10-05-2017

25 jaar poli preoperatief
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>170 jaar anesthesie
16 oktober 1846

Experimenten ether, lachgas en
chloroform, gevolgen nog onbekend
Problemen chirurgie: pijn en infecties
Publieke demonstratie ethernarcose
W.T.G. Morton in Boston
Start van enorme ontwikkeling van de
(snijdende) geneeskunde

Dr. S.A. Klein 1954
Het is noodzakelijk, dat iedere patiënt
vóór de narcose aan een nauwgezet
lichamelijk onderzoek wordt
onderworpen
Een arts, die de verantwoording op zich
zou durven nemen, iemand te
narcotiseren, terwijl hij ten enenmale
onbekend is met diens somatische
gesteldheid, begaat een ernstige fout

1850 John Snow
Respiratoire en cardiale afwijkingen,
alcoholisme en leeftijd
Beïnvloeden effecten van inhalatieanesthetica
Daarom is het essentieel de
preoperatieve conditie van de
patiënt te onderzoeken

De Weezenlanden 1990
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Oude gangbare praktijk
Patiënt dag tevoren opgenomen
Chirurg verzamelde de data
Voor de zekerheid: veel lab, ECG, Xthorax en vele consulten
Anesthesioloog premedicatie-visite
Dagverpleging? Nuchter opnemen?
Nut alle bepalingen beperkt
 Ontbreken van essentiële informatie
 Zinloze consulten



Plan: anesthesiologisch
spreekuur

Zuurstofrijke narcose
ECG-bewaking
Preoperatief consult internist:
Bevindingen en adviezen:
Vriendelijk oud krakkerig dametje
geen absolute, uiteraard wel relatieve
contra-indicaties tegen operatie
 lab: g.a.
 ECG: evidente coronaire insufficiëntie
 X-thorax ...
getekend met paraaf



Projectaanvraag 13-12-91

Stafcommissie preoperatief onderzoek
Draagvlak snijdende specialisten
Directeur patiëntenzorg, dr. H. Mäkel
Samen naar zorgverzekeraar,
prof. dr. D. Post, medisch adviseur
Najaar 1991

Verwachte besparing

Toestemming 18-03-92

X-thorax
2500-3000
ECG
800-1000
lab 1
2000
lab 2
500
consulten
1500-1600
opnamedag 1500-2000
6000 patiënten/jaar
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Start 1 mei 1992
port-a-cabins – poli WL

Evaluatie 1 jaar
X-thorax
2500-3000
ECG
800-1000
lab 1
2000
lab 2
500
consulten
1500-1600
Verpleegdgn 1500-2000

Publicaties
Weezenlanden-GroeneLand-model
Het “Zwolse model”
Evaluatie aanleiding tot onderzoek
1 jan nieuwe collega, 1 mei start preop
Promotieonderzoek C.L.G. Rutten

Programma 25 jaar
preoperatief
Dr. C.L.G. Rutten


Hoe het was en
hoe het werd

Dr. V.B. Nieuwenhuijs


Hoe de chirurg er
tegenaan kijkt

Prof dr. L.P.H.J. Aarts LUMC


Het preoperatief
onderzoek

2852
856
1141
1426
1400
2068

Hoe het zal (moeten)
worden

10 jaar ervaring, fusie
2003

dr. C.L.G. Rutten
Hoe het was en hoe het werd
Gezondheidsraad feb 1997
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Altijd opereren?
Permissive role

Zwerftocht
Port-a-cabins
Transitorium
 Gebouw F
 Kampen
 Huisartsenpost
 Vlinder 4
 Vlinder 2



EPD, POS-medewerker
SPS, TOP, track & trace
ASP,AMO-voorschrijven

Verantwoordelijkheden
hoofdbehandelaarschap
2005

Grenzen aan het medisch handelen?
Imperatief van de techniek leidend?
Beoordelen proportionaliteit ook
anesthesiologisch !
Meer generalist dan de snijder
Maar die is hoofbehandelaar!
Hoe liggen verantwoordelijkheden?

Berisping oogarts en
anesthesioloog
Hoornvliestransplantatie: Uitleiding –
complicatie
Oogarts had anesthesioloog moeten
weerhouden
 Anesthesioloog had nimmer tot algehele
anesthesie mogen besluiten
 Belaste voorgeschiedenis, verzuimd /
onvoldoende preoperatief onderzoek


Chirurg en anesthesioloog
Samenwerkende behandelaars

Het preoperatief
onderzoek
dr. V.B. Nieuwenhuijs

Gedeelde verantwoordelijkheid
Gedelegeerde verantwoordelijkheid

Hoe de chirurg
er tegenaan kijkt

onder regie van de
hoofdverantwoordelijke
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Editorial NTvA

Consequenties

januari 2017

Niet alleen de directe overleving
En de directe morbiditeit
Lange(re) termijn effecten
Meer dan alleen de postoperatieve
mortaliteit



Toekomst poli
preoperatief

Uitkomstmaten
Harde: mortaliteit
Surrogaat: laboratoriumbepalingen
Zachte: kwaliteit van leven
Samengestelde
Levensverlengende effect niet altijd het
belangrijkste
 Patiënt wil zo lang mogelijk leven met een
aanvaardbare kwaliteit van leven


Patiënt georiënteerde uitkomstmaten op
de voorgrond
Preoperatieve poli de “ideale” omgeving
om de “de uitkomstmaat” kritisch te
toetsen



Gevolgen voor het vak
anesthesiologie
Anesthesiologie als perioperatief
specialisme: perioperatieve ketendokter
Nieuwe toekomstvisie op ons vak
De anesthesioloog: van
premedicerende dokter naar
perioperatief specialist

Misselijkheid en braken
Morfine - Recidief maligniteiten

Voorgeschiedenis / comorbiditeit
Reservevermogen / kwetsbaarheid

Anesthesiologische
preoperatieve zorg
Prof. Dr. L.P.H.J. Aarts, LUMC
Hoe het zou moeten worden


De anesthesiologie als peri-operatief
specialisme
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