De wet van Murphy in de zorg met een glanzend randje
Mevrouw S., 68 jaar heeft een electieve broekprothese-operatie ondergaan begin 2019 i.v.m.
claudicatio intermittens klachten. Bij ontslag gebruikte mevrouw o.a. carbasalaatcalcium en
clopidogrel. Daags voor het ontslag gaf zij aan rectaal bloedverlies te hebben. Dit werd
expectatief behandeld.
Drie dagen na haar ontslag is mevrouw bij een tuincentrum gecollabeerd. De gebelde
ambulance heeft haar niet meegenomen, maar geadviseerd naar haar huisarts te gaan om
Hb te laten meten. De ambulance droeg dit ook telefonisch aan de assistent van de huisarts
over. Op haar eigen huisartsenpraktijk was geen huisarts aanwezig i.v.m. nachtdienst. De
assistente was wel aanwezig en heeft het Hb gemeten: deze was 2,6. (In onze HAGRO is de
afspraak dat de patiënten onder de HAGRO worden verdeeld na een nachtdienst). De
assistente heeft praktijk 1 gebeld, daar vertelde de assistente haar dat ze al een patiënt
gezien hadden en of ze dus een andere praktijk wilde bellen. Praktijk 2 werd gebeld, maar
daar was geen plek en of ze dus praktijk 3 wilde bellen. Deze wilde patiënt wel zien. Op de
stoel bij deze huisarts had mevrouw een Hb van 3,9 en kreeg zij profuus rectaal bloedverlies,
met neiging tot collaberen. Mevrouw wordt met spoed met de ambulance naar het ziekenhuis
vervoerd.
Op de Spoedeisende hulp wordt zij opgenomen voor de Maag Darm Lever artsen met een
hemorragische shock welke gesuppleerd wordt. Het rectale bloedverlies blijkt te berusten op
een bloedende poliep onder dubbele antistolling. Bij toeval wordt er echter op de CT in haar
ROK een kleine tumor ontdekt. Ze wordt gestagieerd door de longartsen en het betreft een
T1 N0M0 primair bronchuscarcinoom. De tumor wordt bestraald en mevrouw heeft een zeer
fraaie respons aldus de longarts.
Deze casus laat mijns inziens duidelijk de Wet van Murphy zien. In vele schakels gaat het
hier niet goed. Zowel het ziekenhuis als de ambulance, maar ook mijn eigen als de andere
huisartsenpraktijken kunnen lering trekken uit deze casus.
Het glanzende randje zit er in dat mevrouw nu (hopelijk) op tijd behandeld is aan een
bronchuscarcinoom, die anders misschien nog lang niet ontdekt was.
Een huisarts uit de regio
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