
Voorbeelden informatiepakketten 
 
5 Voorbereiding operatie 

 

5.1  De patiënt wordt besteld 
De verpleegafdeling waar de patiënt verblijft wordt geïnformeerd dat de patiënt naar de 
operatieafdeling gebracht kan worden. Hierbij wordt vermeld:  
 Naam  
 Geboortedatum 
 Soort operatie 
 Welke operatiekamer en -complex 
 
Patiënt komt aan op het OK-complex 
De anesthesioloog (of gedelegeerde) neemt kennis van het preoperatieve dossier zoals is 
beschreven in de richtlijn Preoperatief proces. De chirurg is verantwoordelijk voor het 
aanleveren van deze informatie. Het uitvoeren van de informatie-overdracht (geven en 
ontvangen van informatie) vindt plaats door daartoe bekwame medewerkers aan de hand van 
een checklist.  
Informatie-overdracht: 

Dossier: juiste dossier compleet en beschikbaar 
Identiteit patiënt: naam, geboortedatum en patiëntnummer 
Er vindt een identificatie plaats aan de hand van drie onafhankelijke bronnen: 
- (wakkere) patiënt of wettelijk vertegenwoordiger, het EPD/de status en de  
identiteitsbandje(s); 
- brenger van de patiënt; 
- ontvanger van de patiënt 
Juiste ingreep  
Eventuele bijzonderheden 

temperatuur  
wel/niet nuchter 
infuus 
premedicatie ontvangen 
andere medicatie volgens afspraken (niet) gegeven, zoals antibiotica, antidiabetica, 

antistolling, vernevelen 
gebitsprothese verwijderd 
isolatiemaatregelen 
lab uitslagen  

Verpleegkundige en holdingmedewerker controleren of de operatieplaats gemarkeerd is. 
 
 
5.2  Pre-time-out 
Deze vindt plaats wanneer er buiten de OK al invasieve handelingen moeten plaatsvinden 

(bijvoorbeeld locoregionale anesthesie en inbrengen van centraal veneuze lijn en 
arterielijn)  

Anesthesioloog controleert: dossier compleet en beschikbaar? 
Pre-time-out bespreking tussen anesthesioloog, assisterende en patiënt 



Allen:  
 Patiënt begroeten en naam/functie noemen 
 Controle identiteit van de patiënt 
 Controle juiste operatie 
 Controle juiste zijde/locatie 
 Bijzonderheden  met betrekking tot de invasieve handeling 
Anesthesioloog: 
 Premedicatie gegeven 

Controle tromboseprofylaxe/antistolling (+ potentiële interactie met regionale blokkade) 
Allergieën/comorbiditeit bekend en in dossier vermeld 
Benodigde apparatuur/materialen voor de handeling gecontroleerd  

 

STOPMOMENT IVa: pre time out op de holding (veiligheid):  
Wanneer buiten de operatiekamer invasieve voorbereidende handelingen moeten plaatsvinden,  
wordt een zogenaamde pre-time-out uitgevoerd. Hierbij wordt in aanwezigheid van de 
anesthesioloog en een assisterende, samen met de patiënt*, tenminste de identiteit van de 
patiënt, de plaats/zijde van operatie, de soort operatie,  de stollingsstatus en de aanwezigheid 
van benodigde materialen gecontroleerd. Deze pre-time-out komt niet in plaats van de time-out 
maar is een extra veiligheidsmoment. De anesthesioloog is ervoor verantwoordelijk dat het 
stopmoment wordt uitgevoerd en wordt vastgelegd. 

* in het geval van een minderjarige of wilsonbekwame patiënt tevens indien mogelijk in 
aanwezigheid van een ouder/verzorger of vertegenwoordiger 
 
Overdracht van holding naar OK 
Voordat de patiënt naar de OK gaat wordt het effect van een eventuele regionale blokkade 
getest.  
Bij de overdracht van de holding naar de OK (kan zowel op de holding als op de OK plaatsvinden) 
wordt minimaal de volgende informatie gecontroleerd: 

- identificatie patiënt 
- welke operatie en zijde 
- welke operatiekamer 

Eindverantwoordelijk: anesthesioloog. 
 
Voordat de patiënt de operatiekamer op kan, wordt gecontroleerd of de kamer is vrijgegeven 
(anesthesietoestel, alle apparatuur, instrumentarium, materialen controleren). 

 
6 Aankomst operatiekamer 

 

6.1  Op operatiekamer voor de start van de anesthesie (of indien 5.2 van toepassing: voor de 
incisie): 

Voor de start van de ingreep vindt een finale controle plaats van apparatuur en 
instrumentarium, onder verantwoordelijkheid van operateur c.q. anesthesioloog.  
 
Operateur controleert: dossier compleet en beschikbaar? 
 
Wanneer dit volgens protocol geïndiceerd is, wordt antibioticaprofylaxe 15-60 minuten 
voorafgaand aan de incisie (of bloedleegte) gegeven, en dit wordt in het dossier vastgelegd 
(naam antibioticum, dosering en tijdstip van toediening). Dit kan ook al op de afdeling gebeurd 



zijn. Voor de gift (bij voorkeur op het moment van voorschrijven) wordt gecontroleerd op een 
eventuele allergie voor het betreffende antibioticum. 
 

Aanbeveling 
Wanneer dit volgens protocol geïndiceerd is, wordt antibioticaprofylaxe 15-60 minuten 
voorafgaand aan de incisie gegeven. Het tijdstip wordt genoteerd in het dossier. 

 
De operateur en de anesthesioloog dragen zorg voor het communiceren en afstemmen van de 
handelingen en belangrijke informatie ter voorbereiding van de operatie, bijvoorbeeld te 
verwachten intubatieproblemen of bloedverlies. 
 
Time-out bespreking tussen operateur (c.q. arts-assistent, indien deze de operatie uitvoert), 
anesthesioloog (c.q. arts-assistent, indien deze de anesthesie verzorgt), anesthesiemedewerker, 
operatieassistent (in de aanwezigheid van de patiënt), vóór de inleiding van de anesthesie. 
Allen: 

De patiënt begroeten en naam/functie noemen 
Controle identiteit van de patiënt 
Controle juiste operatie en zijde/locatie 
Aanwezigheid voldoende bloedproducten 
Juiste preoperatieve antibiotica 15-60  minuten vóór start van de ingreep gegeven 
Bed voor postoperatieve zorg beschikbaar (indien niet eerder gegarandeerd) 
Bijzonderheden (allen): inschatting van te verwachten logistieke en/of medische/ 
operatieve problemen 

Operateur: 
Beoogde positionering ten behoeve van de ingreep 
Implantaat/ prothese (in juiste maat) aanwezig 
Relevante medische gegevens en beeldmateriaal gezien 
Belangrijk beeldmateriaal zichtbaar 
Duur ingreep 
Zijn er specifieke problemen te verwachten? 
Verwacht bloedverlies 

Anesthesioloog: 
Anesthesie-apparatuur gecontroleerd (evt gedelegeerd aan anesthesiemedewerker) 
Premedicatie gegeven (evt gedelegeerd aan anesthesiemedewerker)  
Tromboseprofylaxe/antistollingsbeleid uitgevoerd* 
Allergieën/ comorbiditeit 
Zijn er specifieke problemen te verwachten (bijv. intubatieproblemen, aspiratie)? 
Positionering patiënt technisch mogelijk en veilig? 

Operatieassistent: 
 Apparatuur/materiaal/instrumentarium aanwezig en onderhoudsstatus gecontroleerd 
 Is instrumentarium steriel? 

Zijn er specifieke problemen te verwachten? 
Check beschikbaarheid evt. andere operateurs 

 
* lokaal dient schriftelijk afgesproken te zijn welke delen van het medicatiebeleid onder de 
verantwoordelijkheid van de operateur dan wel van de anesthesioloog vallen.  
 



Indien het aanwezige personeel niet bevoegd en/of bekwaam is ten aanzien van de betreffende 
operatie of te gebruiken apparatuur, is het de verantwoordelijkheid van de operateur c.q. de 
anesthesioloog om te besluiten of de operatie plaats kan vinden. 
 

Aanbeveling 
STOPMOMENT IV: time-out (patiëntveiligheid)  
Voordat de patiënt daadwerkelijk geopereerd wordt, vindt een structureel overleg plaats tussen 
operateur, anesthesioloog* en OK-personeel. Besproken wordt tenminste: juiste patiënt, juiste 
operatie, zijde/locatie, stollingsstatus, antibioticabeleid, allergieën, comorbiditeit, positionering 
van de patiënt, aanwezigheid juiste personeel en juiste materialen en bijzonderheden. Dit 
overleg dient op de operatiekamer, vóór de start van de anesthesie, plaats te vinden in 
aanwezigheid van de patiënt**. De operateur is ervoor verantwoordelijk dat het stopmoment 
wordt uitgevoerd en wordt vastgelegd. Bepaalde technische aspecten van de operatie kunnen 
ook na de inleiding van de anesthesie besproken worden door het operatieteam. 

* In specifieke omstandigheden kan de aanwezigheid bij de time-out door de anesthesioloog 
gedelegeerd worden naar de anesthesiemedewerker (de eindverantwoordelijkheid blijft in dit 
geval bij de anesthesioloog): 
- er is sprake van een locoregionale techniek als solitaire anesthesievorm, én  
- er heeft een pre-time out plaatsgevonden door de anesthesioloog, én 
- deze werkwijze is vastgelegd in een lokaal protocol dat regelmatig wordt geëvalueerd. 
Aan alle drie de voorwaarden moet zijn voldaan. 
 
** In het geval van een minderjarige of wilsonbekwame patiënt tevens indien mogelijk in 
aanwezigheid van een ouder/verzorger of vertegenwoordiger. 
 
 

Aanbeveling 
De positionering van de patiënt dient reeds bij de planning van de operatie bekend te zijn. 
Het OK-team controleert bij de time-out procedure of de afgesproken positionering correct is. 

 

Conclusie: OK start ja/nee 

 
 

7  Operatie 
 

7.1 Start anesthesie 
Bij de inleiding van de anesthesie is het stil op de OK.  
De patiënt wordt aangesloten op de monitoring/registratie (zie standpunten Anesthesiologische 
zorgverlening en Apparatuur, NVA).  
De operateur en de anesthesioloog dragen zorg voor het communiceren en afstemmen van de 
handelingen en belangrijke informatie ter voorbereiding van de operatie. 
Op de operatieafdeling moeten protocollen zijn voor het uitvoeren en controleren van de 
positionering van de patiënt. De operateur is eindverantwoordelijk voor de positionering ten 
behoeve van de ingreep, de anesthesioloog en operateur delen de verantwoordelijkheid voor de 
veiligheid van de positionering. 
  



Aanbeveling 
Op de operatieafdeling zijn protocollen aanwezig voor het uitvoeren en controleren van de 
veiligheid van de patiënt bij de positionering. 

 
 
7.2 Operatie 
Tijdens de operatie vindt communicatie plaats tussen operateur en anesthesioloog op tenminste 
de volgende momenten:  
- bij start en einde van de ingreep,  
- bij alle gebeurtenissen die raken aan de activiteiten van de ander, of die van belang zijn voor 

de conditie of veiligheid van de patiënt. Voorbeelden: start incisie, positieverandering 
patiënt, zetten vaatklemmen door operateur, verandering in de conditie van de patiënt (bv 
significante bloeddrukdaling), complicaties, peroperatieve beleidsverandering, etc. 

Het vastleggen van deze communicatie heeft tot doel ‘real time’ verslagleggen van het medisch 
handelen en vergroten van de veiligheid van de patiënt.  
Operateur en anesthesioloog zijn beide verantwoordelijk voor deze communicatie. De 
communicatie tussen anesthesioloog en operateur wordt geregistreerd, in die zin dat zaken die 
essentieel zijn voor de veiligheid van de patiënt en de voortgang van de operatie later terug te 
vinden zijn.   
In het verslag moeten minimaal de  hierboven genoemde momenten (inclusief complicaties) 
worden vastgelegd en de communicatie met betrekking tot deze momenten. 
 
Tijdens de operatie worden het aantal deurbewegingen en het aantal in- en uitlopende  
personen zoveel mogelijk beperkt.  
Het aflossen van instrumenterenden en anesthesiemedewerkers tijdens de ingreep dient zoveel 
mogelijk voorkomen te worden. Indien toch de verwachting is dat instrumenterenden of 
anesthesiemedewerkers worden afgelost tijdens de operatie wordt dat bij de time out  gemeld.   
Bij aflossen dient de vertrekkende medewerker zorg te dragen voor correcte overdracht van 
belangrijke informatie aan de komende medewerker. 
Het aflossen gebeurt niet tijdens risicomomenten.  
 
 

Aanbeveling 
Tijdens de operatie vindt communicatie plaats tussen de operateur en de anesthesioloog* op 
tenminste de volgende momenten: 
- bij start en einde van de ingreep, 
- bij alle gebeurtenissen die raken aan de activiteit van de ander, of die van belang zijn voor de 

conditie of veiligheid van de patiënt. 
 
De hierboven genoemde momenten en de hieraan gerelateerde communicatie tussen operateur 
en anesthesioloog worden geregistreerd, zodat essentiële informatie later terug te vinden is.   
 
De werkgroep beveelt aan dat onderzoek wordt verricht naar de optimale manier om het 
verloop van de operatie en de hieraan gerelateerde communicatie te registreren. 

* deze taak kan door de anesthesioloog gedelegeerd worden naar de anesthesiemedewerker.  
De eindverantwoordelijkheid blijft bij de anesthesioloog. 
 
Voorbeelden van gebeurtenissen waarbij communicatie plaats dient te vinden zijn:  

start incisie,  



positieverandering patiënt,  
zetten vaatklemmen door operateur,  
verandering in de conditie van de patiënt (bv significante bloeddrukdaling),  
complicaties,  
peroperatieve beleidsverandering, etc. 

 
 

8 Sluiten wond en uitleiding 
 

De operateur geeft aan hoe ver de operatie gevorderd is en wanneer de wond gesloten wordt.  
Voordat de wond wordt gesloten vergewist de operateur zich ervan dat er geen materialen 
onbedoeld zijn achtergebleven in de patiënt.  
Nadat de wond gesloten is en in ieder geval voordat er iemand van het team of de patiënt de OK 
verlaat moet een sign out/debriefing plaatsvinden in aanwezigheid van het hele team. Hierbij 
wordt tenminste besproken en vastgelegd: 
 Verrichte procedure is in decursus genoteerd  
 Instructies t.a.v. maagsonde (uit, hevel, zuig) zijn gegeven 
 Instructies t.a.v. drains, voedingsfistel zijn gegeven 
 Instructies t.a.v. medicatie (voortzetting en/of wijzigingen) zijn gegeven 
 Instructies t.a.v. bestrijding pijn en misselijkheid zijn gegeven 
 Instructies t.a.v. bewaken vitale functies zijn gegeven 

Overige instructies (radiodiagnostiek, dieet, wondverzorging, mobiliseren/ belasten etc) 
zijn gegeven 

 Postoperatieve instructies zijn afgestemd met anesthesioloog 
 Opgetreden complicaties 
 Materialen zijn geteld en telling klopt 
 Overige bijzonderheden 
Postoperatieve orders worden afgestemd tussen operateur en anesthesioloog 
De operateur controleert met de operatieassistent de identificatie en markering van het 
patiëntmateriaal van de interventie (bijvoorbeeld biopten, kweekmateriaal of PA-preparaat), 
en de juistheid en compleetheid van de bijbehorende formulieren. Tevens wordt afgesproken 
wie de preparaten wegbrengt. 
 
Aanbeveling 

Stopmoment V: sign out voor verlaten operatiekamer 
Voordat de patiënt de operatiekamer verlaat, vindt een sign out plaats op de operatiekamer in 
aanwezigheid van het hele team*. Minimaal wordt besproken en vastgelegd: essentiële 
informatie over de verrichte procedure, telling materialen, afspraken met betrekking tot 
postoperatieve zorg. De operateur is ervoor (eind)verantwoordelijk dat het stopmoment wordt 
uitgevoerd en wordt vastgelegd. 

*  Deze taak kan door de anesthesioloog gedelegeerd worden naar anesthesiemedewerker. De 
eindverantwoordelijkheid voor het anesthesiologisch deel blijft bij de anesthesioloog. 



Het (voorlopige) operatie- en anesthesieverslag moet klaar zijn op het moment dat de patiënt 
het operatiecomplex verlaat. 
 
 

Aanbeveling 
Direct na de ingreep dient essentiële informatie (chirurgisch en anesthesiologisch) over de 
verrichte operatie vastgelegd te zijn en beschikbaar voor alle bij de postoperatieve zorg 
betrokken personen. 

 
 
Datapakket overdracht operatiekamer naar verkoeverkamer 

Identificatie patiënt 
 Isolatiemaatregelen ja/nee 
 Uitgevoerde operatie/behandeling 

Soort anesthesie 
Complicaties 
Bloedverlies, geantagoneerd ja/nee 

 Telling materialen 
Afspraken chirurg voor verkoeverkamer 

hoe is operateur te bereiken  
familie ingelicht 
radiodiagnostiek 
maagsonde, drains 
houding/mobiliseren/belasten 
wondcontrole 
medicatie zoals antibiotica 
nuchter/dieet 

 Afspraken anesthesioloog voor verkoeverkamer 
hoe is anesthesioloog te bereiken 
bewaking(s duur) : vitale functies,  testen (uit)werking regionaal blok, lab 

controles, bladderscan,  
behandeling: O2, infuus, pijnmedicatie, anti-emetica, nabeademen, opwarmen, 

bloed(terug)geven, herstarten voeding 
Medicatieafspraken zoals pijnstilling, insuline, inotropie, antihypertensiva, 

stressschema`s, antiepileptica, diuretica, longmedicatie, 
antitrombose/stollingsfactoren, DDAVP 

Afspraken voor verpleegafdeling/IC na ontslag van verkoeverkamer 
moment van (her)starten antistolling 
eigen medicatie  
mobiliseren 
ontslag naar huis 
poliafspraak 

 


