
 
1 

Fysieke triage van zelfverwijzers op de SEH door de HAP 
Vergelijking van de Nederlandse Triage Standaard met het Manchester Triage Systeem 
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1 Acute Zorg Euregio - Enschede, 2 Saxion - Enschede, 3 Spoedzorg Huisartsen Twente - Enschede,  4 MST - Enschede 

 

Samenvatting 
Achtergrond 

Steeds meer spoedeisende hulpafdelingen (SEH’s) gaan buiten kantoortijden samenwerken met huisartsenposten 

(HAP) in één gezamenlijke Spoedpost. Vaak neemt de HAP in deze samenwerking de fysieke triage van de 

zelfverwijzers over van de SEH. Bijna alle huisartsenposten gebruiken voor triage de Nederlandse Triage Standaard 

(NTS), terwijl SEH’s veelal het Manchester Triage Systeem (MTS) gebruiken. Het is onbekend wat het effect is op 

de maximaal toegestane wachttijd bij het gebruik van deze verschillende triagesystemen. 

 

Doel 

Het doel van dit onderzoek is 1) om te bepalen door welke zorgverlener de zelfverwijzers van de SEH geholpen 

kunnen worden op basis van de triage van de HAP met behulp van de NTS en 2) te onderzoeken wat het verschil 

is in maximale toegestane wachttijd bij gebruik van de NTS versus het MTS. 

 

Methode 

Gedurende vier weekenden in februari en maart 2015 zijn de zelfverwijzers die zich meldden op de SEH van 

Medisch Spectrum Twente (MST) fysiek getrieerd en indien mogelijk geconsulteerd door de HAP van 

Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost). De triagist van de HAP voerde in het bijzijn van de SEH 

verpleegkundige de triage volgens de NTS uit op de SEH. De SEH verpleegkundige deed een schaduw triage op 

papier volgens het MTS om te kijken wat het verschil is in maximale toegestane wachttijd. We pasten descriptieve 

statistiek toe om de uitkomsten te analyseren. 

 

Resultaten 

Gedurende de onderzoeksperiode hebben 89 zelfverwijzers zich gemeld op de SEH. Hiervan kwamen 79 

zelfverwijzers in aanmerking voor triage door de HAP en is bij 63 (van de 79) zelfverwijzers een schaduwtriage 

door de SEH uitgevoerd. 63,3% kreeg na triage een consult op de HAP, 21,5% van de zelfverwijzers kreeg een 

consult op de SEH en 15,2% kreeg een zelfzorgadvies van de triagist van de HAP. In bijna de helft van de gevallen 

(47,6%) hadden zelfverwijzers een langere toegestane wachttijd indien zij getrieerd werden met de NTS dan 

volgens het MTS. 

 

Conclusie 

Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de benodigde zorgverleners voor zelfverwijzers die zich op de SEH melden 

en die fysiek getrieerd worden door de HAP met behulp van de NTS en het verschil in maximale toegestane 

wachttijd bij gebruik van de NTS in plaats van het MTS. De meeste zelfverwijzers konden behandeld worden door 

de HAP in plaats van de SEH en slechts 4% van de zelfverwijzers is zowel door de HAP als SEH gezien. De NTS 

geeft in bijna de helft van de gevallen een langere toegestane wachttijd in vergelijking met het MTS, wat betekent 

dat deze patiënten minder snel geholpen hoeven worden. Dit wil echter niet zeggen dat deze patiënten ook 

daadwerkelijk langer hebben gewacht. 
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Introductie 

In Nederland is de huisarts de poortwachter voor tweedelijns (ziekenhuis)zorg. Desondanks gaan sommige 

patiënten zelf naar de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis; de zogenoemde zelfverwijzers of zelfmelders. 

Daarom werken steeds meer SEH’s buiten kantoortijden samen met huisartsenposten (HAP) in één gezamenlijke 

Spoedpost1. De fysieke triage van de zelfverwijzers op de Spoedpost wordt verschillend ingevuld. Ten eerste zitten 

er verschillen in de verantwoordelijke organisatie voor de triage. De fysieke triage kan door de HAP, door de SEH 

of afhankelijk van het tijdstip door de HAP dan wel de SEH worden gedaan. Ten tweede zit er verschil in 

triagemethode. Bijna alle huisartsenposten gebruiken de Nederlands Triage Standaard (NTS), terwijl SEH’s veelal 

de NTS of het Manchester Triage Systeem (MTS) gebruiken. Als laatste is er verschil in uitvoerder van de triage. 

De triage op de HAP wordt uitgevoerd door een speciaal opgeleide triagist, terwijl de triage op de SEH door een 

SEH verpleegkundige wordt gedaan. 

 

Er zijn in Nederland verschillende onderzoeken gedaan naar hoe groot het aandeel zelfverwijzers op de SEH is, 

die ook door de huisarts in de eerste lijn geholpen hadden kunnen worden. Dit varieerde van 49% tot 84%1-5. Bij 

dezen onderzoeken is niet gekeken naar een eventueel verschil in triage tussen de HAP, welke de NTS gebruikt 

en de SEH, die veelal het MTS gebruiken. Met de komst van steeds meer Spoedposten, komt de vraag op of er 

verschil zit tussen de fysieke triage van de HAP en de SEH, als ook tussen de twee triagesystemen (NTS en MTS). 

 

 

De HAP van Huisartsendienst Twente-Oost (HDT-Oost) en de SEH van Medisch Spectrum Twente (MST), een 

level 1 traumacentrum in Enschede, zijn in januari 2016 gaan samenwerken in één spoedpost. Daarvoor wilden zij 

graag weten wat het effect op de toekomstige patiëntstromen van de zelfverwijzers van de SEH is, als zij gingen 

samenwerken in één spoedpost. Op deze spoedpost worden zelfverwijzers buiten kantoortijden na triage ofwel 

door de triagist van de HAP direct doorverwezen naar de SEH, of zij krijgen een consult op de HAP (en worden 

daarna eventueel doorgestuurd naar de SEH) of zij krijgen een zelfzorgadvies, dat door de huisarts wordt 

gefiatteerd. 

 

Het doel van dit onderzoek is 1) om te bepalen door welke zorgverlener de zelfverwijzers van de SEH geholpen 

kunnen worden op basis van de triage van de HAP met behulp van de NTS en 2) te onderzoeken wat het verschil 

is in maximale toegestane wachttijd bij gebruik van de NTS versus het MTS. 

 

  

NTS en MTS 

De NTS is een triage methode ontwikkeld voor de hele acute zorgketen (HAP, SEH en ambulance), terwijl het 

MTS een triagemethode specifiek voor de SEH is. De NTS resulteert in een urgentielevel plus benodigde 

vervolgzorg (ambulance, SEH, huisarts, GGZ of een zelfzorgadvies), terwijl het MTS alleen een urgentielevel 

bepaalt. 

 

Tabel 1 geeft de urgentielevels en de maximale toegestane wachttijd tot behandeling door een hulpverlener 

weer voor de NTS en het MTS. Voor de NTS is urgentiecategorie U0 het meest urgent en deze patiënt moet 

onmiddellijk gezien worden, terwijl er bij urgentiecategorie U5 geen kans op schade is en de patiënt kan 

wachten tot de volgende werkdag. Bij het MTS is urgentiecategorie Rood het meest urgent en deze patiënt 

moet onmiddellijk geholpen worden, terwijl een Blauw getrieerde patiënt het laagst urgent is en maximaal 240 

minuten mag wachten (Tabel 1).  

NTS urgentie Maximale wachttijd MTS urgentie Maximale wachttijd 

U0 = uitval ABCD Onmiddellijk Rood  = acuut 0 minuten 

U1 = instabiele ABCD Onmiddellijk Oranje  = zeer urgent < 10 minuten 

U2 = bedreiging ABCD Zo snel mogelijk Geel  = urgent < 60 minuten 

U3 = reële kans op schade Binnen enkele uren Groen  = standaard < 120 minuten 

Blauw  = niet urgent < 240 minuten 

U4 = verwaarloosbare 

kans op schade 

Binnen 24 uur 

U5 = geen kans op schade Volgende werkdag 

Tabel 1. NTS en MTS urgentiecategorieën 
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Methode 
Dit observatieonderzoek werd uitgevoerd met de HAP van HDT-Oost en SEH van MST in Enschede. Zij zaten bij 

elkaar in hetzelfde gebouw, maar hadden een aparte ingang en gescheiden processen. Vier weekenden van 

vrijdagavond 17:00 – 23:00 uur en zaterdag/zondag van 08:00 – 23:00 uur in maart en april 2015 hebben triagisten 

van de HAP de zelfverwijzers van de SEH getrieerd volgens de NTS. Zij zaten hierbij fysiek op de SEH, maar 

maakten gebruik van hun eigen digitale triagesysteem. Ten tijde van de triage door de HAP voerden SEH 

verpleegkundigen een triage uit op papier waarbij gebruik werd gemaakt van het MTS op basis van de uitvraag 

door de triagist van de HAP (schaduwtriage). Zelfverwijzers met bepaalde specifieke klachten of die een lopende 

behandeling bij een medisch specialist hadden, werden direct doorverwezen naar de SEH en zijn uitgesloten voor 

deelname aan dit onderzoek (zie bijlage 1 voor de volledige lijst van exclusiecriteria). De rest van de zelfverwijzers 

werd voor triage gevraagd om toestemming voor deelname aan dit onderzoek.  

 

Met behulp van de NTS werden urgentie en vervolgstappen bepaald. De vervolgstappen waren een consult op de 

SEH, een consult door de huisarts, een consult door de verpleegkundig specialist (VS) acute zorg, een consult door 

de triagist of een zelfzorgadvies van de triagist, dat door de huisarts werd gefiatteerd. De huisarts en VS van de 

HAP hadden, net als buiten de onderzoeksperiode, toegang tot eerstelijnsröntgendiagnostiek. Indien een 

zelfverwijzer alsnog naar de SEH verwezen werd, werd de MTS triage opnieuw uitgevoerd en ingevuld in het 

informatiesysteem van de SEH. 

 

Het aantal zelfverwijzers, het urgentielevel, de diagnose volgens de International classification of primary care 

(ICPC) en de verkregen zorg werden uit het Huisartsenpostinformatiesysteem gehaald en aangevuld met de 

papieren triageformulieren van de SEH. We pasten descriptieve statistiek toe om de uitkomsten te analyseren.  

 

De urgentiecode van de NTS werd vergeleken met het MTS, waarbij de maximale toegestane wachttijd als 

uitkomstmaat werd genomen voor een zelfde urgentiecategorie. In tabel 2 is te zien dat patiënten met NTS 

urgentiecode U1 een hogere urgentiecode volgens MTS hebben als zij Rood worden getrieerd, een gelijke 

urgentiecode volgens MTS hebben als zij Oranje worden getrieerd en dat alle andere kleuren (geel, groen en blauw) 

een lagere urgentiecode volgens MTS zijn. 

 

Urgentiecode 

NTS 

Hogere urgentiecode 

MTS 

Gelijke urgentiecode 

MTS 

Lagere urgentiecode 

MTS 

U0 -  , , ,  

U1   , ,  

U2 ,   ,  

U3 , ,  ,  - 

U4 , , , ,  - - 

U5 , , , ,  - - 

Tabel 2. NTS versus MTS urgentie 

 

Resultaten 
Tijdens de onderzoeksperiode meldden 89 zelfverwijzers zich op de SEH. Er waren geen patiënten die niet aan het 

onderzoek wilden deelnemen. Uiteindelijk zijn 79 zelfverwijzers getrieerd door de HAP volgens de NTS en zijn 10 

zelfverwijzers direct doorverwezen naar de SEH. Bij 63 van de 79 zelfverwijzers die door de HAP zijn getrieerd, is 

een schaduwtriage door de SEH verpleegkundige volgens het MTS uitgevoerd. Wegens drukte op de SEH is niet 

bij alle zelfverwijzers een schaduwtriage uitgevoerd. 

 

Patiëntkenmerken 

In totaal voldeden 79 patiënten aan de inclusiecriteria, waarvan 70% man was (Figuur 1). De mediane leeftijd was 

27,0 jaar (0-84 jaar). 



 
4 

 
Figuur 1. Geslacht en leeftijdscategorie zelfverwijzers 

De meeste zelfverwijzers kwamen met klachten aan het bewegingsapparaat (39,2%), gevolgd door letsel van de 

huid (25,3%) en spijsverteringsorganen (8,9%) (Tabel 3). 

Diagnose (ICPC-code) Aantal (%) 

Algemeen 4 (5,1%) 

Bewegingsapparaat 31 (39,2%) 

Endocriene klieren/metabolisme 2 (2,5%) 

Hart en vaatstelsel 3 (3,8%) 

Huidklachten 20 (25,3%) 

Luchtwegen 5 (6,3%) 

Oogklachten 2 (2,5%) 

Oorklachten 1 (1,3%) 

Psychische problemen 2 (2,5%) 

Spijsverteringsorganen 7 (8,9%) 

Zenuwstelsel 1 (1,3%) 

Zwangerschap/bevalling 1 (1,3%) 

Totaal 79 (100%) 

Tabel 3. Diagnose (ICPC-code) zelfverwijzers 

Patiëntstromen 

21,5% (n=17) van de zelfverwijzers kreeg na triage een consult op de SEH, 63,3% (n=50) kreeg een consult op de 

HAP en 15,2% (n=12) kreeg een zelfzorgadvies. Van de 50 patiënten die een consult op de HAP kregen, werd één 

patiënt alsnog naar de SEH gestuurd en werd voor zes patiënten een röntgenfoto in het ziekenhuis aangevraagd 

in verband met verdenking op een fractuur. De helft (n=3) van deze patiënten moest uiteindelijk naar de SEH, omdat 

zij daadwerkelijk een fractuur hadden (Figuur 2). 
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Figuur 2. Flowchart patiëntstromen zelfverwijzers tijdens onderzoeksperiode 
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Voornamelijk zelfverwijzers tussen de 40 en 80 jaar moesten uiteindelijk behandeld worden op de SEH, terwijl de 
jonge zelfverwijzers (0 – 9 jaar) allemaal op de HAP geholpen konden worden (Figuur 3). 

 
Figuur 3. Leeftijdsverdeling naar uiteindelijke zorgverlener voor totale groep zelfverwijzers (n=79) 

De zelfverwijzers die uiteindelijk tweedelijns acute zorg nodig hadden, hadden in bijna de helft (47,6%) van de 
gevallen klachten aan het bewegingsapparaat. Echter had nog geen één derde (10/31) van het totaal aantal 
zelfverwijzers met klachten aan het bewegingsapparaat tweedelijns acute zorg nodig (Tabel 4). 
 

Diagnose (ICPC-code) Uiteindelijke zorgverlener  

HAP SEH Totaal 

Algemeen 2 2 4 

Spijsverteringsorganen 5 2 7 

Oogklachten 2   2 

Oorklachten 1   1 

Hart en vaatstelsel 1 2 3 

Bewegingsapparaat 21 10 31 

Zenuwstelsel 
 

1 1 

Psychische problemen 2   2 

Luchtwegen 5   5 

Huidklachten 16 4 20 

Endocriene klieren/metabolisme 2   2 

Zwangerschap/bevalling 1   1 

Totaal 58 21 79 

Tabel 4. Diagnoseverdeling naar uiteindelijke zorgverlener voor totale groep zelfverwijzers (n=79) 

Urgentieverdeling 

Meer dan de helft (59%) van de zelfverwijzers kreeg een middelhoge urgentie (U3: dringend, binnen enkele uren 

gezien worden). De 63 zelfverwijzers die door de HAP zijn getrieerd volgens de NTS en waarbij een schaduwtriage 

volgens het MTS is gedaan, kregen met het MTS in bijna de helft (47,6%) van de gevallen een hogere urgentie dan 

getrieerd met de NTS. Van de zelfverwijzers had 7,9% een lagere urgentie toegewezen gekregen met het MTS dan 

met de NTS (Tabel 5). 

NTS urgentie MTS gelijke urgentie  
n (%) 

MTS hogere urgentie  
n (%) 

MTS lagere urgentie 
n (%) 

Geen urgentie n 

U1 (n=2)   2 x  (100,0%)  

U2 (n=9) 4 x  (44,4%) 2 x  (22,2%) 3 x  (33,3%)  

U3 (n=34) 24 x  (70,6%) 2 x , 8 x  (29,4%)  13 

U4 (n=10)  4 x , 6 x  (100,0%)  1 

U5 (n=8)  8 x  (100,0%)  2 

Totaal (n=63) 28 (44,4%) 30 (47,6%) 5 (7,9%) 16 

Tabel 5. NTS urgentie door de HAP getrieerd versus MTS urgentie door de SEH (schaduw) getrieerd 
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Discussie 
Met dit onderzoek is inzicht verkregen in de benodigde zorgverleners voor zelfverwijzers die zich op de SEH melden 

en die getrieerd worden door de HAP met behulp van de NTS en het verschil in maximale toegestane wachttijd bij 

gebruik van de NTS in plaats van het MTS. Van de 79 zelfverwijzers kon 78,5% (62/79) geholpen worden op de 

HAP in plaats van de SEH. Na een consult bij de huisarts of VS van de HAP moest alsnog 8% (4/50) naar de SEH 

voor verdere diagnostiek en/of behandeling. Dit betekent dat van de zelfverwijzers 21,5% (17/79) direct op de SEH 

terecht komt en 5% (4/79) indirect. Het merendeel van de patiënten (73%) kon behandeld worden in de eerste lijn, 

zonder verdere verwijzing naar de tweede lijn (SEH). Dit komt overeen met andere onderzoeken, waarbij dit 

varieerde van 49% tot 84%1-5. Ondanks dat in tegenstelling tot veel andere HAP’s6, de HAP in ons onderzoek wel 

toegang heeft tot eerstelijnsröntgendiagnostiek, werd ook in ons onderzoek de helft van de patiënten verwezen 

naar de SEH wegens klachten aan het bewegingsapparaat. Echter zullen dit er meer zijn als de HAP geen 

mogelijkheden tot eerstelijnsröntgendiagnostiek heeft. Doordat het merendeel van de zelfverwijzers geholpen kan 

worden op de HAP, zorgt dit voor minder patiënten op de SEH. 

 

In bijna de helft van de gevallen (47,6%) kregen zelfverwijzers indien zij getrieerd werden met de NTS een lagere 

urgentie dan volgens het MTS, wat betekent dat patiënten een langere wachttijd mogen hebben. De twee laagste 

urgentiecodes van de NTS (U4 en U5) resulteerden in alle gevallen in een lagere urgentiecategorie, dan wanneer 

getrieerd werd volgens het MTS. Omdat de maximale toegestane wachttijden bij dezen twee NTS urgenties 

(maximaal 24 uur en de volgende werkdag) niet voorkomen bij het MTS, waarbij de laagste urgentiecode (blauw) 

een maximale toegestane wachttijd heeft van 240 minuten. Het gaat hierbij om patiënten die eigenlijk geen direct 

acute zorg nodig hebben, waardoor dit verschil in maximale toegestane wachttijd acceptabel is.  

Slechts een klein deel (7,9%) kreeg een hogere urgentiecategorie toegekend indien getrieerd werd volgens de NTS 

dan volgens het MTS, wat betekent dat zij een kortere maximale toegestane wachttijd hebben met de NTS en dus 

mogelijk sneller geholpen worden. 

 

Relevantie 

Met de resultaten van dit onderzoek konden zowel de SEH als de HAP inspelen op de toekomstige samenwerking, 

waarbij de HAP de triage uitvoert bij alle patiënten die zich zonder verwijzing melden bij de Spoedpost.  

 

Indien zelfverwijzers van de SEH getrieerd worden door de HAP volgens de NTS, worden meer patiënten in de 

eerste lijn geholpen. 65% van de zelfverwijzers heeft door deze werkwijze geen gebruik hoeven te maken van de 

(duurdere) tweedelijns zorg, maar kon geholpen worden in de eerste lijn. 4% van de zelfverwijzers is tijdens dit 

onderzoek door zowel de HAP als SEH gezien, wat niet het geval zou zijn als de triage door de SEH wordt 

uitgevoerd. Deze patiënten zouden dan alleen door de SEH gezien en geholpen zijn, wat een extra schakel in de 

acute zorgketen voorkomt. 

 

Sterktes en zwaktes 

De medewerkers van zowel de HAP als SEH hebben dit onderzoek positief ervaren, het meekijken met elkaars 

triagesystemen heeft gezorgd voor inzicht in elkaars werkwijze. 

 

Dit onderzoek heeft zich beperkt tot het proces van triage en de uitkomsten van de triage bij zelfverwijzers op de 

SEH. Er is niet gekeken naar de kwaliteit van de triage, het is niet bekend of bijvoorbeeld zelfverwijzers die met 

een zelfzorgadvies naar huis zijn gestuurd, ook daadwerkelijk geen acute zorg meer nodig hebben gehad op een 

later tijdstip.  

 

Verder verschillen de bevoegdheden van de trierende voor de HAP en SEH: triagisten van de HAP mogen niet 

rechtstreeks tweedelijns diagnostiek aanvragen, de patiënt moet eerst door een huisarts of VS gezien zijn. SEH 

verpleegkundigen in MST kunnen geprotocolleerd wel tweedelijns diagnostiek aanvragen. Andersom mogen SEH 

verpleegkundigen in MST op het moment van onderzoek geen zelfverwijzers met een zelfzorgadvies naar huis 

sturen, terwijl triagisten van de HAP dit wel mochten onder supervisie van de huisarts.  

 

Een andere beperking van dit onderzoek is, dat dit onderzoek alleen in het weekend gedurende de dag en avond 

is uitgevoerd, of de resultaten één op één doorgetrokken kunnen worden naar doordeweekse avonden en nachten 

is de vraag. 
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Vervolgonderzoek 

Dit onderzoek heeft niet gekeken naar de eventuele gevolgen van het toekennen van een lagere urgentiecategorie 

indien getrieerd wordt volgens de NTS in plaats van met het MTS. Om de eventuele gevolgen van ondertriage in 

kaart te brengen, moet onderzocht worden of de groep patiënten die een lagere urgentiecategorie hebben 

toegewezen gekregen volgens de NTS dan met het MTS geen nadelige gevolgen hebben ondervonden van deze 

lagere toegewezen urgentiecategorie. 

 

Zes patiënten werden na het consult met de huisarts doorverwezen voor eerstelijnsröntgendiagnostiek, het zou 

interessant zijn om te onderzoeken of dit geprotocolleerd ook direct na de triage door de triagist ingezet kan worden. 

 

Conclusie 
De meeste (78,5%) zelfverwijzers konden behandeld worden door de HAP in plaats van de SEH en slechts 4% van 

de zelfverwijzers is zowel door de HAP als SEH gezien. De NTS geeft in bijna de helft van de gevallen een langere 

toegestane wachttijd in vergelijking met het MTS, wat betekent dat deze patiënten minder snel geholpen hoeven 

worden. Dit wil overigens niet zeggen dat deze patiënten ook daadwerkelijk langer hebben gewacht. Een 

interessant vervolgonderzoek zou zijn om te kijken wat de effecten van een langere toegestane wachttijd zijn op de 

zorguitkomsten. 

 

Inmiddels zijn de HAP en SEH geïntegreerd in één Spoedpost en werken beide afdelingen met de NTS. 
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Bijlage 1 
Zelfverwijzers met de volgende criteria werden direct naar de SEH doorverwezen en geëxcludeerd in dit onderzoek: 

 patiënten met een lopende behandeling of klachten die vallen onder nazorg van een medisch specialist; 

 nazorg van klachten na behandeling korter dan twee weken geleden uitgevoerd door een medisch 

specialist in het ziekenhuis; 

 dialysepatiënten; 

 patiënten met chemokuren; 

 patiënten met klachten die gerelateerd zijn aan insulinepompen; 

 patiënten waar bij triage duidelijk is dat de patiënt ABCD instabiel/onveilig is; 

 hoog risico patiënten: patiënten met neurologische uitval/afasie, duidelijke standsafwijkingen, hevig 

bloedende wonden en pijn op de borst met vegetatieve verschijnselen. 

 

 


