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Inleiding

Bent u op zoek naar een nieuwe collega, als vervanging of als uitbreiding, ter verbetering van de kwaliteit of vermindering van 
de werkdruk? Kies dan een internist acute geneeskunde. U leest hieronder en in de volgende interviews waarom.

Deze specialisatie brengt veranderingen in de praktijkvoering, waarbij de internist acute geneeskunde zichtbaar aanwezig is 
op de spoedeisende hulp (SEH) en vaak ook de acute opname afdeling (AOA). Dit verbetert niet alleen de kwaliteit van zorg 
voor de patiënten, maar er wordt ook winst geboekt door een verkorting van de ligduur van de patiënten op de SEH en ver-
pleegafdeling. Daarbij worden belangrijke beslissingen als niet-reanimeren of afzien van een behandeling direct besproken. 
De andere internisten kunnen zich ongestoord focussen op hun eigen taken. Van grote waarde is ook de verbetering van 
onderwijs aan arts-assistenten omdat ‘bedside teaching’ een vast onderdeel is van het werk van de internist acute genees-
kunde op de SEH. De meerwaarde van de internist acute geneeskunde staat beschreven in het visiedocument van de Dutch 
Acute Medicine (DAM)-vereniging, te vinden op www.dutchacutemedicine.nl. Hierin wordt de toegevoegde waarde voor pati-
entenzorg, opleiding/onderwijs, wetenschap en het kwaliteitsbeleid helder uiteengezet. 
In veel ziekenhuizen werken nu internisten acute geneeskunde. We bezochten er enkelen verspreid over Nederland en hierna 
volgen vijf aanstekelijke interviews, waarvan er twee al eerder op de site van de NIV hebben gestaan. 
Niet alleen de internisten acute geneeskunde komen aan het woord, maar ook de collega die wordt ontlast, de SEH-arts die 
blij is met de prettige samenwerking en de manager die de efficiëntie waardeert. U kunt ook lezen hoe de verschillende aan-
stellingen tot stand zijn gekomen. 
In het UMC Groningen zijn de SEH-arts en de internist heel tevreden met de constructie op hun SEH waarbij de internist de 
coördinatie doet. In het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda runt een jonge internist acute geneeskunde de AOA met een afname 
van de opnameduur als gevolg. In het Amphia Ziekenhuis in Breda is recent een afdeling acute geneeskunde opgezet, u leest 
hoe u dit kunt aanpakken. In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam is de Acute Geneeskunde een speerpunt. In het Admiraal de 
Ruijter Ziekenhuis in Goes werkt de internist acute geneeskunde nauw samen met een ploeg SEH-artsen.
Uit al deze interviews sprankelt de energie die zo’n nieuwe werkwijze geeft en het besef dat hier werkelijk verschil wordt 
gemaakt. Want doordat de internisten acute geneeskunde de medische supervisie en coördinatie van de acute zorg op de SEH, 
de acute zorg op de verpleegafdelingen en de spoedpolikliniek combineren, zijn zij de spil van de vakgroep interne genees-
kunde en de spin in het web van de acute zorgketens. Onmisbaar dus.

Namens de DAM,

 
Ginette Carels  Fransje Snijders
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De acute internist
De internist acute geneeskunde, de internist-acuut geneeskundige, je komt 
het met en zonder streepje tegen. De acute internist klinkt het vlotst, maar 
in de tekst hebben we ons gehouden aan de internist acute geneeskunde.

Groningen

Gouda

Goes

Rotterdam

Breda
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Ad Dees is al jaren retrograad geregistreerd als internist acute geneeskunde in het 
Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. In 2012 kwam Ginette Carels, eveneens retrograad 
geregistreerd, het team dat de zorg op de spoedeisende hulp vormgeeft versterken.  
We spraken met Ad Dees over dat traject en de meerwaarde hiervan.

Hoe begon het idee om internisten acute geneeskunde 
op de SEH te plaatsen?
“Wij hebben er destijds samen met de heelkunde voor 
gekozen om het speerpunt van de opleiding aan de spoed-
eisende hulp te koppelen en gekozen voor het model om 
niet de jongste bediende het werk te laten doen. We hebben 
de acute stage in de opleiding aangevraagd (en verkregen) 
naast de opleiding algemene interne die we al hadden. Toen 
hebben we besloten twee ervaren aios, die ook extra cursus-
sen gevolgd hebben zoals de Medic-ALS, die acute stage te 
laten doen.
Vervolgens rees vanzelf de vraag in de maatschap: wie gaat 
dat superviseren? Het is niet meer mogelijk om vanaf je 
poli even heen en weer te hollen of telefonisch supervisie 
te geven. De richting van de interne geneeskunde is steeds 
meer aandachtsgebied gericht. Specifieke kennis en vaardig-
heden op een hoog niveau toepassen en dat dan ook dedi-
cated te doen. Daar niet vandaan getrokken worden met 
kans op complicaties en fouten. We moeten als maatschap 
ook daar gericht op inzetten en een aantal collega’s met 
registratie voor dat aandachtsgebied de supervisie overdag 
laten doen. Daarmee werd dus een aantal internisten acute 
geneeskunde ook daadwerkelijk vrij gepland.”

Hoe konden jullie een internist acute geneeskunde 
hiervoor speciaal aannemen?
“Ginette Carels is als extra maat aangetrokken vanwege 
de kwaliteit voor het werk op de spoedeisende hulp. Ze is 
dus daadwerkelijke uitbreiding. Samen met onze nefroloog, 
Marike Wabbijn, ook geregistreerd voor de acute genees-
kunde en mezelf erbij, een beetje als senior, hebben we een 
mooi trio waarbij we een kleine vakgroep gemaakt hebben 
die overdag 90% van de supervisie covert. 
Het proces in de maatschap hoe je uitbreidt, is voor ieder-
een die vrijgevestigd specialist is wel bekend. Het gaat over 
kosten, het gaat over je honorarium en hoe je het verdeelt. 
Dus als je echt wilt uitbreiden en er is geen tegemoetkoming 
vanuit de organisatie of verzekeraars of hoe dan ook, dan 
wordt het herverdelen. Ginette is dan ook een stukje betaald 
uit groei en een stukje uit herverdeling van de maatschap.
Met de komst van het medisch specialistisch bedrijf zal het 
een stuk lastiger worden. De enige manier denk ik om dat 

te beargumenteren in je groep is aan de hand van enerzijds 
kwantitatieve getallen en anderzijds aan de hand van kwalita-
tieve gegevens ‘hoe goed oefen ik hier ter plekke mijn vak uit’.
In gesprek met je eigen maatschap bespreek je wat de kwali-
teit is en wat een speerpunt is van de maatschap. Zo zijn 
eerst de opleiding en de acute geneeskunde als speerpun-
ten gedefinieerd. Daarna kon de rest volgen.”

Hoe gaan jullie te werk?
“We functioneren dichtbij de arts-assistenten en zijn heel 
vaak zelf aanwezig op de spoedeisende hulp. Dus we laten 

Acute geneeskunde is binnen onze maatschap 
een speerpunt

Dan sta je als junior en senior 
naast elkaar. Dit vinden wij van 
de toegevoegde waarde
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ze wel het werk doen, maar met de supervisie zitten we 
bovenop hun lip om de flow erin te houden. Je loopt even 
binnen in een kamer. Je kijkt bij een patiënt hoe ziek die is en 
je geeft bedside supervisie op het klinische probleem. Dat is 
de meerwaarde. De assistenten vinden het leuk als jij met je 
ervaring even de richting wijst. En zij zwemmen niet, want er 
zijn altijd gevaarlijke momenten, terreinen waar ze nog geen 
ervaring hebben. Dan sta je als junior en senior naast elkaar. 
Dit vinden wij van toegevoegde waarde. 
In het kader van de opleiding zijn er wekelijks scenario-
trainingen met de hele arts-assistentengroep van de interne 
en af en toe een complicatiebespreking. Dus Ginette en ik 
doen op woensdagochtend afwisselend een waargebeurde 
casus waarbij de assistenten de traumakamer ingaan en 
de casus daadwerkelijk naspelen. Soms doen we een acute 
papieren casus. We zorgen ook voor ander onderwijs, waar-
door ze steeds aan de jas getrokken worden door vragen als: 
‘wat is nu de stand van zaken?’, ‘klopt het acute boekje van 
de NIV nog?’.” 

Is er bewust voor gekozen om geen SEH-artsen te nemen?
“Ja, we hebben een redelijk omvangrijke SEH, maar deze is 
niet zo groot dat je daar én een hele set aios kwijt kunt én 
een hele set SEH-artsen. We hebben nu een opgetuigd oplei-
dingsklimaat voor de interne assistenten. Daar neemt de 
SEH een grote plaats in. Dat druk je een stuk weg als je daar 
een andere pool met dokters op hetzelfde terrein naast zet. 
Daarnaast proberen wij in het onderwijs de regeltjes van 
ABCDE te koppelen aan het internistische of beschouwende 
inzicht van ‘wat is er nu werkelijk gaande en waarom?’. En die 
mix van tools en van denkkracht is voor ons erg boeiend.”

Is er profijt voor de andere maatschapsleden? 
“Ik denk dat de rest van de maatschap ziet dat het aanbod 
op de spoedeisende hulp groeit en dat dit netjes en ade-
quaat beheerd wordt als er een patiënt van hun komt terwijl 
ze zelf vanaf een poli, een scopieprogramma of een ver-
richting niet naar de SEH kunnen om die patiënt mee te 
beoordelen. Dus het delegeren van taken aan maatschap-
leden die het acute vak goed beheersen en aan jou terug-
koppelen, dat is een model wat zich ontwikkeld heeft en  
wat plezierig functioneert.”

En vertaalt zich dat ook in een kortere ligduur op de SEH?
“Die wordt natuurlijk met name bepaald door logistieke pro-
cessen. Zoals ieder ziekenhuis werken wij met een triage van 
het Manchester-systeem. En soms zijn de kamertjes gevuld 
en zitten mensen te wachten in de wachtkamer. En soms 
moet iemand naar de CT-scan vanwege een long embolie, 
maar zijn er nog twee patiënten voor. Het lab is natuur-
lijk binnen een half uurtje binnen, en die X-thorax en ECG 
gaan ook wel. Maar het integreren van die verhalen en de 
extra stukjes diagnostiek, bijvoorbeeld een echo vanaf de 
spoedeisende hulp, ja dat kost even, en die tijd proberen  
we te comprimeren, maar soms denk ik weleens: ‘ja, ze 
liggen toch iets langer dan ik gewenst had’. 
En we zitten ook vaak met een uitplaatsingsprobleem. Dus 
de ligduur wordt meer door logistieke zaken (die wij soms 
niet in de hand hebben) dan door het medische bepaald. 
Dus je kunt wel zeggen dat het in elk geval kwaliteit ver-
hogend is dat er een senior direct meekijkt, maar dat voor-
deel hoeft zich niet direct te vertalen in de ligduur omdat er 
nog een bed gevonden moet worden.”

En hoe denken jullie over een acute opname-unit?
“Tja, het huis ligt redelijk ingeklemd hier op Rotterdam-Zuid. 
We hebben niet zo veel fysieke ruimtemogelijkheden voor 
extra bouw. Het lijkt ons van grote waarde, maar je moet er 
personeel en ook weer extra tijd op inzetten omdat je net als 
op een unit daar toch uitvoerig visite gaat lopen en dat ook 
weer een deel van je taken en je tijd inneemt. Maar bijvoor-
beeld voor korte observaties, zoals bij intoxicaties, zou een 
korte observatie-unit voor ons wel plezierig zijn. Door lokale 
omstandigheden is dat nog niet gerealiseerd. Maar het is 
zeker een wens.”

Bestaat het gevaar dat de andere internisten die wel met 
de nacht- en weekenddiensten meedoen hun knowhow 
verliezen van het werken op een SEH doordat ze dit door 
de week niet meer doen?
“Ja, misschien wel een beetje. Dus we moedigen ze ook aan 
als zij stukjes supervisie nog hebben – er zitten nog een paar 
gaatjes in ons weekprogramma – om vooral heel veel zelf 
naar de SEH te gaan. Een aantal uit de maatschap heeft de 
Snappercursus gevolgd, en zij doen ook actief met die scena-
riotrainingen mee. Dus we proberen dat natuurlijk op orde 
te houden. Maar wij zien ook wel dat het vak, doordat het 
zo groot geworden is, fragmenteert en in stukjes wordr ver-
deeld. Dat is al zo bij de oncologie en zal nu ook met ons aan-
dachtsgebied gebeuren. 
Maar het is wel zo dat we laagdrempelig bereikbaar zijn voor 
elkaar. We hebben nog geen tweede achterwacht systeem 
gecreëerd, waarbij bijvoorbeeld één van de acuut genees-
kundigen reserve is voor een weekend. Dit is ook vanwege 
de bereikbaarheid en toch wel de intensiteit van de diensten. 
Maar ik kan niet uitsluiten dat we in de toekomst langzaam 
de richting opgaan dat er een bereikbaarheidsvorm is om 
bij een acuut probleem met een van je maatjes te kunnen 
overleggen.”

Wat zou je willen als jij of je oude 
moeder van 87 plots in matige 
conditie op de SEH komt?
Wie zou je vertrouwen om 
naar haar te kijken en binnen 
afzienbare tijd met een goed 
beleid te komen?
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Tot slot
“Hoe willen wij met elkaar omgaan? Wat zou je willen als 
jij of je oude moeder van 87 plots in matige conditie op de 
SEH komt? Wie zou je vertrouwen om naar haar te kijken en 

binnen afzienbare tijd met een goed beleid te komen? Kan 
de jonge aios dat doen? Kan de SEH-arts dat doen? Of wil je 
dat de internist zelf ook even langskomt? Komt die vraag wat 
dichterbij, dan weegt kwaliteit vaak wat meer.”

Wij zitten daadwerkelijk achter de balie

Jack Ligtenberg is retrograad geregistreerd als internist acute geneeskunde. Eerder heeft 
hij onder andere op de intensive care van het UMCG gewerkt. Mirjam Doff-Holman is 
spoedeisendehulparts in het UMCG. Wij spraken hen beiden over hun samenwerking op 
de spoedeisende hulp.

Hoe zijn jullie tot de huidige werkwijze op de SEH 
gekomen?
Jack: “Vroeger, lang geleden, ging het bij ons zo: de patiënt 
werd door de arts-assistent in opleiding (aios) op de SEH 
nagekeken en als alles rond was, werd de specialist gebeld. 
Dan pas werd er een plan gemaakt. Vaak was er dan al meer 
dan twee uur verstreken. Rond 2008 is er een plan gemaakt 
dat de internist acute geneeskunde overdag en ’s avonds 
fysiek aanwezig is op de SEH ook als non-traumacoördina-
tor. Het doel was het proces te versnellen, beter overzicht 
te hebben en prioriteiten te stellen door mensen die er ver-
stand van hebben en daarmee de kwaliteit te verhogen. Iets 
later zijn daar de SEH-artsen bijgekomen.” 

Wat is de taakverdeling tussen de spoedarts en de 
internist acuut geneeskundige?
Mirjam: “De patiënten die worden aangemeld voor de inter-
nist, worden gezien door de aios interne, de fellow acute 
geneeskunde, de ziekenhuisarts i.o. of de SEH-arts. Is de 
patiënt instabiel, dan is de SEH-arts er direct bij betrokken. 
Bij de zelfverwijzers en bij patiënten bij wie het probleem 
nog niet duidelijk is, bijvoorbeeld iemand wordt thuis op de 
grond gevonden, gaat de SEH-arts er als eerste naartoe. De 
SEH-arts vangt deze patiënt op, is dan hoofdbehandelaar, 
stabiliseert de patiënt en probeert deze zo snel mogelijk 
onder te brengen bij het juiste specialisme. Daarna kan de 
betreffende aios of specialist het overnemen.” 
Jack: “Wij zitten allebei daadwerkelijk achter de balie. Wij 
zien de patiënten echt binnenkomen. Bij instabiele interne 
patiënten gaan wij er allebei naar toe. De fellow acute 
geneeskunde is er dan vaak ook al bij. Als duidelijk is wat er 
met de patiënt moet gebeuren, trek ik mij terug. Dan beant-
woord ik telefoontjes, of ga weer naar een andere patiënt, 
soms ook van andere specialismen. Want als de ligtijd lang 
dreigt te worden, ga je kijken of je iets kunt bespoedigen; dat 
is ook een taak die je hebt als non-traumacoördinator. Als 
we zien dat bijvoorbeeld de aios cardiologie het veel te druk 

heeft, dan bel ik de cardioloog, zodat er een extra arts van de 
cardiologie bij kan komen.”
Mirjam: “De SEH-arts en de internist acute geneeskunde zijn 
continu fysiek aanwezig op de SEH. De traumachirurg komt 
alleen bij een instabiel trauma of op verzoek op de SEH. 
De aios chirurgie is wel continu aanwezig. Een acuut zieke 
interne patiënt zou dezelfde aandacht moeten krijgen als 
een groot instabiel A-trauma, bijvoorbeeld een patiënt met 
een sepsis kun je qua resources en tijd die je eraan besteedt 
vergelijken met een groot trauma. Een groot trauma komt 
hooguit enkele keren per dag, maar de acuut zieke patiënten 
van de interne zijn meer een continue stroom. De meeste chi-
rurgiepatiënten betreffen kleine letsels, die wel de wachtka-
mer bezetten, maar slechts kortdurend zorg nodig hebben.” 
Jack: “De stroom van zieke interne patiënten die meer com-
plexe zorg op de SEH nodig hebben neemt toe en daardoor 
neemt het percentage zorguren voor de patiënten van de 
beschouwende vakken toe.”
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Hoe hebben jullie de internisten op de SEH gekregen en 
hoe werkt dat?
Jack: “Er zijn, dankzij het werk van Jan ter Maaten, vijf FTE 
internisten gecreëerd die grotendeels hun werkzaamheden 
 op de SEH hebben. Ieder heeft daarnaast één dagdeel alge-
mene interne poli. Verder verzorgen we onderwijs en trainin-
gen acute opvang en doen we onderzoek op de SEH. Tycho 
Olgers bijvoorbeeld, is erg enthousiast over de SBMS (syste-
matische benadering van medische spoedsituaties) -training 
en heeft daar met Jan ter Maaten en een SEH-arts een boek 
over geschreven. Hij heeft ook net een app uitgebracht over 
de ABCDE-aanpak. Aan de ene kant is het een luxepositie, 
altijd een internist op de SEH, aan de andere kant is het ook 
echt nodig. Er wordt heel veel met je overlegd, zowel door 
de regieverpleegkundige als door de SEH-arts en ook door 
andere specialisten. Soms is dat een officieel consult, soms 
geef je alleen even advies. Omdat je ziet wie er binnenkomt, 
weet je meteen of de patiënt veel zieker of juist minder ziek 
is dan in het aangekondigde verhaal en stuur je meteen de 
juiste dokter eropaf. Soms kan de SEH-arts er het best direct 
naar toe, soms kan een zesdejaars student met de patiënt 
rustig alles op een rij zetten. Ik coördineer dat, soms krijgt de 
fellow acute geneeskunde deze coördinerende taak.”

Hoe is het voor de SEH-arts dat er continu een internist 
op de SEH is?
Mirjam: “Wij staan meer aan het bed en kunnen daardoor 
het overzicht even kwijt zijn. En dan is het goed dat er wel 
iemand is die ziet wat er voorbijkomt. Wij worden breder 
ingezet, omdat wij ook meelopen met neurologiepatiënten 
die kandidaat zijn voor trombolyse en waarbij de luchtweg 
niet vrij is, eerste opvang doen van de longpatiënten, reani-
maties enzovoort. Daarnaast zijn er zes SEH-artsen in oplei-
ding. Huisartsen bellen ons ook als zij niet goed weten bij 
welk specialisme de patiënt thuishoort. De SEH-arts vindt het 
leuk om in de frontlinie te staan en de internist vindt het leuk 
om na te denken, bijv. over de hyponatriëmie en de behan-
deling daarvan. Voor de patiënt kan juist deze samenwerking 
iets heel goeds opleveren, waarbij het doel is goed voor de 
patiënt te zorgen.” 
Jack: “Je kunt van elkaars kennis en kunde gebruikmaken. Ik 
zie alleen maar voordelen.” Mirjam: “Verder geven we met 
plezier samen met sommige internisten acute geneeskunde 
de SBMS-trainingen voor alle aiossen in de regio. Zo leer je 
elkaar ook kennen, weet je wat je aan elkaar hebt en kun je 

zo betere zorg leveren. Ook verzorgen wij de ALS- en CRM-
trainingen voor iedereen die op de SEH komt werken. Verder 
geven we echo-onderwijs en doen we mee met onderzoek. 
Ons speerpunt is de spoedechografie volgens onder andere 
het RUSH (rapid ultrasound for shock and hypotension) -pro-
tocol bij patiënten met ongedifferentieerde shock, waarbij je 
een bepaald protocol volgt: hart, aorta, vena cava, longen, 
vrij vocht, DVT. Door de longen te echoën weet je direct of 
er wel of geen pneumothorax is, of er longoedeem is met 
behulp van de b-lijnen, of er pleuravocht is of een infiltraat. 
Dan weet je tijdens de opvang al meer dan je ooit gaat weten 
met de thoraxfoto, die je pas later krijgt. Ook gebruiken we 
de echo voor infusen van de grotere vaten op de bovenarm, 
waardoor lange lijnen of botnaalden zelden meer nodig zijn. 
We doen ook zelf de ‘blocks’ bij heupfracturen of echogeleide 
procedures zoals intra-articulair verdoven bij schouderluxa-
ties en reposities.”
Jack: “De bedoeling is dat ook alle internisten acute genees-
kunde deze RUSH-echocursus gaan doen, de echokennis 
onderhouden en van elkaar leren. Het moet een onderdeel 
worden van de opleiding acute geneeskunde om hiervoor 
gecertificeerd te zijn, daarna ook voor de opleiding interne 
geneeskunde en ten slotte voor alle medische studenten. We 
hadden onlangs een congres over het nut van echo bij de 
acute opvang, en dan word je erg enthousiast, omdat je snel 
zoveel meer te weten komt.”

Wat doen jullie samen aan onderzoek?
Mirjam: “We hebben de vullingsstatus bij sepsis onderzocht 
door naar de vena cava, de zogenoemde cavale index te kijken 
(BMC Anesthesiol. Dec 2014). We hebben bekeken in hoeverre 
de echo van de SEH-arts het beleid verandert, heel vaak dus.”
Jack: “Het onderzoek is opgestart door Jan ter Maaten, die is 
begonnen met de vraag of de klinische blik bij sepsis de prog-
nose kan bepalen, en uitgebreid met onderzoek naar de snel-
heid van behandelen. Daaruit kwam de sepsisonderzoeks-
lijn voort, waarbij naar de hemodynamiek en de reactie op 
vulling wordt gekeken. Met bijvoorbeeld de Nicom kun je snel 
en non-invasief de ‘cardiac output’ meten met behulp van 
vier plakkers op de borst. Ook wordt er onderzoek gedaan 
naar ‘collaps’ en het beloop daarna. We doen kwaliteitson-
derzoeken van eigen handelen, zoals de kwaliteit van de over-
drachten en het voorkomen van delier, maar we hebben ook 
intoxicaties onderzocht. In de toekomst willen we ons met 
name richten op echo en hemodynamiek, het ontwikkelen 
van een (computergestuurd) sepsisprognosemodel en uitein-
delijk multicenteronderzoek opzetten. Omdat we veel onder-
zoek doen, motiveren we de verpleging door één keer per 
jaar een avond uit eten te organiseren buiten de stad waarbij 
de onderzoekers uitleg geven. Bij het starten van onderzoek 
geven we steeds een aantal klinische lessen.”

Concluderend over jullie samenwerking?
Mirjam: “We kunnen allemaal doen wat we leuk vinden en waar 
we goed in zijn. Zo vullen we elkaar goed aan en proberen we de 
beste kwaliteit patiëntenzorg op de SEH te geven.”

Een acuut ernstig zieke interne 
patiënt zou dezelfde aandacht 
moeten krijgen als een groot 
instabiel A-trauma



9

Ik ben heel allround bezig

Gerba Buunk heeft jaren als internist in het Franciscus ziekenhuis in Roosendaal gewerkt en 
is retrograad geregistreerd als internist acute geneeskunde. Ze is in 2014 naar het Amphia 
ziekenhuis overgegaan om daar de acute geneeskunde op de kaart te zetten. Ze heeft 
onder meer bijgedragen aan de acute opname afdeling (AOA), die begin dit jaar is geopend. 
We praten met Gerba, haar collega Ronald van Etten, internist-nefroloog, en Frank Jaspers, 
teamleider spoedeisende hulp en AOA.

Wat was voor jullie maatschap de aanleiding om een 
internist acute geneeskunde aan te nemen?
Ronald: “Strategisch heeft de maatschap zich gebogen over 
de volgende vragen: waar staat de interne geneeskunde in 
het ziekenhuis? En waar kan de interne geneeskunde zich 
in positioneren? Uiteindelijk kwamen we tot de volgende 
visie: de interne is een blijvend en breed specialisme dat in 
de kliniek een hele grote rol zou moeten blijven spelen in 
de opvang en behandeling van de multimorbide patiënten. 
De vakgroep heeft toen de uitspraak gedaan dat de acute 
geneeskunde binnen onze vakgroep beter moest worden 
ontwikkeld.”

Was de aangetrokken internist uitbreiding of vervanging?
Ronald: “Gerba is in de plaats gekomen van een algemeen 
internist die met pensioen ging.”

Hoe was de acute internistische zorg eerst geregeld?  
En nu?
Gerba: “Voordat ik kwam deed de dienstdoende ‘daginter-
nist’ de SEH naast een spoedpoli. De daadwerkelijke aanwe-
zigheid op de SEH van de daginternist hing af van andere 
taken en de interesse voor de acute geneeskunde van de 
desbetreffende collega. Sinds mijn komst heb ik als inter-
nist acute geneeskunde een deel van deze taken overge-
nomen. Daarnaast ben ik medisch manager van de SEH en 
inmiddels ook van de AOA. Verder geef ik ABCDE-onderwijs, 
supervisie van arts-assistenten en ook onderwijs aan 
verpleegkundigen.”

Wat was voor het ziekenhuis de aanleiding om een 
internist als medisch manager te vragen naast een 
snijdend specialist?
Frank: “Voor de komst van Gerba was de chirurg de medisch 
leider van de SEH. Het aanbod op de SEH was in het verle-
den: 70% snijdend en 30% beschouwend. Sinds een paar 
jaar is het aanbod veranderd in 70% beschouwend en 30% 
snijdend. We hebben nu Gerba die het beschouwende 
gedeelte aanstuurt en orthopeed Peter Joosten die het 
snijdende gedeelte aanstuurt. De taken zijn niet precies 
afgebakend.”

Wat zijn je taken als medisch manager?
Gerba: “Ik ben verantwoordelijk voor de kwaliteit van patiën-
tenzorg in brede zin en onderhoud de contacten met andere 
poortspecialismen, RAV (ambulancedienst) en huisartsen-
post. Frank Jaspers zorgt voor de personele en aanverwante 
zaken. Peter en ik doen vooral de medisch gerelateerde 
zaken. Voor de begroting van de afdeling zijn we gezamenlijk 
verantwoordelijk.”

Hoeveel tijd neemt het management in beslag?
Gerba: “Ik heb er een dagdeel tijd voor gekregen, maar het 
betekent niet dat ik in een dagdeel klaar ben. Eigenlijk is er 
elke dag wel wat te doen. Ik besteed er heel veel tijd aan 
tussen mijn patiëntgebonden taken door.”

Jij bent de enige internist acute geneeskunde. Wordt de 
SEH de overige dagdelen gesuperviseerd door internisten 
zonder acute geneeskunde subspecialisatie?
Gerba: “Ja, eerst deed ik alleen de hele maandag en de 
anderen hadden de andere dagen van de werkweek. Vanaf 
1 februari is mijn aandeel in de supervisie van de SEH en 
AOA groter dan de rest van de vakgroep.”
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Hoe doen de andere vakgroepleden de supervisie van de 
SEH en AOA?
“De andere personen van de vakgroep hebben twee tot drie 
weken per jaar een week SEH/AOA-supervisie. Ze doen in 
principe ook een blok van een week. Omdat ze zijn vrijge-
pland van andere taken kunnen zij ook laagdrempelig naar 
de SEH komen voor directe supervisie.”

Waarom heeft het Amphia geen SEH-artsen in dienst? 
Frank: “Wij hebben nooit SEH-artsen gehad. Daar hebben we 
goed over nagedacht. Het idee in het Amphia is, dat SEH-
artsen zorgen dat specialisten van de SEH afgaan. Op dit 
moment zie ik dat de specialisten op de SEH komen en daar 
hun actieve superviserende rol nemen. Voor de verpleeg-
kundige is dat heel belangrijk, want er moeten besluiten 
worden genomen. Jonge arts-assistenten op de SEH worden 
vaak overweldigd door de drukte. Specialisten op de SEH 
kunnen hen daarin helpen en steunen. Dus ik ben een groot 
voorstander van de specialist op de SEH.”

Van de SEH gaan we over naar het oprichten van de AOA. 
Wat waren de argumenten voor het oprichten van een AOA?
Ronald: “Zoals al eerder genoemd kwam de maatschap tot de 
conclusie dat de toekomst van de interne geneeskunde ligt in 
de acute zorg. De AOA ligt in het verlengde ervan. Daarvoor 
discussieerde men in het ziekenhuis regelmatig over de kwa-
liteit van de opvang van opgenomen patiënten. Men vond dat 
de kwaliteit op de afdeling moest verbeteren. Ik denk dat de 
zorgzwaarte van de patiënt is toegenomen en dat het opname-
proces met alle veiligheidsaspecten veeleisender is geworden.”
Frank: “Als je geen AOA hebt, dan ben je afhankelijk van het 
beddenhuis. Dan moet je maar afwachten waar en wanneer 
er bedden zijn. De directie wilde een plek hebben waar je 
patiënten 24 uur per dag kunt opvangen. Je kunt je perso-
neel er speciaal voor scholen. Op de AOA werken nu ver-
pleegkundigen die allemaal een BIAZ (basis intensieve acute 
zorgverlening) hebben gedaan.”

Hoe is de AOA in het Amphia tot stand gekomen? Was het 
een plan dat uitging van de specialisten of van de directie?
Ronald: “Ik ben samen met de bedrijfsmanager van de 
interne begonnen met een discussiegroep op te richten 

waarvoor we alle specialisten hadden uitgenodigd. 
Aanvankelijk was iedereen positief, maar al gauw bleek 
dat de diverse specialismen verschillende inzichten en 
verwachtingen omtrent de AOA hadden. We hebben ook 
gezegd dat we als dokters niet de hele projectorganisatie  
voor onze rekening zouden nemen. We hebben direct 
het commitment van de directie gevraagd. En we hebben 
ze gevraagd om met ons mee te denken. Er is door de 
directie een projectmanager met organisatorische kwa-
liteiten, Bonny Noet, beschikbaar gesteld. Zij heeft het 
project gaande gehouden. Wij dokters zijn namelijk goed 
in plannen maken, maar om ze daadwerkelijk tot uitvoe-
ring te brengen is iets anders. We hebben wel meegehol-
pen met het tot stand brengen van een rapport gericht 
op het zorgproces en met een businesscase. Uiteindelijk 
kregen we groen licht van de directie en zijn we van start 
gegaan met een paar specialismen: interne, MDL en long.”

En hoe werkt de AOA in de praktijk? 
Frank: “We plaatsen twee keer per dag overdag over naar 
de afdelingen als patiënten langer dan 48 uur in het zie-
kenhuis moeten blijven. De rest van de tijd is er geen over-
plaatsing naar de andere afdelingen mogelijk en daarmee 
wordt rust gecreëerd. Als je focus ligt op het feit dat je 
binnen 48 uur moet weten of een patiënt moet worden 
overgeplaatst naar een afdeling of naar huis gaat, wijst de 
praktijk uit dat 50% van de patiënten binnen 48 uur naar 
huis gaat. Als je dat bedenkt, dan wil iedereen morgen  
een AOA.”
Gerba: “We hebben heel veel afspraken (service level agree-
ments) met de diverse disciplines gemaakt. En ik moet 
zeggen dat het fantastisch werkt. Je vraagt een echo aan en 
je merkt dat de patiënt achter je rug vertrekt voor diezelfde 
echo. Dat scheelt heel veel tijd. Je hebt ook de aandacht van 
de specialist zelf die op de AOA niet even de supervisie doet, 
maar die zelf de patiënten ziet. Wij hebben om 8.00 uur de 
‘dagstart’. Dan zitten alle deelnemende specialismen even 
bij elkaar en worden alle 36 patiënten een halve minuut 
per patiënt besproken. Daarna gaan we naar de eigen over-
dracht. De verpleegkundigen kunnen dan al het nodige 
regelen. En bovendien is het handig om even multidiscipli-
nair kort met elkaar te overleggen. Op de AOA wordt in de 
ochtend door de specialist zelf visite gelopen. En aan het 
einde van de dag wordt er een kort rondje gelopen.”

Wij dokters zijn goed in 
plannen maken, maar om ze 
daadwerkelijk tot uitvoering te 
brengen is iets anders

Bij de interne zien we naast 
de acute geneeskunde en de 
algemeen klinische taken ook 
toekomst in de ouderenzorg 
in het ziekenhuis en de 
anderhalvelijnszorg
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Hoe denkt de maatschap nu over de verdere uitbouw 
van het vak acute geneeskunde?
Ronald: “We zijn bezig om onze toekomstvisie verder te 
ontwikkelen. Bij de interne zien we naast de acute genees-
kunde en de algemeen klinische taken ook toekomst in de 
ouderenzorg in het ziekenhuis en de anderhalvelijnszorg.” 
Gerba: “Het leuke van de internist acute geneeskunde is 
dat je overal in het ziekenhuis inzetbaar bent. We moeten 
echt uitdragen dat daar onze kracht zit.” 
Ronald: “We hebben echter nog niet besloten waar onze 
ontwikkelkansen liggen en daardoor hebben we op acuut 
gebied niet direct uitbreidingsplannen.”

Tot slot: hebben jullie nog tips voor andere internisten in 
andere ziekenhuizen?
Ronald: “Wat betreft het oprichten van een AOA: op een 
gegeven moment moet je gewoon beginnen maar je moet wel 
de commitment en ondersteuning van de directie hebben.”
Gerba: “Gewoon doen en ondertussen pas je gaandeweg de 
plannen aan, want het is superleuk!”

Achteraf gezien had de functie van internist 
acute geneeskunde veel eerder ontwikkeld 
moeten worden

Dit is een uitspraak van Ted Koster. Hij is al jaren internist vasculaire geneeskunde, infectioloog 
en opleider in het Groene Hart Ziekenhuis in Gouda. Hij is een groot voorstander van een 
internist acute geneeskunde en is betrokken geweest bij de aanstelling van deze internist. 
Noortje Briët heeft in Leiden geneeskunde en biologie gestudeerd. Ze is antegraad opgeleid 
tot internist acute geneeskunde aan het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Ze is 
direct na het afronden van haar opleiding begin 2015 aangenomen als chef de clinique voor 
een periode van twee jaar. 

Wanneer is de maatschap op het idee gekomen om 
te pleiten voor de komst van een internist acute 
geneeskunde?
Ted: “We hadden in het verleden een structuur van een 
weekinternist, waarin een internist een week lang alle acute 
taken op zich nam. Die structuur beviel heel erg slecht. Er 
was weinig continuïteit. Iedereen had gebroken roosters. 
Daarbij kwam bij de opleidingsvisitatie van 2013 het zwaar-
wegende advies om de supervisie van arts-assistenten op de 
spoedeisende hulp te verbeteren. Dus ja: 1 + 1 was toen 2. 
Het roer moest om. We moesten een vast persoon hebben 
die deze taak op zich zou nemen. En zo is Noortje gekomen.”

“Het roer moest om”, dat klinkt heel stoer. Maar dan 
moet het nog worden betaald en uitgevoerd. Hoe hebben 
jullie dat gedaan?
Ted: “Het idee is uitvoerig besproken en iedereen is erover 
ingelicht. Uiteindelijk heeft de raad van bestuur besloten dat 
dit een goed idee was. Het heeft geholpen dat ligduurverkor-
ting op de SEH een speerpunt was van het beleid van de raad 
van bestuur. Deze gaf aan de internist acute geneeskunde de 

opdracht om te laten zien dat de ligduur op de SEH omlaag 
kon. Inmiddels is de ligduur op de SEH omlaaggegaan, en 
de ligduur op de afdeling interne/MDL daarbij ook. Dus ja, 
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de acuut geneeskundige moet gewoon blijven. En dat gaat 
ook lukken.” 

En wie heeft uiteindelijk het geld voor de internist acute 
geneeskunde op tafel gelegd? Was het de maatschap?
Ted: “Nee, we zijn wel goed, maar niet gek! De raad van 
bestuur heeft geld voor de functie vrijgemaakt.”

Welke taken heeft de internist acute geneeskunde 
allemaal gekregen?
Noortje: “Ik ben aangesteld met als hoofddoel het opstarten en 
superviseren van de acute opname afdeling (AOA). Maar eigen-
lijk is het doel breder: namelijk de hele acute interne zorgstroom 
onder mijn hoede nemen. Mijn taken bestaan naast de AOA uit 
supervisie van interne patiënten op de SEH en het doen van 
een spoedspreekuur (de spoedpoli). Dat is een aardige dagtaak. 
Door mijn aanstelling hebben andere internisten meer tijd en 
rust om hun eigen taken uit te voeren.”

Is er weerstand geweest bij de introductie van een 
internist acute geneeskunde?
Ted: “Natuurlijk was er weerstand. Niet iedereen was overtuigd 
van de noodzaak van een acute internist. Maatschapslid Hans 
van der Heiden, internist acute geneeskunde (retrograad), 
heeft ongeveer een half jaar tot een jaar met allerlei mensen 
moeten praten als Brugman om het voor elkaar te krijgen.” 
Noortje: “Specialisten van andere vakgebieden, zoals chirur-
gen, hebben weleens de grap gemaakt dat de term ‘inter-
nist acute geneeskunde’ een contradictio in terminis is. Men 
denkt dat een internist alleen maar lang wil nadenken over 
de meest uiteenlopende differentiaaldiagnoses. Als je uitlegt 
wat je werkelijk doet dan snappen ze het wel.”

Vormen jullie een team met de andere internisten acute 
geneeskunde?
Noortje: “Nee, er zijn twee retrograad geregistreerde inter-
nisten acute geneeskunde in de maatschap, maar ik werk 
het meest samen met Ted. Als een van ons afwezig is, dan 
kijken we of een van de acuut geneeskundigen kan waar-
nemen. Als die niet kunnen, worden de andere internisten 
gevraagd. In principe moet iedere internist de acute taken op 
zich kunnen nemen, want men doet nog steeds de supervisie 
van de acute zorg tijdens diensten.” 

Je vertelde dat een van je taken de spoedpoli is. Welke 
patiëntengroep zie je op de spoedpoli? Zijn dat vooral 
‘nieuwe’ patiënten die met spoed poliklinisch moeten 
worden gezien?
Noortje: “Nee, ik zie soms ‘nieuwe’ polipatiënten. Maar daar-
naast zie ik patiënten van de SEH die voor herbeoordeling 
komen. Bijvoorbeeld een patiënt met diepe veneuze trom-
bose, die nog een echo moet krijgen. Of ik doe een herbeoor-
deling na opname op de AOA, waarvan wordt verwacht dat er 
maar één controle noodzakelijk is. Als wordt verwacht dat de 
patiënt vaker moet worden gecontroleerd gaat hij naar een 
andere internist.”

Kun je de spoedpoli gemakkelijk naast je andere 
werkzaamheden doen?
Noortje: “Ja, ik heb maar een uur per dag spoedpoli, zodat ik alle 
andere werkzaamheden ernaast kan doen. De spoedpoli is van 
12.00 tot 13.00 uur. Ik ga voor en na de spoedpoli langs de SEH. 
Soms word ik tijdens de poli wel gebeld, maar het komt bijna 
nooit voor dat ik dan zelf naar de SEH moet rennen.”

Hoe verloopt de samenwerking met de SEH-artsen? Is de 
onderlinge taakverdeling duidelijk vastgelegd?
Noortje: “Er zijn sinds twee jaar vijf SEH-artsen in het zieken-
huis. Ze zijn niet 24 uur ingeroosterd en werken tot 22.00 uur. 
We zijn de taakverdeling aan het vastleggen, maar het is nog 
een beetje zoeken. Ik ben opgeleid in het Erasmus MC en het 
Franciscus Gasthuis waar de taakverdeling heel duidelijk is 
afgebakend. In Gouda heb je maar weinig zelfverwijzers op 
de SEH. Het is maar 7% van de SEH-populatie. Deze patiën-
ten zijn voor de SEH-artsen. Daarnaast hebben zij een coördi-
nerende taak en kijken ze mee bij de eerste opvang van alle 
instabiele patiënten. Waar mogelijk springen ze bij drukte bij 
in de patiëntenzorg voor alle specialismen.” 

Zo te horen beoordelen de SEH-artsen bij drukte ook 
patiënten, die voor de internist verwezen zijn. Bellen ze 
dan niet de internist acute geneeskunde?
Noortje: “Als een patiënt is aangekondigd voor de interne, 
hebben we het liefst dat een arts-assistent interne de patiënt 
beoordeelt en niet de SEH-arts. Mijn ervaring is dat een SEH-arts 
meer werkt met de ABCDE-benadering en minder oog heeft voor 
de verdere anamnese en het uitgebreidere internistische onder-
zoek. Ook voor de opleiding is het van belang dat de interne 
assistent de patiënt kent vanaf de eerste acute opvang. Als het 
druk is houden de SEH-artsen zich meestal aan hun coördine-
rende functie en zorgen zij ervoor dat er meer mensen naar de 
SEH komen om te helpen. Overdag zijn dat meestal de arts-assis-
tenten van de afdeling. Ik hoef dat niet te doen.”

Kun je voorbeelden noemen waarin je nog zoekende 
bent in de samenwerking met SEH-artsen? 
Noortje: “Interne patiënten zijn vaak complex door multi-
morbiditeit en polyfarmacie. SEH-artsen hebben weinig 
interne geneeskunde in hun opleiding gekregen en zijn 
daarbij ook niet opgeleid om beleid te maken dat verder 
gaat dan de deur van de SEH. Terwijl wij als internisten 

Specialisten van andere 
vakgebieden hebben weleens 
de grap gemaakt dat de term 
‘internist acute geneeskunde’ 
een contradictio in terminis is
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acute geneeskunde een beleid voor de lange termijn willen 
maken. Het gevolg is dat, als een patiënt toch is opgenomen 
 door een SEH-arts, we op de AOA de patiënt opnieuw onder-
zoeken en het beleid verfijnen.”

En is er al sprake van een langere aanwezigheid van de 
specialist op de SEH?
Noortje: “Op dit moment eindigt mijn werkdag om 18.00 uur. 
De arts-assistent van de AOA is tot 17.00 uur aanwezig en 
daardoor kunnen patiënten versneld vanaf de SEH worden 
opgenomen. Na 17.00 uur moet het hele beleid op de SEH al 
rond zijn voordat de patiënt naar de AOA kan.”

Waarom bestaat de AOA alleen maar uit interne 
geneeskunde en MDL? Is daar bewust voor gekozen?
Ted: “In het begin was er koudwatervrees bij onder andere 
de chirurgen en longartsen. We zijn daarom gewoon begon-
nen met het eigen vakgebied.” 
Noortje: “Men is echter van plan om binnenkort een chirurgi-
sche AOA te openen. Het is dan de bedoeling dat de interne 
AOA erbij wordt gevoegd, zodat we meer samenwerking 
hebben tussen snijdend en beschouwend op de AOA.”

Zijn de bedden van de AOA nieuw gecreëerd of door 
herschikking vrijgekomen?
Ted: “De AOA is ontstaan door herschikking van de bedden. 
We doen meer met hetzelfde aantal bedden doordat we het 
efficiënter aanpakken.” 

Welke voordelen zien jullie van de AOA?
Noortje: “Je hebt meer tijd om de patiënt zelf te beoordelen. 
Er is meer snelheid in de diagnostiek en je kunt daardoor het 
beleid snel aanpassen op dezelfde dag. Daardoor verloopt 
de behandeling en de gehele opname sneller.” 
Ted: “De patiëntenzorg is echt verbeterd. Nu wordt de 
patiënt meteen door een specialist op de SEH gezien en 
daarna verder op de AOA door diezelfde specialist gevolgd. 
Een ander groot voordeel is dat de diagnostiek veel sneller 
op de AOA wordt verricht.” 
Noortje: “We hebben in het afgelopen jaar gezien dat de 
gemiddelde ligduur met 1,5 dag is verkort ten opzichte van 
het jaar ervoor. En dat terwijl we meer opnames hebben 
gehad.”

Wat hebben jullie geregeld om de diagnostiek sneller te 
laten verlopen?
Noortje: “We hebben bij de endoscopieafdeling tijdslots 
gereserveerd, zodat endoscopieën dezelfde dag of de dag 
erop kunnen worden verricht. PET-scans kunnen bijna altijd 
de volgende dag. Echo’s en CT’s kunnen in spoedsetting ook 
de volgende dag. Maar een heel belangrijke maatregel is 
dat verpleegkundigen vroeg in de ochtend zelf bloedprik-
ken, waardoor we alle uitslagen al tijdens de ochtendvisite 
hebben.” 

Hoe krijg je het voor elkaar dat het lab vroeger wordt 
afgenomen? En hoe heb je extra handen aan het bed op 
de AOA gekregen?
Ted: “De verpleegkundigen waren zo om. Ze zijn erg gemo-
tiveerd. Daarnaast zijn er tijdelijk extra verpleegkundigen 
aangetrokken op de AOA omdat de zorgzwaarte op de AOA 
zwaarder is dan op de gewone afdeling.”

Welke factoren spelen nog meer een rol bij het versnellen 
van de opname?
Noortje: “Wat veel tijd scheelt, is dat ik tijdens elke visite direct 
superviseer. Daarnaast hebben we een zwaardere bezet-
ting van arts-assistenten, zodat elke assistent de zorg heeft 
voor maximaal zeven patiënten. Bij elke patiënt op de AOA 
worden bij opname allerlei scores bijgehouden. De diëtiste, 
de fysiotherapeut en de transferverpleegkundige worden 
direct bij opname erbij gehaald. Fysiotherapie schijnt goed 
te helpen. Iedereen wordt daarom bij opname direct uit bed 
gehaald. En het maakt ook uit als er meteen een vervolgplek 
door de transferverpleegkundige wordt aangevraagd als je 
verwacht dat de patiënt niet naar huis terug kan.”

Hoe wordt een zwaardere bezetting van arts-assistenten 
bekostigd?
Ted: “De arts-assistenten hebben we anders verdeeld met 
het zwaartepunt op de AOA. Er zijn geen extra assistenten 
aangetrokken.”

Hoe hoog is het percentage van de opnames op de AOA 
die binnen 48 uur naar huis worden ontslagen?
Noortje: “Dat is ongeveer 30%. Maar deze groep bepaalt niet 
alleen de kortere gemiddelde ligduur. Ook de patiënten die 
van de AOA naar de gewone afdeling gaan, liggen gemiddeld 
korter dan de patiënten die direct op de gewone afdeling 
zijn opgenomen. Dat komt waarschijnlijk omdat deze groep 
eerder hun onderzoeken heeft ondergaan en omdat eerder 
de juiste behandeling is gestart. Wat je wel ziet is dat op de 
gewone afdeling de ligduur omhoog is gegaan.”

Welke patiënten worden direct op de gewone afdeling 
opgenomen?
Noortje: “Dat zijn de geplande opnames en overnames van 
andere specialismen. Patiënten van de polikliniek worden wel 
op de AOA opgenomen zonder dat ze op de SEH zijn geweest.”

Verpleegkundigen prikken 
vroeg in de ochtend zelf bloed, 
waardoor we alle uitslagen 
tijdens de ochtendvisite hebben
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Is er soms overbezetting van de AOA?
Noortje: “Het gebeurt niet vaak. We hebben afgesproken 
dat iedereen die vanaf de SEH wordt opgenomen naar de 
AOA gaat. Het komt weleens voor dat we vol liggen. Maar het 
doel is dat er zes lege bedden op de AOA zijn als de avond-
dienst begint. Daarvoor schuiven we patiënten waarvan we 
verwachten dat ze langer moeten worden opgenomen, soms 
al na één dag door. Maar dit gebeurt pas als de eerste diag-
nostiek heeft plaatsgevonden. Soms moeten we ook patiën-
ten waarvan verwacht wordt dat ze maar 48 uur moeten 
blijven, overplaatsen naar een gewone afdeling om ruimte 
te creëren.”

Hoe ziet de toekomst eruit voor de acute geneeskunde 
binnen jullie vakgroep interne geneeskunde?
Ted: “Als we konden klonen, dan zouden we meteen drie 
Noortjes klonen! We hebben echter allemaal clusters binnen 

de vakgroep. Dus als je aan de oncologen vraagt: ‘Wat voor 
internist wil je erbij?’, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen: 
‘Een oncoloog.’ Ik vind dat een extra internist acute genees-
kunde/infectioloog heel goed binnen onze vakgroep zou 
kunnen passen.”

Hebben jullie nog tips voor collega’s?
Ted: “Gewoon een internist acute geneeskunde aannemen. 
De oncologen, diabetologen en andere subspecialisten 
binnen je vakgroep kunnen dan gewoon poli doen. En tegen 
andere opleiders zou ik willen zeggen dat een internist acute 
geneeskunde ook een aanwinst is voor de opleidingsgroep. 
Noortje heeft het palet van de opleiding uitgebreid en steekt 
veel tijd in directe supervisie en scenariotrainingen.”

De juiste diagnostiek op het juiste moment en 
de juiste zorg op de juiste plaats

Melanie van Pelt-Sprangers heeft recent haar opleiding tot internist acute geneeskunde in 
het Erasmus MC afgerond. Sinds begin 2016 werkt ze in het Admiraal de Ruijter Ziekenhuis 
in Goes. 

Hoe was de acute geneeskunde voor je komst in het 
Admiraal de Ruijter Ziekenhuis geregeld?
Het ziekenhuis is ontstaan uit een fusie tussen de ziekenhui-
zen van Goes, Vlissingen en Zierikzee. Sinds 2011 is er een 

afdeling acute opname (AOA) op de locatie in Goes omdat 
de gehele acute zorg op deze locatie geconcentreerd is. De 
dienstdoende internist liep in die tijd visite op de AOA. Dat 
kon elke dag een andere internist zijn. 

Hoe was het om direct vanuit je opleiding in een 
ziekenhuis te gaan werken waar je de enige antegraad 
opgeleide internist acute geneeskunde bent?
Het was een hele sprong om vanuit een academische omge-
ving in een ziekenhuis te gaan werken zonder opleiding tot 
specialist. Terwijl juist in het laatste jaar van mijn opleiding 
de nadruk lag op het superviseren van andere assistenten in 
opleiding. Nu doe ik veel op de AOA zelf en sta ik dichterbij 
de patiënt dan in de laatste fase van mijn opleiding. Ik merk 
dat door het ontbreken van de tussenkomst van arts-assis-
tenten het werk vaak sneller en efficiënter verloopt. 

Sluit de opleiding tot internist acute geneeskunde wel 
aan bij de praktijk?
Jazeker, in de praktijk werk ik drie dagen per week op de AOA. 
Dat komt erop neer dat ik ’s ochtends om half 9 de dienstte-
lefoon op zak neem, waarmee ik de gehele dag bereikbaar 
ben voor overleg. De huisartsen bellen mij laagdrempelig. 
Soms is het voor een simpele vraag en soms wordt de patiënt 
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verwezen naar de SEH of de spoedpoli. Daarna begin ik de dag 
op de AOA. De AOA vind ik hét werkterrein voor de internist 
acute geneeskunde. Dit is waar ik voor ben opgeleid. Er zijn 
veel acute beslismomenten: welke diagnostiek, waarom en 
wanneer, wie gaat naar huis, wie moet doorstromen richting 
het beddenhuis? Daarnaast heeft Goes een drukke SEH en 
level 2 IC voor de hele regio Zeeland, waar 24/7 interne patiën-
ten kunnen worden gepresenteerd. Kortom, een walhalla voor 
de internist acute geneeskunde. 
Ook doe ik twee dagdelen per week spoedpoli. Deze polikli-
niek is voor patiënten die een probleem hebben dat op korte 
termijn geanalyseerd moet worden. Zo zie ik diverse ziekte-
beelden vanuit de hele interne geneeskunde voorbijkomen. 
Op deze manier blijf ik ook internist-generalist. 

Hoeveel bedden heeft de AOA van het Admiraal de Ruijter?
Er zijn in totaal 54 bedden. Bijna alle specialismen van het 
ziekenhuis nemen via de AOA op. Alleen de kindergenees-
kunde en neurochirurgie zijn niet vertegenwoordigd.

Hoe zien je werkzaamheden eruit op de AOA?
Elke ochtend begint met een visiteronde van 9 tot 12 uur. 
Hierin wordt de patiënt eerst op papier besproken met de 
verantwoordelijk verpleegkundige. Ik loop de medicatie 
door, vraag lab aan voor de volgende dag, order beeldvor-
mende diagnostiek en bepaal wie er naar huis gaat of opge-
nomen moet worden. Daarna doe ik samen met de verpleeg-
kundige de ronde langs het bed. 
Om 15.00 uur is er nog een korte visiteronde waarbij ik 
langs de patiënten loop die ik overdag heb opgenomen. Ook 
bezoek ik patiënten die uitslagen van onderzoeken verwach-
ten en beoordeel ik de meest zieke mensen opnieuw.
Er liggen gemiddeld 8 à 10 interne en MDL-patiënten op de 
AOA opgenomen, maar er zijn ook dagen dat er 20 patiën-
ten liggen. 
Patiënten liggen in principe maximaal 48 uur op de AOA. Ze 
worden soms eerder overgeplaatst naar een gewone afdeling 
als verwacht wordt dat ze langer opgenomen moeten blijven. 

Wat zijn de voordelen van de AOA?
Het is een veilige omgeving voor acuut zieke patiënten. Er 
werken namelijk zeer adequate, speciaal opgeleide ver-
pleegkundigen. Iedere verpleegkundige is zich ervan bewust 
dat er heel kwetsbare mensen op de AOA liggen, die goed 
gecontroleerd moeten worden. Vanwege een iets ruimere 
verpleegkundige bezetting heb ik meer ogen en oren om de 
patiënt te observeren dan op een reguliere verpleegafdeling.
Een ander voordeel is dat alles kan op elk moment. Patiënten 
hebben voorrang bij het verrichten van aanvullende onder-
zoeken. Hierdoor kan de diagnose vaak vlot worden gesteld 
en zo kan de behandeling snel worden gestart. Kortom, de 
juiste diagnostiek op het juiste moment en de juiste zorg op 
de juiste plaats.

Zijn er ook nadelen te noemen van de AOA?
De meeste patiënten liggen met zijn vijven op een kamer, 
waardoor de privacy in het gedrang komt. Het is ook een 

dynamische en daardoor soms drukke omgeving. Dat is 
vooral voor ouderen nadelig. Door samenwerking met  
geriaters, gespecialiseerde verpleegkundigen en transfer-
verpleegkundigen wordt geprobeerd om ondanks alle 
drukte toch de juiste zorg voor de oudere patiënt te leveren.
Een ander nadeel is dat er geen ‘eigen’ kamers zijn. Interne 
patiënten kunnen zodoende verspreid over meerdere 
kamers op de AOA liggen, waardoor de visite soms wat 
minder efficiënt is. 

Hoe is de taakverdeling tussen jou en de SEH-artsen?
De 9 SEH-artsen werken in een pool zodat zij de SEH 24/7 
samen met een grote groep anios-SEH bezetten. Tot 17 uur 
heeft de (acuut) internist de supervisie op de SEH. Daarna 
neemt de dienstdoende internist het over. Ook in de avond 
en nacht wordt elke patiënt met de dienstdoende internist 
telefonisch overlegd. Overdag zijn er 2 tot 3 SEH-artsen, een 
aantal anios-SEH (waaronder huisartsen in opleiding) op de 
SEH. Iedere patiënt die wordt gepresenteerd voor de interne 
geneeskunde of MDL-ziekten wordt eerst door een SEH- of 
poortarts gezien. Daarna wordt met mij overlegd. Ik ben 
altijd in de gelegenheid om iedere patiënt zelf te beoordelen 
en direct na opname zie ik de patiënt op de AOA. De patiën-
ten die overdag vanaf de SEH ontslagen worden, worden ook 
door mij gezien.

Hebben de andere internisten meer tijd gekregen?
Inderdaad, mijn collega’s hebben nu meer tijd voor poli-
klinische werkzaamheden, organisatorische taken of ver-
richtingen. Mijn collega’s hebben met mij nu ook een vast 
aanspreekpunt voor de acute zorg. Zo’n vast aanspreek-
punt is ook voor huisartsen van belang voor een goede 
samenwerking. 

Is het de bedoeling dat men een vaste internist acute 
geneeskunde gaat aannemen in Goes?
Het Erasmus MC en het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis 
hebben recent een verregaande samenwerking aangekon-
digd. In het kader van deze samenwerking ben ik tijdelijk in 
Goes aangesteld. Wellicht leidt deze samenwerking tot een 
vaste plek voor een internist acute geneeskunde.

Op de spoedpoli zie ik diverse 
ziektebeelden vanuit de 
hele interne geneeskunde 
voorbijkomen.
Op deze manier blijf ik ook 
internist-generalist
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