
Een uniform preoperatief beleid in Zuid- en Midden-

West-Vlaanderen! 
 

In de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen zijn 6 huisartsenkringen en 6 ziekenhuizen tot een 

unieke consensus gekomen wat betreft het gebruik van een uniform preoperatief boekje: 

de  overdracht van patiëntgegevens  vanuit de huisartspraktijk naar het ziekenhuis in het 

vooruitzicht van een operatie. In het kader van de kwaliteit van de zorg is dit zeer nuttig. Een goede 

voorbereiding zorgt namelijk voor minder complicatie en minder uitstel . 

Transmurale samenwerking 

In juni 2015 heeft Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen vzw (HZW) het initiatief genomen en de 

directie van de 3 lokale ziekenhuizen (AZ Delta, AZ Groeninge en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis 

Waregem) uitgenodigd om de transmurale samenwerking te bespreken. “Als huisartsenkring krijgen 

we van elk ziekenhuis verschillende vragen tot samenwerking. Aangezien het ons aan man- en 

vrouwkracht ontbreekt om dit allemaal apart op te volgen, kwam het idee om de ziekenhuizen uit te 

nodigen en een mogelijke samenwerking te bespreken”, licht Dr. Stefaan Viaene (voorzitter van HZW) 

toe. “De 3 ziekenhuizen waren onmiddellijk bereid om te starten met het uniformiseren van het 

preoperatief boekje en ook het beleid rond opname en ontslag. “ 

Preoperatief boekje 

“Het preoperatief boekje is een communicatiemiddel tussen de patiënt, de huisarts en het ziekenhuis, 

maar ook met de thuiszorg. Een gebruik van een uniform boekje in de regio, ongeacht welke huisarts 

of ziekenhuis de patiënt ook kiest, biedt voor alle partijen voordelen”, zegt Dr. Steven Brabant 

(anesthesist AZ Delta). “Zo weet de patiënt beter hoe hij/zij zich moet voorbereiden, kan de huisarts 

op basis van zijn/haar kennis van de patiënt zijn/haar inbreng doen en beschikt het ziekenhuis over de 

nodige info voor het uitvoeren van een veilige ingreep”, voegt Dr. Matthias Desmet (anesthesist AZ 

Groeninge) er aan toe.  

Uniek project 

“Er is consensus betreffende de medische richtlijnen i.v.m. het preoperatief beleid: het al dan niet 

stoppen van bepaalde medicatie, het beleid rond ontstollende medicatie en het beleid rond 

preoperatieve technische onderzoeken. Ook de vragenlijst voor de patiënt is uniform”, beklemtoont 

Dr. Wesley Vidts (anesthesist O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem). 

Dr. Thierry Crepel: “We mogen ongetwijfeld spreken van een uniek project. Wat oorspronkelijk als 

lokaal initiatief begon, groeide uit tot een succesvolle samenwerking waarbij op 9 maanden tijd een 

consensus werd bereikt over het preoperatief boekje.” 

Het uniformiseren van het preoperatief boekje is een project geworden waarbij uiteindelijk maar liefst 

6 huisartsenkringen (= 650 huisartsen)  en 6 ziekenhuizen betrokken zijn en dit nieuwe boekje zullen 

implementeren. Naast HZW en de drie lokale ziekenhuizen sloten ook Jan Yperman Ziekenhuis, Sint-



Andriesziekenhuis Tielt, Sint-Jozefskliniek Izegem, Huisartsenkring Wervik-Geluwe, Huisartsenkring 

Midden-West-Vlaanderen, Huisartsen van ’t Oosten van West-Vlaanderen, Huisartsen Westhoek en 

Huisartsenkring Ingelmunster-Izegem-Lendelede aan. 

Basis informeren 

Hier stopt het echter niet. De belangrijkste stap komt nog, namelijk het informeren van alle huisartsen 

in de regio, want het preoperatief onderzoek is een belangrijke taak van de huisarts. Gezien het grote 

aantal huisartsen in de regio zal dit geen gemakkelijke opdracht worden.  “Elke huisartsenkring heeft 

zijn communicatiekanalen en ik ben er dan ook van overtuigd dat we onze collega’s zullen kunnen 

informeren en overtuigen van dit mooie initiatief”, aldus Dr. Thierry Crepel. 

Digitaliseren 

De volgende onvermijdelijke fase is het digitaal maken van dit boekje. “Aangezien de inhoud prioriteit 

was, hebben we hiervoor nog geen stappen ondernomen. Maar dit wordt zeker op korte termijn 

bekeken.”, zegt Dr. Stefaan Viaene 

 

EINDE PERSBERICHT 

Noot voor de redactie: 

Op woensdag 23 maart 2016 vindt om 20u30 een persmoment plaats bij HZW (President 

Kennedypark 24, 8500 Kortrijk) 

Voor meer informatie of een interview kan u contact opnemen met  

Dr. Thierry Crepel, voorzitter stuurgroep transmurale zorg, 056 64 66 60 

 

Voor persideeën kan u contact opnemen met 

Stefanie Desmet, kringcoördinator Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen vzw, 056 31 30 22 


