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Het onderzoek wat vooraf gaat aan een operatie, het zogenoemde ‘preoperatieve 

onderzoek’, vormt de eerste halte in het traject dat een patiënt moet doorlopen 

wanneer hij een operatieve ingreep ondergaat. Het doel van de preoperatieve zorg 

is het zo optimaal en veilig mogelijk laten verlopen van de anesthesie tijdens de 

voorgenomen ingreep. In Nederland vindt het preoperatief onderzoek meestal 

plaats op de Preoperatieve Screeningspolikliniek, kortweg de ‘POS’. In dit 

proefschrift is gekeken hoe de kwaliteit van de POS aan de hand van niet-

medische aspecten geëvalueerd kan worden. Om vast te stellen hoe de POS 

kwalitatief verbeterd kan worden is onderzoek gedaan naar organisatie en 

logistieke aspecten alsmede de visie van patiënten en professionals.  

 

In hoofdstuk 2 worden de organisatiestructuren van de POS van de acht 

academische ziekenhuizen in Nederland met elkaar vergeleken. Hierbij zijn de 

volgende variabelen gebruikt: het aantal patiënten dat per jaar de POS bezoekt, 

achtergrond en opleiding van het personeel, openingstijden, type spreekuur, de 

organisatie van aanvullend onderzoek en het type patiëntendossier (papier of 

elektronisch). De organisatiestructuur van de poliklinieken vertoonde grote 

verschillen. Het aantal patiënten dat op de POS werd gezien varieerde tussen 

7000 en 13.500 per jaar. Op alle poliklinieken werd het preoperatief onderzoek 

door anesthesiologen en arts assistenten verricht. Op vijf poliklinieken werd het 

preoperatief onderzoek echter ook door physician assistants of nurse practitioners 

uitgevoerd. Ondersteunende, administratieve en klinische taken werden door 

verpleegkundigen (3 poliklinieken) of doktersassistenten (5 poliklinieken) 

uitgevoerd. De personele bezetting was niet noodzakelijk groter als er meer 

patiënten op de POS werden gezien. De POS was in alle ziekenhuizen 5 dagen 

per week geopend, maar de openingstijden varieerde tussen de 6¼ en 9½ uur per 

dag. Het spreekuur was in 2 poliklinieken op afspraak, in 1 polikliek op inloop en in 

5 poliklieken was er een combinatie van afspraak en inloop. De poliklinieken 

hadden vergelijkbare richtlijnen voor aanvullend onderzoek; in 4 ziekenhuizen werd 

aanvullend onderzoek op de POS zelf verricht. Vier poliklinieken werkten met een 

elektronisch patiëntendossier, de andere vier poliklinieken werkten met een 
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papieren patiëntendossier. De organisatiestructuur van de POS in Nederland is 

dus niet uniform, zelfs niet binnen de groep van academische ziekenhuizen. 

 

Verschillen in organisatiestructuur kunnen invloed hebben op de ‘patiënten 

doorstroomtijd’, dit is de totale tijd die een patiënt op de POS heeft doorgebracht. 

Dit onderwerp komt aan de orde in hoofdstuk 3.  In twee academische 

ziekenhuizen, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Academisch 

Medisch Centrum (AMC), is de patiënten doorstroomtijd op de POS gemeten. De 

organisatiestructuren van de POS in deze twee ziekenhuizen verschillen wezenlijk 

van elkaar. Er is een verschil in personele bezetting, opleiding en werkervaring van 

het personeel, planning van afspraken, openingstijden en het aantal patiënten dat 

jaarlijks de POS bezoekt. De doorstoomtijd op de POS van het AMC was 

significant langer in vergelijking met het LUMC. Indien bloedafname of het maken 

van een elektrocardiogram bij het centrale laboratorium van de poliklinieken 

plaatsvond (AMC) was de doorstroomtijd langer dan wanneer dit op de POS 

gebeurde (LUMC). Dit was het gevolg van de langere wachttijden bij het centrale 

laboratorium. Er werden echter meer onderzoeken aangevraagd als de 

onderzoeken op de POS plaatsvonden. Indien de consultduur op de co-morbiditeit 

van de patiënt werd afgestemd (LUMC) was de totale wachttijd op de POS korter, 

aangezien er meer tijd nodig was voor het preoperatief onderzoek bij patiënten met 

een hogere ASA klasse. 

 

Naar aanleiding van de lange patiënten doorstroomtijden op de POS van het AMC  

is besloten de wachttijdenproblematiek verder te bestuderen. In hoofdstuk 4 is 

beschreven hoe de wachttijd en toegangstijd systematisch kunnen worden 

geanalyseerd. Toegangstijd is gedefinieerd als de tijd tussen het maken van een 

afspraak en het bezoek aan de polikliniek. Met twee simulatiemodellen zijn er 

verschillende scenario’s getest om de toegangstijd en de wachttijden te reduceren. 

Ten eerste is er vastgesteld hoeveel afspraken er nodig zijn om voor 95% van alle 

patiënten de toegangstijd terug te brengen van 5 weken tot 10 werkdagen. Hierbij 

bleek de huidige capaciteit, het aantal consulten per dag, aan de vraag te voldoen. 

Desondanks was er sprake van een achterstand, aangezien de toegangstijd vijf 
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weken was. Deze achterstand zou alleen met een tijdelijke toename van de 

capaciteit weggewerkt kunnen worden. Vervolgens is bepaald hoe lang de 

afspraaktijd moet zijn om de maximale wachttijd te reduceren tot 10 minuten voor 

95% van alle patiënten. In overeenstemming met hoofdstuk 2, bleek de wachttijd te 

kunnen afnemen door de afspraaktijd afhankelijk te maken van de ASA klasse van 

een patiënt.  

 

Om de kwaliteit van zorg van de POS vanuit patiëntenperspectief te meten, is 

besloten ervaringen van patiënten met de POS te meten. Hiervoor is een 

vragenlijst (PEPAC) ontwikkeld en gevalideerd; dit wordt beschreven in hoofdstuk 

5. De Engelse vragenlijst van de National Health Service voor ambulante patiënten 

is aangepast en vertaald. Vragen die specifiek voor de anesthesiologie gelden zijn 

aan de vragenlijst toegevoegd. De vragenlijst is na een pilot-fase naar 700 

patiënten verstuurd (respons 74%). Om de vragenlijst geschikt te maken voor 

kwantitatieve metingen zijn er vijf dimensieschalen samengesteld. Elke dimensie 

bestond uit meerdere items die hetzelfde zorgaspect meten. De vijf dimensies 

waren: ontvangst, wachten, de verpleegkundige, de anesthesioloog en overige. 

Om te kijken of de vragenlijst betrouwbaar is en dus consistente en 

reproduceerbare resultaten geeft, is Cronbach’s alfa coëfficiënt berekend. 

Cronbach’s alfa varieerde tussen 0.56 en 0.84; dit ondersteunt dat de vragenlijst 

betrouwbaar is. Inhoudsvaliditeit werd vastgesteld door aan te tonen dat alle items 

van de vragenlijst betrekking hadden op de POS en dat alle facetten van de POS 

in de vragenlijst werden weergegeven. Inhoudsvaliditeit is met behulp van zowel 

patiënten als professionals geverifieerd. Constructvaliditeit werd beoordeeld door 

de dimensies te correleren aan de algemene beoordeling van patiënten van de 

POS. De hypothese was namelijk dat de verschillende dimensies gereflecteerd 

worden in de algemene beoordeling van patiënten van de ontvangen zorg. Er was 

een positieve correlatie tussen de vijf dimensies en de algemene beoordeling van 

patiënten; correlaties varieerden tussen 0.22 en 0.56. De dimensies zouden 

tezamen een aanzienlijk deel van de variantie van de algemene beoordeling van 

patiënten moeten verklaren; dit is met regressie analyse onderzocht. Gezamenlijk 
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verklaarden de vijf schalen 51% van de algemene beoordeling van patiënten, dit 

ondersteunt dat de vragenlijst valide is. 

 

Vervolgens is de PEPAC vragenlijst gebruikt om gedetailleerde feedback van 

patiënten te krijgen over de POS en de waarde te bepalen die patiënten en 

professionals aan diverse zorgaspecten geven. Deze gegevens zijn gebruikt om 

verbeterpunten voor de POS te rangschikken naar prioriteit. Dit staat beschreven in 

hoofdstuk 6. Het service niveau van de POS werd voor de vijf zorgaspecten 

bepaald door de gemiddelde dimensie score van patiënten te berekenen. Het 

belang dat patiënten aan een zorgaspect hechten, werd bepaald door het effect te 

berekenen van een dimensie op de algemene beoordeling van patiënten. Voor 

professionals werd dit bepaald door ze te vragen het belang van de diverse 

zorgaspecten te waarderen met een cijfer van 1 (zeer belangrijk) tot 3 (niet zo 

belangrijk). Voor het grootste deel werden de prioriteiten van de verbeterpunten 

bepaald door het service niveau. Het belang dat aan de vijf zorgaspecten werd 

gehecht verschilde namelijk noch voor patiënten, noch voor professionals veel van 

elkaar. Als het service niveau gecombineerd werd met de waarde die door zowel 

patiënten als professionals aan een dimensie werd gegeven, dan had de dimensie 

wachten de grootste behoefte aan verbetering, gevolgd door ontvangst, de 

anesthesioloog, overige en ten slotte de verpleegkundige. De dimensie wachten 

kan aanzienlijk verbeterd worden door patiënten te informeren over de duur en de 

oorzaak van de wachttijd. Ontvangst kan verbeterd worden door patiënten te 

informeren over wat ze te wachten staat tijdens hun bezoek aan de POS. De 

anesthesioloog kan patiënten meer informatie geven, vooral over wat er gebeurt op 

de operatiekamer, over risico’s en bijwerkingen van anesthesie, pijnbestrijding, 

medicatie en het nuchter zijn. De dimensie score van overige kan verbeterd 

worden door patiënten bij het maken van een afspraak een keuze te geven uit 

verschillende dagen en tijden, alsmede door ze een brochure met informatie over 

de POS mee te geven. Deze studie laat zien dat de kwaliteit van de POS verbeterd 

kan worden door feedback van patiënten te verkrijgen over de POS. Deze 

feedback kan gebruikt worden om het service niveau van de POS te bepalen en de 

zorgaspecten te identificeren die verbeterd kunnen worden. Tevens kan bepaald 
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worden welke maatregelen hiervoor genomen dienen te worden. Vervolgens kan 

de waarde die patiënten en professionals aan diverse zorgaspecten hechten 

gebruikt worden om de verbeteringsmaatregelen te rangschikken naar prioriteit. 

 

In hoofdstuk 7 wordt het effect van de implementatie van een nieuw 

afsprakensysteem op de wachttijden en patiëntenervaringen met de POS 

beschreven. Het nieuwe afsprakensysteem is gebaseerd op de resultaten van de 

in hoofdstuk 4 beschreven simulatiestudie. De afspraaktijd is verlengd en is 

afhankelijk gemaakt van de ASA klasse van een patiënt. Eerder was de 

afspraaktijd 15 minuten voor alle patiënten ongeacht hun ASA klasse. Met het 

nieuwe afsprakensysteem krijgen ASA I en II patiënten een afspraaktijd van 20 

minuten en ASA III en IV patiënten krijgen een afspraaktijd van 30 minuten. De 

patiënten doorstroomtijd op de POS werd gedurende 3 weken gemeten, om het 

effect van het nieuwe systeem op de wachttijden te bepalen. Vervolgens konden 

de wachttijden en de consultduur bij de verpleegkundige en arts berekend worden. 

Met behulp van de PEPAC vragenlijst is het effect van het nieuwe 

afsprakensysteem op patiënten ervaring met de POS bepaald. Wachttijden en 

patiënten ervaringen voor en na implementatie van het nieuwe afsprakensysteem 

zijn met elkaar vergeleken: de gemiddelde totale wachttijd is afgenomen met 10 

minuten, van 26 (SD 23) minuten naar 16 (15) minuten. Patiënten ervaringen met 

wachten zijn verbeterd van 49 (19) naar 52 (18) (schaal van 0-100); de algemene 

beoordeling van patiënten van de POS is toegenomen van 78 (16) naar 81 (14). 

Wachttijden kunnen verminderd worden door de afspraaktijd afhankelijk te maken 

van de ASA klasse van een patiënt. Daarnaast dient men ervoor te zorgen dat de 

professionals op tijd beginnen en dat patiënten op tijd komen. Mocht er ondanks 

deze maatregelen toch nog een wachttijd ontstaan, dan dienen patiënten 

geïnformeerd te worden over de duur en de reden van de wachttijd. 

  




