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Achtergrond 
In Nederland kunnen patiënten met een acute zorgvraag buiten kantoortijden terecht bij de 
spoedeisende hulp (SEH) in het ziekenhuis of bij de huisartsenpost (HAP). Veel binnenlopers op de 
SEH kunnen beter, goedkoper en efficiënter geholpen worden op de HAP. In april 2010 zijn de 
Centrale Huisartsenpost Almelo en de spoedeisende hulpafdeling Almelo van Ziekenhuisgroep 
Twente geïntegreerd in één spoedpost. Het samenvoegen van deze twee zorgaanbieders heeft 
geresulteerd in een enkel zorgloket voor acute zorg. Zelfverwijzende patiënten worden eerst door 
een huisarts gezien en eventueel doorverwezen naar de SEH. Dit onderzoek maakt deel uit van het 
project Optimale logistiek en patiënten voorkeuren in de acute zorgketen en is een samenwerking 
van de Universiteit Twente, de Centrale huisartsenpost Almelo en de Ziekenhuisgroep Twente. Het 
project valt onder het ZonMw programma Spoedzorg. Dit programma stimuleert het ontwikkelen van 
wetenschappelijke kennis over samenwerking in de spoedzorgketen. Bovendien versnelt het de 
toepassing van de ontwikkelde kennis, inzichten en richtlijnen in de praktijk. 
 
Doel 
Dit onderzoek heeft twee doelstellingen. Ten eerste om te komen tot de optimale inrichting van een 
spoedpost waarbij de juiste patiënt zonder onnodige vertraging met een optimale inzet van middelen 
bij de juiste zorgverlener terecht komt. Ten tweede om te komen tot de kwantitatieve analyse van de 
effecten van het gebruik van een geïntegreerde spoedpost voor het ZGT en voor het verkrijgen van 
algemene inzichten voor andere ziekenhuizen en huisartsenposten. 
 
Methoden 
Voor het vergelijken van organisatorische interventies en de situatie voor- en na de integratie van de 
huisartsenpost en spoedeisende hulp, wordt gebruikt gemaakt van computer simulatie. Met behulp 
van dit model worden organisatorische interventies vergeleken en wordt op systematische wijze 
gezocht naar de optimale inrichting van de spoedpost. Deze systematische aanpak maakt gebruik van 
“simulation optimization” en een experimenteel ontwerp om inzicht te verkrijgen in de optimale 
inrichting van de geïntegreerde spoedpost. Om de effecten van de integratie van de HAP en de SEH 
te onderzoeken, wordt in het simulatie model een gescheiden HAP en SEH vergeleken met een 
geïntegreerde spoedpost. Het gebruik van simulatie maakt het mogelijk rekening te houden met 
andere veranderingen die sinds de integratie van de spoedpost hebben plaatsgevonden. Aan de hand 
van deze uitkomsten wordt inzichtelijk welke organisatorische interventies een positieve invloed 
hebben op het acute zorgproces en wat voor invloed de integratie op de acute zorgketen heeft. 
 
Resultaten 
Belangrijkste resultaten van dit onderzoek zijn de analyses van de interventies die met het 
simulatiemodel zullen worden uitgevoerd. Hiermee worden van verschillende organisatorische 
interventies, de invloeden op het zorgproces, zoals patiëntstromen of doorlooptijden inzichtelijk 
gemaakt en doorgerekend. Ook geeft het onderzoek inzicht in de effecten die de integratie heeft 
gebracht, door het filteren van externe factoren die invloed hebben gehad op de zorgketen sinds het 
openen van de geïntegreerde spoedpost. Daarnaast kunnen karakteristieken met betrekking tot 
patiëntenstromen worden gevarieerd om tot meer generieke inzichten te komen. 
Discussie 
Dit onderzoek onderbouwt hoe personeel en middelen optimaal in een spoedpost kunnen worden 
ingezet. Hiernaast geven de uitkomsten van dit onderzoek aan wat de effecten van een 
geïntegreerde spoedpost zelf zijn. Door het gebruik van een generiek simulatiemodel kunnen 



 

 

organisatorische interventies worden toegepast op vergelijkbare spoedposten en wordt inzichtelijk 
wat effecten van succesfactoren zijn op vergelijkbare en niet-vergelijkbare spoedposten.  
 


