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Probleemstelling:
Open access gastroduodenoscopie (GDS) zorgt ervoor dat de huisarts een GDS kan aanvragen
zonder dat de patiënt eerst poliklinisch door een Maag-Darm-Leverarts wordt gezien. Dit concept
is ingevoerd om de wachttijd voor patiënten die snel een endoscopie nodig hebben te verkorten en
ervoor te zorgen dat de MDL-arts minder werkdruk heeft op de polikliniek. Uit onderzoek blijkt echter
dat sinds de invoering van het open access systeem het aantal uitgevoerde scopieën toeneemt terwijl
er een duidelijke afname is van de klinische relevante bevindingen. Deze toename van scopieën leidt
daarmee tot een langere wachttijd voor patiënten met alarmsymptomen. Om ervoor te zorgen dat
er optimaal gebruik wordt gemaakt van de beperkte GDS-plekken bestaat er de NHG-standaard
Maagklachten om huisartsen te ondersteunen bij de besluitvorming om een GDS aan te vragen. Maar
desondanks blijft er onder MDL-artsen in Nederland de tendens dat de open access GDS een lage diagnostische opbrengst heeft. Vandaar dat dit probleem recent is opgepakt door het NFU-programma
‘Doen of laten’, waarbij getracht wordt onnodige zorg terug te dringen.

Doelstelling
Het doel van dit onderzoek is de diagnostische meerwaarde van de open access GDS in de regio
Noord-Holland Noord te bepalen. Tevens is bepaald in welke mate de huisarts patiënten verwijst voor
GDS conform de richtlijn Maagklachten. Er is getracht een subgroep van patiënten te beschrijven bij
wie een GDS juist wel geïndiceerd is. Hiermee kan er bepaald worden of het huidige systeem van
open access GDS volstaat of dat een aanpassing noodzakelijk is teneinde doelmatige en kosteneffectieve zorg te leveren.

Plan van aanpak
Er is een retrospectief dossieronderzoek uitgevoerd waarin gekeken is naar alle open acces gastroduodenoscopieën tussen oktober 2012 en oktober 2016 in de Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie
Alkmaar. De diagnoses gevonden bij scopie zijn ingedeeld in drie categorieën: maligne, benigne
met klinische relevantie en benigne zonder klinische relevantie. Een uitkomst wordt klinisch relevant
geacht als deze een verandering brengt in het beleid, de prognose of de follow-up. Vervolgens zijn
er statistische analyses uitgevoerd om de diagnostische meerwaarde van de open access GDS te beoordelen. Nadat alle resultaten bekend zijn worden deze gedeeld met huisartsen in de regio. Op deze
manier hopen wij dat huisartsen bewuster gaan doorverwijzen waardoor onnodige scopieën worden voorkomen. Tevens worden de resultaten besproken in de MDL-vakgroep waarbij er een besluit
wordt genomen over hoe om te gaan met de open access verwijzingen. Eén en ander in overleg met
de huisartsen uit de regio. Moet er misschien een screening gaan plaats vinden in plaats van bij elke
verwijzing een scopie te geven? Of moet er misschien een nieuwe regionale richtlijn worden uitgebracht?

Behaalde resultaten
Tijdens de studieperiode zijn er 2054 patiënten geïncludeerd. 60.5% van de patiënten had een verwijzingen volgens de NHG-richtlijn. Een maligniteit in de bovenste tractus digestivus werd gevonden bij
104 patiënten (5.1%). Een niet klinische relevante bevinding of een normale bevinding werd gevonden
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in respectievelijk 38.8% en 35.2% van de uitgevoerde onderzoeken. De diagnostische opbrengst was
significant hoger bij patiënten met een verwijsindicatie volgens de richtlijn. Een multivariate logistische regressieanalyse werd uitgevoerd waaruit bleek dat het hebben van alarmsymptomen, een
oudere leeftijd of het mannelijk geslacht een significant onafhankelijke voorspeller is voor het vinden
van een maligniteit.

Evaluatie / Borging
In maart 2017 worden de resultaten besproken binnen de vakgroep MDL in de Noordwest ziekenhuisgroep. In die periode wordt er ook in gesprek gegaan met de huisartsen uit de regio. Op deze
manier kan er een eenduidig beleid worden gevoerd om onnodig onderzoek te voorkomen. Hierbij
moet in ogenschouw worden genomen dat screening voorafgaand aan een GDS kan leiden tot meer
polibezoeken en hierdoor een toename van de wachttijd. Tevens denken wij dat dit onderzoek een
belangrijke, eerste bijdrage kan leveren aan het landelijke NFU-programma ‘Doen of laten’.
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