
TECHNISCHE ONDERZOEKEN

Gelieve de resultaten van de technische onderzoeken in te sluiten in de kaft en mee te geven met de patiënt 

(vb. bloed, EKG, functionele proeven, ...).

Laattijdige resultaten kan u faxen naar de dienst Opnameplanning op 052 25 28 33 of naar het Operatiekwartier 

(enkel op de dag van de ingreep) op 052 25 28 15.

Preoperatieve onderzoeken ASA-classificatie

ASA I ASA II ASA III I een gezonde patiënt

II milde systemische aandoening, zonder beperking van 
de normale activiteiten, 
vb:

roker
goed gecontroleerde hypertensie
goed gecontroleerde diabetes
goed gecontroleerde astma
milde anemie
milde obesitas (BMI<35)

III ernstige systemische aandoening, met beperking van 
de normale activiteiten, maar niet levensbedreigend, 
vb.

COPD
oud myocardinfarct
angina pectoris (stabiel)
ernstige of slechtgecontroleerde hypertensie
ernstige diabetes (met vasculaire complicaties)
morbide obesitas (BMI>35)
nierinsufficiëntie

IV levensbedreigende aandoening, 
vb.

angina pectoris (onstabiel)
hartfalen
ernstig nierlijden
ernstig leverlijden

Steeds het cardiale risico bepalen 
(zie Cardiale Risicofactoren)

ECG Routine>50 jaar

>50 jaar of bij cardiovasculaire
ziekte, 

nierziekte of longaandoening, 

bepaalde geneesmiddelen (1)

Complete 
formule

Anemie, recent 

bloedverlies

Anemie, recent bloedverlies, 
nierziekte

Glycemie
Routine bij 
obesitas 
(BMI>30)

Obesitas, diabetes, nierziekte, 
corticosteroïden

Nierfunctie, 
K+Na+

Routine>60 jaar >60 jaar en klinische indicatie (2)

Stolling

Algemene 
anesthesie:
geen routine

Algemene 
anesthesie:
geen routine 

enkel bij antico-
gebruik

Algemene 
anesthesie:

routine bij nier-
ziekte, bij ma-
jeure chirurgie 
en bij antico

Locoregionale 
anesthesie:
geen routine

Locoregionale anesthesie:
nier- of leverziekte, alcoholisme, 

antico

RX
Thorax

Niet in routine

enkel op klinische indicatie

(1) neuroleptica, tricyclische antidepressiva, antiaritmica, cardiotox-
ische chemotherapie
(2) bij nierziekte of cardiovasculaire aandoening, bepaalde genee-
smiddelen (laxerende middelen, diuretica), COPD, diabetes en
ernstige hypertensie

Geldigheid preops:
EKG, labo = 6 maand (tenzij wijziging kliniek)

Cardiale Risicofactoren PREOP SOFTWARE

* Leeftijd > 70 jaar
* Ischemisch hartlijden (exclusief revascularisatie)
* Congestief hartfalen
* Antecedenten van CVA/TIA
* Preoperatieve insuline toediening
* Preoperatief kreatinine > 2,0 mg/dl

www.azsintblasius.be

zorgverstrekkers > preop beslissingsboom 

Indien > 2 risicofactoren aanwezig: 
verdere oppuntstelling door cardioloog noodzakelijk

(tenzij nog recente controle < 1 jaar terug en stabiele toestand)

Advies Pneumoloog

(tenzij nog recente controle < 1 jaar terug en stabiele toestand)

* COPD gold klasse II en tevens ASA III patiënt
         voor ingrepen onder algemene anesthesie
* COPD gold klasse II patiënt
         voor majeure chirurgie (thoraco-abdominale ingrepen)
* COPD gold klasse III en IV patiënt
         (tenzij voor ingrepen onder lokale anesthesie)

PRE-OPERATIEF DOSSIER

Gegevens patiënt

Naam:

Adres:

Geboortedatum:

Beroep:

Telefoonnummer of GSM:

Naam verwante:

Telefoonnummer of GSM:

Gegevens opname

Huisarts:

Chirurg:

Datum opname:

Datum preoperatief onderzoek:

Handtekening huisarts

* Info, advies :

- Dr. VanHoutte, diensthoofd anesthesie : 052 25 21 12

- bij afwezigheid : anesthesist van wacht : 052 25 20 11

* Consultatie anesthesie :

- elke donderdag van 16u tot 18u

- afspraken vastleggen via dienst opnameplanning : 052 25 25 74

T 3004

Gelieve een afspraak met uw huisarts te maken voor dit preoperatief onderzoek. Dank u

10/2014vertrouwelijkP3004-02/20������1�  �- bewaartijd 30 jaar

az Sint-Blasius
Kroonveldlaan 50 | 9200 Dendermonde
tel. 052 25 20 11
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* Info, advies :

- algemeen nummer (8-18u) : 052 25 21 12

* Consultatie anesthesie :

- elke donderdag van 16u tot 18u
- afspraken vastleggen via dienst opnameplanning : 052 25 25 74

05/2019

* Coronair lijden
* Hartfalen
* CVA/TIA
* Nierfunctiestoornis (creat > 2 mg/dl, GFR < 60)
* Diabetes met insulinetherapie
* Slechte functionele capaciteit

Classificatie ingrepen

Kleine operatie: verwijderen van een huidletsel, verwijderen 
van een bartholinklier, drainage van een borstabces, carpal 
tunnel operatie, correctie neustussenschot, circumcisie, 
hydrocoele, cataractchirurgie

Intermediaire operatie: herstellen liesbreuk, varicectomie, 
tonsillectomie, artro knie, verwijderen submandib knie, 
conisatie, trommelvliesherstel, sectio

Grote of complexe operatie: abdominale hysterectomie, 
TURP, lumbale discectomie, thyroïdectomie, 
gewrichtsprothese, colonresectie, neurochirurgie...

* hartfalen
* gekende nierfunctiestoornis (creat 2 mg/dl, GFR < 60)
* diabetes
* hypertensie
* > 65 jaar

Risicofactoren nierinsufficiëntie

>

TECHNISCHE ONDERZOEKEN VOOR NIET CARDIOTHORACALE ANESTHESIE

ASA 1 normale gezondheid 

ASA 2 milde systemische aandoening of gewoonte 
 waarvan de patient niet veel hinder ondervindt
 vb.
  * roken
  * regelmatig alcoholgebruik
  * zwangerschap
  * obesitas BMI 30-40
  * goed gecontroleerde diabetes of hypertensie
  * een niet-ernstige longaandoening, ... 

ASA 3 ernstige systemische aandoening, met beperking  
 van de normale activiteiten, maar niet  
 levensbedreigend 
 vb.
  * slecht gecontroleerde diabetes of hypertensie
  * COPD
  * morbide obesitas (BMI > 40)
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  * ethylisme
  * pacemaker
  * matige vermindering van de ejectiefractie
  * eindstadium nierfalen met regelmatige dialyse  
  * myocardinfarct (>3 maanden)
  * CVA
  * TIA
  * coronaire aandoeningen/stents 

ASA 4 Levensbedreigende aandoening 
 vb.
  * recent myocardinfarct (< 3 maanden)
  * continue cardiale ischemie of ernstige  
    dysfunctie van de hartklep 
  * ernstige vermindering van de ejectiefractie
  * sepsis
  * DIC
  * acute aandoening van de luchtwegen
  * eindstadium nierfalen zonder dialyse

ASA-classificatie

TECHNISCHE ONDERZOEKEN

Gelieve de resultaten van de technische onderzoeken in te sluiten in de kaft en mee te geven met de patiënt 

(vb. bloed, EKG, functionele proeven, ...).

Laattijdige resultaten kan u faxen naar de dienst Opnameplanning op 052 25 28 33 of naar het Operatiekwartier 

(enkel op de dag van de ingreep) op 052 25 28 15.

Preoperatieve onderzoeken ASA-classificatie

ASA I ASA II ASA III I een gezonde patiënt
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vb:

roker
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milde anemie
milde obesitas (BMI<35)
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angina pectoris (stabiel)
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angina pectoris (onstabiel)
hartfalen
ernstig nierlijden
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(zie Cardiale Risicofactoren)

ECG Routine>50 jaar

>50 jaar of bij cardiovasculaire
ziekte, 

nierziekte of longaandoening, 

bepaalde geneesmiddelen (1)

Complete 
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Anemie, recent 

bloedverlies

Anemie, recent bloedverlies, 
nierziekte

Glycemie
Routine bij 
obesitas 
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Obesitas, diabetes, nierziekte, 
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anesthesie:
geen routine
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enkel bij antico-
gebruik

Algemene 
anesthesie:

routine bij nier-
ziekte, bij ma-
jeure chirurgie 
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ische chemotherapie
(2) bij nierziekte of cardiovasculaire aandoening, bepaalde genee-
smiddelen (laxerende middelen, diuretica), COPD, diabetes en
ernstige hypertensie

Geldigheid preops:
EKG, labo = 6 maand (tenzij wijziging kliniek)

Cardiale Risicofactoren PREOP SOFTWARE

* Leeftijd > 70 jaar
* Ischemisch hartlijden (exclusief revascularisatie)
* Congestief hartfalen
* Antecedenten van CVA/TIA
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* Preoperatief kreatinine > 2,0 mg/dl
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* COPD gold klasse II en tevens ASA III patiënt
         voor ingrepen onder algemene anesthesie
* COPD gold klasse II patiënt
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Gelieve een afspraak met uw huisarts te maken voor dit preoperatief onderzoek. Dank u

10/2014vertrouwelijkP3004-02/20������1�  �- bewaartijd 30 jaar

az Sint-Blasius
Kroonveldlaan 50 | 9200 Dendermonde
tel. 052 25 20 11

3875729 Form P3004_Pre-operatief Dossier.indd   1 04-09-17   08:07

9

routine  
> 65 jr bij 
intermediaire 
of grote /
complexe 
ingrepen

Preoperatieve onderzoeken

ASA I ASA II ASA III ASA IV

ECG

COFO

Nier- 
functie

+ 
ionogram

Hemo- 
stase 
testen

grote of 
complexe 
operaties

grote of 
complexe 
operaties

geschiedenis 
van abnormale 
bloedingen 
(spontaan, 
na trauma / 
chirurgie)

pat heeft  
minstens 
1 cardiale 
risicofactor/
pat is >65 jaar 
(bij intermedi-
aire of grote 
complexe 
a operaties)

grote of 
complexe 
operaties

grote of 
complexe 
operaties / 
nierfunctie- 
stoornis kan 
vermoed 
worden

geschiedenis 
van abnormale 
bloedingen 
(spontaan, 
na trauma / 
chirurgie)

pat heeft  
minstens 
1 cardiale 
risicofactor/
pat is >65 jaar 
(bij intermedi-
aire of grote 
complexe 
a operaties)

grote of 
complexe 
operaties

intermediaire 
en grote of 
complexe 
operaties / 
nierfunctie- 
stoornis kan 
vermoed 
worden

geschiedenis 
van abnormale 
bloedingen 
(spontaan, 
na trauma / 
chirurgie)
chronische 
lever-
aandoening

pat heeft  
minstens 
1 cardiale 
risicofactor/
pat is >65 jaar 
(bij intermedi-
aire of grote 
complexe 
a operaties)

grote of 
complexe 
operaties

intermediaire 
en grote of 
complexe 
operaties / 
nierfunctie- 
stoornis kan 
vermoed 
worden

geschiedenis 
van abnormale 
bloedingen 
(spontaan, na 
trauma /  
chirurgie) / 
chronische 
lever-
aandoening

Geldigheid preops:
EKG, labo = 6 maand (tenzij wijziging kliniek)



KLINISCH ONDERZOEK

Gewicht : ................................................................................... kg Lengte : .................................................................................. m

Algemene voedingstoestand (BMI) : ............................................................................................................................................................. kg/m2

Huidaandoeningen : .........................................................................................................................................................................................................................................

Aanwezigheid lymfonodi : .............................................................................   Schildklier : ..........................................................................................

Longauscultatie : ....................................................................................................................................................................................................................................................

Hartauscultatie : .......................................................................................................................................................................................................................................................

Pols: ...................................................... Bloeddruk : links : ........................................ Perifere arteriën : .........................................................

  rechts : ..................................

Odemen : ...................................................................................  Varices : ........................................................................................ 

Circulatiestoornissen : ..................................................................................................................................................................................................................................

Abdomen (lever, milt, percussie, ...) : .................................................................................................................................................................................

Chronische aandoeningen :  .............................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Relevante antecedenten :  ......................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Psychosociale toestand :  .....................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bemerkingen :  ..........................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MEDICATIE      inclusief natuurproducten, magistrale bereidingen, anticonceptiva, oog- en neusdruppels

Medicatiefiche ‘s morgens ‘s middags ‘s avonds
bij 

slapengaan

medicatie te gebruiken 

op de ochtend van de 

ingreep (eventueel met 

slokje water)

ja   /   neen

ja   /   neen

ja   /   neen

ja   /   neen

ja   /   neen

ja   /   neen

ja   /   neen

ja   /   neen

ja   /   neen

ja   /   neen

Richtlijnen van de dienst anesthesie wat betreft de thuismedicatie op de dag van de ingreep

 + : verder te geven (zo nodig met een klein slokje water)

 o : stoppen op de dag van de ingreep

cardiovasculair doorgeven ? opmerkingen zenuwstelsel doorgeven opmerkingen

betablokkers + lithium o -> spiegel controleren

nitraten + andere antidepressiva o

ACE-remmers o antiparkinson +

sartanen o antiepileptica +

renineremmers o antibiotica en antivirale +

digitalis + -> spiegel controleren maag en darmen +

andere antihypertensiva + hypolipemiërende +

antiaritmica + hormonaal systeem +

diuretica o

calcium antagonisten +

ademhalingsstelsel Perioperatief beleid van anti-aggregantia 

en anti-coagulantiatheophylline + -> spiegel controleren

andere medicatie + Praktische aanbevelingen van az Sint-Blasius

diabetes www.azsintblasius.be > zorgverstrekkers > preop assessment

metformine o -> stop 24u voor de 
-> ingreep

insuline o

andere antidiabetica o
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