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Kliniek ViaSana 

 

 

• 2005 

• 2007 : klinische Behandelingen 
– 250 TKP en THP 

 

 

 



Kliniek ViaSana 

 

ISO certificering 

ZKN keurmerk 

VMS certificaat 

 

 



Kliniek ViaSana 

700 TKP en THP 

8,5 fte specialisten 

8 orthopeden 

1 neurochirurg 

2 anesthesiologen/pijnspecialisten 

3 operatiekamers 

Klinische afdeling 25 bedden voor 7 / 24 uur  

 



 

     

  

• 3 MRI  

• 1 open MRI 

 

• DiaSana Mill Diagnostiek 

Radiologie 



 

    

Plastisch 

Cosmetisch 

Chirurgie  

 

• SanaVisie Mill 2 OK 

3 dagverpleging 



BETTER RECOVERY 



 

Het doel van Better Recovery is 

  

Vroege mobilisatie 

Patient tevredenheid 

Kwaliteit 



 

Het doel van Better Recovery : 

Patienten zich beter te laten voelen om  

hen beter te laten herstellen 

 

impact op lichaam en geest te minimaliseren 



Niet alleen de implementatie van  

een nieuw protocol !! 

 

Proces kost tijd !!  

 

Iedereen moet wennen aan  

de nieuwe situatie. 



Kwaliteit management 

Standaardisatie 

Chirurgische stress⇊ 

Patient voorlichting 

Pijn management Mobilisatie 



Standaardisatie: 

 

 IEDEREEN in het proces moet weten wat 

er wanneer gebeurt, 

 

 want……. 

 



Patientvoorlichting: 

 

 Alle betrokkenen in het proces vertellen de 

patient hetzelfde verhaal gericht op: 

   stressreductie en 

   verwachtingenmanagement 
Patientvoorlichting 

Individueel /groep, audiovisueel, folders 

 



Chirurgische stress ⇊: 

Standaardisatie van het proces 

van orthopeden-anesthesiologen: 

doel: 

• Acceptabele pijn 

• Mobiliseerbaar dezelfde dag  

• Weinig / geen neveneffecten. 



Pijnmanagement 

 

Basis : 

Kortwerkende spinaal zonder opiaten 

 LIA – Lokale Infiltratie  Anesthesie 

 



Pijnmanagement: -vervolg- 

 

LIA  met ropivacaïne tijdens alle fasen 

van operatie  
 

 

 



Pijnmanagement: -vervolg- 

 

Multimodaal pijnschema 
NSAID’s/ paracetamol 

Gabapentine 

Opiaten als escape 

Kortwerkende spinaal  

 LIA 

 

 
 

 

 



Snelle mobilisatie: 

Mobiliseren aansluitend aan OK 

 
Post operatief : 

0-2 uur bewegen in bed ( VK) 

0-6 uur belast bewegen met FT 

0-24 uur lopen FT 



BETTER RECOVERY 



Better Recovery… 
 

Wat we de patiënt bieden : 

de beste behandeling die beschikbaar is 

veilig  

zo min mogelijk pijn 

snelle en goede mobilisatie 

ontslag zodra ontslagcriteria zijn behaald 

snel herstel en snel weer de ‘oude’ 

 

 



DIT is Better Recovery : 

 

Ontslag op dag 2 postoperatief 

 

-Lopen met hulpmiddel 

-Zelfstandig in en uit stoel 

-Zelfstandig van en naar toilet 

-traplopen 
 

 

 

 



Dit is Better Recovery : 

 

Doorbreken van tradities /routines 
Ontharen 

Preventieve opiaten 

Langwerkende spinaal  

Urine catheter 

Moment van mobiliseren 

Wonddrain 

Anticoagulantia 
 

 

 



DIT is Better Recovery : 

 

TKP ontslag dag 2 

THP ontslag ochtend dag 2 

 

Patienttevredenheid : stijgt 

Kwaliteit: groter of gelijk aan 
 

 

 



DIT is Better Recovery… 
 

Voordelen: 

- sneller postoperatief herstel 

- eerder bereiken van functiegerichte mijlpalen 

- vermindering van perioperatieve morbiditeit  

- vermindering van perioperatieve mortaliteit  

- vermindering ligduur patiënt 

- vermindering kosten 



Better Recovery 
 

Tevreden patiënt die beter en sneller herstelt 

vraagt om  

 

TEAM-WERK 



 

Bron: 

 
Anaesthesia, surgery and challenges in postoperative 

recovery, H.Kehlet, Jorgen B.Dahl, Lancet, 

2003;362:1921-28 
 



Onderwerpen en indeling werkgroepen 
 

 

 

 

Werkgroep Opdracht 

1. Preoperatief preklinische fase One-stop-shop 

(Poli) Routing patiënten 

Format informatie voorziening 

2. Medisch handelen Operatie protocollen 

(OK & Anesthesie) Aanpassen anesthesie protocollen en LIA 

Ontslagcriteria 

3. Fysiotherapie pre en post Prevalidatie 

(Fysio + Verpleging) Vroege mobilisatie (2-6-24) 

4. Post operatieve klinisch fase Eenduidigheid postoperatief beleid 

(Verpleging) Naleving ontslagcriteria 

5. In- en externe communicatie Patiëntinformatie 

(Marketing) Interne communicatie: naleving protocollen 

Externe marketing 


