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Samenvatting 

Inleiding 

Het acuut myocard infarct (MI) en het ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) worden allebei 

veroorzaakt door afsluiting van één of meerdere bloedvaten. Bij beide aandoeningen ligt de primaire 

focus van de behandeling in de acute fase op het zo spoedig mogelijk herstellen van de bloedstroom 

naar het orgaan. In Nederland is een percutane coronaire interventie (PCI) de behandeling van eerste 

keus die ook het meest voorkomt bij patiënten met een MI. Behandeling van eerste keus bij een 

ischemisch CVA is intraveneuze trombolyse met alteplase (recombinant tissue plasminogen activator 

(rt-PA)). Hoe sneller de behandeling plaatsvindt, hoe beter de resultaten zijn. Voordat de patiënt met 

een MI voor behandeling in het ziekenhuis op de coronary care unit (CCU) of een patiënt met CVA op 

de stroke unit terecht komt, is er vaak al contact geweest met een of meerdere zorgaanbieders voor 

triage, diagnostisch onderzoek en behandeling. De zorgaanbieders zijn onderdeel van de acute 

zorgketen, welke kan bestaan uit de huisarts, huisartsenpost (HAP), ambulancedienst, spoedeisende 

hulp (SEH) en CCU of stroke unit. Patiënten waarvan in het ziekenhuis nog moet worden vastgesteld 

of zij een MI of ischemisch CVA hebben krijgen in de zorgketen vaak een werkdiagnose ‘verdenking 

Acuut Coronair Syndroom’ of ‘verdenking CVA’. Om PCI of trombolyse zo spoedig mogelijk te kunnen 

uitvoeren, is het essentieel dat de patiënt op de meest optimale manier de acute zorgketen 

doorloopt. Voor patiënten met MI en CVA is het van groot belang dat ze zo spoedig mogelijk 

gediagnosticeerd worden en voor een passende behandeling bij de juiste zorgaanbieder terecht 

komen. Om dit te bereiken is een optimaal gebruik en efficiënt functioneren van de acute zorgketen 

essentieel. Om te kunnen bepalen of er vertragingen of knelpunten in de acute zorgketen aanwezig 

zijn, is het nodig om een goed beeld te krijgen van het functioneren van de keten. Dat was voor het 

uitvoeren van de MICK-studie nog onvoldoende bekend. 

De overheid heeft aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de opdracht gegeven om in de 

focusgroepen de acute zorgketens MI en CVA te monitoren en optimaliseren. De ‘Myocard Infarct en 

Cerebrovasculair Accident Keten (MICK) studie’ is opgezet vanuit deze focusgroepen om inzicht te 

krijgen in het gebruik en functioneren van de acute zorgketens voor deze patiënten in de regio 

Twente en Oost Achterhoek (Euregio). 

 

Doel van de MICK-studie 

Het doel van de MICK-studie is om inzicht te krijgen in 1) de omstandigheden waaronder de eerste 

klachten bij patiënten met een verdenking acuut coronair syndroom (ACS) en een verdenking CVA 

optreden, 2) met hoeveel en met welke zorgaanbieders de patiënten na start van de klachten 

contact zoeken, 3) de doorstroomtijden uitgesplitst naar keteningang en naar de meest 

voorkomende acute zorgketen, 4) de door-to-balloon tijd voor patiënten met een ST-elevatie 

myocard infarct (STEMI) en de door-to-needle tijd voor patiënten met ischemisch CVA en als laatste 

5) de omstandigheden en kenmerken die samenhangen met eventuele vertragingen in de keten.
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Methoden 

De MICK-studie is opgezet als een prospectief observationeel onderzoek waarbij patiënten met 

verdenking Acuut Coronair Syndroom (ACS) of verdenking Cerebrovasculair Accident (CVA) van 18 

jaar en ouder zijn geïncludeerd over twee perioden van in totaal 18 weken in de Euregio. Een deel 

van de patiënten met verdenking ACS is gediagnosticeerd met een MI en een deel van de patiënten 

met verdenking CVA is gediagnosticeerd met ischemisch CVA. Patiënten werden door 

verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van alle vier CCU’s en drie stroke units in de regio 

gevraagd deel te nemen aan de studie. Gegevens werden verzameld via een vragenlijst en aangevuld 

met gegevens uit de ziekenhuisregistratie. Het betreft gegevens omtrent tijdstip waarop en 

omstandigheden waaronder klachten begonnen, tijdstip van ondernomen actie, opnametijd en 

einddiagnose. Vervolgens vulden de afdelingen en instellingen (huisarts, HAP, ambulancedienst, SEH) 

waar de patiënt contact mee heeft gehad een digitale vragenlijst in aan de hand van gegevens in de 

registraties of patiëntendossiers. Deze vragenlijsten van de ketenpartners hadden voornamelijk 

betrekking op tijdstippen van (telefonisch) contact. 

 

Resultaten 

In de MICK-studie zijn 202 patiënten met een verdenking ACS geïncludeerd op de CCU. De 

gemiddelde leeftijd was 63,3 jaar (SD 13,1) en 65,8% was man. Tevens zijn er 239 patiënten met een 

verdenking CVA geïncludeerd op de stroke unit, die in totaal 243 keer waren opgenomen op de 

stroke unit. De gemiddelde leeftijd van deze patiënten was 69,9 jaar (SD 12,9) en 49,8% was man. 

 

Driekwart van alle patiënten met verdenking ACS of CVA was thuis toen de klachten begonnen en de 

helft was in het gezelschap van een partner. Meer dan 40% van alle patiënten met verdenking ACS 

die op de CCU zijn opgenomen, wachtte langer dan 6 uur alvorens contact op te nemen met een 

zorgaanbieder, en ruim 30% van alle patiënten met verdenking CVA die op de stroke unit zijn 

opgenomen, wachtte langer dan 4 uur. Als er eenmaal contact is geweest met een zorgaanbieder, 

werd 46% van de patiënten met verdenking ACS binnen 90 minuten opgenomen op de CCU en 77,2% 

van patiënten met verdenking CVA arriveerde binnen 4 uur op de SEH. Voor CVA patiënten is dan nog 

minimaal 30 minuten in het ziekenhuis zelf over, om trombolyse binnen 4,5 uur na eerste 

verschijnselen te laten plaatsvinden. 

 

Iets meer dan 80% van alle patiënten met verdenking ACS nam als eerste contact op met de huisarts 

of HAP, in vergelijking met 72% van alle patiënten met verdenking CVA. Na contact met de huisarts 

werd in ongeveer de helft van de gevallen de ambulance ingeschakeld, terwijl na contact met de 

huisartsenpost in een groter deel van de patiënten de ambulance werd ingeschakeld (79,7% 

verdenking ACS, 63,6% verdenking CVA).  

 

Patiënten doorliepen veel verschillende acute zorgketens alvorens zij op de CCU of stroke unit 

terecht kwamen. In een aanzienlijk deel waren prehospitaal twee of meer zorgaanbieders betrokken 

(56,0% van de patiënten met verdenking ACS, 39,9% van de patiënten met verdenking CVA). Er is wel 

een aantal veel voorkomende zorgketens. Zo kwam een kwart van de patiënten met verdenking ACS 

via de zorgketen ‘HAP-ambulance‘ (25,2%) op de CCU terecht en nog eens een kwart via de 
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zorgketen ‘huisarts-ambulance’ (24,3%). Zo kwam ook bijna een kwart van de patiënten met 

verdenking CVA via de zorgketen ‘ambulance-SEH’ (23,9%) op de stroke unit terecht en een 

vergelijkbaar percentage (22,6%) via de zorgketen ‘huisarts-SEH’ of via de zorgketen ‘huisarts-

ambulance-SEH’ (22,6%) en 14,4% via de keten ‘HAP-ambulance-SEH’.  

De doorstroomtijden van de patiënten hangen samen met de keteningang en met de soort keten die 

de patiënten doorliepen. Als een patiënt als eerste contact opnam met de huisarts duurde het langer 

alvorens de patiënt in het ziekenhuis werd opgenomen (mediane tijd tussen actie en opname CCU 

voor ACS 124 min, en tot aankomst SEH voor CVA 150 min) dan wanneer de patiënt contact opnam 

met de HAP (ACS 80 min, CVA 99 min). Rechtstreeks contact opnemen met de ambulancedienst 

leidde tot de kortste mediane tijd tussen actie en opname op de CCU voor ACS (60 min) of aankomst 

SEH voor CVA (54 min).  

Een zelfde beeld komt naar voren als naar de doorstroomtijden van de gehele acute zorgketen 

gekeken wordt. De tijdsduur tussen ondernemen van actie en opname op de CCU voor ACS patiënten 

was langer voor de ketens ‘HAP-ambulance' (80 min) en ‘huisarts-ambulance’ (100 min) dan voor de 

zorgketen ‘ambulance’ (60 min). Ook een groter deel van de patiënten bereikte binnen 90 minuten 

de CCU als zij rechtstreeks met de ambulance vervoerd werden (87%), ten opzichte van 56,9% via de 

zorgketen ‘HAP-ambulance’ en 39,6% via ‘huisarts-ambulance’.  

De tijdsduur tussen ondernemen van actie en aankomst op de SEH voor CVA patiënten gaf een 

vergelijkbaar beeld. De zorgketen ‘ambulance-SEH’ (54 min) duurt het kortst, gevolgd door de keten 

‘HAP-ambulance-SEH’ (99 min) en de zorgketen ‘huisarts-SEH’ (238 min). Het grootste deel van de 

patiënten dat binnen 4 uur na het ondernemen van actie op de SEH aankwam is via de keten 

‘ambulance-SEH’ (90,8%) gekomen, gevolgd door de keten ‘huisarts-ambulance-SEH (74%), ‘HAP-

ambulance-SEH’ (88,2%) en ‘huisarts-SEH’ (52,0%). De ambulance speelde een belangrijke rol in de 

zorgketens. Deze verleende zorg aan 69% van alle patiënten met verdenking ACS, ten opzichte van 

64% van patiënten met verdenking CVA. 

 

Van de 202 patiënten met een verdenking ACS hadden 39 patiënten een ST-Elevatie Myocard Infarct 

(STEMI). De mediane door-to-balloon tijd van 27 STEMI patiënten die een primaire PCI in MST 

hebben ondergaan bedroeg 50 minuten. Voor 63,0% van de patiënten was de door-to-balloon tijd 

korter dan 90 minuten. Van de 243 patiënten met een verdenking CVA hadden 182 patiënten een 

einddiagnose ischemisch CVA. Van deze 182 patiënten zijn 31 patiënten getrombolyseerd (17%). De 

mediane door-to-needle tijd bedroeg 43 minuten. Trombolyse vond binnen 4,5 uur na het ontstaan 

van klachten plaats voor 93,6% van getrombolyseerde patiënten. Voor 62 van de 151 (41,1 %) niet-

getrombolyseerde patiënten bedroeg de tijd tussen klachten en aankomst SEH minder dan 4 uur. Van 

deze 62 kregen er 24 klachten vóór 9:00 uur in de ochtend (‘overnight sleep CVA’). Mogelijk hadden 

de overige patiënten een contra-indicatie voor trombolyse. 

 

De doorstroomtijden door de acute zorgketen lijken deels samen te hangen met de omstandigheden 

en de kenmerken van de patiënten. De doorstroomtijden hangen samen met de ernst van de CVA. 

Patiënten met een hoge score (NIHSS≥5) (ernstigere uitval) zochten sneller medische professionele 

hulp dan patiënten met een lagere score (NIHSS<5) (p=0,08).  

Het grootste deel van de patiënten met verdenking ACS zocht op de maandag voor het eerst 

medische professionele hulp (27,2%), terwijl dit over de rest van de week gelijk verdeeld is (11,4% tot 

13,9%). De piek op maandag was voor de keteningang huisarts hoger (35,8%). Ook het grootste deel 
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van de patiënten met verdenking CVA zocht op maandag hulp (21,4%) ten opzichte van 11,9% tot 

14,8% op andere dagen van de week. Ook hier gold dat de piek op maandag voor de huisarts het 

hoogst was (27,7%). Echter, de doorstroomtijden waren op maandag niet extreem veel langer dan op 

andere dagen van de week. 

Verder is onderzocht of geslacht en leeftijd samenhangen met de doorstroomtijden. Hoewel de 

doorstroomtijden van vrouwen met verdenking ACS wat langer lijken dan de doorstroomtijden van 

mannen met verdenking ACS, vooral met betrekking tot optreden klachten en ondernemen van actie 

(verschil 85 min), zijn deze verschillen niet statistisch significant. De doorstroomtijden voor vrouwen 

met verdenking CVA lijken juist wat korter dan de doorstroomtijden van mannen, maar niet 

significant verschillend. Leeftijd lijkt samen te hangen met een aantal doorstroomtijden, maar ook 

hier was geen enkel verschil significant. Er was geen samenhang tussen de plaats op het moment van 

start van de klachten, de aanwezigheid van andere personen op het moment van start van de 

klachten en de persoon die besloot om over te gaan tot actie en de tijd tussen ontstaan klachten en 

ondernemen van actie. 

 

 

Conclusie en Discussie 

Patiënten met verdenking ACS of CVA doorlopen veel verschillende acute zorgketens alvorens zij op 

de CCU of stroke unit terecht komen. In een groot deel zijn prehospitaal twee of meer 

zorgaanbieders betrokken en dat vraagt om een goede afstemming en samenwerking. De tijd tussen 

optreden van de klachten en opname duurt erg lang. Een aanzienlijk deel van deze lange 

doorstroomtijd wordt veroorzaakt doordat patiënten lang wachten met actie ondernemen. Tot nog 

toe hebben interventies met als doel het reduceren van dit patient delay tot teleurstellende 

resultaten geleidt. De aandacht richt zich dan ook op het traject erna. Als er eenmaal contact is 

geweest met een zorgaanbieder, wordt bijna de helft van de patiënten met verdenking ACS binnen 

90 minuten opgenomen op de CCU en driekwart van de patiënten met verdenking CVA arriveert 

binnen 4 uur op de SEH. Mogelijk dat dit deel van de totale doorstroomtijd bekort zou kunnen 

worden. Zo blijkt dat de doorstroomtijden van de patiënten samenhangen met de keteningang en 

met de soort keten die de patiënten doorlopen. Rechtstreeks contact opnemen met de 

ambulancedienst leidt tot de kortste tijd tussen actie en opname. Zodra er als eerste contact wordt 

opgenomen met de HAP of een huisarts worden deze tijden langer. Er kunnen allerlei redenen ten 

grondslag liggen aan de soms lange doorstroomtijden, naast het feit dat de patiënten zelf lang 

wachten met het ondernemen van actie en dit een groot deel van de totale doorstroomtijd bepaalt. 

Het ligt voor de hand dat de ervaren ernst van de klachten, het tijdstip waarop deze ontstaan of logistieke 

redenen invloed hebben. Deze redenen zijn in dit onderzoek niet uitgebreid onderzocht en de MICK-

studie geeft geen verklaring voor de verschillen. Zo is ook niet duidelijk waarom patiënten kiezen 

voor een bepaalde keteningang. De MICK-studie richtte zich echter niet op achterliggende redenen 

voor een lange doorstroomtijd en het waarom van de keuze van de patiënt. Een vervolgonderzoek 

zou hier inzicht in kunnen geven en aanknopingspunten kunnen bieden voor het verkorten van de 

tijd tussen ondernemen van actie en opname in het ziekenhuis. 
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Lijst met gebruikte afkortingen{ TC "Lijst met gebruikte afkortingen" \f C \l "1" } 

ACS  acuut coronair syndroom 

CCU  coronary care unit 

CVA  cerebrovasculair accident 

ECG  electrocardiogram 

ESC  European Society of Cardiology 

HAP  huisartsenpost 

MI   myocard infarct 

NIHSS  National Institutes of Health Stroke Scale 

Non-STEMI non ST-elevatie myocard infarct 

PCI  percutane coronaire interventie 

rt-PA  recombinant tissue – plasminogeen activator 

sd   standaard deviatie 

SEH  spoedeisende hulp 

STEMI  ST-elevatie myocard infarct 
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1 Inleiding 

Het acuut myocard infarct (MI) en het ischemisch cerebrovasculair accident (CVA) worden allebei 

veroorzaakt door afsluiting van één of meerdere bloedvaten. Zuurstoftekort leidt vervolgens tot 

schade aan respectievelijk het myocard en hersenweefsel met functieverlies tot gevolg. Per jaar 

maken ongeveer 33.000 personen een eerste MI door, en ongeveer 44.000 personen worden in het 

ziekenhuis opgenomen met een CVA1. Bij beide aandoeningen ligt de primaire focus van de 

behandeling in de acute fase op het zo spoedig mogelijk herstellen van de bloedstroom naar het 

orgaan2. Bij een acuut MI is dit mogelijk via farmacotherapie (trombolyse) en via mechanische 

interventie. In Nederland is een percutane coronaire interventie (PCI) de behandeling van eerste 

keus die ook het meest voorkomt. Hierbij wordt het bloedvat met behulp van een ballon geopend 

(‘dotteren’). Vaak wordt hierbij een stent geplaatst. Behandeling van eerste keus bij een ischemisch 

CVA is intraveneuze trombolyse met alteplase (recombinant tissue plasminogen activator (rt-PA))3. 

De mogelijkheid van intra-arteriële trombolyse en mechanische tromboectomie wordt momenteel in 

een trial onderzocht4. Bij zowel PCI als bij trombolyse is het van groot belang dat deze zo spoedig 

mogelijk na de start van de klachten plaatsvindt om zoveel mogelijk weefselschade te voorkomen. 

PCI dient overwogen te worden voor elke patiënt die zich binnen 12 uur na de start van ischemische 

symptomen en met persisterende ST-elevatie op het ECG presenteert (STEMI patiënt). Echter, 

primaire PCI dient bij voorkeur binnen 90 minuten na het eerste medische contact te worden 

uitgevoerd5. Voor het ischemisch CVA geldt dat de prognose van patiënten verbetert wanneer de 

trombolyse zo spoedig mogelijk na start van de klachten is toegediend. In de CBO richtlijn Beroerte 

2008 wordt beschreven dat ook toediening van rt-PA tussen 3 en 4,5 uur tot een verbeterde klinische 

uitkomst leidt3 6. In de AHA/ASA richtlijnen 2013 wordt aanbevolen patiënten binnen 4,5 uur na 

ontstaan klachten te behandelen met rt-PA7. In het rapport van Zichtbare Zorg Ziekenhuizen wordt in 

2011 al als voorwaarde gesteld dat trombolyse binnen 4,5 uur na eerste verschijnselen plaatsvindt8 

en deze tijdslimiet wordt in Nederland inmiddels ook gehanteerd. Zeer recente studies zien zelfs 

mogelijkheden om het interval verder te vergroten naar 6 uur9. Het is in elk geval van groot belang 

dat het tijdstip waarop de klachten begonnen betrouwbaar is vastgesteld.  

 

Om inzicht te krijgen of de voorgeschreven richtlijnen nageleefd worden en zo de kwaliteit van de 

acute zorgketen in kaart te brengen heeft de Nederlandse overheid een set prestatie-indicatoren 

voor de spoedeisende zorg opgesteld10. In deze set zijn ook prestatie-indicatoren opgesteld voor de 

behandeling van MI en CVA. De belangrijkste hiervan zijn door-to-balloon tijd (tijd van aankomst 

patiënt in het ziekenhuis tot start PCI) en door-to-needle tijd (tijd van aankomst patiënt in het 

ziekenhuis tot start trombolyse). In februari is een rapport ‘Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg’ 

uitgekomen opgesteld door de Zorgverzekeraars Nederland met andere Kritische Prestatie 

Indicatoren11.  

 

PCI wordt uitgevoerd in de catheterisatie-kamer van een PCI centrum, welke gelieerd is aan een CCU 

of eerste hart hulp, en trombolyse op de stroke unit. Waar drie ziekenhuizen in de regio (MST 

Enschede, ZGT Almelo en SKB Winterswijk) de mogelijkheid hebben om trombolyse uit te voeren, 

heeft alleen MST de faciliteiten om PCI's uit te voeren. Voordat de patiënt met een MI op de CCU of 

een patiënt met CVA op stroke unit terecht komt, is er vaak al contact geweest met een of meerdere 

zorgaanbieders voor triage, diagnostisch onderzoek en behandeling. De zorgaanbieders zijn 

onderdeel van de acute zorgketen, welke kan bestaan uit de huisarts, huisartsenpost (HAP), 
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ambulancedienst, spoedeisende hulp (SEH) en CCU of stroke unit. Patiënten waarvan in het 

ziekenhuis nog moet worden vastgesteld of zij een MI of ischemisch CVA hebben krijgen in de 

zorgketen vaak een werkdiagnose ‘verdenking Acuut Coronair Syndroom’ (ACS: STEMI, non-STEMI of 

onstabiele angina pectoris) of ‘verdenking CVA’ (herseninfarct of hersenbloeding).  

Om PCI of trombolyse zo spoedig mogelijk te kunnen uitvoeren, is het essentieel dat de patiënt op de 

meest optimale manier de acute zorgketen doorloopt. Hierbij is het van belang om te weten met 

welke en hoeveel zorgaanbieders in de keten de patiënt contact heeft gehad na de start van de 

klachten. Ook zijn de doorstroomtijden in de verschillende zorgketens van belang. Hierbij is 

onderscheid te maken tussen de prehospitale fase en de hospitale fase. De prehospitale fase beslaat 

het tijdsinterval van start van de klachten tot aan de deur van het ziekenhuis. De hospitale fase 

beslaat het tijdsinterval dat hierop volgt en loopt in dit onderzoek tot aan opname op de CCU of tot 

aan opname op de stroke unit. Ook zijn voor patiënten met een STEMI die in aanmerking komen voor 

een PCI de door-to-balloon tijd en voor patiënten met een ischemisch CVA die in aanmerking komen 

voor trombolyse de door-to-needle tijd van belang. 

 

De overheid heeft aan het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) de opdracht gegeven om in de 

focusgroepen de acute zorgketens MI en CVA te monitoren en optimaliseren. Bureau Acute Zorg 

Euregio heeft eerder het onderzoek "Acute pijn op de borst in kaart" uitgevoerd 12. Dit was een 

deelonderzoek van het project "Beschrijving van acute zorgvraag en acuut zorgaanbod in regio 

Twente en Oost Achterhoek"13 en had als doel inzicht te krijgen in de zorgketens die patiënten met 

acute pijn op de borst doorlopen. Via de HAP’s in de regio werden 50 patiënten geïdentificeerd, 

waarvan de helft geclassificeerd werd als spoed. Deze patiënten doorliepen negen verschillende 

zorgketens, en in 66% van de gevallen waren meer dan twee zorgaanbieders betrokken. Verder bleek 

dat de zorgaanbieders vanuit eigen perspectief een goed informatiesysteem en betrouwbare 

registratie hebben. Echter, herkomst, bestemming, zorgvraag en urgentie waren door de 

verschillende instellingen niet consistent geregistreerd. Doorstroomtijden vanaf het eerste contact 

tussen patiënt en huisarts tot aan PCI konden dan ook niet nauwkeurig worden vastgesteld, 

waardoor niet inzichtelijk kon worden gemaakt of voldaan werd aan de prestatie-indicatoren voor 

MI. Verder was het onderzoek beperkt doordat alleen patiënten via de HAP geïdentificeerd konden 

worden. Niet alle patiënten zullen zich met klachten bij de HAP melden waardoor de overige acute 

zorgketens niet in beeld zijn gekomen. Hoewel dit onderzoek dus nuttige informatie heeft 

opgeleverd, is de acute zorgketen met betrekking tot de gevolgde trajecten en doorstroomtijden nog 

niet volledig in kaart gebracht. Voor patiënten met CVA is de beschikbare informatie nog beperkter. 

Door verbetering van de registratie en het verzamelen van aanvullende gegevens lijkt het nu wel 

mogelijk om de acute zorgketens voor MI en CVA te analyseren. 

 

Samengevat, om zoveel mogelijk weefselschade te voorkomen is het voor patiënten met MI en CVA 

van groot belang dat ze zo spoedig mogelijk gediagnosticeerd worden en voor een passende 

behandeling bij de juiste zorgaanbieder terecht komen. Om dit te bereiken is een optimaal gebruik 

en efficiënt functioneren van de acute zorgketen essentieel. Om te kunnen bepalen of er knelpunten 

en/of vertragingen in de acute zorgketen aanwezig zijn, is het nodig om een goed beeld te krijgen 

van de keten zoals die op dit moment functioneert. Dat was voor het uitvoeren van de MICK-studie 

nog onvoldoende bekend. Met deze kennis is het uiteindelijk mogelijk om aanbevelingen te doen om 

de acute zorgketen te optimaliseren en de kwaliteit van het zorgproces te verbeteren in termen van 
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gezondheidswinst (minder schade aan de hartspier of hersenen), patiënttevredenheid en 

doelmatigheid en een betere onderlinge samenwerking.  

In deze studie zal de focus daarom liggen op de volgende onderzoeksvragen: 

 Wat zijn de kenmerken van de patiënten in de acute zorgketen? 

 Onder welke omstandigheden treden de eerste klachten op? 

 Met hoeveel en welke zorgaanbieders hebben de patiënten na start van de klachten contact 

gezocht en gehad? 

 Wat zijn de doorstroomtijden van de patiënten  

 als totale groep? 

 uitgesplitst naar keteningang? 

 uitgesplitst naar de meest doorlopen acute zorgketens? 

 Wat is de door-to-balloon tijd voor patiënten met een STEMI? 

 Wat is de door-to-needle tijd voor patiënten met ischemisch CVA? 

 Welke omstandigheden en kenmerken van de patiënt hangen samen met eventuele 

vertragingen in de keten? 
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2 Onderzoeksmethoden 

2.1 Opzet 

 

De MICK-studie is opgezet als een prospectief observationeel onderzoek waarbij patiënten met een 

verdenking Acuut Coronair Syndroom (ACS) of een verdenking Cerebrovasculair Accident (CVA) zijn 

geïncludeerd over twee perioden in de regio Twente en Oost Achterhoek. De eerste inclusieperiode 

van 10 weken vond plaats van 14 mei 2012 00:00 tot en met 22 juli 2012 23:59. Vanwege het 

tegenvallende aantal geïncludeerde patiënten is besloten een tweede inclusieperiode toe te voegen. 

Tussen beide perioden heeft er een inclusiestop plaatsgevonden in verband met de regionale 

zomervakantie. De tweede inclusieperiode liep van 3 september 2012 00:00 tot en met 28 oktober 

2012 23:59.  

 

 

2.2 Onderzoekspopulatie 

 

De MICK-studie heeft zich gericht op twee patiëntenpopulaties:  

 

 Patiënten met verdenking Acuut Coronair Syndroom (ACS): patiënten van 18 jaar en ouder die 

opgenomen werden met een werkdiagnose ACS op de coronary care units van MST Enschede, 

ZGT Almelo, ZGT Hengelo en SKB Winterswijk.  

 

 Patiënten met verdenking Cerebrovasculair Accident (CVA): patiënten van 18 jaar en ouder die 

opgenomen werden met een werkdiagnose CVA op de stroke units van MST Enschede, ZGT 

Almelo en SKB Winterswijk.  

 

Voorafgaand aan de studie is geschat hoeveel patiënten geïncludeerd konden worden. Er werd 

geschat dat er totaal in de vier ziekenhuizen in de regio per week gemiddeld 70 patiënten met een 

werkdiagnose ACS opgenomen zouden worden. Over een totale periode van 18 weken zouden 

maximaal 1260 patiënten geïncludeerd kunnen worden. Voor patiënten met een verdenking CVA lag 

het geschatte aantal opnames op 25 per week. Dit komt neer op een maximaal aantal van 450 

patiënten dat over een periode van 18 weken geïncludeerd zou moeten kunnen worden. Deze 

inschattingen houden nog geen rekening met het wel of niet kunnen of willen deelnemen van de 

patiënt aan de studie.  

 

 

2.3 Dataverzameling 

 

Patiënten werden door verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten geïncludeerd op de CCU’s 

en stroke units van de deelnemende ziekenhuizen. Alle patiënten werden voor deelname zowel 

mondeling als schriftelijk geïnformeerd over de doelstellingen en het verloop van de MICK-studie. 

Het onderzoek is als niet WMO-plichtig beoordeeld door de Medisch Ethische Toetsingscommissie 

Twente. Wel is door alle deelnemende patiënten een toestemmingsverklaring ondertekend. Hiermee 

gaf de patiënt aan dat hij/zij goed geïnformeerd was over het onderzoek en daarnaast werd 

toestemming gegeven voor het opvragen van gegevens uit de registraties van de verschillende 
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afdelingen in ziekenhuizen en instellingen waar de patiënt contact mee heeft gehad in de periode 

voor ziekenhuisopname. 

 

Na toestemming voor deelname, werd door de verpleegkundige en patiënt gezamenlijk een papieren 

vragenlijst ingevuld op de stroke unit of CCU. Het eerste deel van deze vragenlijst was voor patiënten 

met een verdenking CVA en ACS hetzelfde, hierin werd de patiënt gevraagd naar het tijdstip waarop 

en de omstandigheden waaronder de klachten begonnen. Ook werd gevraagd op welk tijdstip er 

actie werd ondernomen en met welke hulpverleners de patiënt contact had gehad. Het tweede deel 

van de vragenlijst werd aan de hand van de ziekenhuisregistratie door de verpleegkundige ingevuld. 

De vragen in dit deel richtten zich op opnametijd om doorstroomtijden te kunnen berekenen, en 

einddiagnose. Dit deel van de vragenlijst was specifiek opgesteld voor CVA of ACS. 

 

Een onderzoeker van de Universiteit Twente haalde de vragenlijsten wekelijks op bij de deelnemende 

afdelingen. Op basis van de gegevens die zijn verzameld met de vraag “Heeft een van de volgende 

hulpverleners u gesproken of gezien”, werd vervolgens een digitale vragenlijst gestuurd naar alle 

afdelingen en instellingen (SEH, HAP, ambulancedienst en huisarts) van de acute zorgketen waarmee 

de patiënt contact had gehad. Deze methode bleek niet helemaal betrouwbaar te zijn. Zo bleek 

bijvoorbeeld een patiënt die aangaf op de HAP te zijn geweest, in werkelijkheid op de SEH te zijn 

geweest en andersom. Ook andere verwisselingen waren mogelijk. Daarom werd in een later 

stadium van de studie besloten om voor elke deelnemende patiënt bij alle afdelingen en instellingen 

(met uitzondering van de huisartsen) van de acute zorgketen in de regio te informeren of er rondom 

de opnamedatum contact was geweest. De vragenlijsten voor de ketenpartners hadden voornamelijk 

betrekking op tijdstippen van (telefonisch) contact om doorstroomtijden te kunnen berekenen en 

werden aan de hand van de registraties van de instellingen ingevuld.  

 

Alle ambulancediensten, HAP’s, SEH’s, CCU’s en stroke units uit de regio Twente en Oost Achterhoek 

hebben gegevens over patiënten aangeleverd. De twee huisartsenkringen uit de regio 

ondersteunden de MICK-studie. De huisartsen die niet reageerden, ontvingen een reminder. Van alle 

patiënten hebben er 216 aangegeven contact met de huisarts te hebben gehad. Van 91 (41,1%) van 

hen vulde de huisarts een vragenlijst in. Een overzicht van alle deelnemende instellingen en 

medewerkers is weergegeven in Bijlage 1. 

 

 

2.4 Dataverwerking en statistische analyse 

 

De gegevens uit de vragenlijsten die ingevuld zijn op de stroke units en CCU’s werden na ontvangst 

handmatig ingevoerd in MS Access. Waar mogelijk, zijn eventuele ontbrekende gegevens op het 

tweede deel van de vragenlijst bij de betreffende ziekenhuisafdelingen opgevraagd. 

De gegevens uit de registraties van de SEH, HAP en huisarts werden door de daarvoor 

verantwoordelijke personen ingevoerd in de online vragenlijst. Uitzondering daarop is de SEH van 

MST, deze leverde papieren SEH-formulieren aan. De onderzoeker vulde met behulp van deze 

gegevens uit MST de digitale vragenlijst in voor de betreffende patiënten. Enkele huisartsen hebben 

de vragenlijst op papier ingevuld, ook deze gegevens zijn later door de onderzoeker ingevuld in de 

online vragenlijst. De ambulancediensten leverden ritformulieren aan, hiervan zijn de benodigde 
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gegevens ingevoerd in MS Access. De online ingevoerde gegevens konden in de vorm van een Excel-

file geïmporteerd worden in SPSS versie 20. Met behulp van dit statistische software programma 

werden de data verwerkt, gekoppeld en geanalyseerd. 

Aan de hand van de aangeleverde tijdstippen zijn de doorstroomtijden in minuten berekend. De 

tijden zijn niet normaal verdeeld en worden daarom weergegeven als de mediaan en wordt het 5e - 

en 95e-percentiel gegeven. Het 95e-percentiel geeft aan dat 95% van de patiënten een waarde heeft 

lager of gelijk aan de waarde van het 95e-percentiel. Voor het 5e-percentiel geldt hetzelfde, 5% van 

de patiënten heeft een waarde lager of gelijk aan de waarde van het 5e-percentiel. Indien het 95e 

percentiel niet berekend kon worden door een laag aantal is het 90e percentiel aangehouden. Indien 

ook dat laatste niet weergegeven kon worden is er geen bovenste percentiel weergegeven. 

Verschillen tussen twee groepen zijn getoetst met een Mann-Whitney U test en tussen meer dan 

twee groepen door middel van de Kruskal-Wallis test. Verschillen tussen categoriale waarden zijn 

getoetst door middel van de Chi-kwadraat test. Een verschil werd statistisch significant beschouwd 

bij een p-waarde < 0,05.  

In het rapport is gebruik gemaakt van afrondingen op 1 decimaal. Hierdoor is het mogelijk dat kolom- 

of rijtotalen niet precies op 100% uitkomen. Onder de tabellen worden eventuele ontbrekende 

waarden (missings) genoemd.  

 

2.5 Definities en kenmerken 

 

Klacht-actie 

Dit tijdsinterval is gedefinieerd als de tijd van start van de klachten (volgens de patiënt) tot het 

tijdstip waarop door de patiënt of een bijstander besloten werd tot actie over te gaan. 

 

Actie-opname CCU (verdenking ACS) 

Dit tijdsinterval is gedefinieerd als de tijd vanaf het moment waarop besloten werd tot actie over te 

gaan tot opname op de CCU. Wat betreft de tijd van opname, voor patiënten met een verdenking 

ACS is hierbij uitgegaan van het tijdstip dat door de verpleegkundige aan de hand van de 

ziekenhuisregistraties op de vragenlijst genoteerd is bij "datum en tijd opname CCU".  

 

Actie-opname SEH (verdenking CVA) 

Voor de patiënten met een verdenking CVA was het tijdstip van opname op de stroke unit niet in alle 

ziekenhuizen hetzelfde gedefinieerd. Om een en dezelfde maat te gebruiken in alle ziekenhuizen is er 

voor gekozen om het tijdstip van aankomst op de SEH te nemen. 

 

Klacht-opname CCU / SEH 

Het tijdsinterval klacht-opname is gedefinieerd als de tijd vanaf de start van de klachten (volgens de 

patiënt) tot de uiteindelijke opname op de CCU of aankomst op de SEH. Hierbij geldt hetzelfde voor 

de tijd van opname op de CCU en SEH zoals hierboven bij actie-opname beschreven is. 
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Door-to-balloon tijd 

Dit is gedefinieerd als de tijd van aankomst in het ziekenhuis tot aan het tijdstip start primaire PCI 

behandeling (tijdstip aanprikken). In de regio vinden PCI’s alleen plaats in MST. Tijdstip start PCI is 

gehaald uit het formulier ‘registratie prestatie-indicatoren ACS’. Omdat patiënten met een 

verdenking ACS in het merendeel van de gevallen via de CCU het ziekenhuis binnenkomen is de tijd 

van aankomst gedefinieerd als de opnametijd op de CCU, zoals deze in de registratiesystemen X-care 

of Chipsoft vermeld staan. Als tijd van aankomst is voor patiënten die via SEH van het ziekenhuis 

binnen zijn gekomen ook tijd aankomst op SEH meegenomen in ‘Door SEH-to-balloon tijd’. 

 

Door-to-needle tijd 

Dit is gedefinieerd als de tijd van aankomst van de patiënt in het ziekenhuis tot het starten van de 

trombolyse. Voor de starttijd van trombolyse is aangehouden het tijdstip van de bolus rt-PA. Voor 

zeven patiënten waarvoor dit tijdstip ontbrak is datum toedienen rt-PA aangehouden. Omdat 

patiënten met een verdenking CVA in het merendeel van de gevallen via de SEH het ziekenhuis 

binnenkomen is de tijd van aankomst gedefinieerd als de aankomsttijd op de SEH. 
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3 Resultaten 

 

3.1 Patiënten 

 

In totaal hebben 441 patiënten deelgenomen aan de MICK-studie, hiervan hadden 202 patiënten een 

verdenking ACS en 239 patiënten een verdenking CVA. Vier patiënten met een verdenking CVA zijn in 

de periode van 14 mei tot en met 22 juli en in de periode van 3 september tot en met 28 oktober 

2012 twee keer opgenomen met een verdenking CVA en hebben daardoor ook twee keer de 

vragenlijst ingevuld. Het totaal aantal opnames over 18 weken was 445 en lag dus hoger dan het 

aantal geïncludeerde patiënten. Het ging hierbij 202 keer om een opname met verdenking ACS, 

waarvan 82 in MST, 45 in ZGT Almelo, 66 in ZGT Hengelo en 9 in SKB. Daarnaast ging het 243 keer om 

een opname met verdenking CVA, waarvan 141 in MST, 71 in ZGT Almelo en 31 in SKB. Het aantal 

geïncludeerde opnames per ziekenhuis is weergegeven in Figuur 1. 
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Figuur 1 Het aantal opnames geïncludeerd in de MICK-studie en het totaal aantal opnames per ziekenhuis 

 

 

Tijdens de eerste inclusieperiode lag het aantal geïncludeerde opnames hoger dan tijdens de tweede 

inclusieperiode. In de eerste periode is er 144 keer een patiënt met verdenking ACS geïncludeerd en 

in de tweede periode 58 keer. Voor patiënten met een verdenking CVA liggen deze aantallen iets 

dichter bij elkaar, namelijk 144 in de eerste periode en 99 in de tweede periode. 
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3.2 Karakteristieken van de geïncludeerde patiënten 

 

Van de 202 patiënten die opgenomen zijn met verdenking ACS, zijn er 133 (65,8%) man en 69 (34,2%) 

vrouw (Tabel 1). De gemiddelde leeftijd van deze patiënten was 63,3 jaar (standaard deviatie (SD) 

13,1). Van de 239 patiënten die opgenomen zijn met verdenking CVA, zijn er 119 (49,8%) man en 120 

(50,2%) vrouw. De gemiddelde leeftijd in deze groep patiënten was 69,9 jaar (SD 12,9).  

 

 

Tabel 1 Karakteristieken van alle geïncludeerde patiënten (MICK) en van het totaal aantal opnames in de 
ziekenhuizen gedurende de inclusieperiode (Totaal) 

 ACS - MICK ACS - Totaal CVA - MICK CVA - Totaal 

Aantal 202 980 239 653 
Man 133 (65,8%) 658 (67,1%) 118 (49,8%) 157 (49,9%) 
Leeftijd (jaren) 63,3 (13,1) 65,9 (12,7) 69,9 (12,9)1 70,0 (12,6)2 

STEMI 39 (19,3%) 288 (29,4%) n.v.t n.v.t. 
Ischemisch CVA n.v.t. n.v.t. 182 (74,6%) 470 (72%) 
1 2 missing. 2 Berekend zonder de opnames van stroke unit MST (deze specifieke gegevens niet opgevraagd). 

 

 

3.3 De in de MICK-studie geïncludeerde opnames in vergelijking tot het totaal aantal opnames in 

de ziekenhuizen 

 

Omdat het totaal aantal geïncludeerde opnames in de studie afweek van het geschatte aantal 

opnames, is er gekeken hoeveel patiënten met een verdenking ACS of CVA gedurende de 

inclusieperiode in totaal op de vier CCU’s en op de drie stroke units zijn opgenomen. Hierbij is 

gebruik gemaakt van DBC-codes zoals deze in de ziekenhuizen zijn geregistreerd. Voor ACS zijn alle 

opnames met de codes 203 (angina pectoris, onstabiel), 204 (ST elevatie myocard infarct (STEMI)) en 

205 (non ST elevatie myocard infarct (non-STEMI)) opgevraagd, voor CVA waren dit alle opnames 

met de codes 1111 (onbloedige beroerte), 1112 (TIA) en 1102 (intracerebrale bloeding).  

 

Het totaal aantal opnames voor onstabiele angina pectoris, STEMI of non-STEMI gedurende de 

inclusieperiode was 980 (Tabel 1). Het geschatte aantal opnames over de twee inclusieperioden van 

in totaal 18 weken was 1260 en is overschat. De geslachtsverdeling en de gemiddelde leeftijd in de 

MICK-studie en de totale ACS-groep zijn vergelijkbaar (zie Tabel 1). Het percentage STEMI’s in de 

MICK-studie (19,3%) lag echter lager dan in de totale groep (29,4%). 

 

In totaal zijn er door de deelnemende stroke units gedurende de inclusieperiode 653 patiënten 

opgenomen met een TIA of een CVA. Dit aantal lag hoger dan het geschatte aantal van 450 

gedurende 18 weken. Ook hier zijn de geslachtsverdeling en de gemiddelde leeftijd in de MICK-studie 

en totale CVA-groep vergelijkbaar. Het percentage ischemische CVA’s in de MICK-studie (74,6%) 

komt ook overeen met het percentage in de totale groep (72%).  
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3.4 Einddiagnoses 

 

Van de 202 patiënten met verdenking ACS hadden 39 (19,3%) patiënten een STEMI (Tabel 2). Van 

deze 39 patiënten hebben 32 (82,0%) patiënten een primaire PCI ondergaan (zie 3.10).  

Van de overige zeven patiënten, nam één patiënt (man 53 jaar) 40 dagen na het ontstaan van de 

klachten contact op met de HAP. Hij werd na een consult naar huis gestuurd met het advies bij 

blijvende klachten contact op te nemen met de huisarts. 22 Dagen later onderging hij een CABG. Vier 

van de overige zes patiënten ondernamen actie als de klachten al meer dan 12 uur bestaan. Het ECG 

beeld en de klinische criteria van de overige twee patiënten waren onvoldoende om een PCI uit te 

voeren. 

 

Van de 243 patiënten met een verdenking CVA hadden 182 (74.9%) patiënten een einddiagnose 

ischemisch CVA (Tabel 3). Van deze 182 patiënten zijn 31 (17,0%) patiënten getrombolyseerd (zie 

3.10). Van de 151 niet-getrombolyseerde patiënten bedroeg de tijd tussen klachten en aankomst SEH 

voor 89 (58,9%) patiënten 4 uur of meer. Van de overige 62 (41,1%) patiënten die wel binnen 4 uur 

op de SEH aankwamen kregen er 24 klachten vóór 9:00 uur in de ochtend (‘overnight sleep CVA’) en 

38 patiënten kregen de klachten later op de dag. 

 

 

 

Tabel 2 Einddiagnoses van 202 patiënten met verdenking ACS 

Einddiagnose Aantal Percentage 

STEMI 39 19,3% 
Non-STEMI 42 20,8% 
Onstabiele angina pectoris 46 22,8% 
Aspecifieke thoracale klachten 56 27,7% 
Overig 19 9,4% 
Totaal 202 100% 

 

 

 

Tabel 3 Einddiagnoses van 243 patiënten met verdenking CVA 

Einddiagnose Aantal Percentage 

TIA 18 7,4% 
Ischemisch CVA 182 74,9% 
Hemorragisch CVA 19 7,8% 
Overig 24 9,9% 
Totaal 243 100% 
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In de groep patiënten met verdenking ACS zijn er 19 (9,4%) patiënten die een einddiagnose hebben 

die niet onder te verdelen is in één van de andere categorieën. De meest voorkomende 

einddiagnoses in de categorie ‘overig’ zijn hypertensie, costo myalgie, atrium fibrilleren, gastro-

intestinaal, of 'geen diagnose mogelijk, oesophagus' (Tabel 4).   

 

 

Tabel 4 Einddiagnoses in de categorie "overig" bij patiënten met verdenking ACS 

Einddiagnose “overig” Aantal Percentage 

Hypertensie 4 21,1% 
Costo myalgie 3 15,8% 
Atrium fibrilleren 2 10,5% 
Gastro-intestinaal 2 10,5% 
Geen diagnose, mogelijk oesophagus 2 10,5% 
Klepafwijking 1 5,3% 
Onwelwording 1 5,3% 
Paroxysmaal smal complex tachycardie 1 5,3% 
Pericarditis 1 5,3% 
Stress 1 5,3% 
Vasovagaal collaps 1 5,3% 
Totaal 19 100% 

 

Van de patiënten met verdenking CVA is het aantal einddiagnoses in de categorie “overig” 24 (9,9%). 

De meest voorkomende einddiagnoses in de categorie ‘overig’ zijn perifere vertigo en functioneel 

beeld (Tabel 5). 

 

Tabel 5 Einddiagnoses in de categorie "overig" bij patiënten met verdenking CVA 

Einddiagnose “overig” Aantal Percentage 

Perifere vertigo 6 25,1% 
Functioneel beeld 4 16,7% 
Alcohol intoxicatie  1 4,2% 
Atypisch migraine aura 1 4,2% 
Bloeding in tumor  1 4,2% 
Dystone tremor 1 4,2% 
Epileptisch insult  1 4,2% 
Hypotensie  1 4,2% 
Miller Fisher 1 4,2% 
Near collapse neiging 1 4,2% 
Passagère misselijkheid e.c.i. 1 4,2% 
Peroneus neuropathie door gewichtsverlies 1 4,2% 
Toename pre-existente uitval door koorts  1 4,2% 
Transient global amnesia 1 4,2% 
Ulnaropathie  1 4,2% 
Verslechtering bij een urineweg infectie  1 4,2% 
Totaal 24 100% 
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3.5 Omstandigheden patiënt ten tijde van start van de klachten 

 

Van de 202 patiënten met verdenking ACS, waren 146 (72,3%) patiënten thuis toen de klachten 

begonnen, 110 (54,5%) patiënten waren in het gezelschap van een partner, en 112 (57,4%) patiënten 

besloten zelf om tot actie over te gaan (Tabel 6). 

 

Tabel 6 Omstandigheden ten tijde van start van de klachten van 202 patiënten met een verdenking ACS 

 Aantal Percentage 

Waar was u toen u klachten kreeg?   
Thuis 146 72,3% 
Bij anderen op bezoek 9 4,5% 
In een openbare ruimte 47 23,3% 
Wie was bij u toen u klachten kreeg?   
Niemand 59 29,2% 
Partner 110 54,5% 
Familie, vrienden of kennissen 23 11,4% 
Overig 10 5,0% 
Wie besloot over te gaan tot actie? 1   
Patiënt zelf 112 57,4% 
Partner 47 24,1% 
Familie, vrienden of kennissen 17 8,7% 
Iemand anders in de omgeving 19 9,7% 
1 7 missings   

 

Van 243 patiënten met verdenking CVA, waren 188 (77,7%) patiënten thuis toen de klachten 
begonnen, 116 (48,1%) patiënten waren in het gezelschap van een partner, en 69 (28,4%) patiënten 
besloten zelf om tot actie over te gaan (Tabel 7).  

 

Tabel 7 Omstandigheden ten tijde van start van de klachten van 243 patiënten met een verdenking CVA 

 Aantal Percentage 

Waar was u toen u klachten kreeg? 1   
Thuis 188 77,7% 
Bij anderen op bezoek 15 6,2% 
In een openbare ruimte 39 16,1% 
Wie was bij u toen u klachten kreeg? 2   
Niemand 69 28,6% 
Partner 116 48,1% 
Familie, vrienden of kennissen 35 14,5% 
Overig 21 8,7% 
Wie besloot over te gaan tot actie?    
Patiënt zelf 69 28,4% 
Partner 80 32,9% 
Familie, vrienden of kennissen 57 23,5% 
Iemand anders in de omgeving 37 15,2% 
1 1 missing, 2 2 missings 

 



Eindrapport MICK-studie - 04-09-2013  23 

 

Van de 201 patiënten met verdenking ACS gaven er 50 aan klachten in de ochtend te krijgen (29,9%) 

(Tabel 8). Een kleiner percentage kreeg in de middag (23,9%), avond (21,3%) en nacht (24,9%) 

klachten. Echter, het moment waarop een patiënt zelf of een bijstander actie ondernam door contact 

op te nemen met een zorgaanbieder laat een extreme piek in de ochtend zien. Bijna 45% (44,6%) 

ondernam in de ochtend actie, tegenover 26,7% in de middag, en 14,4% in de avond en 14,4% in de 

nacht.   

Patiënten met verdenking CVA laten een ander klachtenpatroon zien. Van de 243 patiënten hadden 

er 95 klachten in ochtend (39,1%) en een vergelijkbaar percentage (43,2%) ondernam in die ochtend 

ook actie. Ook het klachtenpatroon over de rest van de dag is vergelijkbaar met het dagdeel waarop 

actie werd ondernomen. Zie ook Figuur 2 voor een grafische weergave. 

Tabel 8 Dagdeel waarin patiënten de eerste klachten kregen (Klacht) en waarop besloten werd om over te gaan 
tot actie (Actie) 

Dagdeel ACS - Klacht ACS - Actie CVA - Klacht CVA - Actie 

Nacht (0:00-05:59) 50 (24,9%) 29 (14,4%) 28 (11,5%) 21 (8,6%) 
Ochtend (06:00-11:59) 60 (29,9%) 90 (44,6%) 95 (39,1%) 105 (43,2%) 
Middag (12:00-17:59) 48 (23,9%) 54 (26,7%) 76 (31,3%) 75 (30,9%) 
Avond (18:00-23:59) 43 (21,3%) 29 (14,4%) 44 (18,1%) 42 (17,3%) 
Totaal 201 (100%)1 202 (100%) 243 (100%) 243 (100%) 
1 1 missing 

 

Figuur 2 Dagdeel waarin patiënten de eerste klachten kregen (klacht) en waarop besloten werd om over te 

gaan tot actie (actie) grafisch weergegeven, met op de y-as percentage van totaal aantal patiënten. 
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3.6 Acute Zorgketen verdenking ACS 

 

Patiënten met verdenking ACS kwamen via verschillende acute zorgketens op de CCU terecht. De 

meeste patiënten namen als eerste contact op (ingang) met de huisarts (96 van de 202, 47,5%) of 

met de HAP (69 van de 202, 34,2%) (totaal 165 van de 202, 81,6%) (figuur 3). Opvallend is dat slechts 

27 (13,4%) patiënten rechtstreeks contact opnamen met de ambulancedienst. Vier (2,0%) patiënten 

gingen zelf naar de SEH en 6 (3,0%) naar de CCU, zonder tussenkomst van een andere zorgaanbieder.  

 

Ongeveer de helft van alle patiënten (50 van de 96, 52,1%) die als eerste contact opnamen met de 

huisarts, werd vervolgens met de ambulance vervoerd en een kwart (27 van de 96, 28,1%) ging 

rechtstreeks met eigen vervoer naar de CCU (Tabel 9). Van alle 69 patiënten die als eerste contact 

opnamen met de HAP werden 55 (79,7%) met de ambulance vervoerd en 12 (17,4%) gingen 

rechtstreeks naar de CCU. Slechts één patiënt die via de huisarts met de ambulance vervoerd werd 

ging eerst naar de SEH en daarna naar de CCU. Ditzelfde geldt voor vier patiënten die eerst contact 

hadden met de HAP. Van alle 140 patiënten die in totaal door de ambulance vervoerd werden, 

gingen er 133 (95,0%) naar de CCU en zeven (5,0%) naar de SEH. De SEH ontving 20 patiënten 

alvorens deze naar de CCU door te sturen. Vier patiënten waren afkomstig van de huisarts, vijf van de 

HAP, zeven van de ambulance en vier (zelfverwijzers) kwamen zelf rechtstreeks naar de SEH. Bijlage 2 

geeft de informatie uit Figuur 3 op een iets andere wijze weer. 

 

 
Figuur 3 Verdeling van 202 patiënten met verdenking ACS over de acute zorgketen 
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Ook gingen er 27 patiënten rechtstreeks van de huisarts, met eigen vervoer, naar de CCU. Van de 

patiënten waren er 15 man (55,6%) en de gemiddelde leeftijd was 64,2 jaar (SD 13,8). De tijd tussen 

ontstaan van de klacht en het ondernemen van actie door de patiënt bedroeg voor zeven patiënten 

minder dan 90 minuten, voor één patiënt 240 minuten en voor 18 patiënten meer dan 11 uur. Van 

één patiënt was dit onbekend.  

Van deze 27 patiënten hadden 16 (59,3%) patiënten een einddiagnose ACS, 4 (14,8%) STEMI, 4 

(14,8%) non-STEMI, 8 (29,6%) Instabiele angina pectoris. Zes (22,2%) patiënten hadden een 

einddiagnose aspecifieke thoracale klachten en bij vijf (18,5%) patiënten viel de diagnose in de 

categorie 'overig'. Voor drie van de vier STEMI patiënten was de tijd tussen ontstaan klacht en 

ondernemen van actie minder dan 60 minuten. Alle vier de STEMI patiënten ondergingen een PCI. De 

tijd tussen het ondernemen van actie en PCI bedroeg 2:30 uur, 3 uur, 5:15 uur en meer dan 6 uur.  

 

Tabel 9 Acute zorgketens voor 202 patiënten met verdenking ACS die op de CCU werden opgenomen 

Keten Aantal Percentage 

HAP → ambulance 51 25,2% 
Huisarts → ambulance 49 24,3% 
Huisarts 27 13,4% 
Ambulance 25 12,4% 
HAP 12 5,9% 
Huisarts/HAP → ambulance 8 4,0% 
Zelfverwijzer 6 3,0% 
SEH 4 2,0% 
Huisarts → SEH 4 2,0% 
Huisarts/HAP 4 2,0% 
HAP → ambulance → SEH 4 2,0% 
HA/HAP → SEH 3 1,5% 
Ambulance → SEH 2 1,0% 
HAP → SEH 2 1,0% 
Huisarts → ambulance → SEH 1 0,5% 
Totaal 202 100% 
HAP = huisartsenpost, SEH = spoedeisende hulp, Huisarts/HAP = patiënt heeft contact gehad met huisarts en HAP, 
volgorde onbekend. 

 

 

De 202 patiënten met verdenking ACS doorliepen 15 verschillende zorgketens (Tabel 9). De ene 

patiënt had vóór opname in het ziekenhuis contact met één zorgaanbieder (39,2%), terwijl een 

andere patiënt contact heeft gehad met twee of drie zorgaanbieders (56,0%). Driekwart van de 

patiënten (75,3%) doorliep de vier meest voorkomende zorgketens. Een kwart van de patiënten 

(25,2%) kwam via de zorgketen 'HAP-ambulance' op de CCU terecht en een kwart (24,3%) via de 

zorgketen 'huisarts-ambulance'. Ongeveer 13% (13,4%) ging rechtstreeks van de huisarts naar de 

CCU en 12,4% ging rechtstreeks met de ambulance naar de CCU zonder tussenkomst van een andere 

zorgaanbieder. De ambulance speelde in veel ketens een rol en werd voor 140 van de 202 (69%) 

patiënten ingeschakeld. 
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3.7 Acute Zorgketen verdenking CVA  

 

Patiënten met verdenking CVA kwamen ook via verschillende acute zorgketens op de stroke unit 

terecht. De meeste patiënten namen als eerste contact op (ingang) met de huisarts (120 van de 243, 

49,4%). Ongeveer een kwart nam rechtstreeks contact op met de HAP (55 van de 243, 22,6%) en een 

kwart met de ambulancedienst (59 van de 243, 24,3%) (Figuur 4). Negen patiënten gingen zelf naar 

de SEH, zonder tussenkomst van een andere zorgaanbieder.  

Ongeveer de helft van alle patiënten (55 van de 120, 45,8%) die als eerste contact opnam met de 

huisarts, werd vervolgens met de ambulance vervoerd en de andere helft (55 van de 120, 45,8%) ging 

met eigen vervoer naar de SEH (Tabel 10). Van alle 55 patiënten die als eerste contact opnamen met 

de HAP werden 35 (63,6%) met de ambulance vervoerd en 20 (36,4%) gingen zelf naar de SEH. 

Vrijwel alle 156 patiënten die in totaal door de ambulance vervoerd werden, gingen naar de SEH 

(99,3%). Bijlage 2 geeft de informatie uit Figuur 4 op iets andere wijze weer. 

 

In figuur 4 is te zien dat twee patiënten van de huisarts rechtstreeks naar de stroke unit gingen, en 

één patiënt ging met de ambulance rechtstreeks naar de stroke unit. Deze patiënten vallen op omdat 

patiënten die opgenomen worden op de stroke unit in het algemeen eerst gezien worden op de SEH 

waar (vandaan) een CT scan gemaakt wordt.  

Eén vrouw van 75 jaar was al een aantal maanden opgenomen in een verpleeghuis. Zij wachtte 

slechts 5 minuten voordat er actie werd ondernomen. Er is telefonisch contact geweest met de 

huisarts. Eén man van 78 jaar wachtte meer dan acht dagen. Hij is tijdens een huisartsendienst bij 

visite thuis acuut opgenomen.  

 

Figuur 4 Verdeling van 243 patiënten met een verdenking CVA over de acute zorgketen 
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De patiënt die met de ambulance op de stroke unit is terecht gekomen, was in werkelijkheid eerst 

met hartklachten opgenomen op de eerste hart hulp. Na katheterisatie is de patiënt met een 

verdenking CVA verwezen naar de stroke unit.  

 

Tabel 10 Acute zorgketens voor 243 patiënten met verdenking CVA die op de stroke unit werden opgenomen 

Keten Aantal Percentage 

Ambulance → SEH 58 23,9% 
Huisarts → SEH 55 22,6% 
Huisarts → ambulance → SEH 55 22,6% 
HAP → ambulance → SEH 35 14,4% 
HAP → SEH 20 8,2% 
SEH 9 3,7% 
Huisarts/HAP → ambulance → SEH 7 2,9% 
Huisarts 2 0,8% 
Huisarts/HAP → SEH 1 0,4% 
Ambulance 1 0,4% 
Totaal 243 100% 
HAP = huisartsenpost, SEH = spoedeisende hulp, Huisarts/HAP = patiënt heeft contact gehad met huisarts en HAP, 
volgorde onbekend. 

 

De 243 patiënten met verdenking CVA doorliepen 10 verschillende zorgketens alvorens zij op de 

stroke unit terecht kwamen (Tabel 10). Het overgrote deel had contact met twee of meer 

zorgaanbieders (95,1%). Vóór opname in het ziekenhuis had 39,9% contact met twee zorgaanbieders 

namelijk de huisarts of huisartsenpost én de ambulance. Meer dan 80% van de patiënten (83,5%) 

doorliep de vier meest voorkomende zorgketens. Bijna een kwart van de patiënten (23,9%) kwam via 

de zorgketen 'ambulance-SEH' op de stroke unit terecht en een vergelijkbaar percentage (22,6%) via 

de zorgketen 'huisarts-SEH' of via de zorgketen 'huisarts-ambulance-SEH' (22,6%). Ongeveer 14% 

(14,4%) ging via de 'HAP-ambulance-SEH’ zorgketen naar de stroke unit. De ambulance speelde in 

veel ketens een rol en werd voor 156 van de 243 patiënten (64%) ingeschakeld. 
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3.8 Doorstroomtijden verdenking ACS 

 

De mediane tijd tussen het optreden van klachten en de opname op de CCU van de 202 patiënten 

met verdenking MI bedroeg 385 minuten, dus meer dan 6 uur (Tabel 11). Patiënten bleken vaak lang 

te wachten voordat zij actie ondernamen. Meer dan 40% (40,7%) wachtte langer dan 6 uur. Van alle 

patiënten werd 46% binnen 90 minuten na het ondernemen van actie opgenomen op de CCU. 

Andersom betekent dit dat 54% van de patiënten er langer dan 90 minuten over deed. 

 

Tabel 11 Doorstroomtijden (in minuten) van 202 patiënten met verdenking ACS 

 Klacht-Opname CCU Klacht-actie Actie-opname CCU 

Aantal 1981 1992 1981 

    
Mediaan 
  (5e-95e) 

385  
(70-36446)1 

180  
(5 – 32940)2 

94,5  
(20-4070)1 

    
< 60    5 (2,5%) 64 (32,2%) 49 (24,8%) 
60-89  19 (9,6%) 18 (9,0%) 42 (21,2%) 
90-179  45 (22,7%) 16 (8,0%) 51 (25,7%) 
180-359  24 (12,1%) 20 (10,0%) 20 (10,1%) 
≥ 360 105 (53,0%) 81 (40,7%) 36 (18,2%) 

1 
4 missings, 

2
 3 missings 
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De tijd tussen het optreden van klachten en opname hangt samen met de keteningang. Patiënten die 

als eerste contact opnamen met een ambulancedienst werden relatief snel opgenomen op de CCU 

(Tabel 12). De mediane tijd tussen optreden van de klacht en opname op de CCU bedroeg voor deze 

patiënten 120 minuten, de mediane tijd tussen klacht en ondernemen van actie was 60 minuten, en 

tussen actie en opname 60 minuten. Daarentegen bedroegen deze mediane tijden voor patiënten die 

als eerste contact opnamen met de huisarts: 842 minuten, 690 minuten en 124 minuten. Voor 

patiënten die als eerste met de HAP contact opnamen lagen deze mediane tijden meer in de buurt 

van die van de ambulancedienst dan die van de huisarts. De mediane tijd tussen actie en opname 

was voor de keteningang HAP 80 minuten.  

Het grootste deel (84%) van de patiënten dat als eerste contact opnam met de ambulancedienst 

werd binnen 90 minuten na het ondernemen van actie opgenomen op de CCU, ten opzichte van 

53,6% dat als eerste contact had met de HAP en 31,7% met de huisarts.  

 

Tabel 12 Doorstroomtijden (in minuten) per keteningang voor patiënten met verdenking ACS 

 Zelfverwijzer Ambulance HAP Huisarts Huisarts/HAP 

Aantal (%) 10 (100,0) 27 (100,0) 69 (100,0) 81 (100,0) 15 (100,0) 
      
Klacht-opname 
CCU 

 1  1 2 

Mediaan 4 

  (5e-95e) 
292 
(90-9561) 

120  
(52-45652) 

211  
(72-7924)  

842 
(84-67380) 

1485 
(60-39341) 

      
< 90 0 (  0,0)   7 (28,0) 10 (14,5)   5 (  6,4)   2 (13,3) 
90-239 5 (50,0) 10 (40,0) 28 (40,6) 18 (22,8)   0 (  0,0) 
240-359 0 (  0,0)   0 (  0,0)   3 (  4,3)   4 (  5,0)   1 (  6,7) 
≥ 360 5 (50,0)   8 (32,0) 28 (40,6) 52 (65,8) 11 (73,3) 
      
Klacht-actie    3  
Mediaan 4 

  (5e-95e) 
112  
(0-9372) 

60  
(1-44232) 

120 
(5-7650) 

690 
(15-44342) 

300 
(5-30822) 

      
< 90 5 (50,0) 17 (63,0) 31 (44,9) 24 (30,8) 5 (33,3) 
90-239 1 (10,0)   3 (11,1) 13 (18,8)   5 (  6,4) 0 (  0,0) 
240-359 1 (10,0)   1 (  3,7)   5 (  7,2)   4 (  5,1) 3 (20,0) 
≥ 360 3 (30,0)   6 (22,2) 20 (29,0) 45 (57,7) 7 (46,7) 
      
Actie-opname  
CCU 

 1  1  

Mediaan 4 

  (5e-95e) 
115 
(0-1612) 

60  
(15-226) 

80  
(24-1528) 

124 
(20-9360) 

233 
(18-9723) 

      
< 90 4 (40,0) 21 (84,0) 37 (53,6) 25 (31,7) 4 (26,7) 
90-239 4 (40,0)   3 (12,0) 24 (34,8) 30 (38,0) 4 (26,7) 
240-359 0 (  0,0)   1 (  4,0)   1 (  1,4)   4 (  5,0) 0 (  0,0) 
≥ 360 2 (20,0)   0 (  0,0)   7 (10,1) 20 (25,3) 7 (46,7) 
HAP = huisartsenpost. Huisarts/HAP = patiënt heeft contact gehad met huisarts en HAP, volgorde onbekend. 
 
1 

2 missings, 
2 

1 missing. 
3
 3 missings.  

4 
Alle verschillen tussen keteningangen, Kruskal-Wallis test p<0.05 
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De mediane tijden tussen ondernemen van actie en opname op de CCU hangen niet alleen samen 

met de zorgaanbieder met wie de patiënt als eerste contact opnam. De wijze waarop de patiënt door 

de gehele zorgketen stroomt, bepaalt de tijd tussen ondernemen van actie en opname op de stroke 

unit (Tabel 13). Van de vier meest voorkomende zorgketens, was de mediane tijd tussen actie en 

opname op de CCU het kortst voor de zorgketen 'ambulance' (60 minuten), gevolgd door de 

zorgketen 'HAP-ambulance' (80 minuten), 'huisarts-ambulance' (100 minuten) en de langste mediane 

tijd was voor de zorgketen 'huisarts' (197 minuten). Ditzelfde beeld komt naar voren als gekeken 

wordt naar het percentage patiënten dat binnen 90 minuten na het ondernemen van actie de CCU 

bereikte, respectievelijk 87%, 56,9%, 39,6% en 23,1%.  

 

 

Tabel 13 Doorstroomtijden (in minuten) voor de vier meest gevolgde ketens door patiënten met verdenking 
ACS die op de CCU werden opgenomen. 

 HAP-
ambulance-CCU 

Huisarts-
ambulance-CCU 

Huisarts-CCU Ambulance-CCU 

Aantal (%) 51 (100,0) 49 (100,0) 27 (100,0) 25 (100,0) 
     
Klacht-opname 
CCU 

  1 2 

Mediaan 
  (5e-95e) 

172 
 (74-5264) 

582 
 (84-34032) 

4333 
 (44-1752251) 

120 
 (54-47018) 

     
< 90   7 (13,7)   3 (  6,3)   2 (  7,7)   6 (26,1) 
90-239 23 (45,1) 15 (31,3)   3 (11,5) 10 (43,5) 
240-359   3 (  5,9)   3 (  6,3)   1 (  3,8)   0 (  0,0) 
≥ 360 18 (35,3) 27 (56,3) 20 (76,9)   7 (30,4) 
     
Klacht-actie  2 1  
Mediaan 
  (5e-95e) 

95  
(8-3912) 

495 
 (15-27252) 

1515 
 (7-1741597) 

60 
 (1-45594) 

     
< 90 24 (47,1) 16 (34,0)   7 (26,9) 16 (64,0) 
90-239 10 (19,6)   4 (  8,5)   0 (  0,0)   2 (  8,0) 
240-359   4 (  7,8)   2 (  4,2)   1 (  3,8)   1 (  4,0) 
≥ 360 13 (25,5) 25 (53,2) 18 (69,2)   6 (24,0) 
     
Actie-opname 
CCU 

 1 1 2 

Mediaan 
  (5e-95e) 

80  
(24-2430) 

100 
 (16-2721) 

197 
 (7-25340) 

60 
 (15-121) 

     
< 90 29 (56,9) 19 (39,6)   6 (23,1) 20 (87,0) 
90-239 15 (29,4) 20 (41,7)   9 (34,6)   3 (13,0) 
240-359   1 (  2,0)   1 (  2,1)   1 (  3,8)   0 (  0,0) 
≥ 360   6 (11,8)   8 (16,7) 10 (38,5)   0 (  0,0) 
HAP = huisartsenpost, SEH = spoedeisende hulp. 1 1 missing. 2 2 missing. 
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3.9 Doorstroomtijden verdenking CVA 

 

De mediane tijd tussen het optreden van klachten en aankomst op de SEH van de 243 patiënten met 

verdenking CVA bedroeg 240 minuten (4 uur) (Tabel 14). Patiënten bleken vaak lang te wachten 

voordat zij actie ondernamen. Ruim 30% wachtte langer dan 4 uur. Driekwart van de patiënten 

(77,2%) kwam binnen 4 uur na het ondernemen van actie binnen op de SEH. Andersom betekent dit 

dat bijna een kwart (22,8%) er langer dan 4 uur over deed.  

 

Tabel 14 Doorstroomtijden (in minuten) van 243 patiënten met een verdenking CVA 

 Klacht-
Aankomst 
SEH 

 Klacht-actie  Actie-
aankomst 
SEH 

 

Aantal 2321  2392   2243  
       
Mediaan  
 (5e-95e perc) 

240  

(44-4945) 
 60  

(0– 4199) 
 98  

(25-734) 
 

       
<60 34 (14,6%)  117 (48,8%)  62 (27,7%)  
60-119 40 (17,2%)  25 (10,5%)  69 (30,8%)  
120-179 24 (10,3%) Tot 4 uur:   9 (3,8%) Tot 4 uur: 29 (12,9%) Tot 4 uur: 
180-239 18 (7,8%) 49,9% 13 (5,4%) 68,5% 13 (5,8%) 77,2% 
240-299 13 (5,6%)    6 (2,5%)    8 (3,6%)  
300-359 11 (4,7%)    1 (0,4%)  10 (4,5%)  
≥ 360 92 (39,7%)  69 (28,7%)  33 (14,7%)  

1
 11 missings,

 2 
4 missings, 

3 
19 missings.  
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De tijd tussen het optreden van klachten en aankomst op de SEH hangt samen met de keteningang. 

Patiënten die als eerste contact opnamen met een ambulancedienst arriveerden relatief snel op de 

SEH (Tabel 15). De mediane tijd tussen optreden van de klacht en aankomst op de SEH bedroeg 83 

minuten (84,4% arriveerde < 4 uur), de mediane tijd tussen klacht en ondernemen van actie was 15 

minuten, en tussen actie en aankomst 54 minuten. Daarentegen bedroegen deze mediane tijden 

voor patiënten die als eerste contact opnamen met de huisarts: 390 minuten, 90 minuten en 150 

minuten. Voor patiënten die als eerste met de huisartsenpost contact opnamen lagen de mediane 

tijden tussen die van de keteningang ambulancedienst en huisarts in.  

Meer dan 90% van de patiënten die als eerste contact opnamen met de ambulancedienst kwam 

binnen 4 uur na het ondernemen van actie op de SEH aan, ten opzichte van 87,0% die als eerste 

contact hadden met de HAP en 63,0% met de huisarts. 

 

 

Tabel 15 Doorstroomtijden (in minuten) per keteningang voor patiënten met verdenking CVA 

 Zelfverwijzer Ambulance HAP Huisarts Huisarts/HAP 

Aantal (%) 9 (100,0) 59 (100,0) 55 (100,0) 112 (100,0) 8 (100,0) 
Klacht-
Aankomst SEH 

 1  2  

Mediaan 4 
  (5e-95e) 

308 
(46- ) 

83  
(28-185) 

218  
(49-4068) 

390  
(54-7777) 

241 
(74-  ) 

      
< 60 1 (11,1) 21 (38,3)   5 (   9,2)   7 (  6,7) 0 (  0,0) 
60-239 3 (33,3) 17 (31,0) 26 (47,2) 32 (30,5) 4 (50,0) 
240-359 1 (11,1)   6 (10,9)   3 (   5,4) 13 (12,4) 1 (12,5) 
≥ 360 4 (44,4) 11 (20,0) 21 (38,2) 53 (50,5) 3 (37,5) 
      
Klacht-actie  1 1 1  
Mediaan 4 
  (5e-95e) 

150  
(5-  ) 

15  
(0-1060) 

32,5  
(0-6840) 

90  
(5-7188) 

127,5  
(2-  ) 

      
< 60 2 (22,2) 43 (74,1) 29 (53,7) 39 (35,1) 4 (50,0) 
60-239 3 (33,3)   6 (10,3)   8 (14,8) 29 (26,1) 1 (12,5) 
240-359 1 (11,1)   2 (  3,4)   0 (  0,0)   4 (  3,6) 0 (  0,0) 
≥ 360 3 (33,3)   7 (12,1) 17 (31,5) 39 (35,1) 3 (37,5) 
      
Actie- 
aankomst SEH 

 1 1 3 1 

Mediaan 4 
  (5e-95e) 

93 
(14-  ) 

54 
(19-918) 

99 
(23-1544) 

150 
(42-4310) 

72 
(43-  ) 

      
< 60 3 (33,3) 28 (51,9) 12 (22,2) 16 (16,0) 3 (42,9) 
60-239 4 (44,4) 21 (38,9) 35 (64,8) 47 (47,0) 4 (57,1) 
240-359 0 (  0,0)   1 (  1,9)   2 (3,7) 15 (15,0) 0 (  0,0) 
≥ 360 2 (22,2)   4 (  7,4)   5 (9,3) 22 (22,0) 0 (  0,0) 
HAP = huisartsenpost. Huisarts/HAP = patiënt heeft contact gehad met huisarts en HAP, volgorde onbekend. 
 1 ≤ 5 missing, 2 7 missing, 3 12 missing, 4 Kruskal-Wallis p<0.01 
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De mediane tijden tussen ondernemen van actie en aankomst op de SEH hangen niet alleen samen 

met de zorgaanbieder met wie de patiënt als eerste contact opnam. De wijze waarop de patiënt door 

de gehele zorgketen stroomt bepaalt de tijd tussen ondernemen van actie en aankomst op de SEH 

(Tabel 16). Van de vier meest voorkomende zorgketens, was de mediane tijd tussen actie en 

aankomst op de SEH het kortst voor de zorgketen 'ambulance-SEH' (54 minuten), gevolgd door de 

zorgketen 'HAP-ambulance-SEH' (99 minuten), 'huisarts-ambulance-SEH' (106 minuten), en de 

langste mediane tijd was voor de zorgketen 'huisarts-SEH' (238 minuten). Ditzelfde beeld komt naar 

voren als gekeken wordt naar het percentage patiënten dat binnen 4 uur na het ondernemen van 

actie op de SEH aankwam, respectievelijk 90,8%, 88,2%, 74% en 52%.   

 

Tabel 16 Doorstroomtijden (in minuten) voor de vier meest gevolgde ketens door patiënten met verdenking 
CVA die op de stroke unit werden opgenomen 

 Ambulance-SEH Huisarts-SEH Huisarts-
ambulance-SEH 

HAP-ambulance-
SEH 

Aantal 58 55 55 35 
Klacht-
aankomst SEH  

1
 

1
 

1
  

Mediaan 2 
(5e-95e) 

83 
(28-994) 

781 
(70-12551) 

209 
(47-5360) 

183 
(41-3829) 

     
< 60 21 (38,2)   1 (1,9)   6 (11,5)   5 (14,3) 
60-239 17 (31,0)   9 (17,1) 23 (44,2) 18 (51,4) 
240-359   6 (10,9)   8 (15,1)   5 (9,6)   2 (5,8) 
≥ 360 11 (20,0) 35 (66,0) 18 (34,6) 10 (28,6) 
     
Klacht-actie 

1
  

1
 

1
 

Mediaan 2 
(5e-95e) 

15  
(0-1175) 

195  
(4-5232) 

60  
(4-6923) 

22,50  
(0-13815) 

     
< 60 42 (73,7) 13 (23,6) 25 (46,3) 22 (64,7) 
60-239   6 (10,5) 16 (29,1) 13 (24,1)   4 (11,8) 
240-359   2 (3,5)   2 (3,6)   2 (3,7)   0 (0)  
≥ 360   7 (12,3) 24 (43,6) 14 (25,9)   8 (23,5) 
     
Actie- 
aankomst SEH  

1
 

1
 

1
  

Mediaan 2 
(5e-95e) 

54 
(19-918) 

238 
(45-7663) 

106 
(30-1218) 

99 
(24-1695) 

< 60 28 (51,9)   4 (8,0) 12 (24,0)   7 (20,6) 
60-239 21 (38,9) 22 (44,0) 25 (50,0) 23 (67,6) 
240-359   1 (1,9)   9 (18,0)   6 (12,0)   1 (2,9) 
≥ 360   4 (7,4) 15 (30,0)   7 (14,0)   3 (8,8) 
HAP = huisartsenpost, SEH = spoedeisende hulp. 
 1 ≤ 5 missings, 2 Kruskal-Wallis p<0.001 
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De mediane doorstroomtijd van patiënten met verdenking CVA op de SEH verschilt per ziekenhuis 

van 96 minuten op de SEH in ZGT Almelo tot 165 minuten op de SEH in MST (Tabel 17).  

 

Tabel 17 Doorstroomtijden (van aankomst tot vertrek op de SEH in minuten) op de SEH per 

ziekenhuis van patiënten met verdenking CVA 

 

 SEH 
MST 
 

SEH 
ZGT Almelo 
 

SEH 
SKB 

Totaal 
 

Aantal 137 64 29 2301 

Aankomst SEH-
vertrek SEH 

    

Mediaan  
(5e-95e) 

165 
(33-263) 

96 
(38-221) 

154 
(35-583) 

149 
(37-275) 

     
110 missings, p-waarde Kruskal-Wallis<0.001
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3.10 Doorstroomtijd tot PCI en tot trombolyse 

 

STEMI Patiënten 

 

In totaal hebben 32 STEMI patiënten een primaire PCI ondergaan. Eén 67-jarige man uit het SKB in 

Winterswijk onderging een PCI in Rijnstate Arnhem. Het tijdstip waarop de PCI plaatsvond is 

onbekend. Voor één 41-jarige man bedroeg de tijd tussen ontstaan klachten en het ondergaan van 

een PCI bijna 15 dagen. De tijd tussen ontstaan klachten (maandag) en het ondernemen van actie 

door contact op te nemen met de eigen huisarts (dinsdag) bedroeg 34 uur. Telefonisch gaf de patiënt 

geen klachten door aan de huisarts, waar de patiënt vervolgens een dag later (woensdag) terecht 

kon. Vijf dagen later vindt opname op de CCU in ZGT plaats, en weer negen dagen later vindt een PCI 

plaats. Deze twee patiënten zijn niet meegenomen in de volgende berekeningen. 

 

De mediane tijd tussen het ondernemen van actie en het ondergaan van een PCI bedroeg 132 

minuten voor de overige 30 patiënten die in MST een PCI ondergingen (Tabel 18). Slechts één patiënt 

(3,3%) onderging binnen 90 minuten een PCI. Twaalf patiënten (40,0%) ondergingen binnen 2 uur na 

ondernemen van actie een PCI. De mediane door-to-balloon (door-to-PCI) tijd kon worden berekend 

voor 27 patiënten en bedroeg 50 minuten. Voor 17 van de 27 (63,0%) patiënten was de door-to-

balloon tijd korter dan 90 minuten. 

 

Drie patiënten die een primaire PCI ondergingen, kwamen via de SEH van een ziekenhuis binnen. 

Twee patiënten via de SEH van MST, waarvan ‘door SEH-to-balloon tijd’ voor de ene patiënt 84 

minuten bedroeg en voor de andere patiënt niet berekend kon worden. Eén patiënt kwam via de SEH 

van SKB binnen en de ‘door SEH-to-balloon tijd’ voor deze patiënt bedroeg 156 minuten. 

 

Tabel 178 Tijden (in minuten) tot PCI voor patiënten met een STEMI die primaire PCI hebben ondergaan 

 Klacht-actie Klacht-PCI Actie-PCI Door-to-Balloon 

Aantal 271 30 30 271 
     
Mediaan  
(5e-95e) 

30  
(0-6516) 

222 
 (108-5276) 

132  
(88-516) 

50  
(6-886) 

     
< 60 17 (63%)   0 (0%)   0 (0%) 14 (51,9%) 
60-89   2 (7,4%)   0 (0%)   1 (3,3%)   3 (11,1%) 
90-119   0 (0%)   4 (13,3%) 11 (36,7%)   2 (7,4%) 
120-239   2 (7,4%) 14 (46,7%) 12 (40%)   6 (22,2%) 
240-359   2 (7,4%)   2 (6,7%)   4 (13,3%)   1 (3,7%) 
≥ 360   4 (14,8%) 10 (33,3%)   2 (6,7%)   1 (3,7%) 
1 3 missings 
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Ischemisch CVA 

 

In totaal zijn 31 van de 182 (17,0%) patiënten met een ischemisch CVA getrombolyseerd. De mediane 

tijd tussen het ondernemen van actie en trombolyse bedroeg 92,5 minuten (Tabel 19). Van de 31 

patiënten ontvingen er 29 (93,6%) binnen 4,5 uur (270 minuten) na ontstaan klachten trombolyse, 18 

(58,1%) binnen 2 uur. De mediane door-to-needle tijd bedroeg 43 minuten. Bijna alle patiënten 

(93,1%) ontvingen binnen 90 minuten na binnenkomst in het ziekenhuis trombolyse. 

 

 

Tabel 18 Tijden (in minuten) tot trombolyse voor patiënten met ischemisch CVA die zijn getrombolyseerd 

 Klacht-actie Klacht-trombolyse Actie-trombolyse Door-to-Needle 

Aantal 301 31 31 292 

     
Mediaan  
 (5e-95e) 

10  
(0-101) 

110  
(44-280) 

92,5  
(24-207) 

43  
(23-490) 

     
< 60 26 (86,7%)   3 (9,7%) 7 (22,6%) 26 (89,7%) 
60-89   3 (10%)   9 (29%) 7 (22,6%)   1 (3,4%) 
90-119   0 (0%)   6 (19,4%) 8 (25,8%)   0 (0%) 
120-269   1 (3,3%) 11 (35,5%) 7 (22,6%)   1 (3,4%) 
270-359   0 (0%)   2 (6,5%) 1 (3,2%)   0 (0%) 
≥ 360   0 (0%)   0 (0%) 1 (3,2%)   1 (3,4%) 
1 1 missings, 2 2 missings. 
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3.11 Omstandigheden en kenmerken die mogelijk samenhangen met een vertraagde 

doorstroomtijd 

 

Geslacht 

De doorstroomtijden voor vrouwen met verdenking ACS lijken wat langer dan de doorstroomtijden 

voor mannen met verdenking ACS, echter geen enkel verschil is statistisch significant (Tabel 20). Het 

grootste verschil is in tijd van klacht tot ondernemen van actie. Mediane tijd voor vrouwen is 250 

minuten ten opzichte van 165 minuten bij mannen, een verschil van 85 minuten (p=0.24). 

De doorstroomtijden voor vrouwen met verdenking CVA lijken juist wat korter dan de 

doorstroomtijden van mannen. Opnieuw is echter geen enkel verschil statistisch significant. 

 

Tabel 20 Doorstroomtijden (mediaan in minuten) per geslacht voor patiënten met verdenking ACS of CVA 

 

 ACS CVA 

 Man (n=133) Vrouw (n=69) Man (n=122) Vrouw (n=121) 

 Aantal 
 

mediaan Aantal 
 

mediaan Aantal 
 

mediaan Aantal 
 

mediaan 

Klacht-
opname
* 

1291 380  
 

69 424  
 

1142 281,5 1181 202 

Klacht-
actie 

1321 165  
 

671 250  
 

1201   60 1191   40 

Actie-
opname
* 

1301 80,5  
 

681 109,5  
 

1082 106,5 1162   93 

1 <5 missing, 2 5 tot 10 missing,*voor ACS tot opname CCU, CVA tot opname SEH 
Verschillen in doorstroomtijden tussen man-vrouw Kruskal-Wallis p>0,1 
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Leeftijd 

Voor patiënten met verdenking ACS lijken de doorstroomtijden samen te hangen met leeftijd (Tabel 

21). Op oudere leeftijd (75 jaar of hoger) lijken de doorstroomtijden tussen optreden klacht en 

opname, en tussen optreden klachten en ondernemen actie korter dan voor jongere leeftijdsgroepen 

(<60 jaar, 60 t/m 74 jaar). De tijd tussen actie en opname lijkt echter iets langer. De verschillen zijn 

echter niet significant. 

De doorstroomtijd tussen actie en opname lijken voor patiënten met verdenking CVA op oudere 

leeftijd iets langer dan op jongere leeftijd. Dit verschil is niet statistisch significant. 

 

Tabel 19 Doorstroomtijden (mediaan in minuten) per leeftijdsgroep voor patiënten met verdenking ACS en CVA 

Leeftijdsgroep              ACS Leeftijdsgroep            CVA 
 (jaren) Aantal  Mediaan (jaren) Aantal Mediaan 

Klacht-
opname*  

  Klacht-
opname*  

  

      
<60 75 450 <60 471 185 
60-74 83 1 402 60-74 921 285 
>=75 40 200,5 >=75 902 239,5 
      
Klacht-actie   Klacht-actie   

      
<60 75 270 <60 50 45 
60-74 85 1 180 60-74 95 60 
>=75 39 1   90 >=75 911 30 
      
Actie-opname*   Actie-opname*    

      
<60 75   85 <60 461   95 
60-74 84 1   98 60-74 882   91 
>=75 39 1 105 >=75 872 112 
      
1
 <5 missing, 

2 
5 tot 10 missing, ,*voor ACS tot opname CCU, CVA tot opname SEH 

verschillen in doorstroomtijden tussen leeftijdsgroepen Kruskal-Wallis p>0,2 
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Omstandigheden waarin klachten begonnen 

Voor patiënten met verdenking ACS lijkt de tijd tussen ontstaan klachten en ondernemen van actie 

langer als zij zich in een openbare ruimte bevonden of in de nabijheid van familie, vrienden of 

kennissen (Tabel 22). Voor patiënten met verdenking CVA is dit andersom. Als zij zich in een 

openbare ruimte bevonden of in de nabijheid van familie, vrienden of kennissen was de mediane tijd 

korter. Geen van deze verschillen is echter significant. 

Tabel 20 Doorstroomtijden tussen ontstaan klacht en ondernemen actie en de omstandigheden waarin de 
klachten begonnen voor patiënten met verdenking ACS of CVA 

  ACS  CVA 
 

 Aantal Mediaan Aantal Mediaan 

Waar was u toen u klachten kreeg?      

Thuis 1431 135  1851 60  

Bij anderen op bezoek     9 300   15 30  
In een openbare ruimte   47 360    381 40  

Wie was bij u toen u klachten kreeg?      

Niemand   571 135    681 60  

Partner 1091 180  1131 60  

Familie, vrienden of kennissen   23 315    35 30  

Overig   10 37,5   21 70 

Wie besloot over te gaan tot actie?      

Patiënt zelf 1101 247,5    671 75  

Partner   47 60    80 42,5  

Familie, vrienden of kennissen   17 60    551 35 

Iemand anders in de omgeving   181  37,5    37  60  
1 <5 missing 
Verschillen in doorstroomtijden tussen groepen Kruskal-Wallis p>0,05 

 

NIHSS score van patiënten met verdenking CVA 

 

Van alle 141 patiënten met verdenking CVA opgenomen in MST was een NIHSS score bekend (Tabel 

23). Patiënten met een hoge score (NIHSS>=5) lijken een 30 minuten korter tijdsinterval tussen start 

van de klachten en het ondernemen van actie te hebben dan patiënten met een lagere score 

(NIHSS<5) (p>0,1). 

 
Tabel 21 Tijd tussen klacht en actie voor patiënten met een verdenking CVA met een hoge en lage NIHSS score 

NIHSS Score Aantal Percentage Klacht-actie1 

None (0) 9  6,4% 
60 (2-4158) 

Minor (1-4) 96  68,1% 
Moderate (5-15) 33  23,4% 

30 (0-14277) Moderate to severe (16-20) 2  1,4% 

Severe (21-42) 1  0,7% 
Totaal 141 100%  
1
 verschillen in tijd tussen klacht en actie voor een lage tov hoge score Kruskal-Wallis p>0,1 
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Dag van de week 

 

Het moment waarop patiënten met verdenking ACS medische professionele hulp zoeken blijkt samen 

te hangen met de dag van de week (Tabel 24). Zo zocht het grootste deel van de patiënten (27,2%) 

op de maandag voor het eerst medische hulp, terwijl dit door de rest van de week gelijk verdeeld is 

(11,4% tot 13,9%). Dit beeld blijkt voor de keteningang huisarts nog extremer te zijn: 35,8% van alle 

81 patiënten die duidelijk als eerste contact opnam met de huisarts deed dit op een maandag. Ook 

de ambulance geeft een vergelijkbaar beeld (29,6% van alle 27 patiënten), maar iets minder extreem. 

De doorstroomtijden wisselen over de dagen van de week. Een duidelijk patroon is hier niet in te 

herkennen. 

 

 
Tabel 24 Doorstroomtijden (mediaan in minuten) over de dag van de week voor patiënten met verdenking ACS 
of CVA* 

 zo ma di wo do vr za Totaal 
 

ACS, N (%) 24 
(13,9) 

55 
(27,2) 

23 
(11,4)  

25 
(11,5) 

19 
(12,4) 

28 
(13,9) 

28 
(13,9) 

202 
(100) 

         

Klacht-opname* 385 319,5 922,5 376 370 457 215,5 385 

Klacht-actie 225 127,5 315   97,5 105 270 112,5 180 

Actie-opname*   83   97,5   77,5   90   90 146,5   83,5   94,5 

         

CVA, N(%) 29 
(11,9) 

52 
(21,4) 

36  
(14,8) 

30 
(12,3) 

36 
(14,8) 

31 
(12,8) 

29 
(11,9) 

243 
(100) 

         

Klacht-opname* 212,5 333 271 271 146,5 200 154 240 

Klacht-actie   29   90   35   80   30   60   60   60 

Actie-opname*   92 119 152 101,5   72 108   69   98 

         
*voor ACS tot opname CCU, CVA tot opname SEH, **Verschillen in doorstroomtijden tussen weekdagen alle Kruskal-Wallis 
p>0,2 

 

Het moment waarop patiënten met verdenking CVA hulp zoeken blijkt ook samen te hangen met de 

dag, met een kleine piek op de maandag (Tabel 24). Van alle 243 patiënten zocht 21,4% op maandag 

voor het eerst medische professionele hulp ten opzichte van 11,9 tot 14,8% op andere dagen van de 

week. Ook hier geldt dat dit beeld voor de huisarts extremer is: 27,7% van alle 112 patiënten die 

duidelijk als eerste contact opnam met de huisarts doet dit op een maandag. Ook voor patiënten met 

verdenking op CVA wisselen de doorstroomtijden over de dagen van de week. Een duidelijk patroon 

is ook hier niet in te herkennen. 
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4 Conclusie en Discussie 

Dit hoofdstuk beschrijft in de eerste paragraaf een korte samenvatting van de MICK-studie, gevolgd 

door een paragraaf over de patiënt zelf waarin ingegaan wordt op de tijd tussen ontstaan van 

klachten en het ondernemen van actie. Daarna wordt ingegaan op de zorgaanbieders, wie en 

hoeveel aanbieders zijn er bij de zorg betrokken en wat is de acute zorgketen die het meest 

doorlopen wordt. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de tijd tussen ondernemen van actie en 

opname per keteningang en per soort zorgketen. Een specifieke paragraaf gaat in op patiënten met 

de einddiagnose STEMI en ischemisch CVA. Het geheel wordt afgesloten met sterke en zwakke 

punten van het onderzoek en mogelijk vervolgonderzoek. 

 

Conclusie      

Samengevat geven de resultaten van de MICK-studie het volgende beeld. Patiënten met verdenking 

ACS of CVA doorlopen veel (10 tot 15) verschillende acute zorgketens alvorens zij op de CCU of stroke 

unit terecht komen. In een groot deel (56% ACS, 40% CVA) zijn prehospitaal twee of meer 

zorgaanbieders betrokken. Er zijn wel een aantal veel voorkomende zorgketens en in 65% van de 

gevallen is er een ambulance bij betrokken. De mediane tijd voor patiënten met ACS tussen optreden 

van de klachten en opname op de CCU bedraagt iets meer dan 6 uur en voor patiënten met CVA 

bedraagt de tijd tussen klachten en aankomst op de SEH 4 uur. Een aanzienlijk deel van de lange 

doorstroomtijd wordt veroorzaakt doordat patiënten zelf lang wachten met actie ondernemen. Voor 

geslacht, leeftijd en omstandigheden werd geen duidelijk verband gevonden met tijd tot 

ondernemen van actie. Patiënten met ernstige CVA zochten wel sneller medische hulp. Het grootste 

deel van de patiënten zoekt op maandag voor het eerst medische hulp. Echter de doorstroomtijden 

zijn op maandag niet extreem langer.  

Als er eenmaal contact is geweest met een zorgaanbieder, wordt 46% van de patiënten met 

verdenking ACS binnen 90 minuten opgenomen op de CCU en 77% van patiënten met verdenking 

CVA arriveert binnen 4 uur op de SEH. Voor 63% van de STEMI patiënten is de door-to-balloon tijd 

korter dan 90 minuten. Voor 93,6% van de getrombolyseerde patiënten met ischemisch CVA vindt 

trombolyse binnen 4,5 uur na ontstaan van klachten plaats. 

De doorstroomtijden van de patiënten hangen samen met de keteningang en met de soort 

keten die de patiënten doorlopen. Rechtstreeks contact opnemen met de ambulancedienst leidt tot 

de kortste tijd tussen actie en opname. Zodra er als eerste contact wordt opgenomen met de HAP of 

een huisarts worden deze tijden langer. Een veel kleiner deel van de patiënten bereikt dan binnen 90 

minuten de CCU (ACS patiënten) of binnen 4 uur de SEH (CVA patiënten). Er kunnen allerlei redenen 

ten grondslag liggen aan de soms lange doorstroomtijden, naast het feit dat de patiënten zelf lang 

wachten met het ondernemen van actie en dit een groot deel van de totale doorstroomtijd bepaalt. 

Het ligt voor de hand dat de ervaren ernst van de klachten, het tijdstip waarop deze ontstaan of 

logistieke redenen invloed hebben. Deze redenen zijn in dit onderzoek niet uitgebreid onderzocht. Zo 

is ook niet duidelijk waarom patiënten kiezen voor een bepaalde keteningang. Een goede 

afstemming en samenwerking tussen zorgaanbieders is in ieder geval wel van belang gezien de vele 

zorgaanbieders die bij de zorg van één patiënt betrokken zijn.
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Discussie 

 

Tijd tussen klachten en ondernemen van actie 

Driekwart van alle patiënten met verdenking ACS of CVA was thuis toen de klachten begonnen en de 

helft was in het gezelschap van een partner. Het duurt echter lang voordat zij actie ondernemen en 

medische professionele hulp zoeken. Meer dan 40% van alle patiënten met verdenking ACS wacht 

langer dan 6 uur alvorens contact op te nemen met een zorgaanbieder, en ruim 30% van alle 

patiënten met verdenking CVA wacht langer dan 4 uur. Niet alleen in Nederland wachten patiënten 

lang, maar wereldwijd is dit een bekend probleem. In de V.S. worden voor patiënten met ACS 

mediane tijden gevonden die variëren tussen de 1,5 en 6 uur14, ten opzichte van 3 uur in de MICK-

studie. De Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC studie) laat zien dat van alle patiënten 

49,5% er langer dan 4 uur over doet om medische professionele hulp te zoeken15. Voor patiënten 

met CVA worden vergelijkbare vertragingen gevonden zo blijkt uit een review uit 2001, met een 

mediane tijd tussen ontstaan klacht en zoeken van medische professionele hulp tussen de 3 en 6 

uur16. In de MICK-studie zien we een lagere mediane tijd van 1 uur. Toch wacht meer dan 50% langer 

dan een uur. Dit is vergelijkbaar met de resultaten van een Nederlandse studie onder 252 patiënten 

met een beroerte over de periode 1998-199917. 

De meeste vertraging in de gehele zorgketen treedt dan ook op bij de patiënt in het 

herkennen van de symptomen en het inschakelen van medische hulp. Hier kan mogelijk de grootste 

winst worden behaald. Er is veel onderzoek uitgevoerd naar het verband tussen sociaal-

demografische factoren en klinische karakteristieken en tijd tussen klacht en ondernemen van actie 

(patient delay)14. Hieruit blijkt dat patiënten met ACS op hogere leeftijd langer wachten met het 

inschakelen van medische professionele hulp dan op jongere leeftijd. In de MICK-studie lijken juist 

jongeren langer te wachten. Vrouwen wachten langer dan mannen en dit lijkt ook bevestigd te 

worden door resultaten uit de MICK-studie. De resultaten zijn echter niet significant. Voor patiënten 

met CVA worden geen verbanden gevonden tussen leeftijd, geslacht en patient delay. 

Enkele onderzoeken richtten zich op sociale, cognitieve en emotionele factoren14. Deze laten 

zien dat patiënten die alleen zijn tijdens het ontstaan van de klachten langer wachten met het 

inschakelen van hulp dan patiënten bij wie een partner, familie, vrienden of kennissen aanwezig is18. 

In de MICK-studie wordt dit beeld voor ACS patiënten niet bevestigd. Voor CVA patiënten is de tijd 

tussen ontstaan klachten en ondernemen van actie gelijk als zij alleen zijn of als een partner 

aanwezig is. Deze is korter in aanwezigheid van familie, vrienden of kennissen, mogelijk omdat zij 

symptomen eerder opmerken. Voor CVA patiënten die alleen zijn ten tijde van het ontstaan van de 

symptomen, zouden deze symptomen juist de oorzaak voor het delay kunnen zijn omdat zij de 

communicatie bemoeilijken of zelfs geheel verhinderen. Zo kunnen in de acute fase afasie en 

duizeligheid optreden en kunnen er problemen ontstaan met de armmotoriek. Ook bleek in de 

Nederlandse studie uit 1999 dat patiënten met een hemisensibiliteitsstoornis, hemiparese of 

duizeligheid later in het ziekenhuis arriveerden17. Toch blijkt in het algemeen uit de MICK-studie dat 

patiënten met een hoge NIHSS score (ernstige CVA) sneller medische professionele hulp zoeken dan 

patiënten met een lagere score. 

Opvallend is dat het grootste deel van de patiënten met verdenking ACS op de maandag voor 

het eerst medische professionele hulp (27,2%) zoekt, terwijl dit over de rest van de week gelijk 

verdeeld is (11,4% tot 13,9%). De piek op maandag is voor de keteningang huisarts nog hoger (36%). 

Ook het grootste deel van de patiënten met verdenking CVA zoekt op maandag hulp (21%) ten 

opzichte van 12% tot 15% op andere dagen van de week. Ook hier geldt dat de piek op maandag voor 
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de huisarts het hoogst is (28%). De doorstroomtijden zijn op maandag niet extreem veel langer dan 

op andere dagen van de week. Wel opvallend is dat 44,6% in de ochtend in actie komt, terwijl 

‘slechts’ 29,9% dan voor het eerst klachten kreeg. Dit lijkt op uitstelgedrag. 

In de MICK-studie zijn maar een beperkt aantal factoren onderzocht die invloed kunnen 

hebben op patient delay. Een vervolgonderzoek zou duidelijkheid kunnen geven in effecten van 

andere factoren. De vraag is wel of daarmee patient delay teruggedrongen kan worden. Interventies 

met als doel het reduceren van patient delay van patiënten met ACS door middel van 

publiekscampagnes gericht op het herkennen van symptomen en vroegtijdig inschakelen van 

medische professionele hulp hebben tot teleurstellende resultaten geleid. Patient delay werd 

nauwelijks of helemaal niet beïnvloedt19. Een review uit 2010 laat zien dat publiekscampagnes ervoor 

zorgen dat meer mensen de symptomen van een CVA herkennen20. Daarentegen hadden deze 

campagnes maar weinig impact op het gedrag; de bewustwording dat er in een dergelijke situatie 

direct medische hulp ingeschakeld moet worden was niet toegenomen. Een campagne gericht op het 

publiek én de medische zorgprofessionals zorgde er niet voor dat de tijd tot aankomst in het 

ziekenhuis verminderde, maar het percentage trombolyses nam wel toe. Het lijkt erop dat deze 

campagnes meer invloed hebben op de zorgprofessionals20. Of de in 2005 door de Nederlandse 

Hartstichting ingevoerde specifieke landelijke publiekscampagne ‘Herken een beroerte, bel direct’ 

specifieke effecten heeft op patient delay is voor zover ons bekend niet onderzocht. In de 

Nederlandse studie uit 1999 werd echter geen sterk verband gevonden tussen het herkennen van 

symptomen en een snellere ziekenhuispresentatie17, wat uit het review ook naar voren kwam20.  

 
 

Hoeveel en welke zorgaanbieders 
Als er eenmaal contact is geweest met een zorgaanbieder, wordt 46% van de patiënten met 

verdenking ACS binnen 90 minuten opgenomen op de CCU en 77% van patiënten met verdenking 

CVA arriveert binnen 4 uur op de SEH. De patiënten met verdenking ACS doorliepen 15 verschillende 

zorgketens, en in 61% van de gevallen waren prehospitaal twee of meer zorgaanbieders betrokken. 

De patiënten met verdenking CVA doorliepen 10 verschillende zorgketens, en in 95% van de gevallen 

waren prehospitaal twee of meer zorgaanbieders betrokken. De ambulance verleende zorg aan 

ongeveer 65% van alle patiënten en speelt dus een belangrijke rol in de zorgketens.  

Er is een aantal veel voorkomende zorgketens. Zo komt een kwart van de patiënten met 

verdenking ACS via de zorgketen ‘HAP-ambulance‘ op de CCU terecht en nog eens een kwart via de 

zorgketen ‘huisarts-ambulance’. Zo komt ook bijna een kwart van de patiënten met verdenking CVA 

via de zorgketen ‘ambulance-SEH’ op de stroke unit terecht en een vergelijkbaar percentage (22,6%) 

via de zorgketen ‘huisarts-SEH’ of via de zorgketen ‘huisarts-ambulance-SEH’ (22,6%) en 14% via de 

keten ‘HAP-ambulance-SEH’.  

 

Tijd tussen ondernemen van actie en opname - Keteningang en soort keten 
De doorstroomtijden van de patiënten hangen samen met de keteningang en met de soort keten die 

de patiënten doorlopen. Iets meer dan 80% van alle patiënten met verdenking ACS neemt als eerste 

contact op met de huisarts of huisartsenpost, in vergelijking met 72% van alle patiënten met 

verdenking CVA. Na contact met de huisarts wordt in ongeveer de helft van de gevallen de 

ambulance ingeschakeld, terwijl na contact met de HAP bij een groter deel van de patiënten de 

ambulance wordt ingeschakeld (63.6% verdenking CVA, 79.7% verdenking ACS). 
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Als een patiënt als eerste contact opneemt met de huisarts duurt het beduidend langer 

alvorens deze in het ziekenhuis wordt opgenomen dan wanneer de patiënt contact opneemt met de 

HAP. Rechtstreeks contact opnemen met de ambulancedienst leidt tot de kortste tijd tussen actie en 

opname op de CCU of SEH. 

Als de ambulance als keteningang wordt gekozen zijn de doorstroomtijden van actie patiënt 

tot opname op CCU 60 minuten (ACS), en van actie tot opname SEH 54 minuten (CVA). Uit landelijke 

cijfers van Ambulancezorg Nederland blijkt dat in 2011 in 93,3% van alle A1-ritten (spoedeisende rit 

in geval van acute bedreiging van de vitale functies van de patiënt) een ambulance binnen 15 

minuten bij de patiënt arriveerde21. De gemiddelde responstijd (tijd tussen moment dat centralist 

van meldkamer ambulancezorg telefoon aanneemt en als ambulance zo dicht mogelijk bij patiënt is 

gearriveerd) was in 2011 9:32 minuten21. Het is zeer aannemelijk dat dit ook geldt in 2012 voor deze 

specifieke groep patiënten. 84% Van alle patiënten met verdenking ACS wordt dan ook binnen 90 

minuten opgenomen op de CCU. Voor die patiënten die STEMI blijken te hebben lijkt dit voldoende 

om een primaire PCI binnen 90 minuten na eerste medische contact uit te voeren zoals de ESC 

richtlijn voorschrijft5. Van de patiënten met verdenking CVA waarvoor wordt aanbevolen binnen 4,5 

uur na ontstaan klachten te behandelen met rt-PA7 8 komt 84% binnen 4 uur na ontstaan van de 

klacht op de SEH aan. Dan vindt aanvullend onderzoek zoals een CT-scan plaats. De 4 uur betekent 

dat voor deze groep minimaal 30 minuten voorbereidingstijd over is om de rt-PA toe te dienen als de 

patiënt hiervoor in aanmerking komt. Een patiënt wordt dan van de SEH naar de stroke unit 

overgebracht. De tijd van aankomst tot vertrek op de SEH varieert tussen ziekenhuizen van een 

mediaan van 96 tot 165 minuten. Dit lijkt overigens niet direct een nadeel te zijn voor 

getrombolyseerde ischemische CVA patiënten, want van hen wordt 93,6% binnen 4,5 uur na 

ontstaan klachten getrombolyseerd. In het algemeen krijgen zij voorrang ten opzichte van patiënten 

van wie op voorhand duidelijk is dat zij niet in aanmerking komen voor trombolyse. Redenen voor 

deze verschillen in verblijftijd op de SEH kunnen liggen in de dagelijkse logistiek, zoals de 

aanwezigheid van een CT-scan op de SEH in Almelo, een (tijdelijk) tekort aan bedden op de stroke 

unit, of andere logistieke aspecten die verschillen tussen ziekenhuizen en zou verder onderzocht 

kunnen worden. Enkele patiënten die als keteningang ambulance gekozen hebben komen niet op tijd 

op de CCU of SEH terecht. Van deze patiënten zou specifiek nagegaan kunnen worden waarom de 

doorstroomtijden relatief lang zijn. 

Ook de Nederlandse studie uit 1998-1999 onder patiënten met een beroerte liet zien dat 

vervoer per ambulance leidde tot een snellere ziekenhuisopname. Ook in deze studie duurde het 

langer voordat opname plaatsvond als de patiënt eerst contact opneemt met de huisarts, tenzij de 

huisarts na een telefonische beoordeling de patiënt rechtstreeks naar het ziekenhuis doorverwees17. 

Dit laatste is in de MICK-studie niet onderzocht. In de MICK-studie is ook niet onderzocht waarom 

patiënten voor een bepaalde keteningang kiezen. Dit zou bijvoorbeeld samen kunnen hangen met de 

ervaren ernst van de klachten, tijdstip waarop deze ontstaan, of eerdere ervaringen. Zo is het ook 

denkbaar dat de huisarts een grotere mix patiënten ontvangt waarvan een groot deel aspecifieke 

klachten heeft. Een relatief klein deel van de patiënten zal dan doorgestuurd moeten worden naar 

het ziekenhuis en de huisarts vervult dan de rol van ‘poortwachter’.  

 

Een zelfde beeld komt naar voren als naar de gehele acute zorgketen gekeken wordt, van het 

ondernemen van actie tot opname op de CCU (ACS) of aankomst op de SEH (CVA). Ook een groter 

deel van de patiënten bereikt binnen 90 minuten na het ondernemen van actie de CCU als zij 

rechtstreeks met de ambulance vervoerd worden (87%), ten opzichte de zorgketen ‘HAP-ambulance’ 
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(57%) en ‘huisarts-ambulance’ (40%). Patiënten met verdenking CVA geven eenzelfde beeld. Het 

grootste deel van de patiënten dat binnen 4 uur na het ondernemen van actie de SEH bereikt is via 

de keten ‘ambulance-SEH’ (91%), op de voet gevolgd door de keten ‘HAP-ambulance-SEH’ (88%), 

‘huisarts-ambulance-SEH (74%)’ en ‘huisarts-SEH’ (52%). Blijkbaar maakt het voor patiënten met 

verdenking ACS wel uit of zij direct contact opnemen via 112 en vervoerd worden met de ambulance 

of eerst contact opnemen met een HAP om vervolgens vervoerd te worden en voor patiënten met 

verdenking CVA niet. Mogelijk zijn de klachten van ACS patiënten die contact opnemen met de HAP 

aspecifieker dan de klachten van CVA patiënten. Opvallend is het verschil in doorstroomtijden tussen 

de verschillende zorgketens, met name ook het verschil tussen HAP en individuele huisartsen. Naast 

dat de ernst van de klachten van de patiënten dit zou kunnen verklaren, zijn er mogelijk ook 

verschillen in soort en kwaliteit van triage. Mogelijk dat (verplichte) scholing aan medische 

professionals die regelmatig herhaald wordt de doorstroomtijden verder zou kunnen verkorten. 

Daarnaast zijn er door de HAP’s afspraken gemaakt met de ambulancedienst over het direct 

telefonisch doorverwijzen van de patiënt. Mogelijk dat dergelijke afspraken tussen huisartspraktijken 

en ambulancedienst voor patiënten die zich overdag met klachten bij de huisarts melden ook nuttig 

kunnen zijn. Of iets dergelijks haalbaar is voor zo veel individuele huisartspraktijken zou verder 

onderzocht kunnen worden. 

 Opvallend is dat van alle patiënten met verdenking ACS vanuit de huisarts 13,4% met eigen 

vervoer naar de CCU gaat. Het kan zijn dat de klachten die deze patiënten hadden aspecifiek waren 

of dat zij al enkele dagen met dergelijke klachten rondliepen. Van alle patiënten met verdenking ACS 

heeft uiteindelijk ook 27,7% aspecifieke thoracale klachten en 9,4% de einddiagnose ‘overig’. De door 

de huisartsen ingevulde vragenlijsten (respons van 41%) gaven hier geen duidelijk inzicht in, ook 

omdat ten tijde van het consult of de visite aan de patiënt of het telefoongesprek niet altijd alle 

klachten werden genoteerd of mogelijk dat vanuit de patiënt weinig werd verteld. Vanuit de HAP 

wordt ogenschijnlijk 16,7% van de patiënten rechtstreeks naar de CCU gestuurd. Echter, op de locatie 

Almelo worden patiënten intern in het ziekenhuis van de HAP opgehaald omdat deze in het 

ziekenhuis gelokaliseerd is. Dat zou dit grotendeels kunnen verklaren. Zo geldt ook voor de HAP in 

Enschede (gevestigd in het ziekenhuis) dat patiënten rechtstreeks naar de SEH worden gebracht en 

daar door medewerkers van de CCU worden opgehaald, om onder meer duur ambulancetransport te 

voorkomen. Vanuit andere HAP’s, zoals bijvoorbeeld Oldenzaal, zal vervoer wel grotendeels per 

ambulance plaatsvinden. Een enkele patiënt wordt door de ambulance eerst naar de SEH gebracht 

en niet rechtstreeks naar de CCU, wat verklaard zou kunnen worden door ruimtegebrek op de CCU. 

Dit is voor deze individuele gevallen niet uitgezocht. Als er een opnamestop op de CCU is, zal de 

patiënt wel op de SEH terechtkomen en zal hier meer capaciteit nodig zijn.  

 Er lijken enkele patiënten via ongewone routes de zorgketen te doorlopen. Door verder uit te 

zoeken wat er met deze patiënten aan de hand is, zou hier uiteindelijk toch een logische verklaring 

voor kunnen zijn.  

 

 

STEMI 

Van de 202 patiënten met een verdenking ACS hebben 39 patiënten een ST-Elevatie Myocard Infarct 

(STEMI). Alleen MST in Enschede heeft de faciliteiten om PCI's uit te voeren. Vervoer van een patiënt 

uit de omgeving van Almelo of Winterswijk naar MST zal dan ook langer duren. De mediane door-to-

balloon tijd van 27 STEMI patiënten die een primaire PCI in MST hebben ondergaan bedraagt 50 

minuten. De vraag is of deze tijd in het ziekenhuis zelf verder verkort kan worden en hoe. Voor 63,0% 
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patiënten is de door-to-balloon tijd korter dan 90 minuten. Echter, primaire PCI dient bij voorkeur 

binnen 90 minuten na het eerste medische contact te worden uitgevoerd5. De tijd tussen actie 

patiënt en PCI lijkt maar voor één patiënt korter dan 90 minuten te zijn. Een tijd van 90 minuten 

tussen actie en PCI lijkt in de praktijk bijna niet haalbaar. Indien als keteningang ambulance wordt 

gekozen komt 84% van de patiënten met verdenking ACS binnen 90 minuten na het ondernemen van 

actie op de CCU aan en via de HAP 53,6%. Dit wil echter nog niet zeggen dat dan, indien de patiënt 

STEMI heeft, ook direct bij aankomst op de CCU de PCI plaatsvindt, omdat er tijd nodig is om de 

catheterisatiekamer gereed te maken of niet altijd beschikbaar is. Er moet opgemerkt worden dat als 

de ambulance door de patiënt als keteningang wordt gekozen en al snel blijkt dat de patiënt een 

STEMI heeft, er wel naar gestreefd wordt de patiënt rechtstreeks naar de catheterisatiekamer van 

MST te vervoeren voor het uitvoeren van een PCI. Bij twijfel over de diagnose wordt de patiënt eerst 

opgevangen op de CCU en zal de tijd tot PCI langer zijn. Een steekproef in 2012 onder 100 patiënten 

die een primaire PCI in MST ondergingen gaf een gemiddelde door-to-balloon tijd aan van 15 

minuten. Dit is beduidend minder dan de mediane tijd van 50 minuten die in de MICK-studie is 

gevonden onder 27 patiënten met STEMI die een PCI ondergingen. Verder onderzoek zou inzicht 

kunnen geven in onderliggende redenen van dit verschil. 

 

Ischemisch CVA 

Van de 243 patiënten met een verdenking CVA hebben 182 patiënten een einddiagnose ischemisch 

CVA. Van deze 182 patiënten zijn 31 patiënten getrombolyseerd (17%), wat landelijk gezien een vrij 

hoog percentage is als dit vergeleken wordt met gegevens uit 2004. In dat jaar werd trombolyse op 

een aantal plaatsen voor het eerst toegepast en varieerde het percentage CVA-patiënten dat 

trombolyse kreeg per ziekenhuis tussen de 0% en 17%22. Over de periode 2005 tot 2008 varieerde 

het percentage patiënten dat behandeld werd per stroke service van 0,4% tot 23% volgens gegevens 

van het Kennisnetwerk CVA Nederland23. De mediane door-to-needle tijd bedraagt 43 minuten. 

Trombolyse vindt binnen 4,5 uur na het ontstaan van klachten plaats voor 93,6% van 

getrombolyseerde patiënten. Voor 62 van de 151 (41,1 %) niet-getrombolyseerde patiënten met 

ischemisch CVA bedroeg de tijd tussen klachten en aankomst op de SEH minder dan 4 uur. Hiervan 

kregen er 24 klachten vóór 9:00 uur in de ochtend en zij komen niet meer voor trombolyse in 

aanmerking (‘overnight sleep CVA’). Dit komt erop neer dat 38 patiënten die volgens het 

“tijdscriterium” wel in aanmerking kwamen, geen trombolyse hebben ontvangen. Het zou kunnen 

dat deze patiënten een contra-indicatie hadden zoals te weinig uitval, gebruik van orale antistolling, 

te veel afwijkingen op de CT-scan, epilepsie, etc. Dit zou nog verder uitgezocht kunnen worden. 
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Vervolgonderzoek 

 

De MICK-studie geeft inzicht in de doorstroomtijden van patiënten, uitgesplitst naar keteningang en 

naar de soort keten die doorlopen wordt. De studie geeft geen beeld van achterliggende redenen 

voor de soms lange doorstroomtijden. Hieronder volgt ter afsluiting een overzicht van punten die in 

het voorgaande naar voren zijn gekomen en waar een vervolgonderzoek zich op zou kunnen richten: 

 

 Patient delay  

In de MICK-studie is maar een beperkt aantal factoren onderzocht die invloed kunnen hebben op 

patient delay. Een vervolgonderzoek zou duidelijkheid kunnen geven in effecten van andere factoren 

en ook in de piek van het aantal patiënten op de maandag. De vraag is dan nog wel of daarmee 

patient delay teruggedrongen kan worden. 

 

 Keteningang  

Een patiënt maakt een bepaalde keuze om contact op te nemen met een specifieke medische 

zorgprofessional, bijvoorbeeld met de eigen huisarts, HAP of de ambulance via de meldkamer. Inzicht 

in waarom deze keuze gemaakt is, kan mogelijk aanknopingspunten opleveren om totale 

doorstroomtijd te bekorten. 

 

 Keteningang: ambulance versus HAP 

Blijkbaar maakt het voor patiënten met verdenking ACS wel uit of zij direct contact opnemen via 112 

met de meldkamer en vervoerd worden met de ambulance (87% binnen 90 minuten op CCU) of eerst 

contact opnemen met een HAP (57%) om vervolgens vervoerd te worden en voor patiënten met 

verdenking CVA niet (91% direct contact via 112, 88% huisartsenpost). Mogelijk zijn voor patiënten 

met verdenking van ACS de klachten die bij de HAP gemeld worden aspecifieker dan de klachten die 

bij de meldkamer gemeld worden. Mogelijk dat er ook een verschil in geslachtsverdeling is, in die zin 

dat ‘overduidelijke’ ACS (mannelijke) patiënten eerder met de ambulancedienst contact opnemen en 

de ‘onduidelijke’ (vrouwelijke) ACS patiënten de huisartsenpost. Verder onderzoek zou hier inzicht in 

kunnen verschaffen. 

 

 Keteningang: huisarts versus HAP 

Als een patiënt contact opneemt met de huisarts duurt het langer voordat hij of zij in het ziekenhuis 

terecht komt, dan als de patiënt contact opneemt met de HAP. Naast dat de ligging van een aantal 

HAP’s naast of in het ziekenhuis dit deels verklaart, zou ook de ernst van de klacht, of de aspecificiteit 

van de klacht hierin een rol kunnen spelen. Ook soort en kwaliteit van triage zouden een rol kunnen 

spelen. Als dat het geval is zou scholing hierin van betekenis kunnen zijn, als daar ook behoefte voor 

is. Daarbij zijn tussen HAP’s en ambulancediensten afspraken gemaakt over het direct telefonisch 

doorschakelen van een patiënt. Of iets dergelijks haalbaar is voor individuele huisartspraktijken zou 

verder onderzocht kunnen worden. 

 

 Verblijftijd op de SEH  

De verblijftijd op de SEH tussen de ziekenhuizen verschilt. Hier kunnen allerlei redenen aan ten 

grondslag liggen. Inzicht hierin zou kunnen leiden tot een optimale inrichting van alle SEH’s in de 

regio. 
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 Kleine groepen ‘ongewone’ patiënten 

Enkele patiënten die als keteningang ambulance gekozen hebben komen niet op tijd op de CCU of 

SEH terecht. De achterliggende reden hiervan zou kunnen worden nagegaan. Zo zijn er ook enkele 

patiënten die via ongewone routes de keten doorlopen. Hier zou alsnog een logische verklaring voor 

kunnen worden gevonden door de specifieke statussen en de registraties van de zorgverleners waar 

de patiënt is geweest in meer detail te bekijken. Deze casuïstiek geeft slechts beperkt inzicht in de 

totale groep patiënten, maar kan voor specifieke gevallen wel een verklaring geven. 

 

 Door-to-balloon tijd en door-to-needle tijd 

De mediane door-to-balloon tijd van STEMI patiënten die een primaire PCI in MST hebben ondergaan 

bedraagt 50 minuten. Voor ongeveer twee-derde van de patiënten is de door-to-balloon tijd korter 

dan 90 minuten. Hier lijkt nog ruimte voor verbetering te zijn. Een steekproef in 2012 gaf echter een 

gemiddelde door-to-balloon tijd aan van 15 minuten, wat beduidend minder is. Verder onderzoek 

zou inzicht kunnen geven in onderliggende redenen van dit verschil. De mediane door-to-needle tijd 

bedraagt 43 minuten. Trombolyse vindt binnen 4,5 uur na het ontstaan van klachten plaats voor 

93,6% van getrombolyseerde patiënten. De vraag is of er nog in de ziekenhuizen tijdswinst geboekt 

moet en kan worden op de door-to-balloon en door-to-needle tijd.  

 

 Verschil stad versus platteland, PCI centrum versus non-PCI centrum 

Mogelijk dat verschillen in doorstroomtijden ook verklaard kunnen worden doordat een patiënt actie 

onderneemt vanuit de stad (in Enschede dicht bij een PCI centrum) of vanuit het platteland (verder 

weg van een PCI centrum). Zo kunnen langere doorstroomtijden mogelijk ook verklaard worden 

doordat een patiënt in Almelo klachten krijgt (geen PCI centrum) en alsnog vervoerd moet worden 

naar Enschede (wel PCI centrum). 
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Bijlage 1 

 

Deelnemende instellingen 

De volgende instellingen en afdelingen uit de acute zorgketen voor ACS en CVA hebben 

deelgenomen aan de MICK-studie. 

 Ambulancedienst 

▫ Ambulance Oost 

 F. van Eenennaam    

 J. Legebeke    

 K. Koop 

 E. Oude Vrielink  

▫ Connexxion Ambulancezorg Noord- en Oost-Gelderland (NOG) 

 S. Bambang Oetomo       

 J. Vervloet  

 Huisartsenpost 

▫ Huisartsendienst Twente-Oost Enschede 

▫ Huisartsendienst Twente-Oost Oldenzaal 

▫ Huisartsenpost Hengelo 

 J. Noltes-Beverdam  

▫ Centrale huisartsenpost Almelo 

 J. Snel 

▫ Huisartsenpost Oost Achterhoek Winterswijk 

 J. Schenau 

 Huisartsenkring 

▫ Huisartsenkring Twente 

 G. Harmsen 

 P. Marinus 

 Deelnemende huisartsen 

▫ Huisartsenkring Gelre-IJssel 

 C. ten Tusscher 

 B. Eykelkamp 

 Deelnemende huisartsen 

 Spoedeisende Hulp (SEH) 

▫ Medisch Spectrum Twente Enschede 

 M. Poessé-Vennevertloo    

 A. Christenhusz  

▫ Ziekenhuisgroep Twente Almelo 

▫ Ziekenhuisgroep Twente Hengelo 

 A. Drost    

 J. Egbers 

▫ Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 

 J. Hulshof 
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 CCU’s 

▫ Medisch Spectrum Twente Enschede 

 K. van Houwelingen    

 R. de Groot -Bits    

▫ Ziekenhuisgroep Twente Almelo 

 J. Kruik    

 J. Hadderingh van der Weide  

▫ Ziekenhuisgroep Twente Hengelo 

 B. Pos    

 S. Bokhove 

▫ Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 

 M. Nienhuis    

 C. Overbeek (tot 1 september 2012)  

 

 Stroke units 

▫ Medisch Spectrum Twente Enschede 

 P. Brouwers    

 I. Witz-Castro    

 H. Droste    

 S. Kleijn    

 J. Lodico 

▫ Ziekenhuisgroep Twente Almelo 

 A. Kedde-Grijzen (tot 1 januari 2013)  

 E. Brunsveld   

 A. van Golde 

 P. Greftenhuis  

▫ Streekziekenhuis Koningin Beatrix Winterswijk 

 J. de Ruiter    

 R. Gierkink 

 

 CVA Zorgketen Enschede 

▫ Revalidatiecentrum 't Roessingh 

 J. Cloosterman 

 

De volgende instellingen hebben ook bijgedragen aan de MICK-studie 

▫ Bureau Acute Zorg Euregio 

 C. Schenkeveld (vanaf 1 december 2012)  

 G. Vos-Deckers (tot 1 december 2012)  

 R. Egberink 

▫ Universiteit Twente, HTSR 

 C. Doggen    

 M. Zwerink (vanaf 1 juli 2012)  

 J. Smid (tot 1 juli 2012)    

 M. Anwar 
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Bijlage 2 

 

Patiëntendoorstroom 

 



Nijverheidstraat 28
7511 JM Enschede
T 053 – 487 20 97
info@acutezorgeuregio.nl
www.acutezorgeuregio.nl


