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Doel
Meten van het effect van een spreekuurassistent (‘medical scribe’) op een polikliniek
Traumachirurgie op de consultduur, patiënt- en artstevredenheid, en consultkosten.

Opzet
Transversaal onderzoek.

Methode
Gedurende 10 weken werden alle standaardconsulten bij de 5 traumachirurgen op de polikliniek van
een level 1-traumacentrum afwisselend uitgevoerd met en zonder spreekuurassistent. De
consultduur was gedefinieerd als de tijd tussen het starten van het consult en het moment dat het
epd volledig was ingevuld en door de chirurg was gecontroleerd. Patiënttevredenheid werd gemeten
met de PSQ-NL-18-vragenlijst. Na de studie gaven de traumachirurgen in een interview hun mening
over de samenwerking met de spreekuurassistent en over de haalbaarheid van het inzetten van een
spreekuurassistent. Consultkosten werden berekend als product van het gecombineerde brutoloon
(in €/min) van de traumachirurg en van de spreekuurassistent én de consultduur (in min).

Resultaten
In totaal werden 151 patiënten gezien met en 304 zonder spreekuurassistent. Consulten met de
spreekuurassistent duurden gemiddeld 3,2 min (95%-BI: 2,2-4,2) korter dan consulten zonder
assistent. Patiënttevredenheid verschilde niet tussen de groepen (gemiddelde PSQ-NL-18totaalscore: 4,4 (SD: 0,5) in de interventiegroep en 4,3 (SD: 0,5) in de controlegroep (p = 0,45). De
chirurgen vonden de samenwerking met de spreekuurassistent prettig en hadden meer interactie
met hun patiënten. De gemiddelde kosten van een consult met de spreekuurassistent (€ 19,35; SD:
10,4) waren lager dan de kosten van een consult zonder assistent (€ 21,82; SD: 11,3; p = 0,03). Naar
schatting kan jaarlijks € 10.500 bespaard worden op de polikliniek door het inzetten van een
spreekuurassistent.

Conclusie
De inzet van een spreekuurassistent voor de documentatie in het epd tijdens het consult op een
polikliniek met een hoge turn-over van patiënten lijkt de productiviteit en de artstevredenheid te
verhogen.

Inleiding
In de laatste jaren is in de meeste ziekenhuizen het epd ingevoerd. Eerdere studies hebben
aangetoond dat het gebruik van het epd leidt tot meer documentatie, een langere consultduur en
minder arts-patiëntinteractie.1-4 Het inzetten van een spreekuurassistent (‘medical scribe’) zou deze
problemen kunnen verlichten door een positief effect op de arts-patiëntinteractie en op de patiënten artstevredenheid.5,6 In deze context wordt met een spreekuurassistent een persoon met basale
medische kennis bedoeld die de arts tijdens het consult in de spreekkamer assisteert bij de
documentatie in het epd, aanvragen voor aanvullend onderzoek invoert en brieven opstelt voor de
huisarts en medebehandelaars.
Het doel van deze studie was het effect meten van de inzet van een spreekuurassistent op de
polikliniek Traumachirurgie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op de consultduur,
patiënt- en artstevredenheid en consultkosten.

Methode
Studieopzet en -populatie
In de periode september-december 2015 voerden wij een transversaal onderzoek uit met alle 5
seniorstafleden van de afdeling Traumachirurgie van het LUMC. De consulten van de
traumachirurgen (leeftijd: 41-65 jaar) werden afwisselend met (‘interventiegroep’) en zonder
spreekuurassistent (‘controlegroep’) uitgevoerd. De spreekuurassistent assisteerde één
traumachirurg per dagdeel. De ingeplande duur van ieder consult was 10 min.
Patiënten die een afspraak hadden op de polikliniek Traumachirurgie, 18 jaar of ouder waren en de
Nederlandse taal voldoende beheersten kregen bij de balie schriftelijke informatie over de studie en
een toestemmingsformulier. In de wachtkamer konden patiënten de informatie bestuderen en
beslissen of zij wilden meedoen aan de studie. Als een patiënt schriftelijk toestemming gaf voor
deelname, kreeg hij of zij na het consult een vragenlijst over patiënttevredenheid. Deze studie werd
goedgekeurd door de Commissie Medische Ethiek van het LUMC (protocol 15.187).

Spreekuurassistent
De spreekuurassistent (tevens eerste auteur) was destijds een vierdejaarsgeneeskundestudent met 2
jaar ervaring als spreekuurassistent bij de afdeling Orthopedie in een ander ziekenhuis. De
spreekuurassistent werd 3 weken ingewerkt, zoals geadviseerd in een eerder onderzoek.7 Zijn
werkzaamheden bestonden uit het documenteren van de anamnese, het lichamelijk onderzoek en
het aanvullend onderzoek in het epd tijdens het consult. Daarnaast voerde hij orders in en schreef hij
ontslagbrieven en verwijzingen naar de fysiotherapeut. Hij voerde geen dbc-codes in. Direct na het
consult controleerde de traumachirurg de gegevens die door de spreekuurassistent waren ingevoerd.

Uitkomstmaten
De primaire uitkomstmaat was de consultduur. De starttijd werd gedefinieerd als het daadwerkelijke
tijdstip van aanvang van het consult in de spreekkamer. De eindtijd werd geregistreerd op het
moment dat de documentatie volledig was ingevoerd en door de chirurg was gecontroleerd. De
spreekuurassistent registreerde de consultduur in de interventiegroep. Indien dit logistiek mogelijk

was, was de spreekuurassistent aanwezig tijdens de consulten in de controlegroep, maar hij
noteerde dan alleen de consultduur; anders noteerde de chirurg zelf de consultduur.
Secundaire uitkomstmaten waren patiënt- en artstevredenheid, alsmede de kosten van het consult.
Wij maten patiënttevredenheid met de gevalideerde Nederlandse versie van de ‘Patient satisfaction
questionnaire short-form’ (PSQ-NL-18).8 Deze vragenlijst meet 4 aspecten van de
patiënttevredenheid: technische kwaliteit (4 vragen), interpersoonlijke aspecten (6 vragen),
toegankelijkheid van de zorg (4 vragen) en algemene tevredenheid (2 vragen) op een 5puntslikertschaal van 1 (‘geheel mee eens’) tot 5 (‘geheel mee oneens’); 2 vragen over de financiële
aspecten van de gezondheidszorg hebben wij voor deze studie weggelaten. Aan de vragenlijst voor
de interventiegroep voegden wij 2 vragen toe over de tevredenheid met de aanwezigheid van de
spreekuurassistent (‘Ik vond het vervelend dat er een assistent aanwezig was bij het consult’ en ‘Ik
vond het prettig dat een assistent de gegevens in de computer zette tijdens het gesprek in plaats van
de arts’). In een kort, niet-gestructureerd interview na de studie gaven de traumachirurgen hun
mening over de samenwerking met de spreekuurassistent en over de haalbaarheid van het inzetten
van een dergelijke assistent.
De kosten van het consult met en zonder spreekuurassistent berekenden wij als het product van het
gecombineerde brutoloon (in €/min) van de traumachirurg en van de spreekuurassistent én de
consultduur (in min).9-11 Het brutoloon bedroeg € 110,47/h voor de medisch specialist en € 22,97/h
voor de spreekuurassistent, inclusief sociale lasten en vakantietoeslagen.11 Het gemiddelde aantal
consulten per jaar op de polikliniek Traumachirurgie gebruikten wij om het effect van de
implementatie van een spreekuurassistent op de kosten op jaarbasis te schatten. De kosten van het
werven, trainen en inwerken van de spreekuurassistent lieten wij buiten beschouwing.

Statistische analyse
Wij vergeleken de waarden van categorische variabelen tussen de groepen met een χ2-toets, en de
waarden van continue variabelen met een ongepaarde t-toets voor normaal verdeelde gegevens of
met een Mann-Whitney-toets voor niet-normaal verdeelde gegevens.
We corrigeerden voor mogelijke confounders door een multivariate lineaire regressieanalyse uit te
voeren. P-waarden < 0,05 beschouwden we als statistisch significant.
Vóór aanvang van de studie berekenden we de steekproefomvang, gebaseerd op de aannames dat
de consultduur zonder spreekuurassistent 10 min (SD: 5) zou bedragen en dat een verschil in
consultduur van 20% als klinisch relevant beschouwd kan worden. Er waren minimaal 200 consulten
nodig – 100 in elke groep – om dit verschil in consultduur te kunnen aantonen met een α van 5% en
een power van 80%.

Resultaten
Patiënt- en consultkenmerken
Wij includeerden 455 patiënten: 151 in de interventiegroep en 304 in de controlegroep. De
kenmerken van beide groepen waren vergelijkbaar (tabel 1). De meeste consulten (87%) waren
controleafspraken. Bijna alle consulten betroffen fractuurzorg of zorg voor ander musculoskeletaal
letsel. Patiënten in de interventiegroep kregen 2 keer vaker een verwijzing naar de fysiotherapeut
dan patiënten in de controlegroep.

Tabel 1
Patiënt- en consultkenmerken

Consultduur
In de controlegroep registreerde de traumachirurg de duur van 161 consulten en de
spreekuurassistent die van 142 consulten. De gemiddelde consultduur in de interventiegroep was 8,7
min (SD: 4,6) en in de controlegroep 11,9 min (SD: 6,2; p < 0,001) (figuur 1). De duur van een consult
met de spreekuurassistent was gemiddeld 3,2 min (95%-BI: 2,2-4,2) korter dan een consult zonder de
assistent. De resultaten voor de afzonderlijke chirurgen waren vergelijkbaar (zie figuur 1). De
gemiddelde consultduur in de controlegroep verschilde niet als deze werd gemeten door de
spreekuurassistent (11,49 min; SD: 4,9) of de traumachirurg (12,17 min; SD: 7,1; p = 0,73).

Figuur 1
Consultduur bij aan- of afwezigheid van een spreekuurassistent tijdens het consult

Weergegeven zijn gemiddelde consultduur en de spreiding (2SD). In de multivariate analyse was het
gemiddelde verschil in consultduur tussen de interventie- en controlegroep 3,4 min (95%-BI: 2,4-4,4)
(tabel 2), wat vergelijkbaar was met het eerder gevonden verschil. De consultduur was langer bij een
oudere patiënt, bij een patiënt met meerdere letsels, als de patiënt werd ingepland voor een
operatie, als een radiologieaanvraag in het epd werd ingevoerd of als een aanvraag voor een
intercollegiaal consult werd geschreven (zie tabel 2). Ontslagconsulten met een begeleidende
huisartsenbrief waren korter.

Tabel 2 Resultaten van de multivariate lineaire regressieanalyse van de consultduur (in min)

Patiënttevredenheid
De gemiddelde PSQ-NL-18-totaalscore was in beide groepen even hoog: 4,4 (SD: 0,5) in de
interventiegroep en 4,3 (SD: 0,5) in de controlegroep (p = 0,45) (figuur 2). Er waren ook geen
verschillen in de scores op de 4 subschalen. Patiënten in de interventiegroep vonden de
aanwezigheid van de spreekuurassistent niet vervelend (gemiddelde score: 4,9; SD: 0,6) en vonden
het prettig dat de spreekuurassistent de gegevens in de computer invoerde in plaats van de chirurg
(gemiddelde score: 4,6; SD: 0,9).

Figuur 2
Patiënttevredenheid over de zorg bij aan- of afwezigheid van een spreekuurassistent tijdens het
consult

Weergegeven zijn gemiddelde tevredenheid en de spreiding (2SD).
Artstevredenheid
De traumachirurgen waren in het algemeen positief over de samenwerking met de
spreekuurassistent. Zij noemden als voordeel dat zij zich volledig konden concentreren op de patiënt
en dat hun efficiëntie toenam. Als nadelen noemden zij dat ze moesten wennen aan deze manier van
werken en dat de spreekuurassistent ook na de inwerkperiode een leercurve doormaakte wat betreft
kennis en vakspecifieke terminologie. Ook vonden sommigen de aanwezigheid van de
spreekuurassistent onwenselijk bij gesprekken met slecht nieuws of over intieme onderwerpen.

Consultkosten
De gemiddelde kosten van een consult met de spreekuurassistent (€ 19,35; SD: 10,4) waren lager dan
die van een consult zonder assistent (€ 21,82; SD: 11,3; p = 0,03). Het gemiddelde verschil was € 2,47
(95%-BI: 0,30-4,60).

Beschouwing
De inzet van een spreekuurassistent (medical scribe) op een polikliniek Traumachirurgie resulteerde
in een afname van de consultduur, maar had geen invloed op de patiënttevredenheid. Artsen waren
tevreden over de samenwerking met de assistent. Wij verwachten dat met een spreekuurassistent

effectief meer tijd aan de patiënt kan worden besteed. Daarnaast kan mogelijk het uitlopen van
spreekuren worden teruggedrongen, waardoor artsen meer tijd hebben voor andere taken.

Consultduur
Onze bevinding dat de consultduur afnam door inzet van een spreekuurassistent komt overeen met
resultaten uit eerdere studies die werden uitgevoerd in verschillende landen en in verschillende
onderzoekssettings.13-20 In onze studie resulteerde het inzetten van een spreekuurassistent in een
afname van de consultduur van gemiddeld 3 min. Omgerekend naar het gemiddelde aantal patiënten
dat per uur wordt gezien, zou dit resulteren in een toename van de productiviteit van 37%.
Een spreekuurassistent kan met name nuttig zijn in een klinische setting met een hoge turn-over van
patiënten en met veel kortdurende standaardcontroles, zoals de polikliniek Traumachirurgie. Andere
studies hebben aangetoond dat een spreekuurassistent ook meerwaarde kan hebben op de
afdelingen Cardiologie, Spoedeisende Hulp en Urologie en in de huisartsenpraktijk.6,7,12-14

Patiënttevredenheid
De inzet van een spreekuurassistent resulteerde niet in een hogere algemene patiënttevredenheid.
Ook waren beide groepen even tevreden over de arts-patiëntinteractie (subschaal ‘interpersoonlijke
aspecten’). Op basis van de literatuur is de effectiviteit van de inzet van spreekuurassistenten wat
betreft de patiënttevredenheid niet met zekerheid vast te stellen.6 In 2 eerdere studies werd een
positief effect gevonden,13,18 terwijl in andere studies geen effect kon worden aangetoond.7,14-17,21-23

Artstevredenheid
Eerdere studies toonden aan dat als chirurgen samenwerken met een spreekuurassistent dit de
documentatielast tijdens het consult vermindert, de arts-patiëntinteractie verbetert en de
artstevredenheid vergroot.7,13-18,20,21 Hierdoor zou het risico op overbelasting en op burn-out bij
artsen kunnen afnemen.24,25 Hoewel wij het effect van de aanwezigheid van een extra persoon in de
spreekkamer niet maten met een gevalideerde vragenlijst, gaven sommige chirurgen aan dat een
extra persoon in de kamer onwenselijk is bij intieme gespreksonderwerpen. Een consult op de
afdeling Urologie zou men als intiem kunnen beschouwen, hoewel in een eerdere studie op een
afdeling Urologie de aanwezigheid van een spreekuurassistent de patiënttevredenheid niet nadelig
beïnvloedde.7

Consultkosten
De totale kosten per consult met een spreekuurassistent waren lager dan zonder spreekuurassistent.
Gebaseerd op het gemiddelde aantal van 4296 consulten per jaar in onze polikliniek Traumachirurgie
en de berekende kosten per consult met en zonder spreekuurassistent, zou het gebruik van een
spreekuurassistent op onze afdeling kunnen resulteren in een jaarlijkse besparing van € 10.650.
Spreekuurassistenten worden veel ingezet in de Verenigde Staten; in 2015 waren in dat land naar
schatting 20.000 spreekuurassistenten werkzaam. Dat aantal zal naar verwachting in 2020 zijn
vervijfvoudigd.26 Als spreekuurassistenten op grotere schaal worden ingezet, zijn
trainingsprogramma’s nodig om de kwaliteit van hun werk te waarborgen. Een recente studie in
Australië liet zien dat deze investering op termijn kan worden terugverdiend.27 Meer onderzoek is
nodig om te bevestigen of het trainen en het inzetten van spreekuurassistenten in Nederland
rendabel is.

Beperkingen
Aangezien in deze studie slechts één spreekuurassistent in één ziekenhuis werd ingezet, zijn onze
resultaten mogelijk niet representatief voor de algemene traumachirurgische praktijk. Daarnaast was
de spreekuurassistent ook onderzoeker, wat kan hebben geleid tot ‘performance’-bias. Ook werd de
consultduur door verschillende mensen gemeten, wat mogelijk tot variabiliteit en informatiebias
heeft geleid.
Een andere beperking was dat de vragenlijst die wij gebruikten om de patiënttevredenheid te meten
niet is ontworpen om specifiek de tevredenheid van de patiënt over de arts-patiëntinteractie te
meten. Verder werd de artstevredenheid gemeten aan de hand van korte, niet-gestandaardiseerde
interviews. Omdat het daarbij om de meningen van slechts 5 chirurgen ging, mogen hieraan geen
algemene conclusies worden verbonden.
Tot slot wordt er in de literatuur op gewezen dat de inzet van spreekuurassistenten geen oplossing
biedt voor suboptimaal werkende epd’s en zelfs remmend kan werken voor verdere technologische
verbetering van epd’s.26 Vervolgonderzoek met meerdere spreekuurassistenten en met een
eenduidige meetmethode van de artstevredenheid is dus nodig.

Conclusie
De inzet van een spreekuurassistent (medical scribe) voor de documentatie in het epd tijdens het
consult op een polikliniek met een hoge turn-over van patiënten lijkt de productiviteit en de
artstevredenheid te verhogen.
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