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Infections are among the most common reasons for people to visit a healthcare provider. 
As described in chapter 1, the majority of infections are self-limiting or resolve with oral 
antibiotics. Sometimes, however, additional care in hospital is needed. Decisions on 
referral and treatment depend on several factors, among which the risk of sepsis.  

Sepsis is a syndrome defined as “life-threatening organ dysfunction caused by a 
dysregulated host response to infection”. It is the most prominent complication of an 
infection and its treatment and prognosis is time-sensitive. To minimize the risk of further 
deterioration, patients with sepsis should receive intravenous antibiotics as soon as 
possible.  

Unfortunately, there is no definite diagnostic test that proves or rules out sepsis. 
Healthcare providers therefore primarily rely on their own skills to establish suspicion of 
sepsis. Secondly, they can use clinical rules, developed over the past decades as aids in 
clinical decision-making. Sepsis-specific examples include the quick Sequential Organ 
Failure Assessment (qSOFA) score and the Systemic Inflammatory Response Syndrome 
(SIRS) criteria. Other, more general rules which indicate severity of disease are the 
Modified Early Warning Score (MEWS) and the National Early Warning Score (NEWS). 
Although practically useable in nearly all settings, evidence on their diagnostic value in 
primary care settings is lacking. 

The Dutch acute care chain is unique in its design, with a pivotal – gatekeeper – role for 
GPs. The primary goal of this system is to provide appropriate care for acute medical 
problems by the person best suited for the task at hand, as close to home as possible. 
Although the Dutch system is recognised as one of the best care systems worldwide, we 
deemed it necessary to investigate the trajectory of patients with a severe infection 
through the Dutch acute care chain. Herein, we paid specific attention to possible targets 
for optimisation of care.  

 

In chapter 2, we showed the results of a prospective cohort study on 440 emergency 
department (ED) patients with an infection (“the ED perspective). We found that for most 
of these patients, the acute care chain started with a contact with the GP (≈80%) and 
transport by emergency medical services (EMS, ≈60%)). Median symptom duration was 3 
days prior to the ED visit. Almost half of the patients had already visited their GP once or 
more and nearly one in three patients had already used antibiotics. These findings 
provided a basis for future research on the prehospital phase of ED patients with an 
infection and sepsis.   
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Subsequently, we described the results of a second prospective cohort study from the 
primary care perspective in chapter 3. Herein, we included 108 patients with fever who 
visited one of two general practitioner cooperatives (GPCs) during out-of-hours. After the 
GP’s assessment, two out of five patients were referred to the ED, after which ≈90% were 
admitted to hospital. Of the not referred patients, one in seven patients was admitted to 
hospital later on (within a week of the GPC visit). 

During the assessment of patients, GPs rarely (≈20%) measured all vital signs needed to 
calculate SIRS and qSOFA scores. The respiratory rate was – by far – measured least often 
(≈30%). Although signs of sepsis could potentially be missed by not measuring all vital 
signs, we found that referred patients had higher respiratory rates and temperatures, and 
more often an abnormal level of consciousness than not referred patients. Positive SIRS 
and qSOFA scores, as well as a sense of alarm (gut feeling) were associated with referral.  

We concluded that although ED referral was associated with some vital signs, clinical rules 
and gut feeling, the decision to refer a patient is not dependent on one of these factors 
alone. Future research may focus on the diagnostic and prognostic value of vital signs, the 
use of point-of-care tests (POCT), such as lactate and/or CRP, and gut feeling in primary 
care to help develop diagnostic algorithms for GPs that aid in the decision to refer, 
especially since more and more possibilities for treatment at home are emerging. For 
these algorithms to be developed and to work adequately, systematic measurement and 
recording of vital signs is indispensable, either manually or by using electronic devices. 

 

When different healthcare providers are involved in a patient’s care, sharing relevant 
information is key. Therefore, in chapter 4, we prospectively examined the documentation 
of the diagnosis/suspicion of sepsis and a sense of urgency in patients with possible sepsis 
throughout the acute care chain. We found that sepsis or a sense of urgency were 
documented in approximately one in five medical records. In only one in twenty patients 
was sepsis documented by all professionals in the acute care chain, while a sense of 
urgency was documented by all professionals in one in thirteen patients.  

Despite a significant association between the documentation of sepsis and that of a sense 
of urgency, the agreement between these two was low (kappa 0.19-0.39). This shows that 
the word sepsis likely does not have the same meaning for every healthcare provider in 
the acute care chain and that documenting it not necessarily creates a sense of urgency.  

Perhaps even more interesting is that not only the agreement between the 
documentation of sepsis and of a sense of urgency was poor, but also that healthcare 
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providers often disagreed with each other on the suspicion of both sepsis and of a sense 
of urgency. Despite similar percentages of documentation of sepsis and a sense of urgency 
in the letters created by GPs, EMS and ED physicians, these were often not the same 
patients.  

We concluded that regardless of a patient’s status, the care system must be organised in 
such a way that the necessary information is always passed on adequately. Especially in 
the case of possible sepsis, reliable documentation of vital signs, suspicion of sepsis and a 
sense of urgency can contribute to early recognition, which in turn demonstrably shortens 
the time to the initiation of appropriate therapy. 

 

In chapter 5, we explored how the variation in vital signs during the ED stay of patients 
with suspected infection affects the score of qSOFA, SIRS, MEWS and NEWS, and which 
vital signs caused most changes in these clinical rule scores. We found that during ED stay, 
qSOFA scores altered in 1 in 9 patients, SIRS in 1 in 4 patients, MEWS in 1 in 5 patients and 
NEWS in 1 in 4 patients. Approximately half of alterations were from a normal to an 
abnormal score and half vice versa. Depending on the clinical rule, 7-17% of patients with 
an initially normal clinical rule score turned abnormal later on, while over 50% of patients 
with an abnormal first score turned normal later on. Over half of all changes in clinical rule 
scores could be attributed (in whole or in part) to variations in respiratory rate. Our 
findings showed that vital sign variation affects clinical rule scores in a relevant proportion 
of patients. Healthcare providers should be aware of this phenomenon, as the timing of 
vital sign measurement may affect the score of clinical rules, both during ED stay as well as 
in the prehospital setting.  

 

Chapter 6 focused on the respiratory rate. By showing 5 videos with different respiratory 
rates of one healthy volunteer to 448 healthcare providers, we found measurements to be 
inaccurate and interobserver-agreement to be suboptimal. The inaccuracy was shown by 
the finding that almost 25% of the measurements was over 4 breaths per minute lower or 
higher than the true respiratory rate. Suboptimal agreement was shown by a moderate 
ICC of 0.64 (95% CI 0.39-0.94). We illustrated the clinical relevance of these findings by 
using the measured respiratory rates in the qSOFA, SIRS, MEWS and NEWS scores. When 
comparing the scores of these clinical rules with the measured and the true respiratory 
rates, we found differences in scores in a relevant proportion of cases. For qSOFA and 
SIRS, this occurred in 1 out of 11 cases, for MEWS in 1 out of 3 cases and for NEWS in 1 out 
of 5 cases. The potential effects of this phenomenon are probably important and include 
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both excessive alerts with subsequent alarm fatigue, as well as delay in diagnosis and 
treatment of (critically) ill patients. 

 

In chapter 7, we present the general discussion of this thesis. The main findings are 
summarised, placed in a broader context and compared with previous literature, after 
which future perspectives are offered.  

In summary, we have shown that patients with severe infections are present all across the 
acute care chain and that Dutch GPs fulfil a pivotal role. In their decision whether or not to 
refer, GPs use a combination of history, vital signs and gut feeling. Vital signs are not 
measured consistently in all patients, with respiratory rate being measured least often and 
less optimal than required. Although this does not appear to lead to serious problems at 
first sight, it could pose a risk when these measurements are used in clinical rules. Since 
vital signs vary over time, clinical rules vary with them. When erroneous measurements 
are used in these clinical rules, their performance is suboptimal, both in primary care as 
well as in the ED. The frequency of documentation of the suspicion of sepsis and of a 
sense of urgency throughout the acute care chain is suboptimal and deserves the 
attention of healthcare providers.  

Aside from serving as a basis for future research, this thesis provides two important 
recommendations. First, we should measure vital signs consistently and accurately in 
order to establish their true value, and second, we should communicate clearly regarding 
these vital signs, the suspicion of sepsis and whether or not we have concerns about a 
patient (sense of urgency). As always, collaboration is key.  
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Infecties vallen onder de meest voorkomende redenen voor mensen om zorg te vragen bij 
een medisch professional. In hoofdstuk 1 beschreven wij dat het merendeel van de 
infecties vanzelf, al dan niet ondersteund door orale antibiotica, overgaat. Soms is echter 
extra zorg in een ziekenhuis nodig. Beslissingen ten aanzien van verwijzing en behandeling 
zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het risico op sepsis.  

Sepsis is een syndroom met als definitie “een levensbedreigende orgaandysfunctie, 
veroorzaakt door een disregulatie in de gastheer respons ten gevolge van een infectie.” 
Het is de meest prominente complicatie van een infectie en diens behandeling en 
prognose zijn tijdsgevoelig. Om het risico op verdere achteruitgang te minimaliseren 
dienen patiënten met sepsis zo snel mogelijk intraveneus antibiotica toegediend te 
krijgen.  

Er is helaas geen goede diagnostische test die sepsis aantoont of uitsluit. Medische 
professionals zijn daarom aangewezen op hun eigen kennis en vaardigheden bij het 
vaststellen van een (verdenking op) sepsis. Klinische beslisregels kunnen gebruikt worden 
ter ondersteuning, waarbij de quick Sequential Organ Failure Assessment (qSOFA) score 
en de Systemic Inflammatory Response Syndrome (SIRS) criteria sepsis-specifieke 
voorbeelden zijn. Andere, meer algemene beslisregels, zoals de Modified Early Warning 
Score (MEWS) en de National Early Warning Score (NEWS) zijn ontwikkeld om een acute 
achteruitgang in iemands conditie vast te stellen. Hoewel ze praktisch bruikbaar zijn in 
vrijwel alle settingen ontbreekt bewijs voor de diagnostische waarde in de eerste lijn.   

De Nederlandse acute zorgketen is uniek, met een essentiële – poortwachters – rol voor 
huisartsen. Met deze werkwijze probeert men patiënten met een acute zorgvraag de 
beste zorg te leveren, door de persoon die het meest geschikt is voor de gevraagde taak, 
zo dichtbij huis als mogelijk. Wij onderzochten het traject van patiënten met een ernstige 
infectie door deze zorgketen heen en besteedden specifiek aandacht aan waar dit – 
wereldwijd geroemde – zorgsysteem nog verder verbeterd kan worden.  

In hoofdstuk 2 presenteerden wij de resultaten van een prospectieve cohortstudie met 
440 patiënten op de spoedeisende hulp (SEH) met een infectie (“het SEH-perspectief”). 
Onze resultaten lieten zien dat het merendeel van deze patiënten in de acute zorgketen 
contact heeft met een huisarts (≈80%) en met een ambulance naar het ziekenhuis komt 
(≈60%). De mediane duur van symptomen was 3 dagen voorafgaand aan het SEH bezoek. 
Bijna de helft van de patiënten had al eerder zijn/haar huisarts bezocht gedurende de 
huidige ziekteperiode en bijna 1 op de 3 patiënten had reeds antibiotica gebruikt. Deze 
studie diende als basis voor meer onderzoek naar de prehospitale fase van patiënten op 
de SEH met een infectie en/of sepsis.  
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Vervolgens beschreven we de resultaten van een tweede prospectieve cohortstudie 
vanuit het perspectief van de eerste lijn in hoofdstuk 3. In deze studie includeerden we 
108 patiënten met koorts die buiten kantooruren behandeld werden door een huisarts 
van een van twee deelnemende huisartsenposten (HAPs). Na de beoordeling door de 
huisarts werden 2 van iedere 5 patiënten verwezen naar de SEH, waarna ≈90% werd 
opgenomen in het ziekenhuis. Van de niet verwezen patiënten werd 1 op de 7 alsnog 
opgenomen in het ziekenhuis binnen een week na het HAP bezoek.  

Tijdens de beoordeling van hun patiënten maten huisartsen zelden (≈20%) alle vitale 
waarden die nodig zijn om SIRS en qSOFA scores te kunnen berekenen. De 
ademfrequentie was – veruit- het minst vaak gemeten (≈30%). Hoewel sepsis theoretisch 
gemist zou kunnen worden door het niet meten van alle vitale waarden, bleken verwezen 
patiënten vaker een hogere ademfrequenties en temperatuur te hebben, als ook vaker 
een abnormaal bewustzijn, dan niet verwezen patiënten. Positieve SIRS en qSOFA scores, 
als ook een niet pluisgevoel waren geassocieerd met verwijzing naar de SEH.  

Ondanks de gevonden associaties tussen verwijzing naar de SEH en vitale waarden, 
klinische beslisregels en het pluis-/niet pluisgevoel, concludeerden wij dat het besluit om 
een patiënt te verwijzen niet bepaald wordt door één van deze items op zichzelf. In 
toekomstige studies is het verstandig aandacht te besteden aan de diagnostische en 
prognostische waarde van vitale parameters, point-of-care testen (POCT) en het pluis-
/niet pluisgevoel. Wellicht is het nadien mogelijk om diagnostische algoritmen te 
ontwikkelen die kunnen helpen bij het besluit al dan niet te verwijzen, en op welk 
moment. Dit besluit wordt waarschijnlijk alleen maar belangrijker, zeker als we meer 
gebruik gaan maken van de mogelijkheden om patiënten thuis te behandelen. Om de 
genoemde algoritmen goed te laten functioneren is het systematisch meten en registreren 
van vitale waarden onontbeerlijk, al dan niet middels het gebruik van elektronische 
apparatuur.  

Als er verschillende professionals betrokken zijn bij de medische zorg voor een patiënt is 
het belangrijk relevante informatie met elkaar te delen. In hoofdstuk 4 onderzochten wij 
daarom prospectief hoe de documentatie van ‘sepsis’ en van het urgentiegevoel bij 
patiënten met mogelijke sepsis is binnen de acute zorgketen. We vonden dat sepsis of een 
gevoel van urgentie gedocumenteerd werd in 1 op de 5 patiëntbrieven. In slechts 1 op de 
20 patiënten documenteerden alle betrokken professionals sepsis, terwijl een gevoel van 
urgentie door iedereen werd gedocumenteerd in 1 op de 13 patiënten. 

Ondanks een significante associatie tussen de documentatie van sepsis en die van een 
urgentiegevoel was de overeenstemming tussen beide laag (kappa 0.19-0.39). Dit laat zien 
dat het woord sepsis waarschijnlijk niet hetzelfde betekent voor alle professionals binnen 
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de acute zorgketen. Daarnaast zorgt het documenteren van het woord ‘sepsis’ 
waarschijnlijk niet altijd voor een gevoel van urgentie.  

Een interessante bevinding in deze studie was dat niet alleen de overeenstemming tussen 
de documentatie van sepsis en die van een gevoel van urgentie laag was, maar ook dat 
zorgprofessionals het vaak niet met elkaar eens zijn over de verdenking op sepsis en het 
gevoel van urgentie. Ondanks het feit dat de percentages van documentatie van beide 
overeenkwamen tussen huisartsen, ambulance medewerkers en artsen op de SEH, waren 
dit vaak niet dezelfde patiënten.  

Wij concludeerden dat het zorgsysteem, ongeacht de klinische toestand van een patiënt, 
zo georganiseerd moet worden dat relevante informatie altijd goed overgedragen kan 
worden aan de volgende hulpverlener in de keten. Zeker in het geval van sepsis zijn 
betrouwbare documentatie van vitale waarden, de verdenking op sepsis en het gevoel van 
urgentie essentieel om vroege herkenning te verbeteren. Als sepsis eerder herkend wordt, 
kan de benodigde therapie ook eerder ingezet worden.  

In hoofdstuk 5 onderzochten we hoe de variatie van vitale waarden tijdens een SEH-
bezoek van patiënten met een infectie de scores van qSOFA, SIRS, MEWS en NEWS 
beïnvloedt en welke vitale waarden deze veranderingen veroorzaakten. We vonden dat 
tijdens een SEH bezoek, de score van qSOFA veranderde in 1 op de 9 patiënten, bij SIRS in 
1 op de 4, bij MEWS in 1 op de 5 en bij NEWS in 1 op de 4. Ongeveer de helft van de 
veranderingen waren van een negatieve (normale) naar een positieve (abnormale) score 
en de helft vice versa. Tussen de 7 en 17% van de patiënten met een initieel normale score 
had later een abnormale score, terwijl meer dan de helft van de patiënten met een initieel 
abnormale score later een normale score liet zien. Meer dan de helft van de 
veranderingen in de scores van de klinische beslisregels kon toegeschreven worden aan de 
ademfrequentie. Onze bevindingen laten zien dat variatie in vitale waarden in een 
aanzienlijk deel van de patiënten invloed heeft op de scores van klinische beslisregels. 
Zorgprofessionals moeten zich realiseren dat het moment waarop vitale waarden 
gemeten worden van invloed kan zijn op de scores van klinische beslisregels, zowel tijdens 
SEH bezoek als in de prehospitale setting.  

In hoofdstuk 6 lichtten we de ademfrequentie uit door 5 video’s met verschillende 
ademfrequenties van een gezonde vrijwilliger te laten zien aan 448 zorgprofessionals. We 
vonden onnauwkeurigheid in de metingen, zichtbaar in de bevinding dat bijna 25% van de 
gerapporteerde metingen zich meer dan 4/min. boven of onder de werkelijke 
ademfrequentie bevond. Een matige intraclass correlation coëfficiënt van 0,64 illustreerde 
daarnaast een suboptimale overeenstemming tussen respondenten. De klinische 
relevantie van deze bevindingen werd zichtbaar door de gemeten ademfrequenties te 
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gebruiken in de qSOFA, SIRS, MEWS en NEWS scores. Door de scores van de deze 
beslisregels met de gemeten en de werkelijke ademfrequenties te vergelijken vonden we 
in een relevant deel van de gevallen een verschil in score. Dit gebeurde in op de 11 keer bij 
qSOFA en SIRS, 1 op de 3 keer bij de MEWS en 1 op de 5 keer bij de NEWS. De potentiële 
gevolgen van dit fenomeen zijn waarschijnlijk belangrijk. Dit kan zowel te vaak alarmeren 
zijn, maar ook vertraging in de diagnostiek en behandeling van (kritiek) zieke patiënten.  

Het laatste hoofdstuk in dit proefschrift is hoofdstuk 7, waarin de algemene discussie te 
vinden is. De belangrijkste bevindingen van dit proefschrift worden hier in een bredere 
context geplaatst en vergeleken met bestaande literatuur. Ook worden er aanbevelingen 
gedaan voor de toekomst.  

Samengevat hebben we laten zien dat patiënten met ernstige infecties aanwezig zijn in de 
Nederlandse acute zorgketen en dat Nederlandse huisartsen een belangrijke rol vervullen. 
Bij het besluit om een patiënt al dan niet te verwijzen gebruiken huisartsen een 
combinatie van voorgeschiedenis, vitale waarden en pluis-/niet pluisgevoel. Vitale 
waarden worden niet consistent gemeten bij alle patiënten, waarbij de ademfrequentie 
het minst vaak en suboptimaal gemeten wordt. Hoewel dit niet tot problemen lijkt te 
leiden zou dit een risico kunnen veroorzaken wanneer deze metingen gebruikt worden in 
klinische beslisregels. Aangezien vitale waarden fluctueren over de tijd variëren de scores 
van klinische beslisregels ook. Als foutieve metingen gebruikt worden in deze beslisregels 
zullen ze suboptimaal presteren, zowel in de eerste als in de tweede lijn. Daarnaast is de 
documentatie van de verdenking op sepsis en het gevoel van urgentie suboptimaal in de 
gehele acute zorgketen. Dit verdient de aandacht van alle betrokken zorgprofessionals.  

Dit proefschrift dient niet alleen als een basis voor toekomstig onderzoek, maar bevat ook 
twee belangrijke aanbevelingen. Allereerst moeten we vitale waarden consequent en 
accuraat meten om hun klinische waarde te kunnen bepalen. Daarnaast zullen we als 
zorgverleners duidelijk moeten communiceren met elkaar, niet alleen met betrekking tot 
de vitale waarden, maar ook de eventuele verdenking op sepsis en of we ons al dan niet 
zorgen maken om een patiënt (gevoel van urgentie). Zoals altijd blijft samenwerken de 
sleutel tot de oplossing.  

 


