
Richtlijn beleid bij 
spoedoperaties: geloof 

of bijgeloof?

Pieter Lubbert, chirurg



TITEL
(potentiële) belangenverstrengeling Zie hieronder

§ Voor bijeenkomst mogelijk relevante 
relaties met bedrijven § geen

§ Sponsoring of onderzoeksgeld
§ Honorarium of andere (financiële) 

vergoeding
§ Aandeelhouder
§ Andere relatie, namelijk …

§ -
§ Vergoeding voor 

reiskosten en uren richtlijn
§ -
§ -

Disclosure belangen spreker
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Leerboek traumatologie
Prof Haarman (2000)
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Review 2012:

• De beschikbare literatuur suggereert dat er geen 
duidelijk verschil tussen infectie en nonunion bij 
patienten met een open onderbeen fractuur die 
binnen 6 uur werden geopereerd of juist langer 
dan 6 uur moesten wachten. Dat zou kunnen 
betekenen dat er soms kan worden afgewogen 
of operatie binnen 6 uur echt noodzakelijk is. 
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fractuur?



1400 uur dinsdag middag 



§
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2100 uur dinsdag avond 



Wanneer opereren? 
• Specialisme A
• Spoedklasse A - B1 – B2 – C - D
• Fracturen: Categorie B2 (start 

operatie < 12 uur)



Wanneer opereren? zelfde ziekenhuis

• Specialisme B
• Fracturen: Categorie C (start operatie 

< 24 uur)



Bijgeloof?
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Een nieuwe richtlijn!
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Beleid rondom 
spoedoperaties……



deze voordracht

• Waarom…

• Proces

• Aanbevelingen

• App 



Proces
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• Heelkunde
• Anesthesie
• Orthopedie
• Gynaecologie
• Kaakchirurgie
• Radiologie
• Neurochirurgie
• Ethicus

• Anesthesie mdw
• OK assistenten
• Geriatrie
• SEH artsen

• Inspraak avond 
met alle 
“stakeholders”



Doel ……. minder praktijkvariatie, 
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• Minder vrijblijvend?



Enquete
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• Alle ziekenhuizen
• Protocol spoedoperaties
• 36 reacties, 31 protocollen
• >5 systemen spoed classificaties
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Collum femoris en per-/subtrochantere fracturen
Collum femoris fractuur met verhoogd risico op decubitus
Fors gedisloceerde fracturen van onderarm
Fracturen met ernstig gesloten weke delen letsel
Gecompliceerde fracturen
Gedislokeerde fracturen bij kinderen
Gesloten fracturen met bedreiging van de huid
Graad 2 en 1 gecompliceerde fractuur
Graad 3 gecompliceerde fractuur
Heupfracturen
Heupfracuur kopsparend bij patienten <65 jaar
Luxatie fracturen enkel
Luxaties schouder, elleboog, pols, heup, knie, enkel, talus
Mediale collum fractuur bij (jonge) patiënt waarbij geen prothese wordt overwogen
Open fracturen (≥ graad 2)
Operatie vanwege gecompliceerde fracturen
Pertrochantere fracturen met veel dislocatie
Primaire stabilisatie bij multitrauma bij hem. Stabiliteit
Pylonfracturen
Traumatische amputaties
Verslechtering/onbloedige repositie bij kinderen
Volledig gedisloceerde collum femoris fractuur geïndiceerd voor osteosynthese
Weke delen letsels met open gewrichten
WK fractuur + neurologische uitval
WK letsel/fractuur met (dreigende) uitval

Gesloten fracturen waarbij snelle 

behandeling optimaal resultaat 

bevordert



Doel richtlijn
• 4 categorieën (eenheid)
• Kwaliteit dag/ nacht
• 3 ziektebeelden
• Adviezen organisatie
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Categorieën
• Niet: over de tijdslimieten voor een specifiek 

ziektebeeld of een specifieke patiënt!

• 1: minuten (binnen 30 minuten);
• 2: uren (binnen acht uur);
• 3: dagen (bij voorkeur op de dag van 

indicatiestelling of in ieder geval de 
volgende kalenderdag);

• 4: een week.



Waarom deze termijn en wat 
betekent dit?
• < 8 uur betekent: dienst structuur 

voorziet in achterwacht 
• Indien nacht operaties: identieke 

kwaliteit aan overdag!



Specifieke afspraken over 3 
ziektebeelden
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• Heup (richtlijn prox femur)
– Bij voorkeur opnamedag of ≤ 1 kalenderdag
– Gepland tijdstip overdag

• Sectio
– Cat 1 (spoed, Decision to Delivery Interval)
– Cat 2 (< 75 minuten)

• Appendicitis
– Gecompliceerd < 8 uur
– Ongecompliceerd < 24 uur



• Bereken als instelling welke organisatievorm 
voor spoed ingrepen het meest passend is 
op basis van gegevens over patiëntenaanbod
en beschikbaar personeel

• Ziekenhuisbreed protocol spoed
• Beperk het aantal ingrepen na 22.00uur
• 1 functionaris

Adviezen management



Is het nu klaar?
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Ethiek

• Slechtste patienten eerst
• Grootste gezondheidswinst
• Passende zorg
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Samenvatting



Samenvatting
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