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Het preoperatieve onderzoek; herbezinning
N.MOERMAN

Het preoperatieve onderzoek is aan een herwaardering
toe. In 1991 is door de Gezondheidsraad een commissie
ingesteld om advies uit te brengen over dc waarde van
het preoperatieve routine-ondcrzoek.' Ook door de Ziekenfondsraad is de preoperatieve screening als probleem gesignaieerd en hoog geplaatst op dc prioriteitenlijst.- Niet alleen staat ter discussie wat er bepaald moet
worden, maar ook wie het onderzoek moet uitvoeren: dc
chirurg of de anesthesioloog.' ^ De basis voor deze herwaardering zijn epidemiologische onderzoeken, waarin
bij grote grocpen operatiepatienten gekeken is naar dc
frcquentie waarin afwijkingen in de preoperatieve laboratorium- en functiebepaiingcn voorkomen."'' Op grond
van de uitkomsten van deze onderzoeken wordt dc
waarde van het routinematig uitgevoerde onderzoek in
twijfel getrokken.
De discussie rond de waarde van het preoperatieve onderzoek spitst zich voornamehjk toe op het kostenaspect.^^ "* '' Hoc minder bepaald wordt. des te goedkopcr
het is. Wij kunncn ons echter afvragen of dc individuele
patient gcbaat is bij deze ontwikkeling. De CommissieDunning hecft in haar rapport 'Kiezen en delen' aangegeven dat niet alles moet wat kan.'" In die zin is een beperking van de preoperatieve onderzoeksaanvragen gewenst. Toch kunnen wij ons afvragen hoe het komt dat
anesthesiologen jarenlang een preoperatief laboratorium- en functieonderzoek nodig hebben geacht en zich
nu zo gemakkelijk lijken te schikken in een beperking
daarvan.
Een aantal redenen is hiervoor aan te voeren. De eerste is de veranderde individuele arts-patientrelatie. Bedrijfsmatige aspecten zijn belangrijk geworden. Dit heeft
er onder meer toe geleid dat meerdere anesthesiologen
betrokken kunnen zijn bij de zorg voor dezelfde patient.
Het kan gebeuren dat een patient verschillende anesthesiologen ziet: in de preoperatieve fase, bij de inleiding
van de anesthesie en in de postoperatieve fase. De
anesthesiologische zorg is daardoor niet meer de resultante van een individuele arts-patientrelatie, maar is onderdeel geworden van een zo efficient mogelijk verlopend operaticprogramma. De individuele anesthesioloog is derhalve geen arts meer die zich bezighoudt met
individuele patientenzorg, maar is geworden tot een specialist met een hoge technische opleiding die zo prak-
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tisch mogelijk, zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk
moet werken.
Een twecde reden is dat de anesthesie zich ontwikkelt
in een richting waarbij steeds meer aandacht is voor het
korte-termijnhandelen. Door het beschikbaar komen
van medicatic met korte werkingstijden staat het momentane handelen steeds meer op de voorgrond. Hiermee zijn ook het hele denkpatroon en het beleid ten
aanzien van eon anesthesie aan het veranderen. Dc ancsthesioloog van vandaag kan zich meer richtcn op dc
klachten en de symptomen van de patient, in tegenstelling tot vrocger, toen een meer oorzakclijke benadering nodig was. Of dit ten gunste of ten nadele van de
patient is, valt op dit moment niet te zeggen. Op individueel niveau heeft de patient baat bij aandacht en een
goede zorg. In hoeverre tot die goede zorg ook preoperatief laboratorium- en functieonderzoek gerekend mag
worden, zal voornamelijk bepaald worden door overwegingen van financieel en maatschappclijk belang.
Het bepalen van de waardc van preoperatief onderzoek
is bij uitstek een gebied voor medische "technology
assessment" (MTA). MTA staat voor een methodc om
veranderingen in de gezondhcidszorg als gevolg van medische technologieen te analyseren. Per jaar worden in
ons land ongeveer een miljoen operatievc ingrepen verricht (Stichting Informatiecentrum voor de Gezondhcidszorg (SIG), Utrecht; bron: Landelijke Medische
Registratie). Het is begrijpelijk dat gekeken wordt naar
mogelijke besparingen in het preoperatieve circuit en
dat hierbij met name gedacht wordt aan een beperking
van het preoperatieve laboratorium- en functieonderzoek.
Er is echter ccn aantal aspecten die doorgaans onderbelicht blijven. Vanuit anesthesiologisch pcrspectief zijn
dat de volgende.
Criteria voor preoperatief onderzoek. Wanneer wij ons
willen verdiepen in de betekenis van het preoperatieve
onderzoek, dan moeten wij ons afvragen waarom het
wordt uitgcvoerd en waaraan het moet voldoen. Over
het algemeen wordt als criterium voor preoperatief onderzoek het voorkomen van per- en postoperatieve complicaties genoemd. Hoewel dit een belangrijk criterium
is, kunnen daarnaast andere redenen bestaan om preoperatief onderzoek te doen. Deze zijn achtereenvolgens: de patient preoperatief in een zo goed mogelijke
gezondheidstocstand brengen; bevordcren van een zo
snel mogelijk postoperatief herstel; verkrijgen van een

uitgangswaarde van een aantal graadmeters; voldoen
aan behoeften van dc patient; voldoen aan medisch-juridische eisen.
Het moge duidelijk zijn dat wanneer uitsluitend gekeken wordt naar de waarde van het preoperatieve onderzoek in relatie tot dc preventie van per- en postoperatieve complicatics, dit tot andere uitkomsten leidt, dan
wanneer de criteria voor het preoperatieve onderzoek
ruimer gesteld worden. Denk bijvoorbeeld aan het bepalen van de hemoglobineconcentratie bij vrouwen, het bepalen van de levertransaminasewaarden in het serum,
het bepalen van een bloedsuikerwaarde op oudere leeftijd en het beoordelen van een urincsediment. Afwijkingen op dit gebied behocven niet direct tot postoperatieve complicatics te Iciden, maar kunnen wel degelijk het
perioperatieve beloop in ongunstige zin beinvloeden.
Uitspraken over het nut, dan wel het onnut van een preoperatieve bepaling moeten dan ook bczien worden in
de context van de criteria die gehanteerd worden ten
aanzien van dat preoperatieve onderzoek. Hoe ruim
deze criteria gesteld worden, zal in belangrijke mate bepaald worden door financiele factoren.
ASA-classificatie. Belangrijk is het gebruik van de
classificatie van de American Society of Anaesthesiologists (ASA) als leidraad voor het preoperatieve onderzoek. De ASA-classificatie is oorspronkclijk gemaakt
voor retrospectieve statistische bewcrking." Het is een
indeling in 5 grocpen afhankelijk van de fysieke toestand
van de patient, waarbij de ASA-klasse I de volledig gezonde patient is en de ASA-klasse V dc stervende patient, wiens ovcrlijden verwacht wordt binnen 24 h. Met
name ten aanzien van ASA-klasse I-patienten wordt
tegenwoordig een zeer rcstrictief beleid voorgestaan ten
aanzien van preoperatief onderzoek. Een opvatting is
dat bij paticinten die behorcn tot ASA-klasse I geen preoperatief laboratorium- en functieonderzoek nodig is,
op voorwaardc dat de anamnese en het lichamelijk onderzoek daartoe geen aanlciding hebben gegeven.'^"
Een belangrijk probleem bij de ASA-classificatie is echter de grote individuele variatic in beoordeling. Zo zijn
chirurgen over het algemeen eerder geneigd een patient
in ASA-klasse I in te delen dan anesthesiologen. Ook
onder anesthesiologen zelf bestaat in dit opzicht gccn
uniformiteit. Bij een onderzoek onder 235 anesthesiologen bleek dat hun indeling van 10 hypothetische patientcn een grote individuele variatie vcrtoonde en dat derhalve de intcr-beoordelaarsbctrouwbaarheid laag was.'^
Een patient werd zelfs in 4 verschillende ASA-klassen
(klasse I-IV) ingedeeld. Doordat de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid zoveel te wensen overlaat, valt te verwachten dat richtlijnen gebaseerd op de ASA-classificatie zullen leiden tot onduidelijkheid en verwarring. In de
praktijk is dit ook inderdaad het geval geblekcn. Daarbij
komt dat de interpretatie van een goede anamnese en
een adequaat lichamelijk onderzoek situationeel gebonden is en per arts/specialist kan verschillen. Wanneer een
goede anamnese en een adequaat lichamelijk onderzoek
als condities gesteld worden bij het achterwege laten van
preoperatief laboratorium- en functieonderzoek, mogen
normcn hiervoor niet ontbreken.

Behoefte aan ititgangswaarde/patientenoordeel.
Het is
voor een ancsthesioloog van groot belang te kunnen
werken vanuit ccn veilig kader. Veel anesthesiologisch
handelen geschiedt niet omdat er daadwerkelijk problemcn zijn, maar juist om die te voorkomen. Een ancsthesioloog gaat bij uitstek defensief tc werk, is anticiperend
en beschermcnd. Vanuit die beroepshouding kan de behoefte bestaan aan een uitgangswaarde. Objecticf bezien zal echter bij een kosten-batenanalyse de bepaling
van die uitgangswaarde uitsluitend kostenverhogend
werken. Niettemin kent iedere praktisch werkende
ancsthesioloog het houvast van ccn uitgangswaarde. Ter
illustratie kan het preoperatieve ECG genoemd worden.
Een preoperatief ECG heeft klinische betekenis voor
het herkennen van een symptoomloos verlopen myocardinfarct. Daarnaast kan een ECG ook betekenis
hebben als vergelijkingsmateriaal wanneer zich ritmestoornissen en geleidingsstoornissen voordoen. Een ancsthesioloog is bij het professioneel handelen ernstig
beperkt wanneer deze behoefte aan een uitgangswaarde
niet wordt erkcnd.
Niet alleen de ancsthesioloog heeft behoefte aan veiligheid, ook de patient. Over de specifieke betekenis die
het preoperatieve onderzoek voor de patient heeft, is
weinig in dc litcratuur bekcnd. Het is zeer dc vraag of
het achterwege laten van preoperatief onderzoek voor
dc patient geruststellend is. In de praktijk blijkt dat veel
patienten het vreemd vindcn, wanneer er nicts bepaald
wordt en een enkele patient dringt op bcpalingen aan.
Nader onderzoek op dit gebied zal de betekenis moeten
belichten die het patientenoordeel heeft. Maar het valt
tc verwachten dat door de invloed van patientenorganisaties deze mening niet over het hoofd gezien kan worden.
Medisch-jiiridische aspecten. Veel litcratuur over het
preoperatieve onderzoek komt uit de V.S., waar de angst
voor claims heeft geleid tot overmatig preoperatief onderzoek. Het is begrijpelijk dat als reactie daarop publikaties verschijnen, waarin het onnut wordt benadrukt.
Over het algemeen worden artikclen voor publikatie geaccepleerd wanneer bevindingen of resultatcn afwijkend
zijn van het gangbare en daardoor kunnen bijdragen tot
discussie en besluitvorming. Gegevens in de litcratuur
moeten geinterprcteerd en beschouwd worden in hun
context. In dit verband is het relevant op te merken dat
Roizcn, die mede-auteur is van het artikel van Kaplan et
al. uit 1985.' waarin op grond van de gegevens van 2000
operatiepatienten gesteld wordt dat routinematig preoperatief screenen achterwege gelaten dient te worden,
vijf jaar later in zijn eigen hoofdstuk 'Preoperative evaluation' in ccn toonaangevcnd anesthesieleerboek aanzienlijk genuanceerder is in zijn standpunt en wel degelijk richtlijnen geeft voor preoperatief onderzoek bij
gczonde patienten zonder symptomen.'" In de recentste
editie van dat leerboek (1994) waarschuwt dezelfde
auteur voor het te weinig doen van preoperatief onderzoek en het te weinig uitvoeren van tests." Hiermee
wordt duidelijk geillustreerd dat innoverende theoretische overwegingen niet altijd praktisch haalbaar zijn en
bovendien in de tijd bijgesteld kunnen worden.
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Het uitvoeren van een preoperatief laboratorium- en
functieonderzoek is geen bescherming tegen een claim
of een gerechtelijke vervolging. Maar het achterwege laten ervan dient wcloverwogen te geschieden, zeker nu
de beroepsgroep als geheel nog geen standpunt heeft ingenom en.
Het streven naar herziening van het preoperatieve onderzoek is een goede zaak. J arenlang zijn bepalingen gedaan, waarvan de oorspronkelijke betekenis verI oren is
gegaan. Zo heeft een routine-thoraxr(mtgenfoto zijn betekenis veri oren en is bovendien belastend voor de patient. Bij de huidige ontwikkeling dreigt de balans echter
door te slaan naar de andere kant. De mening dat preoperatief laboratorium- en functieonderzoek niet meer
nodig is 'tenzij', zal leiden tot onderschatting van het belang van dat onderzoek. Het gevaar bestaat dat met het
bad water het kind wordt weggegooid.
Het is beter als uitgangspunt te stellen dat pre operatief onderzoek in principe wei gewenst is, maar dat de
omstandigheden de omvang bepalen. Wanneer wij uit
wuden gaan van een beperkt basispakket aan preoperatieve bepalingen kunnen daar aanvullingen of verminderingen op aangebracht worden, afhankelijk van de
soort van ingreep en de toestand van de patient. Als leidraad kan daarbij de volgende formulering gehanteerd
worden: wat moet bepaald worden, bij welke patient en
voor welke ingreep? Het is van essentieel belang te weten waarvoor de patient geopereerd wordt. De aard en
de omvang van de ingreep mogen nimmer uit het oog
verloren worden. Daarnaast is de toestand van de patient bepalend. Zoals in een vorige alinea gesteld werd,
biedt de ASA-classificatie daarin weinig houvast we gens
de slechte inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid. Wei
moet echter bedacht worden dat welke schaal ook gebruikt wordt, de criteria om patienten in te delen helder
en ondubbelzinnig moeten zijn en de gebruikers getraind moeten worden in de toepassing ervan. Het is te
verwachten dat in de naaste toekomst een meer individueel aangepast preoperatie£ laboratorium- en functieonderzoek mogelijk zal worden door gebruik te maken
van checklists en anamnese-vragenlijsten die eventueel
per computer a£genomen kunnen worden.
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