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Zorgpad THP 

•  Doel van een zorgpad THP 
– Duidelijk omschrijven van alle procedures  

– Vanaf raadpleging met beslissing operaAe 
– Tot eerste controleraadpleging na de operaAe 
– Met duidelijke taakafspraken 

•  “Wie regelt wat” 

–  In overleg met alle betrokken diensten 



Zorgpad THP 

•  Opstellen van een zorgpad? 
–  Samenstellen van een inter‐ en mulAdisciplinaire werkgroep 

–  Bepaling van de doelstellingen van het zorgpad en het operaAonaliseren in 
indicatoren  

–  Eerste versie van het zorgpad / bepalen sleutelinterven4es 
–  Analyse van de huidige werkwijze 
–  Opmaak tweede versie van zorgpad op basis van resultaten 
–  Opleiding van de hulpverleners 
–  Implementa4e van het zorgpad via testcasus en later via de definiAeve 

versie 

–  NameAng en systemaAsche evalua4e van het zorgpad 

–  Blijvende systema4sche opvolging 



Zorgpad THP 

•  Interdisciplinair overleg: 
•  Dienst orthopedie 

•  Dienst anesthesie  preop onderzoeken, pijnbeleid perioperaAef, voeding perioperaAef 
•  Hoofdverpleegkundige afdeling orthopedie (D3 – D6) nursing van opname tot ontslag 
•  Hoofdverpleegkundige polikliniek  organisaAe preop onderzoeken en controleraadpleging 
•  Hoofdverpleegkundige opera4ezaal operaAeprocedure, recovery 
•  Sociale dienst preoperaAef en postoperaAef planning revalidaAe  
•  Opnameplanning AjdsAp opname en ontslag, revalidaAe 

•  Revalida4e arts en  kinesitherapeut: revalidaAe perioperaAef 
•  Geriaters postop geriaAsche revalidaAe (zeker bij heupfracturen!) 
•  Klinisch biologen (labo) preop en postop labo onderzoeken, transfusiebeleid, perioperaAef 

anAbioAca beleid 

•  Dienst cardiologie preoperaAef en perioperaAef cardiologisch/internisAsch nazicht, perioperaAef 
stollingsbeleid 

•  Dienst radiologie preop en postop RX opnames 
•  Dienst vaatheelkunde peri‐operaAef anAstollingsschema 
•  Vertegenwoordiging huisartsen    preop onderzoeken, postop wondzorg, operaAeverslagen en 

ontslagbrieven 

•  PR dienst informaAebrochures paAënten,… 
•  Direc4e: directeur verpleging, zorgcoördinator heelkunde  



“Een partituur of enkel 
orkestleden geven  

nog geen mooie muziek” 



Zorgpad THP 
•  PreoperaAeve bundel 

–  InformaAebrochure THP 
• Wat is THP: THP,  operaAe, kostprijs 
•  Voorbereiding van de operaAe 
•  Verblijf in het ziekenhuis 
•  ThuisrevalidaAe  

– Met contactgegevens  sociale dienst 

•  Mogelijke verwikkelingen 
•  Contactgegevens 



Zorgpad THP 

•  PreoperaAeve bundel 
– Aanvraagbon preoperaAef labo 

•  = minimum aan preop labo controle 
•  Indien aangewezen kunnen extra onderzoeken 
aangevraagd worden 

•  Niet nodig zo < 6m oud en paAent sindsdien stabiel 

– Copie aan: “Heelkunde 3, preop orthopedie” 
–  Indien reeds uitgevoerde labo resultaten relevant, 
copij mee te geven aan paAent  (vb cholesterol,…) 



Zorgpad THP 

•  PreoperaAeve bundel 
– Aanvraagbon radiologie (niet zo <6m geleden) 

•  RX thorax F/P 
•  RX bekken F staande: preop lengte verschil 



Zorgpad THP 

•  PreoperaAeve bundel 
– Aanvraagbon radiologie (niet zo <6m geleden) 

•  RX heup F/P met meetlat 
–  RX 120% of digitaal te vergroten 



Zorgpad THP 

•  PreoperaAeve bundel 
– PreoperaAeve vragenlijst 

•  In te vullen door paAent of huisarts 
–  Invulblad voor schema thuismedicaAe 

•  In te vullen door paAent of huisarts 
–  InformaAebundel over donaAe femurkop (nog in bespreking) 

• Weefselbank UZ Leuven 

•  Toestemming van paAent (vrije keuze!!) 

•  Vragenlijst + bloedname (kosteloos voor paAent) 
–  Feedback weefselbank bij afwijkingen  



Zorgpad THP 

•  PreoperaAeve bundel 
– Aanvraagformulier ECG 

– Verwijzing voor preop consult cardiologie 
•  Niet gekend bij cardioloog 

–  Trap op 2 verdiepingen mogelijk: ECG volstaat 
–  Trap op 2 verdiepingen NIET mogelijk: consult cardio 

•  Gekend bij cardioloog 
–  Consult > 6m geleden: nieuw consult 

–  Consult < 6m geleden en paAent stabiel: geen nieuw consult, 
verslag bezorgen aan anesthesie 



Verslag cardioconsult beschikbaar 
op heup-raadpleging; zo nodig overleg 
met anesthesie 

Is pt in verleden bij cardioloog  
geweest (voor één van onderstaande problemen)? 

Kan pt 2 verdiepingen trap op stappen?
(*) 

Geen consultatie bij 
cardioloog nodig 

Voorgesch/anamnese van 
ischemisch hartlijden 

Voorgesch/anamnese van 
hartsdecompensatie 

Pt neemt 3 of méér “cardiovasc farmaca”(antihypertensiva; antiarrytmica; 
anti-anginosa; diuretica; statines; anticoagulantia in de ruimste zin 

Voorgesch van CABG, PTCA of andere 
cardiale interventie 

Voorgesch/anamnes van CVA of TIA 

Voorgesch/anamnese van diabetes mellitus 

Voorgesch/anamnese van nierinsufficiëntie 
(serumkreatinine > 1.3mg/dl ,  kreatinineklaring MDRD<50ml/
min) 

Is laatste cardioconsult meer 
dan 6 maanden geleden? 

Schriftelijk antwoord anesthesie 

Consultatie bij cardioloog, gericht 
“PREOP THP” 

of 

of 

of 

of 

of 

of 

of 

(*) of een gelijkaardige fysieke inspanning; indien onmogelijk te evalueren wegens coxarthrose, dan is cardio-consult geïndiceerd 

Consultatie bij cardioloog, 
gericht “PREOP THP” 

ja 

ja 

neen 

neen 

ja 
neen 



Zorgpad THP 

•  PreoperaAeve bundel 
•   Preop advies cardiologie = internisAsch advies 

–  Informa4e mee te brengen bij consult 

»  Labo / RX thorax/ preop vragenlijst / schema thuismedica4e 

–  Evt andere nuRge informa4e (cholesterol, TSH,…),... 

•  Cardioloog of huisarts vraagt indien nodig andere preop 
consulten: pneumologie (longfuncAe), rheumatologie,… 

•  Cardioloog of huisarts bepaalt perioperaAef anA‐
stollingsschema 



Zorgpad THP 

•  PerioperaAef anA‐stollingsschema 



Zorgpad THP 

•  PerioperaAef anA‐stollingsschema 
– PaAenten zonder anAstolling 



Zorgpad THP 

•  PerioperaAef anA‐stollingsschema 
– PaAenten onder Sintrom / Marcoumar / Marevan 

– Zo ook voor Plavix, Ticlid, Asaflow en Aspirine 
–      = richtlijn, aan te passen aan paAent !!  



Zorgpad THP 

•  Resultaten preop onderzoeken 
– “ H‐Hartziekenhuis, afdeling heelkunde 3, preop 
onderzoeken, tav behandelend orthopedisch chirurg” 

– Fax 03 491 23 46 
– heelkunde3@hhshlier.be 

Of meegeven met paAent in opnamebundel 
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Zorgpad THP 

•  Bij opname (dag ‐1) 
–  Opname om 15u30 

–  Labo: 
•  Bloedname voor kruisproef 
•  Urine cultuur 
•  Evt bloed donaAe femurkop 

–  Afdeling 
•  Nakijken preop onderzoeken, vragenlijst, medicaAefiche, formulier 
donaAe femurkoppen (indien paAent akkoord) 

•  Zo mogelijk sociale dienst noodzaak revalidaAe 

•  Zo mogelijk kinesist: revalidaAe brochure 



Zorgpad THP 

•  OperaAedag 
– Voorbereiding operaAe  (scheren, xanax,…) 
– OperaAeprocedure  
– Richtlijnen recovery 
– StandaardisaAe medicaAebeleid 

•  Cefazoline 3x2g IV 
•  Exacyl (tenzij contra‐indicaAe) 
•  PostoperaAef pijnschema 
•  PostoperaAef beleid nausea en braken 



Zorgpad THP 

•  Verder verloop hospitalisaAe 
– Wondzorg: DAV zo verband vuil 

– Schema pijnmedicaAe en schema nausea en braken 
– PerioperaAef anA‐stollingsschema 
– ThuismedicaAe meestal onveranderd 

– Bloedcontrole: dag1, dag 4 (+ ontslag ‐1 zo nodig) 
– Postop RX heup F/P dag 1 of 2 zo mogelijk 



Zorgpad THP 

•  RevalidaAe in het ziekenhuis 

     
      Joint-care 
    Joined-care 
       Joy-care 



Zorgpad THP 
•  Joint-care 

– RevalidaAe met kine 
–  Stappen met 1‐2 krukken 

–  Trappen op en af 
–  In‐en uit bed 
–  hometrainer 

–  Herwinnen mobiliteit 

–  Raadgevingen over leven met THP 

– RevalidaAe brochure 



Zorgpad THP 

•  Joined-care 
– MulAdisciplinaire revalidaAe (Dr Gorris) 

•  Sessies 1.5 uur 
–  Kinesist 
–  Ergotherapeut 
–  Psychologe 
– … 

– Mogelijkheid tot oefenen op afdeling 
•  Samen met andere paAenten 
•  Samen met familie 



Zorgpad THP 



Zorgpad THP 

•  Ontslag uit het ziekenhuis 
– Ontslagbrief hospitalisaAeverloop 

•  Vermelden van consulten, events 

– Voorschriren medicaAe (pijnsAlling, fraxiparine) 

– Voorschrir thuisverpleging 
– Voorschrir kinesist (+ operaAeverslag zo mogelijk) 

•  PaAent heer vrije keuze om al dan niet kine te volgen 

– Afspraak controle raadpleging 6w postoperaAef 
•  Voorschrir RX bekken F staande en RX heup F/P bij consult 

– Wondcontrole bij huisarts 14 dagen postop 



Zorgpad THP 

•  Joy-care 
– Tevreden paAenten 






