Preoperatieve screening bij totale heup- en totale knieartroplastiek
Productcategorie

Preoperatief

Aanbieder

Fysiotherapie

Specialisme

Orthopedie

Patiëntengroep

Totale heupartroplastiek en totale knieartroplastiek (THA/TKA)

Inhoud
Preoperatief onderzoek

De preoperatieve activiteiten van de fysiotherapeut:
- korte functioneel georiënteerde anamnese, rekening houdend met
sociale en maatschappelijke aspecten als woonomgeving, mantelzorg
en arbeidsomstandigheden
- het uitvoeren van diagnostiek gericht op de functionele status
- functionele status van de individuele patiënt omzetten in een
prognose voor klinisch en postklinisch functioneel herstel na de
operatie, rekening houdend met bevorderende en belemmerende
factoren (coping, pijn, co-morbiditeiten)
- therapie-initiatie bij patiënten met een hoog risico op vertraagd
functioneel herstel voor een preoperatief trainingstraject ter
verbetering van het fysiek functioneren (transmuraal netwerk)

Poliklinische zitting
Fysiotherapie

Activiteiten:
- toepassen van functionele diagnostiek om een prognose te kunnen
maken van het postoperatief functioneel herstel. Daarvoor worden in
ieder geval de volgende gegevens verzameld: BMI, geslacht, Charnley
score, Timed up and go test, leeftijd
- adviezen voor ontslag/vervolginstelling, hulpmiddelen en ADL in de
postklinische fase
- participeren in multidisciplinair overleg over ontslagbestemming en
risicostratificatie (afdelingsoverleg en MDO)
- waar nodig het deelnemen aan het multidisciplinair overleg over
ontslag en planning (inschatten opnameduur en ontslagbestemming)

Resultaat

Het verkrijgen van een optimaal beeld van de functionele gezondheid van
de patiënt vlak voor de ingreep. Dit dient kapstok voor risicostratificatie
voor het functioneel herstel en waar nodig therapie-initiatie in de
preoperatieve fase. Dit alles om de patiënt de optimale mogelijkheden te
bieden voor functioneel herstel.
Wanneer tot preoperatieve fysiotherapeutische interventie wordt besloten,
zal deze een periode van 3 tot 6 weken moeten beslaan om een optimaal
resultaat te kunnen garanderen (advies BiBo KNGF).
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Preoperatieve screening bij totale heup- en totale knieartroplastiek
Literatuur/richtlijnen

Literatuur:
- Mizner et al, Fortin et al, Roder et al, Malani et al. Functionele
gezondheid en de invloed op postoperatief herstel.
- Topp et al 2003, Hulzebos et al (2006), Dronkers et al (2008). Better
in Better out (BiBo) concept, beschreven in literatuur door o.a.
advies BiBo, uitgegeven door het KNGF.
- Lopopolo et al (1999). Onderzoek over rolverandering van de
ziekenhuisfysiotherapeut o.b.v. onder andere steeds meer werken
met ketenzorg en zorgpaden
- Elings et al. Art risicomodel, in voorbereiding
- v.d. Sluis et al. Art risicomodel, in voorbereiding
Richtlijnen:
- richtlijn KNGF-artrose heup en knie
- gebruik van een gestandaardiseerd en wetenschappelijk onderbouwd
meetprotocol
- gebruik van ICF om het klinisch redeneren te standaardiseren
- functieprofiel ziekenhuisfysiotherapeut (2010)

Kwaliteit fysiotherapeut

BIG-registratie.
De fysiotherapeut werkt volgens de richtlijnen en concepten zoals
hierboven aangegeven en heeft voldoende kennis van het gebruikte
meetprotocol. De fysiotherapeut beschikt over voldoende
communicatieve vaardigheden.

Kosten
Preoperatief onderzoek
Poliklinische zitting
Fysiotherapie
Afsluiting en rapportage
Inlichtingen en aanvragen

bij VLF = info@vlfnl.nl en NVZF = Secretariaat@nvzf.nl
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