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Op 6 november 2017 kwam de focusgroep acute cardiologie voor de 3 e keer dit jaar bij
elkaar. Het belangrijkste agendapunt tijdens deze vergadering was de
capaciteitsproblematiek binnen de cardiologische spoedzorg. Hieronder zijn een aantal
punten uit de vergadering uitgelicht.
Stops

Het totaal aantal stops dat is afgekondigd in het Acuut Zorgportaal (AZP) in de regio is in
2017 weer gestegen ten opzichte van het aantal stops over dezelfde periode in 2016. De
EHH/CCU stops zijn een grote component van het totaal aantal stops. Met name in
Amsterdam is het capaciteitsprobleem aan de orde, maar ook buiten de stad neemt de
drukte steeds verder toe.
Sinds de zomer van 2017 wordt in het AZP ook de reden voor het afkondigen van een stop
geregistreerd. Gebrek aan ‘Doorstroming in huis’ blijkt de belangrijkste factor voor het
afkondigen van een EHH/CCU stop.
Binnenkort zal overigens binnen het Acuut Zorgportaal de ‘EHH/CCU’ worden gesplitst in
‘EHH’ en ‘CCU’ apart.
Spreiding en beperking instroom

Er is aanvullend een analyse gedaan naar het aantal momenten dat er meerdere centra
tegelijkertijd een stop hebben afgekondigd. Dit aantal momenten neemt de afgelopen jaren
steeds verder toe. Het lijkt er wel op dat betere spreiding vanuit de drukste centra naar de
minder drukke centra bij kan dragen aan het verminderen van de problematiek.
In werkgroepverband zal met behulp van cardiologen verkend worden of er handvatten te
creëren zijn voor huisartsen en ambulancepersoneel, met als doel de instroom naar
EHH/CCU afdelingen te optimaliseren en pre-hospitaal te komen tot betere spreiding.
Daarnaast zal de focusgroep met aandacht een trial in Zwolle volgen, waarbij
ambulancepersoneel pre-hospitaal triageert door middel van de HEART-score en een
troponinetest. Bij een lage HEART-score in combinatie met een negatieve troponine worden
patiënten niet naar het ziekenhuis vervoerd.
Maatregelen per centrum om het aantal stops te verminderen

In veel centra wordt het huisartsensein nu opgenomen door een specialist in plaats van
(zoals voorheen) een arts-assistent.
In het Amstelland Ziekenhuis heeft de Acute Opname Afdeling ervoor gezorgd dat de
doorstroom een stuk versneld is.
In het MC Slotervaart worden laagcomplexe patiënten minder intensief behandeld. Ze
worden gemonitord zonder dat dit extra inzet van personeel kost.
Alle centra geven aan dat er veel te winnen valt door het leggen van focus op de doorstroom
van patiënten. Dit weegt echter niet op tegen de tekorten aan gespecialiseerd
verpleegkundigen die overal spelen.

De volgende focusgroep bijeenkomst zal plaatsvinden in het voorjaar van 2018.

