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diagnostische protocollen:
Protocollen die helpen om: 
• met behulp van kansberekening en 
• kennis van symptomen en syndromen 
• te komen tot een differentiaal diagnose
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Maar bestaat er wel behoefte aan 
diagnostische protocollen?
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Het mobiel acuut zorgconsult
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Het ambulancezorg-consult (AC)

• Het AC zonder transport (voorheen EHGV)
• Waar sprake is van specifieke problematiek 
• Steeds vaker buiten-protocollaire zorgvragen
• Zullen gaan toenemen
• Worden als buiten onze taakstelling liggend ervaren
• Worden als lastig ervaren
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Hoe helpen we het 
“veld” met deze 
veranderende 
zorgvragen ?

• AANBIEDEN VAN EXTRA KENNIS?

• VERBETEREN KLINISCH 
REDENEERVAARDIGHEDEN?

• CREËREN VAN 
OVERLEGMOGELIJKHEDEN?

• TOEVOEGEN VAN DIAGNOSTISCHE 
PROTOCOLLEN?
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Diagnostische protocollen gezien als beslisstrategieën.

Beslissingen gebaseerd op 
kansberekeningen

u Berekenbare risicovolle situaties

u Alle alternatieve keuzes, 
consequenties en kansen bekend

u Gebruikt statistiek

u Kost tijd

Heuristieken

Raab, M., & Gigerenzer, G. (2015). The power of simplicity: a fast-and-frugal heuristics approach to performance science.
Frontiers in Psychology, 6.
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Diagnostische protocollen gezien als beslisstrategieën.

Beslissingen gebaseerd op 
kansberekeningen heuristieken

u Onzekere situaties

u Alternatieven, consequenties en 
kansen onbekend of partieel bekend

u Versimpelde werkelijkheid

u Minder is meer

u Snel en sober (Fast and Frugal)

Raab, M., & Gigerenzer, G. (2015). The power of simplicity: a fast-and-frugal heuristics approach to performance science.
Frontiers in Psychology, 6.
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u Berekenbare risicovolle situaties

u Alle alternatieve keuzes, 
consequenties en kansen bekend

u Gebruikt statistiek

u Kost tijd



Heuristieken in de geneeskunde

Triage probleem:

u Welke patiënten met POB stuur je van de SEH naar de afdeling en welke 

naar de CCU?

u Artsen laten beslissen leidde tot overtriage (teveel onterecht op CCU)

u Ongewenste en onhoudbare situatie!

u Dit vroeg om een experiment ter verbetering van het proces.

What alters physicians' decisions to admit to the coronary care unit?

Green L, Mehr DR. J Fam Pract. 1997 Sep;45(3):219-26.
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Het experiment:
vergelijking van drie beslisstrategieën

Artsen beslissen
• Op gevoel, kennis, klinische 

blik, ervaring

• Context (cultuur) afhankelijk

Heart Disease
Predictive Instrument

• Probeert de complexe 
werkelijkheid te duiden

• Meer dan vijftig 
mogelijkheden

• Ingewikkelde statistiek 
(logistische regressie 
methodieken)

• Tijdrovend

Simpele beslisstrategie
• M.b.v. cognitieve heuristiek

• Snel en eenvoudig
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Heart Disease Predictive Instrument
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1. POB, niet hoofdklacht
2. ST verbreding
3. MI en NTG in VG



CCU beslissheuristiek
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1.ST afwijkingen?

2.POB belangrijkste klacht?

3.Andere ECG afwijkingen of 
in VG: MI/gebruik NTG?



De kracht van heuristieken……
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Zijn heuristieken bruikbaar?
-IN DE AMBULANCEHULPVERLENING-
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Zijn heuristieken (of andere 
vormen van diagnostische 
protocollen) gewenst?
-IN DE AMBULANCEHULPVERLENING-
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Met dank voor uw aandacht!




