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Geachte dokter 

 

Binnenkort dient uw patiënt een ingreep of onderzoek onder narcose te ondergaan. 

Gelieve dit document in te vullen, de nodige preoperatieve onderzoeken uit te voeren 

en ons te bezorgen ten laatste 3 dagen voor de ingreep via één van onderstaande 

kanalen: 

» AZ Alma dienst Preoperatief consult, Ringlaan 15, 9900 Eeklo; 

» Fax: 09 310 10 04; 

» Preoperatief eForm in uw EMD naar eHealth ANESTHESIE AZ ALMA. 

Dank voor uw medewerking. 

 

<50 jaar en ASA I en kleine ingreep 

 □ geen onderzoeken.  

 

<50 jaar en ASA II en kleine ingreep 

 □ alleen gericht onderzoek indien nodig: 

o  ECG:  bij cardiovasculaire ziekte, nierziekte of longaandoening 

 bij gebruik van neuroleptica, cardiale glyceriden, antiarythmica 

o  Hb:   bij anemie, recent bloedverlies, nierziekte  

o  Stolling:  bij nierziekte, leverziekte en alcoholisme  

o  Nierfunctie en ionogram: bij nierziekte, leverziekte, diuretica of laxativagebruik, 

    COPD, diabetes en ernstige hypertensie 

o  Glycemie:  bij diabetes, obesitas, nierziekte, corticosteroïdengebruik 

 

≥ 50 jaar of ASA III – IV of grote ingreep 

o  Labo, tenminste :  Hb, WBC 

  Glycemie 

  Ureum, creatinine, kalium 

   Stolling (ptt, aptt, fibrinogeen, trombocyten) 

o  ECG 

 

Indicaties voor bijkomende onderzoeken in functie van ingreep:  
o  Urinecultuur  

o  MRSA-screening 

o  COVID-test 

 

Bij vragen kan steeds direct telefonisch contact worden opgenomen met  

dienst Preoperatief consult op tel. 09 310 06 43 die zo nodig doorschakelt naar  

dienst Anesthesie.  
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Medicatiebeleid preoperatief 

U vindt het te volgen AZ Alma-beleid rond antithrombotica en preoperatieve inname 

medicatie op www.azalma.be > huisartsen > preoperatief. 

 

Instructies voor de huisarts 

» Info anticoagulantia :  stop medicatie: vanaf datum:   …… / …… / ………                                

vervangmedicatie: vanaf datum:  …… / …… / ………                                

 

» Oude onderzoeken blijven 6 maanden geldig tenzij de patiënt ondertussen zwaar 

ziek is geweest of ASA IV is. 

 

» Een onverzorgd gebit kan peri-operatief problemen geven. Zeker indien de laatste 

tandcontrole meer dan 1 jaar geleden is. Stuur de patiënt naar de tandarts voor 

preoperatieve tandzorg. 

 

 

In te vullen door de huisarts indien niet via EHealth 

 

Klinisch onderzoek door de huisarts  

 

1. Beknopte medische geschiedenis. 

 

 

 

2. Allergie aan jood, latex, medicatie. Voor penicillineallergie specifiek navraag doen 

naar vroegere reactie om Ig E gemedieerde reactie (echte peni allergie)  

te herkennen. 

 

 

 

3. Huidige behandelingen en belangrijke opmerkingen: 

 

 

 

 

4. Medicatiegebruik: 

Stop medicatie: 

 

 

 

5. Komt de fysieke toestand van de patiënt overeen met zijn biologische leeftijd? 

Ja, of neen en specificeer. 

 

 

 

6. Pols en bloeddruk: 
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