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Thuisecho voorkomt bij helft van terminale
patiënten een ziekenhuisopname; ’Je hoeft
een patiënt niet in een ambulance te hijsen
en geheel uit te putten.’
Een thuisecho bij palliatieve patiënten kan de druk op de huisartsen- en ziekenhuiszorg verlichten.
Zorgbedrijf Pluhz start dinsdag een pilot in Leiden en omgeving. Radioloog Spaargaren en zijn
assistent Houtsammer gaan langs bij de eerste patiënt.
Lucas Houtsammer (26) klapt de echoapparatuur dicht en stopt het in een vergrote laptoptas. Over
een halfuur moet hij, samen met de radioloog Lorenz Spaargaren, bij een 93-jarige patiënt thuis zijn.
De vrouw heeft mogelijk kanker, zo staat in de aanvraag van de huisarts, maar wil niet meer naar het
ziekenhuis. Dat kost haar te veel energie: ze kan nog amper van haar tafel naar het bed lopen.
Zorgbedrijf Pluhz verrichtte dinsdagmiddag hun eerste thuisecho in Voorschoten. Het is de aftrap van
een pilot in Leiden en omgeving. De thuisecho’s kunnen mogelijk voorkomen dat palliatieve
patiënten in hun laatste levensdagen ‘onnodig’ naar het ziekenhuis moeten. Uit resultaten van het
Onderzoeksinstituut Nivel blijkt namelijk dat in 2017 een derde van alle overledenen uit de
palliatieve zorg in hun laatste maand één of meerdere keren in het ziekenhuis is opgenomen.
Ruim 35.000 patiënten verbleven gemiddeld zeven dagen in het ziekenhuis. Dat is langer dan de
gemiddelde opnameduur voor niet-terminale zorg. Vaak gaat het om problemen die ook thuis op te
lossen zijn. Maar onder druk van bezorgde familieleden stuurt de huisarts een patiënt toch naar het
ziekenhuis.
Radioloog Spaargaren (54) maakt, naast zijn werk in het Alrijne ziekenhuis, in opdracht van Pluhz al
echo’s in huisartsenpraktijken. Vandaag is zijn eerste thuisecho. Zijn assistent Houtsammer werkte
eerder al mee aan de pilot in Den Haag. ,,Ik kan me één vrouw nog goed herinneren”, vertelt hij in de
auto op weg naar de 93-jarige mevrouw. ,,Zij werd verzorgd door haar verstandelijk beperkte zoon.
We kwamen binnen en het leek alsof de ramen al jaren niet open waren geweest.”
,,De vrouw lag in haar eigen plas en ontlasting. Ze bleek kanker te hebben”, vervolgt Houtsammer.
,,Dat is wel heel sneu om te zien. Als radioloog kan je niet meer dan het plaatje van de tumor maken
en verslag doen bij de huisarts.” Na een paar minuten rijden stopt Houtsammer bij een verpleeghuis
in Voorschoten. Het duo pakt de apparatuur uit de auto en gaat naar de binnen. De patiënt wil liever
geen andere omstanders bij de echo. Ze is al best nerveus voor de uitslag.
Bij de pilot in Den Haag afgelopen zomer deden twaalf huisartsen een aanvraag voor dertig
patiënten, van wie 24 terminaal waren en 6 langdurig bedlegerig. De huisarts kon via het Pluhzplatform een echo aanvragen: thuis, in het verpleeghuis of palliatief centrum. Hierdoor is volgens de
huisartsen bij meer dan de helft van de patiënten een ziekenhuisopname voorkomen en is 26.200
euro bespaard.
De echo’s ondersteunen de huisartsen in hun werk. De uitslag is meteen bekend, geeft een goed
beeld van wat er speelt, waardoor de huisarts makkelijker hun behandeling kunnen voortzetten. ,,Dit
is heel belangrijk”, legt Robert Weij, organisator van Pluhz uit. ,,Je moet je voorstellen: een vrouw

van tachtig ligt in comateuze toestand. Links van het bed staat de dochter die haar moeder graag in
vrede ziet gaan. En rechts de zoon die vindt dat ze nog naar het ziekenhuis moet.”
,,Ook voor de familie kan het helpend zijn als een specialist een diagnose stelt. Bijvoorbeeld dat de
kanker verder is uitgezaaid. Het geeft rust”, vervolgt Weij. ,,Veel mensen zeggen dat thuisecho’s
inefficiënt zijn. Maar zo hoef je een terminale patiënt niet in een ambulance te hijsen, naar het
ziekenhuis te vervoeren en geheel uit te putten. Het kan zoveel leed besparen.”
De radioloog en zijn assistent komen terug van de echo bij de oudere mevrouw. ,,Ik had geen tien
minuten later moeten komen”, zegt Spaargaren. ,,Dan kon ik niks meer zien op de echo. Mevrouw
zat te eten toen wij aankwamen.” Over de uitslag mag hij weinig loslaten vanwege zijn medische
geheimhoudingsplicht. ,,Wat ik kan zeggen: het was een zinvolle echo die een duidelijke uitslag biedt.
Hierdoor hoeft ze niet allerlei vervolgonderzoek te ondergaan.”
Financering
Pluhz begon de eerste pilot in Den Haag zonder financiering en betaalde de thuisecho’s uit eigen zak.
Inmiddels vergoeden verschillende verzekeraars het project in Leiden, waaronder CZ, Menzis en Zorg
en Zekerheid. Vooral de laatste steekt zijn nek uit voor de thuisecho’s, volgens organisator Robert
Weij.

