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Huidige rol in de ambulante chirurgie 

 Ophtalmologie 
 Postoperatieve oogzorg gedurende 30 dagen 

 Cijfers 2010 : 181540 postoperatieve 
oogverbanden > 1500 patiënten  

 Geen nomenclatuur voor preoperatieve wondzorg 

 Postoperatieve wondzorg en verwijderen 
van hechtingen 
 Nieuwe wondverbanden  

 Opvolging poliklinisch 

 Toedienen van fraxiparine 

 Compressietherapie 

 



Huidige rol in de ambulante chirurgie 

 Beperkingen voor de thuisverpleging 

 Prestatiefinanciering  

 Uitzondering : forfaitaire financiering voor 

zwaarzorgbehoevende 

 Geen vergoeding voor toezicht en  

 Geen vergoeding voor nachtelijke interventies 

 Gebrekkige samenwerking intra – en 

extramuraal 

 Over eigen grenzen kijken  

 Kennis van elkaars mogelijkheden en 

competenties 

 

 

 



Thuisverpleging en ambulante chirurgie in 

Denemarken 

 Succesfactoren 
 Huisarts als gatekeeper bij ziekenhuisopname 

 Beslist over ziekenhuisopname 

 preoperatieve onderzoeken  

 Informatieoverdracht bij opname 

 Postoperatieve opvolging 

 Politieke wil om kosten te drukken 

 Stimuleren van ambulante chirurgie 

 Diagnose gerelateerde financiering 

 Klinische paden 

 Bestraffing van extra ligdagen 

 Veel aandacht aan gezondheidspreventie 

  

 



Thuisverpleging en ambulante chirurgie in 

Denemarken 

 Wat in ambulante chirurgie 
 Orthopedische chirurgie 

 Kijkoperatie 

 Verwijdering tumoren 

 Gynaecologie 

 Sterilisatie 

 Curettage 

 Blaas- en baarmoederverzakkingen 

 Keizersnede 

 Organische chirurgie 

 prostaatresectie  

 …. 

 



Thuisverpleging en ambulante chirurgie in 

Denemarken 

 Succesfactoren 

 Gemeente organiseren de thuis – en 

ouderenzorg  

 Worden financieel beboet bij verlengde opname 

 Aanwezigheid in het ziekenhuis van medewerker 

 Indicatiestelling dag van ontslag 

 Zorghotels 

 Samenwerking tussen huisarts , ziekenhuis en 

gemeente   

 Rol van de thuisverpleegkundige 

 



Thuisverpleging en ambulante chirurgie in 

Nederland 

 Preoperatieve screening van de patiënt 

 de zekerheid van een begeleider 

 is de huisarts geïnformeerd 

 kan thuiszorg worden ingeschakeld voor het 

opvolgen van parameters 

 evaluatie van zachte (=  subjectieve) of harde 

(= objectieve) ontslagcriteria 

 subjectief: misselijk, pijn, goed voelen,… 

 objectief: temperatuur, urine, wakker,…  

 



Thuisverpleging en ambulante chirurgie in 

Nederland 

 Visie naar de toekomst 

 richtlijnen en normering rond opnameduur 

 het verleggen van grenzen door de 

opnameduur te verkorten 

 organisatie bij sturen   

 multidisciplinair samenwerken.  

 stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. 

 Rol van de thuisverpleegkundige 



Toekomstmogelijkheden voor de 

thuisverpleging in België 

 Aanpassing van de financiering  
 een forfaitaire vergoeding bij ambulante chirurgie 

gedurende 24 uur- 48 uur  
 Controlebezoek  3 tot 4 maal per 24 uur  

 Opvolging van RR, pols en ademhaling 

 Opsporen van bloedingen  

 Opsporen mogelijke complicaties  

 Opvolgen van de richtlijnen  

 Extra bezoek op oproep bij complicatie 

 Telemonitoring 
 Opvolgen van vitale parameters op afstand met 

verpleegkundige opvolging van alarmen 

 Inschakelen van hulpmiddelen 

 zorghotel 
  

 



Voorwaarden tot een verhoging van aantal 

ingrepen in ambulante chirurgie  

 Afspraken tussen ziekenhuis en 
thuisverpleging 
 Planning van de chirurgie per dag/ soort 

ingreep 

 Overzicht van de patiënten waarbij 
postoperatief forfait nodig is  

 Ontslag protocol per ingreep 

 Rol van transmurale klinische paden  

 Informatieoverdracht  
 Nodige opvolging 

 Mogelijke risico's 

 contactpersoon 

 

 



Voorwaarden tot een verhoging van aantal 

ingrepen in ambulante chirurgie 

 Transmurale verpleegkundige 

 Afspraken met huisarts 

 Afspraken met patiënt 

 Toegankelijkheid van de woning 

 Gebruik van hulpmiddelen  

 Aanwezigheid /bereikbaarheid van 

mantelzorgers 


