PREOPERATIEVE VOORBEREIDING

Geachte collega,

Uw patient …………………………………………………..,ASA klasse…..,is gepland voor een …………………………………………….
op …../……./…… door Dr………………………..
Zou U zo vriendelijk willen zijn voor de pre-ops te zorgen zoals hier voorgesteld door de dienst anaesthesie?

Schema bij mineure ingrepen bij ASA 1 en ASA 2 patiënten
< 40 jaar
LABO
* PBO bij vrouwen (RBC, WBC, formule, Thromb.)
* stolling bij locoregionaal

ASA 1: normaal gezonde persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik
ASA 2: patiënten met lichte systeemziekte, waarvoor hij al dan niet medicatie neemt;
deze aandoening belemmert zijn activiteiten niet.
ASA 3 : patiënten met ernstige systeemziekte waarvoor hij medicatie neemt en die

> 40 jaar

die zijn normale activiteiten belemmert, maar hem niet geheel invalidke maakt
ASA 4 : patiënten met een zeer ernstige systeemaandoening die een

EKG
LABO
* PBO bij vrouwen (RBC, WBC, formule, Thromb.)
* ionogram (Na;k;Cl;Ca)
* glycemie
* ureum
* creatinine
* stolling (PT; APTT;Fibrogeen)
RX THORAX bij rokers ; leeftijd > 55 j. bij niet rokers

chronische bedreiging van het leven uitmaakt;
ASA 5 : stervende patiënt van wie niet verwacht wordt dat hij met of zonder
operatie nog langer dan 24 uur te leven heeft

Schema bij majeure ingrepen ongeacht de leeftijd en ASA 3, 4, 5 patiënten
EKG
RX Thorax
Internistisch consult
LABO
* PBO (RBC,WBC,formule, thromb)
* ionogram
* glycemie : bij diabeten Hb A1c en glycemiedagcurve
* nierfunctie (ureum, creatinine)
* leverenzymes
* totaal eiwit
* stolling (PT;APTT;Fibrogeen)
* bloedingstijd en stollingstijd bepalen bij patiënten onder
anticoagulantia
(ook salicylaten, ticopidine, dipyridamol, clopidogrel,…)

Majeure ingrepen
* groter abdominale ingrepen bv colectomie
* thoracale ingrepen
* groter orthopedische ingrepen bv prothesen, arthrodes rug
* ingrepen die bloedtransfusie vereisen en/of potentieel schockerend zijn bv TURP
* ingrepen onder gecontroleerde hypotensie bv mastoïd
* grote vasculaire ingrepen bv aneurysma aorta, fem. pop.

Stolling : stoppen antico pre-operatief
* plavix : 10 dagen pre-op
*aspirine:10 dagen preop
*ticlid:10 dagen preop
* vit. K antag pas heelkunde na normale PT

Longfunctie op indicatie

Indicaties longfunctie
* bij thoraxchirurgie
* bij bovenbuikchirurgie : pt > 60 j & CARA pt
* bij grotere chirurgie bij CARA
* bij morbiede obesitas

* bij respiratoire symptomen

