
Infosessie
Preoperatieve consultatie

28 februari 2023



‘Change of plan’

• Dr. Geert Vandenbroucke

• Bestuurder OLV ziekenhuis 

• Sponsor task force ‘zorgstrategische planning’

• Herschikkingen binnen dienst anesthesie-intensieve zorgen-
urgentiegeneeskunde

• Verderzetting van in 2022 opgestarte gesprekken tussen beide diensten 

• Onder diensthoofden

• Onder delegaties van de aparte subentiteiten van de dienst

• Anesthesie

• Pijnkliniek

• Urgentiegeneeskunde

• Intensieve zorgen



Integratie OLV – A.S.Z.

• Protocolakkoord  :  9/7/2022
• Opstarten van een 10-tal task forces 

• Die elk verschillende werven bevatten

• Goekeuring ABB

• Eerste belangrijke mijlpaal:  9/7/2023
• Zorgstrategie

• Financiele regeling 

• Statuten werknemers 

• ….

• Voorziene start :  1/1/2025



Integratie diensten anesthesie

• Eerste gesprekken gestart kort na ondertekening protocolakkoord

• Grote lijnen liggen vast 
• 1 dienst anesthesie- intensieve zorgen – urgentiegeneeskunde
• 1 associatie 
• Backbone voor de acute zorg van de Aalsterse patiënt 

• Reeds afgestemd over zorgaanbod en zorgnoden binnen ons vakgebied 

• In afwachting van uiteindelijke doel ( = nieuwbouw ; 1 campus)
• Activiteit op 2 campussen 
• Met duidelijke differentiëring van de pathologieën

• Cfr. Plan Task force ‘zorgstrategische planning ‘  tegen de zomer

• Centralisatie waar mogelijk 
• Pijnkliniek ?



Preoperatieve voorbereiding patiënten 

• Momenteel verschillen in preoperatieve voorbereiding 
• In hospitaal consultatie 
• Via de huisarts  

• Reeds lange vraag naar standaardisatie 

• In kader van hogervermelde integratiebeweging , ook hier 
afstemming tussen de 2 diensten
• Richtlijnen
• Praktische uitwerking 

• Digitialisering 
• consultatie

• Communicatie 
• Naar de huisarts
• Naar de patiënten



Infosessie
Preoperatieve consultatie
• 20:00     Voorwoord - Dr. Koen De Decker (OLV) 

• 20:10 Visie van de huisartsen op de preoperatieve 
consultatie  - Dr. Jan Blykers

• 20:30     Richtlijnen A.S.Z.-OLV - Dr. Karen De Jongh (OLV) 

• 20:50     Consult anesthesie - Dr. Steffi Cattoir (A.S.Z.) 

• 21:10     Digitalisering en verpleegkundige ondersteuning  -
Dorien De Wit (OLV)

• 20:25     Take home message - Dr. Karen De Jongh (OLV) 

• 21.30     Drink 



Programma

• Eerste aanzet van hoe we uiteindelijke preopratieve 
voorbereiding willen organiseren

• Geen dictaat vanuit de ziekenhuizen, wel aanleveren evidence 
en guidelines 

• afstemming met de huisarts 
• Praktisch : labo’s

• Communicatie naar de patiënt toe 
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Het preoperatieve consult bij 
de huisarts

Jan Blykers – 28 februari 2023



De visie van de huisarts?

• Mijn situatie: 
• Groepspraktijk in Aalst “centrum”

• 3 artsen en 2 verpleegkundigen

• Verpleegkundigen
• Telefoon en administratie

• Onthaal en parameters

• Technische verpleegkundige taken

• Verpleegkundige consultaties?



De visie van de huisarts?

• Mijn situatie: 
• Groepspraktijk in Aalst “centrum”

• 3 artsen en 2 verpleegkundigen

• Mijn werksituatie is niet 
representatief voor de Aalsterse
huisarts

• Ik ben geen vertegenwoordiger 
van de huisartsen van Aalst 

> Zie HAKA



Visie van het publiek

• Hoe zien jullie de pre-operatieve
consultatie?

• Poll 
• Via Teams

• De stellingen verschijnen op je 
scherm

• Kies je antwoord

• Druk op verzenden



Hoeveel preoperatieve consultaties doe 
je per maand?



Wordt voor een preoperatieve consultatie 
een ander “slot” vrijgehouden?

• Neen, dat is een slot zoals voor andere consultaties

• Zoals andere consultaties maar met meer tijd (bv dubbele consultatie)

• Enkel op specifieke momenten die ervoor worden vrijgehouden



Voor praktijken met verpleegkundige 
ondersteuning:

• De consultatie verloopt volledig bij de verpleegkundige

• De consultatie verloopt deels bij verpleegkundige, deels bij de huisarts

• De consultatie verloopt volledig bij de huisarts



Stelling: ik voel mij onwennig bij het 
uitvoeren van een preoperatieve consultatie

• Waar

• Niet waar



Stelling: Ik heb het gevoel dat pre-
operatieve consultaties niet nuttig zijn

• Waar

• Niet waar



Stelling: Als ik vragen heb, kan ik 
hiervoor vlot terecht bij het ziekenhuis.

• Waar

• Niet waar



Stelling: ik kan gemakkelijk een anesthesist 
bereiken bij vragen ivm. een preoperatieve 
consultatie

• Waar

• Niet waar

• Nog niet nodig gehad



Stelling: ik kan van mijn patiënten 
gemakkelijk een accurate medicatielijst uit 
mijn EMD halen

• Waar

• Niet waar



Stelling: ik kan van mijn patiënten 
gemakkelijk een accurate 
voorgeschiedenislijst uit mijn EMD halen

• Waar

• Niet waar



Stelling: ik kan van mijn patiënten 
gemakkelijk een DNR-codering uit het 
dossier halen als ik dit reeds met de patiënt 
heb besproken

• Waar

• Niet waar



bijvoorbeeld

• Uitgebreid bloedonderzoek

• Bespreken tabak en alcoholgebruik

• Kankeropsporingsonderzoeken, vb ifobt, PAP, 
mammografie

• vaccinaties

Stelling: Ik koppel een preoperatieve 
consultatie aan een preventieve 
consultatie

• Waar

• Niet waar



Stelling: Er worden nutteloze onderzoeken 
gevraagd door anesthesist of chirurg

• Zelden of nooit (< 20%)

• Af en toe (20 – 50%)

• Vaak (50 – 80%)

• Zo goed als altijd (> 80%)
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Preoperatieve richtlijnen
Dr Karen De Jongh



Ons Team



Basis preoperatieve oppuntstelling

• Zorgen dat de patiënt fit is voor zijn operatie



Basis preoperatieve oppuntstelling

• Zorgen dat de patiënt fit is voor zijn operatie

=> “Boerenverstand”: kijken naar pt (ademhaling,…), luisteren naar pt
(activiteiten,…), weten welke operatie, medicatie oplijsten,…

• Verdere onderzoek? 

• Richtlijnen KCE (– app versie beschikbaar)





KCE-richtlijnen

• Volgende 7 testen in bepaalde omstandigheden aanbevolen:

- Rust-EKG

- Stress echocor

- Mibi-scan

- Volledig labo

- Nierfunctietesten

- Stollingstesten

- Urine onderzoek



KCE-richtlijnen

• 8 testen nooit routinematig aangevraagd/niet aanbevolen:

- Rx-Thorax

- Rust-echocor

- Coronaire CT angiografie

- Cardiopulmonale inspanningstest

- Polysomnografie

- Geglyceerd hemoglobine

- Leverfunctietesten





ASA-classificatie
ASA 1: Goede inspanningstolerantie; geen medicatie; geen roken, alcohol of drugs; geen 
obesitas, BMI < 30

ASA 2: Redelijke inspanningstolerantie; matig roker, sociaal alcoholgebruik; goed 
gereguleerde hypertensie, diabetes mellitus of milde COPD, obesitas BMI 30 – 40, 
zwangerschap

ASA 3: Matige tot slechte inspanningstolerantie; medicatie afhankelijk; één of meer 
ernstige aandoeningen zoals matig gereguleerde hypertensie, diabetes mellitus, COPD, 
morbide obesitas (BMI ≥40), actieve hepatitis, alcohol verslaving, pacemaker in situ, matig 
gereduceerde ejectiefractie; anamnestisch >3 mnd MI, CVA, TIA, of CAG/stents; 
eindstadium nierinsufficiëntie waarvoor dialyse; (ex) prematuur kind (leeftijd < 60 wkn post conceptie)

ASA 4: Zeer slechte inspanningstolerantie; recent (< 3 maanden) MI, CVA, TIA, of 
CAG/stents; aanhoudend cardiale ischemie of ernstige klepdysfunctie, ernstig 
gereduceerde ejectiefractie, sepsis, DIC, ARDS of eindstadium nierinsufficiëntie zonder 
regelmatige dialyse

>80 jaar => +1



Type heelkunde

Bloedingsgevaar / vochtshift / post-operatieve zorg

Verschuiving : CCE / chirurg



Vb partiële nefrectomie

Vroeger

• Lumbotomie

• 4E PC

• IZ

• Ontslag naar huis dag 7-10

Nu

• Robot-lap’scopie

• T & S

• Enkele uren op OWZ

• Ontslag op dag 2



Labo / ECG / ….



Labo

• Een tevreden anesthesist … en chirurg …
Hematologie:

WBC / Hb / Thrombo’s

Stolling

PT/INR/aPTT

loco-regionale/spinale/epidurale

Kruiden 

Nierfunctie – Electrolyten

Schildkliertesten / Therapeutiche monitoring ….



ECG

• Geprotocolleerd !

• Liefst meer dan 1 complex per afleiding



Extra onderzoeken

• Follow-up bij de cardioloog/pneumoloog => liefst vóór  heelkunde

• Verandering klinisch beeld (dyspnoe, oedemen, ritmestoornissen,…)



KCE-app







Let op !!! Bij twijfel => ……



Basis pre-operatieve oppuntstelling

Zorgen dat de patiënt fit is voor zijn operatie

Bedankt voor jullie aandacht !

karen.de.jongh@olvz-aalst.be



Infosessie
Preoperatieve consultatie
• 20:00     Voorwoord - Dr. Koen De Decker (OLV) 

• 20:10 Visie van de huisartsen op de preoperatieve 
consultatie  - Dr. Jan Blykers

• 20:30     Richtlijnen A.S.Z.-OLV - Dr. Karen De Jongh (OLV) 

• 20:50     Consult anesthesie - Dr. Steffi Cattoir (A.S.Z.) 

• 21:10     Digitalisering en verpleegkundige ondersteuning  -
Dorien De Wit (OLV)

• 20:25     Take home message - Dr. Karen De Jongh (OLV) 

• 21.30     Drink 



Preoperatieve consultatie
Steffi Cattoir 28 februari 2023

Anesthesie – Intensieve Zorg ASZ Aalst



Overzicht

• Welke patiënten zien we graag zelf preoperatief?

• Welke patiënten kunnen via de huisarts gezien worden?



Welke patiënten zien we graag zelf
preoperatief?

• Morbied obese patiënten
• Endocriene problematiek

Hypofyse lijden
Feochromocytoom
Andere producerende tumoren

• Lever / pancreas heelkunde
• Patiënten met belangrijke motorische beperkingen van 

hals/beperkte mondopening
• Voorgeschiedenis van anesthesie problemen



Morbied obesen

• Positioneringsproblemen
Speciale operatietafel
Extra steunmateriaal

• Moeilijke intubatie
Mondopening/nekmobiliteit
Nekomtrek
Nazicht intubatie opties
Ev. bespreken alternatieven: LRA,…

 OSAS? nCPAP?
 Geassocieerde comorbiditeiten: PHT,
hartfalen, DM, restrictief longlijden, 
trombo-embolische complicaties



Endocriene problematiek

• Hypofyse lijden

• Feochromocytoom

• Producerende tumoren

• Grote goiter

• Overleg met endocrinologen in huis > pre- en postop beleid



Lever en pancreasheelkunde

• Bespreking op de MOC
• Indien nodig worden patiënten automatisch doorgestuurd naar de 

consultatie



 Uitgebreide cervicale fusie heelkunde

 Ernstige Bechterew

 Scoliose

Beperkte nekmobiliteit



VG van 
anesthesie problemen
• Ernstig PONV

• Awareness

• Moeilijke intubatie



Welke patiënten niet?

• Alle andere patiënten
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Digitalisering



Voorbeeld van de vragenlijst







Verpleegkundige ondersteuning



Verpleegkundige ondersteuning

• Vragenlijst overlopen
• Patiënt uitleg geven over anesthesie
• Indien van toepassing anti trombose 

kousen meegeven

• Consult anesthesie:
• Maandag en donderdagVM

• Op vraag patiënt/ verpleegkundige preoperatieve consultatie/ chirurg/ 
huisarts 



Verpleegkundige ondersteuning

• ELK dossier wordt nagekeken door anesthesist
• Zo nodig aanvraag extra onderzoek/ consult

• Pt krijgt 2 werkdagen voor operatie SMS met 
correcte opname uur

• Ontslag in de mate van het mogelijke in de 
voormiddag



Verpleegkundige ondersteuning

• GEEN inzag in dossier van de HA
• Bv Cozo,…

• => belangrijk deel ontbreekt
• Bellen naar HA voor extra info

• Indien mogelijk afdruk voorgeschiedenis, onderzoeken en 
thuismedicatie meegeven naar preoperatieve raadpleging

• Onderzoeken geldig:
• Labo 3 maanden (indien geen problemen sinds afname)

• ECG 6 maanden (indien geen problemen sinds afname)



Contactgegevens preoperatieve 
consultatie OLVZ

Aalst
preoperatieveconsultaties@

olvz-aalst.be

Telefoon: 053/72.40.50

Fax: 053/72.41.34

Preoperatieve consultaties, 

Moorselbaan 164, 9300 Aalst

Asse
preoperatieve.consultaties.asse@

olvz-aalst.be

Telefoon: 02/300.60.89

Fax: 02/300.64.65

Preoperatieve consultaties, 

Bloklaan 5, 1730 Asse



Contactgegevens anesthesie ASZ

Aalst

Telefoon: 053/76.62.42

Of

Telefoon: 053/76.41.17

Geraardsbergen

Telefoon: 053/76.62.42

Of

Telefoon: 053/76.41.17

Wetteren

Telefoon: 053/76.62.42

Of

Telefoon: 053/76.41.17



Infosessie
Preoperatieve consultatie
• 20:00     Voorwoord - Dr. Koen De Decker (OLV) 

• 20:10 Visie van de huisartsen op de preoperatieve 
consultatie  - Dr. Jan Blykers

• 20:30     Richtlijnen A.S.Z.-OLV - Dr. Karen De Jongh (OLV) 

• 20:50     Consult anesthesie - Dr. Steffi Cattoir (A.S.Z.) 

• 21:10     Digitalisering en verpleegkundige ondersteuning  -
Dorien De Wit (OLV)

• 20:25     Take home message - Dr. Karen De Jongh (OLV) 

• 21.30     Drink 


