms in die tijd al duidelijk werd dat een ambulance niet meer noodzakelijk 

bleek. 

De tweede faciliterende bron die in het theoretisch model is opgenomen is ‘regio’. 

Doormiddel van een ruwe schatting kan voorzichtig geconcludeerd worden dat er in de regio 

Zuidoost Drenthe meer ritten per 10.000 inwoners plaatsvinden dan in de andere twee regio’s.  

 

Alle onderzochte mogelijke oorzaken van de stijging in het aantal EHTP-ritten blijken 

afzonderlijk geen voldoende verklaring. Dit hoeft echter niet te betekenen dat ze helemaal niet 

van invloed zijn op de toename. Helaas zijn hier geen rechtstreeks aanwijsbare oorzaken maar er 

kan wel een vermoeden uitgesproken worden. In het volgende hoofdstuk zullen een aantal 

aanbevelingen gedaan worden voor vervolgonderzoek. 
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6 Beschouwing & Aanbevelingen 

6.1 Geldigheid van de data  

Voor dit onderzoek zijn verschillende databronnen gebruikt. Dit heeft verschillende voordelen. 

Een deel van de gegevens kon de ambulancezorg digitaal aanleveren kon voor een groot deel 

automatisch via een digitaal systeem verzameld worden. Wel is voor de analyse van ritgegevens 

ervoor gekozen een steekproef te nemen, hier zijn de maanden april en november uit 2007 

gekozen met daarbij de onderbouwing dat in deze maanden de minste uitschieters zitten (in 

december en januari heb je bijvoorbeeld de feestdagen met onder andere vuurwerkslachtoffers 

en in de zomermaanden heb je in Drenthe veel vakantiegangers).  

Bij het uitzetten van de vragenlijst moet met een aantal zaken rekening gehouden 

worden. Zo is er mogelijk sprake van selectiebias, het uitdelen van de vragenlijst door het 

ambulancepersoneel zorgt voor vertekening. Zo is er geen zicht op aan welke patiënten zij een 

vragenlijst hebben uitgereikt en wanneer niet. Er zijn ten tijde van het onderzoek lijsten op de 

ambulanceposten uitgedeeld waarop het ambulancepersoneel moest aangeven wanneer zij een 

EHTP-rit hebben gehad en of ze een vragenlijst aan de patiënt hebben meegegeven en als ze dit 

niet hebben gedaan wat dan de reden is geweest. Helaas zijn deze formulieren niet goed 

ingevuld. Hierdoor kan zowel niet gekeken worden naar de redenen waarom er geen vragenlijst 

is uitgedeeld maar ook is het niet mogelijk (omdat onbekend is hoeveel vragenlijsten er zijn 

uitgedeeld) de respons te bepalen. Wegens privacyredenen is het verder ook niet mogelijk 

geweest patiënten telefonisch of per brief te benaderen om te vragen of ze de vragenlijst alsnog 

willen retourneren. Eenmaal de vragenlijst uitgegeven kon er niets meer ondernomen worden 

om de patiënten die wel een vragenlijst hebben gekregen, maar deze niet hebben teruggestuurd, 

zover te krijgen de vragenlijst wel te retourneren. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de 

geretourneerde vragenlijsten vermoedelijk afkomstig zijn van de meest betrokken patiënten, dit 

kunnen zowel zeer tevreden maar ook de meest ontevreden patiënten zijn. Verder blijkt dat de 

meeste vragenlijsten voornamelijk zijn geretourneerd door patiënten die zich in de thuissituatie 

bevonden. Vooral patiënten die vanwege bijvoorbeeld dronkenschap of drugsgebruik betrokken 

zijn geweest bij een EHTP-rit ontbreken. Deze ritten vinden vaak ’s nachts en in de weekenden 

plaats en er is een groter risico dat de patiënten die hierbij betrokken waren bij thuiskomst de 

vragenlijst kwijtgeraakt zijn of helemaal niet meer weten dat ze een vragenlijst hebben gekregen. 
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Hierdoor ontbreekt een groep patiënten die waarschijnlijk verantwoordelijk is voor een groot 

aantal EHTP-ritten.  

Tot slot is er een reëel gevaar dat zowel respondenten van de vragenlijst maar ook 

geïnterviewde sleutelfiguren sociaal wenselijke antwoorden hebben gegeven. De vragen in de 

vragenlijst zijn zo algemeen mogelijk gesteld en getracht is de vragen zo min mogelijk sturend 

op te stellen. Mensen kunnen bijvoorbeeld op de vragenlijst aangeven dat de huisartsenpost er 

niet is voor een second opinion maar in de praktijk er wel op zo’n manier gebruik van maken. 

Bij de interviews zijn zowel medewerkers van de ambulancezorg, de huisartsenpost Drenthe en 

van de centrale meldkamer in Assen geïnterviewd. Hier ontbreken interviews met medewerkers 

van de Spoedeisende Hulpafdeling van het ziekenhuis.13 Wanneer ook hier interviews gehouden 

zouden zijn werden alle aanbieders van de spoedeisende zorg in Drenthe in het onderzoek 

betrokken.  

 

6.2 Suggesties voor vervolgonderzoek 

De vragenlijst is alleen uitgereikt aan patiënten die daadwerkelijk betrokken zijn geweest bij een 

EHTP-rit. Dit maakt het onmogelijk om te kijken naar mogelijke causale relaties tussen bepaalde 

karakteristieken van patiënten en die invloed die deze hebben op de kans dat er een EHTP-rit 

plaatsvindt. Hierdoor kan het Socio-behavior model van Andersen (1960) maar beperkt 

toegepast worden. Het zou interessant zijn om te kijken of dit model ook de vraag naar 

spoedzorg (ambulancezorg) kan voorspellen. Om dit te onderzoeken zou bijvoorbeeld een 

onderzoek onder de Nederlandse (of Drentse) bevolking gehouden kunnen worden waarin 

onderzocht wordt in welke situaties mensen een beroep doen op de spoedzorg.  

Tijdens de interviews kwam naar voren dat een aantal sleutelfiguren verwacht dat het 

aantal EHTP-ritten is gestegen vanwege het feit dat steeds meer mensen beschikken over een 

mobiele telefoon en daardoor sneller 1-1-2 voor een ambulance bellen. Uit de analyse kwam 

echter niet naar voren dat het mobiele telefoongebruik sterk is gestegen in de jaren dat het aantal 

EHTP-ritten sterk steeg. Binnen het huidige onderzoek was echter geen ruimte om te kijken of er 

ook daadwerkelijk meer meldingen op de centrale meldkamer binnenkomen via een 06-

nummer. Om te kijken of er ook daadwerkelijk vaker met een mobiele telefoon wordt gebeld 

                                                 
13 Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Huisartsenpost en Ambulancezorg in Drenthe, van deze 
organisaties zijn dus medewerkers geïnterviewd en niet van de Spoedeisende Hulp.  
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naar 1-1-2 zullen gegevens van de Centrale Meldkamer Drenthe bekeken moeten worden. Het is 

dan met name interessant om te kijken hoeveel meldingen de centrale meldkamer dan 

binnenkrijgt via de meldkamer in Driebergen. Om een vergelijking mogelijk te maken zal 

gekeken moeten worden naar het aantal oproepen dat via een mobiele of vaste telefoon tot stand 

is gekomen, en bij hoeveel A1 en A2 ritten de oproep is voortgekomen uit een vaste dan wel met 

een mobiele telefoon.  

 

6.3 Aanbevelingen voor het terugdringen van het aantal EHTP-ritten 

Het beleid van de ambulancezorg is nu gericht op een kleine patiëntengroep, namelijk op de 

groep die daadwerkelijk vervoerd wordt naar het ziekenhuis. Er ontstaat echter een steeds 

grotere groep patiënten die wel de hulp van de ambulance inschakelen maar die niet 

noodzakelijkerwijs naar het ziekenhuis vervoerd hoeven te worden. Voor de ambulancesector is 

het daarom belangrijk om, in het kader van de vraagsturing, zicht te krijgen op de behoeften van 

hun klant (de patiënt). Welke vraag hebben deze klanten en wat verwachten ze van de 

ambulancezorg? Hier kan dan het beleid van de ambulancesector op aangepast worden. Het is 

daarbij vooral van belang dat patiënten toegang krijgen tot meerdere zorgkanalen. Het 

onnoodzakelijk gebruik van ambulancezorg zal verminderen wanneer er alternatieven worden 

aangeboden (Hjälte, 2007). Deze aanbeveling sluit aan bij een uitspraak van Snooks (2000) 

namelijk dat er sprake is van een mismatch tussen de geleverde dienst door de ambulancezorg 

en de behoefte van een aantal 1-1-2 bellers met niet-spoedeisende condities (Snooks, 2000). 

Coleman (2001) echter suggereert dat alternatieve faciliteiten weinig effect hebben op het 

gebruik van de spoedzorg door patiënten met niet-spoedeisende klachten. Er zijn echter geen 

data die deze uitspraak ondersteunen. Er zijn verschillende alternatieve zorgkanalen waar aan 

gedacht kan worden. Bijvoorbeeld de mogelijkheid dat patiënten ook de huisarts kunnen bellen 

voor een telefonisch consult. Ook kan gedacht worden aan een uitgebreidere vorm van 

thuiszorg. Dat wanneer iemand met een chronische aandoening de situatie niet vertrouwt en 

zich niet goed voelt een verpleegster kan bellen die dan de patiënt onderzoekt. Verder kunnen 

meer (solo-) ambulances ingeschakeld worden zodat aan de toenemende vraag tegemoet 

gekomen kan worden. Ook kan er gedacht worden aan nieuwe vormen van ziekenvervoer voor 

zaken waarbij minder sprake is van spoed. Daarnaast blijft het belangrijk goede voorlichting te 

geven over wanneer en bij welke klachten 1-1-2 voor een ambulance gebeld moet worden en 
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wanneer de huisarts gebeld moet worden. Tijdens de interviews kwam ook naar voren dat een 

aantal professionals het idee hebben dat mensen niet weten met welke klachten ze waar moeten 

zijn. In 1980 gaf Morris al aan dat voorlichting essentieel is om het aantal onnodige ambulance 

meldingen te doen dalen (Morris en Cross, 1980). 

Ook zal wellicht door invoering van een standaard patiëntenbijdrage het aantal 

onnodige meldingen dalen. Een Japanse studie (Oshige, 2005) laat zien dat wanneer er een 

patiëntenbijdrage van $190,-  wordt ingevoerd, het gebruik door patiënten met niet-

spoedeisende klachten zal doen afnemen zonder dat het aantal telefoontjes van mensen met wel 

spoedeisende klachten doet afnemen. Hier moet bijgezegd worden dat trachten het onnodig 

vervoer te verlagen effect zal hebben op een groot deel van de patiënten, ook op degenen die 

wel vervoer nodig hebben. Maar het verlagen van niet-bevredigde behoeften zal een grotere 

klinische impact hebben (Jacob, 2008). Driscoll (1987) stelt dat er geen praktische mogelijkheid is 

om het aantal ‘onterechte’ meldingen terug te brengen zonder dat daarbij een zeker risico 

optreed voor een deel van de patiënten.  

 Tot slot zal er meer inzicht in de aard en omvang van de EHTP-ritten ontstaan 

wanneer de ambulanceverpleegkundigen de ritformulieren beter en nauwkeuriger invullen. 

Vooral de vraag waarom er is besloten de patiënt niet te vervoeren zal dan beter ingevuld 

moeten worden. Bij UMCG Ambulancezorg wordt pas sinds ongeveer drie jaar de reden van 

geen vervoer bijgehouden. Voorheen werd de categorie ‘eerste hulp- geen vervoer’ wel 

gehanteerd, maar de reden van geen vervoer werd niet onderscheiden. Het feit dat pas sinds 

kort de redenen van geen vervoer worden geregistreerd is een mogelijke verklaring voor de 

constatering dat deze reden zo slecht door de ambulanceverpleegkundigen wordt geregistreerd 

op het ritformulier. Wanneer dit in het vervolg nauwkeurig wordt ingevuld door de 

ambulanceverpleegkundigen kan er in de toekomst beter en sneller onderzoek gedaan  worden.  
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Bijlage 1: UMCG Ambulancezorg  

 

UMCG Ambulancezorg is verantwoordelijk voor de ambulancezorg in Drenthe en in een deel 

van Friesland (inclusief drie Waddeneilanden). UMCG Ambulancezorg heeft in totaal 

vijfentwintig ambulances waarvan nu twee SOLO-ambulances. Op 1 januari 1999 zijn in 

Drenthe twaalf aparte ambulancebedrijfjes samengevoegd tot één; een sterke professionalisering 

was het gevolg. Op 1 januari 2001 is dit bedrijf overgenomen door UMCG Ambulancezorg en 

werd daarmee een dochterorganisatie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. De 

centrale meldkamer van de provincie Drenthe bevindt zich in Assen. Hier komen zowel de 1-1-2 

meldingen van de ambulance, de politie als van de brandweer binnen.  

In de bedrijfsvoering is de organisatie zelfstandig en UMCG Ambulancezorg is verder 

niet werkzaam in de provincie Groningen (wel worden er regelmatig patiënten naar het UMCG 

gebracht wanneer dit het dichtst bijzijnde ziekenhuis is of wanneer de patiënt specialistische 

medische hulp behoeft). UMCG Ambulancezorg werkt vanuit zeventien locaties, welke heel 

Drenthe omvatten en een deel van Friesland. In Drenthe bemensen de medewerkers van UMCG 

Ambulancezorg ook de Meldkamer Ambulancezorg.  
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  Bijlage 2: De Vragenlijst 
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Toelichting vragenlijst 
 
Onlangs bent u betrokken geweest bij een zogenaamde Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP)-rit van de 
UMCG- ambulancedienst. Een EHTP-rit is een rit waarbij u als patiënt wel bent gezien (en zo nodig 
behandeld) door het ambulancepersoneel, maar niet bent vervoerd naar de eerste hulp afdeling van een 
ziekenhuis. Het is voor een betere organisatie van de spoedeisende zorg van belang te weten waarom u 
niet naar het ziekenhuis bent vervoerd. Daarom wordt dit onderzoek in opdracht van UMCG- 
ambulancedienst uitgevoerd in samenwerking met de afdeling Toegepast onderzoek van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen.  
 
De informatie die u verstrekt wordt alleen gebruikt ten behoeve van het onderzoek en de resultaten van 
de vragenlijst worden volstrekt anoniem verwerkt.  
 
 
Instructies 
 

- Het merendeel van de vragenlijst betreft meerkeuzevragen. Bij deze vragen kruist u het  antwoord 
aan dat (het meest) op u van toepassing is. Bij een aantal vragen is ook nog een apart tekstveld 
toegevoegd. Hiervan kunt u gebruik maken als u nog een opmerking heeft of toelichting wilt 
geven.  

- Soms kunt u een vraag overslaan, omdat deze niet op u van toepassing is, let u dan wel goed op 
naar welke vraag u wordt doorverwezen. 

- Het invullen van de vragenlijst kost u ongeveer 15 minuten.  
 
 
Informatie over de resultaten 
 
Mocht u belangstelling hebben voor de resultaten van het onderzoek, dan kunt u uw e-mailadres aan het 
einde van de vragenlijst aan ons doorgeven. De resultaten zullen dan na de afronding van het onderzoek 
digitaal naar u toegestuurd worden.  
 
Hartelijk dank voor uw medewerking!  

T
G

O
 

Toegepast 
Gezondheids 
Onderzoek 
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Deel 1 Gegevens EHTP-rit 
 
1.  Op welke datum vond de rit plaats? 
 
2. Gedurende welk dagdeel was dit? 
 
 
 

 
 
3. Was er iemand bij u toen u zich niet goed voelde 
 of toen u iets overkwam?  
 
 
 
 
 
 
4. Wie heeft de ambulance gebeld? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Indien u niet zelf 1-1-2 voor een ambulance                                                                  
heeft gebeld, wat was daarvan dan de reden? 
 
 
 
 
 
 
6. Heeft degene die heeft gebeld voor een 
 ambulance met u overlegd voordat deze werd 
 ingeschakeld? 
 
 
 
7. Heeft degene die heeft gebeld voor een 
 ambulance voordat deze werd ingeschakeld uw 
 toestand ingeschat? 
 
 
8. Was u er op dat moment mee eens dat er een 
 ambulance voor u werd gebeld? 
 
 
 

 
 
 Kunt u aangeven waarom u het er destijds wel 
 of niet eens mee was? 
 
 

 
Op …./…/……. (dag/maand/jaar) 
 

� ’s ochtends (06.00 tot 12.00 uur) 

� ’s middags  (12.00 tot 18.00 uur) 

� ’s avonds    (18.00 tot 24.00 uur) 

� ’s nachts     (24.00 tot 06.00 uur) 

 
�    Nee, ik was alleen 

�    Ja, een familielid 

�    Ja, een kennis  

�    Ja, een collega 

�    Ja, een omstander  

�  Anders, nl.;………………….   

………………………………… 
 

� ikzelf (ga door naar vraag 10) 

� een familielid 

� een kennis 

� mijn buren 

� een omstander 

� anders, nl; ………………….. 

  
� ik was er niet toe in staat 

� ik was teveel geschrokken 

� ik kreeg nauwelijks de kans om 

 zelf te bellen 

� ik vond een ambulance niet nodig 

� anders, nl.; ………………….. 

 ……………………………………… 
 

� ja, er is met mij overlegd 

� nee, er is niet met mij overlegd 

� anders, nl.; ………………….. 

 
 

� ja  

� nee 

� ik weet het niet 

 

� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins 

� nee, eigenlijk niet 

� nee, zeer zeker niet 

� ik had daar geen mening over 

 

………………………………............ 

……………………………………….. 

………………………………............ 
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9. Bent u het, achteraf gezien, nog met deze 
 beslissing eens? 
 
 
 
 
 

 
 Kunt u aangeven waarom u het er nu wel of  niet 
 eens mee bent? 
 
 
 
 
 
10. Was u van mening dat de situatie 
 levensbedreigend was? 
 
 
 
 
 
 
11. Heeft u een chronische aandoening waarvoor u 
 onder behandeling van een arts bent? 
 
 
 Indien ja, aan welke chronische aandoening lijdt 
 u? 
 
 
 
 

 
 
 
12. Was deze chronische aandoening aanleiding 
 om  de ambulance te bellen? 

 
 
 Indien nee, ten gevolge van welke klacht is  
 1-1-2 voor een ambulance gebeld? 

 
 
 

……………………………………… 

 

 
� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins 

� nee, eigenlijk niet 

� nee, zeer zeker niet 

� ik heb daar geen mening over 

 

………………………………............ 

……………………………………….. 

………………………………............ 

……………………………………….. 

………………………………………. 

 

� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins 

� nee, eigenlijk niet 

� nee, zeer zeker niet 

� ik heb daar geen mening over 
 

 

� ja  

� nee (door naar 13) 

 
� problemen met het hart 

� astma of COPD 

� hoge bloeddruk 

� diabetes 

� epilepsie 

� anders, namelijk: ……………………. 

 …………………………………………. 
 

� ja  

� nee  

 
 

� ongeval in het verkeer 

� ander ongeval 

� anders, nl.: ………………………   

………………………………………. 
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13.  Is er voordat 1-1-2 voor een ambulance werd 
 gebeld eerst naar de huisarts of huisartsenpost 
 gebeld? 
 

 
 
 Indien ja, waarom is uiteindelijk toch 1-1-2 
 gebeld? 
 
 
 
 

 
14. Waar was u toen 1-1-2 werd gebeld voor een 
 ambulance? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In welke plaats / dorp / stad was dit? 
 
 
15. Heeft u zelf of het ambulancepersoneel besloten 
 om u niet naar het ziekenhuis te vervoeren? 
 
 
 
 Indien u zelf heeft besloten om niet naar het 
 ziekenhuis te worden vervoerd, wat was 
 daarvan dan de reden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
16. Heeft het ambulancepersoneel wel iets anders 
 voor u kunnen betekenen? 
 
 

 
 
 
 
 Indien ja, was u tevreden over de wijze waarop 
 zij het hebben afgehandeld? 
 
 
 

� ja, naar de huisarts 

� ja, naar de huisartsenpost 

� nee 

� dat weet ik niet 
 

� de huisarts(enpost) raadde aan  

 1-1-2 te bellen 

� de huisarts(enpost) gaf geen gehoor 

� anders, namelijk: …………………..   

 ………………………………………. 
 

� thuis 

� op straat als: 

 � voetganger 

 � fietser 

 � automobilist 

� in een winkel(centrum) 

� in een horeca- of 

 uitgaansgelegenheid 

� op mijn werk 

� bij familie / vrienden / kennissen 

� anders, namelijk: ……………………. 

 …………………………………………. 

In: ……………………………........... 

 
� ikzelf 

� het ambulancepersoneel (door naar 

 vraag 16) 
 
� ik ben ter plekke behandeld door het 

 ambulancepersoneel en vond 
 vervoer niet meer nodig 

� ik vond mijn klachten niet ernstig 

 genoeg om naar het ziekenhuis te 
 gaan   

� ik hou niet van ziekenhuizen 

� anders, namelijk: ……………………. 

 …………………………………………. 
 

� ja, ik ben behandeld voor mijn 

 klachten, nl.: …………………………. 

� ja, ik ben door hun naar huis 

 vervoerd 

� ja, ik heb van hun advies gekregen, 

 nl.: ……………………………………..  

� nee, ze zijn direct weer weggegaan 
 

� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins 

� nee, eigenlijk niet 

� nee, zeer zeker niet 
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 Indien nee, was u het eens met het feit dat zij 
 direct weer vertrokken en u niet naar het 
 ziekenhuis vervoerden? 
 
 
 
 
 Eventuele toelichting: 
 
 
 
 
 

 
 
17. Kunt u aangeven wat de uiteindelijke oorzaak 
 van uw klachten was? 
 
 

 
 
 
 
 

 
18. Bent u ooit eerder geholpen dan wel vervoerd 
 door een ambulance? 
 
 
 Was u tevreden over de zorg die die 
 ambulance u heeft verstrekt? 

� ik heb daar geen mening over 

 
 

� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins 

� nee, eigenlijk niet 

� nee, zeer zeker niet 

� ik heb daar geen mening over 
 

……………………………............ 

……………………………………….. 

………………………………............ 

……………………………………….. 

………………………………………. 

 
………………………………............ 

……………………………………….. 

………………………………............ 

……………………………………….. 

………………………………………. 

………………………………............ 

……………………………………….. 
 

 

� ja, ……….. keer 

� nee 

 
� ja, zeer zeker 

� ja, enigszins 

� nee, eigenlijk niet 

� nee, zeer zeker niet 

� ik heb daar geen mening over 
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Deel 2.  Stellingen 

Hieronder staat tot slot een aantal stellingen. Wilt u per vraag het antwoord aankruisen dat het 
meest overeenkomt met uw mening?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Het bellen van 1-1-2 voor een ambulance mag 
 alleen bij ernstige spoedeisende medische 
 problemen die geen uitstel dulden 
 
2. Voor de klant / patiënt is het onvoldoende 
 duidelijk bij welke medische problemen men 
 terecht kan bij 1-1-2 en bij welke problemen bij 
 de huisartsenpost of de eerstehulpafdeling van 
 het ziekenhuis 
 
3. De huisarts heeft een belangrijke taak bij de 
 behandeling van spoedeisende medische 
 problemen 
 
4. Als iemand het overdag op het werk of thuis te 
 druk heeft gehad om naar de huisarts te gaan, 
 kan men bij een medisch probleem ’s avonds 
 de huisartsenpost bellen 
 
5. Men kan ook voor niet spoedeisende medische 
 problemen bij de huisartsenpost terecht 
 
6. Wanneer iemand het niet eens is met een 
 behandeling of diagnose van de eigen huisarts 
 kan deze naar de huisartsenpost gaan voor een 
 second opinion 
 
7. De huisartsenposten zouden ook een 
 aanloopspreekuur moeten hebben 
 
8. Als ik bij spoedeisend medisch probleem moet 
 kiezen tussen de huisartsenpost en 1-1-2 voor 
 een ambulance gaat mijn voorkeur uit naar een 
 ambulance 
 
9. Ik ben er goed van op de hoogte bij welke 
 medische problemen ik 1-1-2 voor een 
 ambulance moet bellen en bij welke de 
 huisartsenpost 
 
10. Ik zou het moeilijker vinden om bij medische 
 problemen ’s avonds, ’s nachts of in het 
 weekend mijn eigen huisarts te moeten 
 bellen dan een huisartsenpost 

 
 
 
 
 
 
 
 

 � � � �  � 
 
 

 � � � �  � 
 

 
 
  

 � � � �  � 
 
 

 � � � �  � 
 
 
 

 � � � �  � 
 
 � � � �  � 
 
 
 
 
 
 
 

 � � � �  � 

 
 � � � �  � 
 

 
 

 � � � �  � 

 

 
 � � � �  � 
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Deel 3. Achtergrondgegevens: 

 
1. Wat is uw leeftijd? 
 
2. Wat is uw geslacht? 
 
 
 
3. In welke plaats woont u? 
 
4. Wat is uw burgerlijke staat? 
 
 
 
 
 
 
5 Hoogst voltooide opleiding: 
 

 
...... jaar 
 

� man 

� vrouw 

 
…………………………………………….. 
 

� alleenstaand 

� getrouwd 

� samenwonend 

� weduwnaar of weduwe 

� anders, nl.: ………………………….. 

 

� Geen onderwijs genoten 

� Lagere (basis-) school 

� Voortgezet onderwijs 

� Middelbaar Beroeps Onderwijs 

 (MBO) 

� Hoger Beroeps Onderwijs (HBO) 

� Wetenschappelijk Onderwijs 

 

 
 
 
 
Dit is het einde van de vragenlijst. U wordt vriendelijk verzocht om na beantwoording het formulier in de 
antwoordenveloppe te doen, deze dicht te plakken en terug te sturen.  
 
 
Hartelijk dank voor uw medewerking!  
Mocht u vragen hebben over deze vragenlijst of met ons in contact willen treden dan kunt u bellen met 
mevrouw V. Verhage, tel.: 050-3637882 
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Bijlage 3: Socio-behavioral model  

 

 

Environment      Population Characteristics        Health             Outcomes  

               Behavior  

  
 

 

 
 

 

 

 

Figuur 1:  Behavioral model (Andersen, 1995): 

 

Bron: Andersen, R.M. (1995). Revisiting the behavior model and acces to medical care: Does it 

matter? Journal of health and social behavior, Vol 36, No 1, pp 1-10. 
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Health 
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Consumer 
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External 

Environment 
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Bijlage 4: Tabellen bij bespreking vraagstellingen 

 

Tabel 1   Aantal aanvragen per dagdeel (n=3701 )  
 1e 

ambulance 

CPA Burger Huisarts Instelling Politie Overig Totaal 

Werkdagen 

17-8 

58 42 818 184 8 30 25 1165 

Werkdagen 

8-17 

50 46 1033 152 42 55 45 1423 

Zat-

zondagen 

44 28 781 162 8 60 30 1113 

 

Totaal 

 

152 116 2632 498 58 145 100 3701 

 

 

Tabel 2 Leeftijd patiënten in categorieën (n=790) 
Leeftijd Frequentie Percentage 

0-9 23 2,9 

10-19 69 8,7 

20-29 75 9,5 

30-39 69 8,7 

40-49 90 11,4 

50-59 93 11,8 

60-69 92 11,6 

70-79 107 13,5 

80-89 74 9,4 

90> 17 2,2 

Missing 81 10,3 

Totaal 790 100 

 



© Wetenschapswinkel Geneeskunde en Volksgezondheid UMCG, V. Verhage 2009 120 

Tabel 3  Leeftijd patiënten in categorieën vragenlijst, n=152) 
Leeftijd Frequentie Percentage 

0-9 10 6,6 

10-19 16 10,5 

20-29 16 10,5 

30-39 15 9,9 

40-49 13 8,6 

50-59 26 17,1 

60-69 28 18,4 

70-79 19 12,5 

80-89 7 4,6 

90> 1 0,7 

Missing 1 0,7 

Totaal 152 100 

 

 

 

Tabel 4  Antwoorden op de stellingen in percentages (n = 137) 
 

Antwoorden 

op de 

stellingen H
el

em
aa

l 

m
ee

 e
en

s 

M
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 e
en

s 

N
eu

tr
aa

l 

N
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t 
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H
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l 

n
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t 
m

ee
 

ee
n

s 
Stelling 1 47,0 33,3 2,3 15,2 2,3 

Stelling 2 16,4 33,4 10,2 28,9 10,2 

Stelling 3 24,2 50,8 6,1 14,1 4,5 

Stelling 4 9,8 18,2 6,1 37,1 28,8 

Stelling 5 12,2 29,8 8,4 26,0 23,7 

Stelling 6 9,8 30,3 12,1 24,2 23,5 

Stelling 7 12,4 28,7 17,8 24,4 14,7 

Stelling 8 43,8 32,3 10,8 10,0 3,1 

Stelling 9 25,2 48,9 3,8 20,6 1,5 

Stelling 10 13,1 22,3 7,7 37,7 19,2 
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Tabel 5 Correlatiematrix 

 

Correlations

1 ,238** ,145 ,279** -,003 -,099 ,146 ,115 -,040 -,026 ,150

,006 ,103 ,001 ,972 ,260 ,096 ,196 ,651 ,767 ,088

136 132 128 132 132 131 132 129 130 131 130

,238** 1 -,051 ,165 -,216* -,072 -,119 -,084 -,077 ,146 ,043

,006 ,572 ,059 ,013 ,413 ,177 ,349 ,387 ,098 ,629

132 132 127 131 131 131 131 128 129 130 129

,145 -,051 1 ,093 ,221* ,236** ,226* ,246** ,211* -,244** ,194*

,103 ,572 ,296 ,012 ,008 ,010 ,005 ,018 ,005 ,029

128 127 128 128 128 127 128 127 126 128 127

,279** ,165 ,093 1 ,209* -,004 ,092 ,056 ,007 ,196* ,105

,001 ,059 ,296 ,016 ,968 ,295 ,529 ,933 ,025 ,236

132 131 128 132 132 131 132 129 130 131 130

-,003 -,216* ,221* ,209* 1 ,440** ,366** ,404** ,265** ,008 ,278**

,972 ,013 ,012 ,016 ,000 ,000 ,000 ,002 ,932 ,001

132 131 128 132 132 131 132 129 130 131 130

-,099 -,072 ,236** -,004 ,440** 1 ,449** ,276** ,189* -,127 ,112

,260 ,413 ,008 ,968 ,000 ,000 ,002 ,032 ,151 ,208

131 131 127 131 131 131 131 128 129 130 129

,146 -,119 ,226* ,092 ,366** ,449** 1 ,400** ,255** -,062 ,192*

,096 ,177 ,010 ,295 ,000 ,000 ,000 ,003 ,479 ,028

132 131 128 132 132 131 132 129 130 131 130

,115 -,084 ,246** ,056 ,404** ,276** ,400** 1 ,167 -,241** ,099

,196 ,349 ,005 ,529 ,000 ,002 ,000 ,061 ,006 ,269

129 128 127 129 129 128 129 129 127 128 127

-,040 -,077 ,211* ,007 ,265** ,189* ,255** ,167 1 ,173* ,133

,651 ,387 ,018 ,933 ,002 ,032 ,003 ,061 ,050 ,133

130 129 126 130 130 129 130 127 130 129 129

-,026 ,146 -,244** ,196* ,008 -,127 -,062 -,241** ,173* 1 -,001

,767 ,098 ,005 ,025 ,932 ,151 ,479 ,006 ,050 ,992

131 130 128 131 131 130 131 128 129 131 129

,150 ,043 ,194* ,105 ,278** ,112 ,192* ,099 ,133 -,001 1

,088 ,629 ,029 ,236 ,001 ,208 ,028 ,269 ,133 ,992

130 129 127 130 130 129 130 127 129 129 130

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

N

Wat is uw leeftijd?

stelling 1 gehercodeerd

geherdodeerde stelling 2

gehercodeerde stelling 3

gehercodeerde stelling 4

gehercodeerde stelling 5

gehercodeerde stelling 6

gehercodeerde stelling 7

gehercodeerde stelling 8

gehercodeerde stelling 9

gehercodeerde stelling

10

Wat is uw

leeftijd?

stelling 1

gehercodeerd

geherdodeer

de stelling 2

gehercodeer

de stelling 3

gehercodeer

de stelling 4

gehercodeer

de stelling 5

gehercodeer

de stelling 6

gehercodeer

de stelling 7

gehercodeer

de stelling 8

gehercodeer

de stelling 9

gehercodeerd

e stelling 10

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
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Tabel 6 Antwoorden op de stellingen in percentages van de ouders (n=15) 

 

Antwoorden 

op de 

stellingen 

(n,%) H
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Stelling 1 7(46,7) 6(40,0) - 2(13,3) - 

Stelling 2 1(6,7) 7(46,7) 1(6,7) 5(33,3) 1(6,7) 

Stelling 3 - 6(40,0) 2(13,2) 5(33,3) 2(13,3) 

Stelling 4 1(6,7) 1(6,7) 2(13,3) 7(46,7) 4(26,7) 

Stelling 5 1(6,7) 1(6,7) - 5(66,7) 4(20,0) 

Stelling 6 1(6,7) 1(6,7) - 10(66,7) 3(20,0) 

Stelling 7 2(13,3) 2(13,3) 4(26,7) 6(40,0) 1(6,7) 

Stelling 8 5(33,3) 6(40,0) 2(13,3) 2(13,3) - 

Stelling 9 3(20,0) 7(46,7) 1(6,7) 4(26,7) - 

Stelling 10 1(6,7) 3(20,0) 2(13,3) 9(60,0) - 

 

Tabel 7  Plaats van de EHTP-rit (n= 152) 
Gemeente n  (%) 

Aa en Hunze 4        2,6 

Assen 15  9,9 

Borger-Odoorn 23          15,1 

Coevorden 8         5,3 

De Wolden 3              2,0  

Emmen 43          28,3 

Hoogeveen 10            6,6 

Meppel 7              4,6 

Midden-Drenthe 9              5,9 

Noordenveld 11            7,2 

Tynaarlo 4              2,6 

Westerveld 2               1,3 

Niet in Drenthe 9               5,9 

Niet ingevuld 4               2,6  

Totaal 152           100 
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In de tabel is te zien dat de meeste ritten in de gemeente Emmen waren (28,3%), gevolgd door 

Borger-Odoorn en Assen, met respectievelijk 15,1% en 9,9% van de ritten.  
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Bijlage 5: Vragen interviews 
 

Vragen die vooraf waren opgesteld management UMCG ambulancezorg 

 
1. Wordt er in landen waarin sprake is van een geïntegreerde meldkamer gebruik gemaakt 

van één triageprotocol? 
2. Wat voor mensen zitten er daar aan de telefoon? 
3. Hoe is het verder georganiseerd: welke rol heeft de ambulancedienst en welke rol 

hebben de huisartsen in het buitenland? 
4. Op welke manier wordt er samengewerkt met politie en brandweer? 
5. Welke voor en nadelen heb je van een dergelijk systeem gesignaleerd? 
6. Is een dergelijk systeem ook haalbaar en wenselijk voor Nederland? 
7. Is er in het buitenland ook een vergelijkbare toename van de spoedeisende zorg als in 

Nederland c.q. Drenthe? 
8. Welke redenen denkt u dat er aan de toename van spoedeisende zorg ten grondslag 

liggen? 
 
 
Vragen vooral opgesteld voor management Centrale Huisartsenpost Drenthe 

 

1. Wanneer moet een patiënt naar de huisartsenpost en wanneer naar 1-1-2? 
2. Wie is er bij jullie verantwoordelijk voor de triage? 
3. Is er een protocol voor doorverwijzen tussen 1-1-2 en huisartsenpost? Bij de HAP Groningen 

worden patiënten met pijn op de borst direct doorverwezen naar 1-1-2. Is dat bij jullie ook 
het geval? Verwijst 1-1-2 ook door naar de HAP? 

4. Met welke urgentiecodes werken jullie? 
5. Wat is uw idee van de reden van de toename in de spoedzorg? 

- 06-bezit 
- demografische factoren 
- toename in de medische problematiek 
- overlap in de triages 
- laagdrempeligheid/ onpersoonlijkheid van de huisartsenpost 
- huisartsenpost als second opinion 

6. Hoeveel tijd heeft een triagist van de huisartsenpost bij een telefonische triage? Heeft het 
verlengen  van deze tijd een betere triage tot gevolg? 

7. Wanneer gaat de huisarts bij de patiënt op visite en wanneer gaat een ambulance? 
8. Welke gegevens zijn digitaal aanwezig? 
9. Welke mogelijkheid is er om te onderzoeken of de patiënten bij de huisartsenpost ook 

allemaal gezien hun klachtenpatroon bij de huisartsenpost thuis horen (versus 1-1-2 of 
huisarts)? 

10. In hoeverre kunnen we de patiënten bereiken voor hun beweegredenen voor het bellen c.q. 
komen naar de huisartsenpost? 

11. In hoeverre is het mogelijk om een enquête te houden bij patiënten? 
- enquête aan iedere patiënt is geweest (retrospectief) of komt (prospectief)  
- enquête aan patiënt met oneigenlijke gronden 

12. In hoeverre acht u vergelijking mogelijk tussen witte vlekken en huisartsenpost?  
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Vragen vooraf opgesteld ambulanceverpleegkundigen/-chauffeur en centralisten 

 
1. Waaraan denkt u (vanuit uw ervaring) dat de toename van het aantal EHTP-ritten valt 

toe te schrijven: 
a. laagdrempeligheid van de spoedzorg 
b. oneigenlijke gronden / mentaliteitsverandering 
c. demografische ontwikkelingen (meer ouderen en meer mensen) 
d. meer ziekte en ongelukken 
e. stijging 06-bezit 
f. tekortschietende triage (bijvoorbeeld door te korte uitvraagtijd) 
g. onduidelijkheid van de spoedzorg voor de klant (naar welk loket?) 

 
2. Beslist de ambulanceverpleegkundige te allen tijde of iemand wel of niet meegaat? 
3. Wat gebeurt er als de patiënt absoluut toch vervoerd wil worden? 
4. Zien jullie binnen alle patiënten waarvoor jullie uitrukken, de laatste jaren 

veranderingen? 
5. Krijgen jullie aanvullende instructies vanuit de ambulancedienst over hoe om te gaan 

met EHTP-ritten? 
6. Vinden jullie de toename van het aantal EHTP-ritten een zorgwekkende tendens en zo ja 

waarom? 
7. Hebben jullie het idee dat er iets veranderd is door de invoering van de 

huisartsenposten? 
8. Welke suggesties heeft u voor de toenemende vraag naar spoedzorg in het algemeen? 
9. Hoe worden de beslissingen van verpleegkundige omtrent EHTP-ritten geüniformeerd? 

 

Vragen vooraf opgesteld voor huisarts en doktersassistent€ van huisartsenpost 

 

1. Waaraan denkt u (vanuit uw ervaring) dat de toename van de spoedzorg valt toe te 
schrijven: 

a. laagdrempeligheid van de spoedzorg 
b. oneigenlijke gronden / mentaliteitsverandering 
c. demografische ontwikkelingen (meer ouderen en meer mensen) 
d. meer ziekte en ongelukken 
e. stijging 06-bezit 
f. tekortschietende triage (bijvoorbeeld door te korte uitvraagtijd) 
g. onduidelijkheid van de spoedzorg voor de klant (naar welk loket?) 

 
2. Hebben jullie het idee dat er iets veranderd is door de invoering van de 

huisartsenposten? 
3. Verwijzen de huisartsen van de HAP door naar de ambulancezorg? Zo ja, wanneer?  
4. Is er een landelijke huisartsenprotocol betreffende de triage? In hoeverre wordt hier zelf 

invulling aan gegeven en verschilt dit per huisartsenpost? Wanneer wordt de visitearts 
op pad gestuurd en wanneer wordt er toch een ambulance ingeschakeld? 

5. Zijn er klachten die bij huisartsenposten vaker voorkomen dan ten tijde van dat de 
huisartsenposten nog niet waren ingevoerd? 
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6. Wel eens gemerkt dat een huisarts die het overdag in de praktijk (te) druk heeft gehad 
doorverwijst naar de ambulancezorg? 

7. Welke oplossingen ziet u voor de toename in de spoedzorg? 
a. Ziet u iets in een geïntegreerde meldkamer van 1-1-2 en de HAP? 
b. Zo nee, waarom niet? Mogelijke andere oplossingen? 

 
 
 

 

 
 

 


