
Geen COVID-19

Standaardzorg 
volgens leidraad 

PBM3

Bespreek alternatieven 
of neem de benodigde 
voorzorgsmaatregelen4 

COVID-19
Consulteer COVID-

19 arts

PCR test2 <48 uur voor operatie

PCR positief

COVID-19
Consulteer COVID-

19 arts

Bespreek alternatieven (uitstel met 
2 weken, andere behandeling) of 

neem de benodigde 
voorzorgsmaatregelen als de 

operatie niet langer dan 14 dagen 
kan worden uitgesteld4

PCR negatief 

Geen COVID-19

Standaardzorg 
volgens leidraad 

PBM3

1 
https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-achtergronden/boostervaccinatie 

2 PCR: nasopharyngeal PCR

3 Leidraad PBM: Leidraad persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting.

4 Benodigde voorzorgsmaatregelen: Implementeer peri-operatieve and operatieve 
infectieziektepreventie maatregelen volgens lokale protocollen.

Disclaimer: Dit stroomschema is opgesteld door de 
richtlijnwerkgroep COVID-19 van de Federatie 
Medisch Specialisten. Alle leden van de werkgroep 
zijn door de betreffende wetenschappelijke 
verenigingen gemandateerd. De richtlijnwerkgroep 
COVID-19 heeft de grootst mogelijke zorg besteed 
aan de inhoud van dit stroomschema, desondanks 
accepteren zij en de Federatie Medisch Specialisten 
geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden 
in dit document, voor enigerlei schade of voor 
andersoortige gevolgen die voortvloeien uit of 

samenhangen met het gebruik van dit stroomschema.

Ontwikkeld door het 
Kennisinstiuut van de Federatie 
Medisch Specialisten 
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Preoperatieve screening van patiënten zonder gerapporteerde symptomen op basis van grondige COVID-19 anamnese, die ingepland staan voor een operatie 
onder algehele anesthesiologie

Zwangere vrouwen zijn uitgesloten van dit 
stroomdiagram en de onderliggende 
richtlijn 

Resultaat 
PCR test?

Resultaat 
PCR test?

Direct een PCR test2 
Resultaten zijn wellicht nog niet 
beschikbaar voor de start van de 

operatie

PCR negatief 
PCR positief PCR test resultaat nog niet beschikbaar

COVID-19 
onbekend

Volg het lokale protocol 
en neem de benodigde 
voorzorgsmaatregelen4 

Voor de indeling en het risiconiveau van 
de veiligheidsregio, check: https://
coronadashboard.rijksoverheid.nl/
veiligheidsregio 

Risiconiveau
1: Waakzaam

Risiconiveau
2: Zorgelijk
3: Ernstig 

4: Zeer Ernstig
5: Lockdown

Leeftijd 
patiënt en 
vaccinatie 

status?

≥ 65 en niet volledig1

gevaccineerd

Geen screening middels PCR 
geïndiceerd

<65 of volledig1 
gevaccineerd

Urgentie 
van de 

operatie?Electieve operatie
Beperkte uitstel mogelijkheden 

(e.g. oncologische patiënten)

Semi-acute en acute operatie 

Standaardzorg 
volgens leidraad 

PBM3
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