
 
 
 
 
 
 

 
Antwoorden vragen uit de Congres Courant 

 

Vraag 1: Als huisartsen op de HAP bij patiënten met verdenking op een fractuur een röntgenfoto  
aanvragen dan is de kans op een daadwerkelijke fractuur: 
a. 20%  
b. 50% 
c. 80% 
Antwoord 
50%. Een behoorlijke opbrengst, want het betreft met name twijfelgevallen. Bij duidelijke fractuur 
tekenen verwijzen ze zonder röntgenfoto door naar SEH. Dus het loont de moeite om in het grijze 
gebied tussen geen – en wel fractuur een röntgenfoto te maken. Dat zal het % missers verkleinen en 
het % onnodige verwijzingen beperken.  
 
Vraag 2: Welke Nobelprijswinnaar (1921) vond “intuition a sacred gift and the rational mind it’s 
faithful servant”? 
Antwoord 
Albert Einstein (Princeton) 
 
Vraag 3: Welke Nobelprijswinnaar (2002) doet heden ten dage onderzoek naar intuïtieve 
denkmethoden, waartoe ook het pluis/niet-pluisgevoel wordt gerekend? 
Antwoord 
Daniel Kahneman  (Princeton) 
 
Vraag 4: “Ik wil graag een afspraak met de dokter.” – Is dit de hulpvraag van de beller? 
Antwoord 
Nee, dit is geen volledige hulpvraag. Een hulpvraag geeft ook de reden van het willen maken van een 
afspraak. Dit geeft de triagist en de arts meer informatie. 
 
Vraag 5: U wordt ’s avonds gebeld door een vrouw (18 jaar). Zij heeft sinds 5 dagen hoofdpijn en dit 
is 2 dagen geleden verergerd. Zij was gisteren al bij de huisarts die aan migraine dacht. De huisarts 
schreef pijnstilling voor, maar dit helpt totaal niet, de klachten blijven onveranderd. Ze slaapt er niet 
van, maar kan wel licht verdragen. Hulpvraag: is ernstig bezorgd en vraagt of de dokter kan komen. 
De informatie die u op uw vragen krijgt: 
 

 hevige hoofdpijn, pijnscore van 7 tot 8, ervaart dit als een ongewone hoofdpijn; 

 pijn zit ook in de nek; 

 voelt zich matig ziek, heeft geen koorts, geen huidafwijkingen; 

 heeft geen gevoels-of uitvalsstoornissen in armen of benen; 

 heeft recent geen ongeval gehad, noch het hoofd gestoten;  

 is niet zwanger. 
 
Welk van onderstaande overwegingen neemt u NIET mee bij het beoordelen van haar vraag of de 
dokter kan komen. 



a.  De klachten leiden naar urgentieklasse “Spoed”. 
b.  De patiënte neemt al voor de tweede keer contact op. 
c.  Het tijdstip waarop de patiënt haar klachten meldt. 
d.  Ondanks pijnmedicatie is er geen verbetering. 
Antwoord 
Het tijdstip waarop de patiënt haar klachten meldt.  
 
Vraag 6: Hoe hoog is het gemiddelde percentage zelfverwijzers op de Nederlandse afdelingen SEH? 
Antwoord 
30% 
 
Vraag 7: Een incident is een voor de patiënt merkbare, onbedoelde uitkomst van een contact, zonder  
blijvende schade. We streven naar een zo laag mogelijke kans op een potentieel risicovol contact. 
Helaas zijn risico’s niet volledig uit te bannen. Welke kans op een aan triage gerelateerd incident op 
de HAP is  volgens de literatuur acceptabel?  
a. 1 per 15 contacten 
b. 1 per 150 contacten 
c. 1 per 1.500 contacten 
d. 1 per 15.000 contacten 
Antwoord 
In onderstaande staande publicaties komt men tot een aan triage gerelateerd risico op incidenten op 
de HAP van 0.6-0.8%. Dat is rond de één op de 125-166 contacten. 
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Wat zegt uw gevoel over wat verantwoord/wenselijk is? 
 
Vraag 8: Wat is typerend aan de manier waarop Nederlanders ‘slecht nieuws boodschappen’  
brengen?  
Antwoord 
Bij trainingen over slecht nieuws gesprekken wordt altijd geleerd dat je meteen to-the-point moet 
komen. Welnu, dat is typisch Nederlands. Ongeveer 80% van de wereldbevolking begint met een 
kennismakingsgesprek en cirkelt dan langzaam naar het onderwerp toe, zonder meteen te zeggen 
wat je bedoelt. Vaak zegt de ander dan uit zichzelf: bedoel je soms dat... De boodschapper kan dan 
zeggen: inderdaad of eigenlijk wel. In de Randstad zijn slecht nieuws gesprekken veel directer dan in 
Drenthe, Brabant of Limburg. Ook oudere mensen communiceren indirecter. Het is al erg genoeg dat 
de ander iets moeilijks gaat horen dus dat doe je op een meer 'diplomatieke' manier.   
 
[voorbeeld van de trainer: Als mijn oude moeder mij vroeger wilde duidelijk maken dat ik haar weer 
eens moest uitnodigen dan zei ze: Ik heb vorige week nog met Sjaak (mijn broer) gegeten, we waren 
bij de Chinees. Het was erg gezellig Dat was voor mij voldoende…..]  
 
Vraag 9: Mensen accepteren gemakkelijker wat de triagist voorstelt, als ze erkenning krijgen voor  
hun boodschap. Hoe laat u merken dat u de patiënt begrepen hebt? 
Antwoord 
Samenvatten (van inhoud en emotie)  
 
Vraag 10: Het echtpaar Janssen heeft een aanrijding gehad. Mevrouw Janssen is er goed vanaf  
gekomen, maar maakt zich toch wat zorgen om haar man. Hij heeft het stuur in zijn buik gekregen en  
heeft nu behoorlijk last van zijn buik. De triagist vraagt of er ook een wond zit. Dit is niet zo, het is  



enkel pijn in de buik. De patiënt is niet bleek, klam of zweterig. De triagist stelt urgentiecode U3 vast. 
Is dit correct?  
Antwoord:  
Nee, onjuist. Buikpijn bij trauma buik is een U2 
 
Vragen/Opmerkingen 
Heeft u naar aanleiding van deze test vragen of opmerkingen? Mail het ons dat sturen wij uw vraag 
door naar de docent of trainer van wie deze vraag afkomstig is.  
Ons mailadres is bureauNTS@de-nts.nl  
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