Impact van het uitstellen van een chirurgische ingreep in daghospitalisatie
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Ondanks het feit dat in een chirurgisch dagcentrum zorgvuldig geselecteerde patiënten
worden behandeld voor een geplande electieve ingreep waarbij deze patiënten nog
dezelfde dag terug naar huis gaan, blijft het uitstellen of annuleren van ingrepen een
probleem dat wereldwijd aanwezig is.
Het doel is het analyseren van de oorzaken van uitgestelde ingrepen in dagchirurgie en dit
te vergelijken met de oorzaken voor het uitstellen van electieve ingrepen in de “inpatiënt”
operatiezalen van het UZ Leuven. Het registreren van uitgestelde ingrepen behoort tot één
van de kwaliteitsindicatoren die opgevolgd worden. De resultaten van deze registratie voor
het jaar 2008 wordt weergegeven.
Bovendien werd in verschillende studies aangehaald dat het uitstellen van dergelijke
ingrepen een grote impact heeft op de patiënt, zowel emotioneel als organisatorisch. Deze
studies beweren ook dat de organisatorische redenen de voornaamste redenen zijn voor
uitstel of annulatie. Een korte patiëntenenquete, uitgevoerd in 2007, bevestigt deze
resultaten ook voor de UZ Leuven.
Aan de hand van de resultaten van deze registratie en patiëntenenquete worden een aantal
aanbevelingen geformuleerd om het uitstellen van ingrepen tot een minimum te beperken.
Bovendien is het noodzakelijk dat er met een aantal aanbevelingen vanuit de
patiëntenenquete rekening wordt gehouden om de “last “voor de patiënten te beperken.
Een correcte planning met juist inschatten van de operatieduur, een telefonisch contact pre
operatief en de mogelijkheid op een pre operatieve raadpleging van anesthesie zijn acties
die het uitstellen van ingrepen kunnen doen verminderen.
Patiënten hebben graag duidelijke en eerlijke informatie en geven een aantal factoren weer
waarmee rekening moet mee gehouden worden zoals patiënten die bepaalde medicatie
moeten stoppen, die een bepaalde pre operatieve voorbereiding moeten ondergaan die

belastend is, en vragen om rekening te houden met de gezins- en werksituatie van de
patiënt.

