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Preoperatieve vragenlijst 
 

Naam: 
 

 
…………………………………………………………………………… 

Geboortedatum: 
                                                          

 
…………………………………………………………………………… 

Geplande ingreep:  
                                     

 
…………………………………………………………………………… 

Lengte:                             
 

 
………………………………………… CM 

Gewicht:  
………………………………………… KG 

 

S.v.p.  aankruisen / invullen wat van toepassing is: 
 

BLOEDVERDUNNERS: 

Gebruikt u bloedverdunners?                   
                                                                      
Zo ja, welke? 
 

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 
 

Staat u onder controle van de trombosedienst?   
                                                     

☐   ja                   ☐ nee 
 

 

ALLERGIE: 

Bent u allergisch en/of overgevoelig voor:  
 

Jodium 
 

☐   ja                   ☐ nee  

Pleisters    
 

☐   ja                   ☐ nee 

Rubber/latex      
                                                                                                                  

☐   ja                   ☐ nee 

Medicijnen 
 
Zo ja, voor welke? 
 

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………… 

Zo ja, hoe uit de allergie zich?   
 

 
…………………………………………………………………………… 
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ANESTHESIE (narcose/verdoving):  

Heeft u moeite met uw hoofd naar achteren te 
buigen?    
                                           

☐   ja                   ☐ nee 

Heeft u moeite met uw mond wijd open  
te doen?      
                                               

☐   ja                   ☐ nee 

Heeft u loszittende tanden of kiezen?      
                                                                        

☐   ja                   ☐ nee 

Heeft u:           
  

☐   kronen          ☐ kunstgebit 

Draagt u contactlenzen of een bril?                                                                                 ☐   ja                   ☐ nee 
 

Heeft u een piercing?     
                                                                                                      
Zo ja, waar? 

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 

Bent u eerder geopereerd?                                            ☐   ja                   ☐ nee 
                                                                                
Zo ja, welke operatie(s) en in welk jaar?                             
 
Operatie:                                                                                                           Jaar: 
 
……………………………………………………………………………………………                …………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………..                …………………… 
 
 …………………………………………………………………………………………..                ……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………                ……………………. 
 
……………………………………………………………………………………………                ……………………. 
 
                                      

Hebben zich toen bij de narcose/ verdoving                ☐   ja                   ☐ nee                     
problemen voorgedaan?        
 
Zo ja , welke problemen? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Zijn er in het verleden problemen geweest met 
narcose bij uw familieleden?     
  
Zo ja, welke? 

☐   ja                   ☐ nee              
 
 
…………………………………………………………………………… 
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CARDIOLOGIE  (hartklachten): 

Bent u onder behandeling bij de hartspecialist? 
 

☐   ja                   ☐ nee 

Heeft u krampende pijn op de borst  bij 
inspanning?                            
                               

☐   ja                   ☐ nee 

Bent u kortademig of benauwd bij normale 
inspanning, zoals traplopen of een heuvel 
oplopen?       
    

☐   ja                   ☐ nee 

Heeft u in het verleden een hartinfarct gehad of 
bent u aan het hart geopereerd?    
 

☐   ja                   ☐ nee 
  

Heeft u een hoge bloeddruk of wordt u 
behandeld hiervoor?      
                                   

☐   ja                   ☐ nee 
 

 

LONGZIEKTEN: 

Bent u onder behandeling bij de longarts? 
 

☐   ja                   ☐ nee 

Heeft  u een longaandoening?                                                                                                          
                               
Zo ja, welke? 

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 

Heeft u slaapapneu/OSAS?      
                                                                                                 
Zo ja, welke behandeling heeft u hiervoor? 

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 

Heeft u ooit een longembolie of trombosebeen 
gehad?                                                
 

☐   ja                   ☐ nee 

Rookt u?                                                                                                                                      
 
Zo ja, hoeveel rookt u? 

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 

 

INTERNE GENEESKUNDE:  

Bent u onder behandeling bij de internist? ☐   ja                   ☐ nee 

Lijdt u aan diabetes mellitus (suikerziekte)?                                                                                                                                                                        
                               
Zo ja, hoe  wordt dit behandeld?                 
 

☐   ja                   ☐ nee 
 

☐ dieet            

☐ tabletten            

☐ insuline          
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Heeft u maagklachten of zuurbranden?                                                                               ☐   ja                   ☐ nee 

 

NEUROLOGIE: 

Bent u onder behandeling bij de neuroloog? ☐   ja                   ☐ nee 

Lijdt u aan: 
 
epilepsie? 
spierziekte?              
 
Zo ja, welke spierziekte? 
 
                                                                                          

 
 

☐   ja                   ☐ nee 

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 

Heeft u in het verleden een herseninfarct/ 
beroerte gehad?     
                                  
Zo ja, wanneer is dit geweest?    
 

☐   ja                   ☐ nee 
 
 
…………………………………………………………………………… 

 

ALGEMEEN: 

Gebruikt u alcohol?                                                                                                               
 
Zo ja , hoeveel ?    

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 

Gebruikt u regelmatig drugs?    
                                                                                            
Zo ja, hoeveel?     

☐   ja                   ☐ nee 
 
…………………………………………………………………………… 

Bent u mogelijk zwanger ?                     
                                                                               

☐   ja                   ☐ nee                  ☐ n.v.t. 

Bent u onder behandeling bij andere specialisten 
en/of zijn er nog andere aandoeningen die nog 
niet benoemd zijn?    
       
Zo ja, welke? 
                                                                  

☐   ja                   ☐ nee  
 
 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 

Zijn er nog andere bijzonderheden betreffende 
uw gezondheid en leefgewoontes die voor de  
anesthesioloog belangrijk kunnen zijn?          
                                                                  

☐   ja                   ☐ nee  
 
…………………………………………………………………………… 
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MEDICATIE: 

Gebruikt u medicijnen?                     
                                                                                  

☐   ja                   ☐ nee 

Zo ja, hier graag invullen. Het is belangrijk dat u dit nauwkeurig invult zodat wij kunnen controleren 
of onze gegevens over uw medicatiegebruik correct zijn. 
 

 
………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………………….. 

 

MRSA/ BRMO: 
 
BRMO en MRSA zijn bacteriën die erg ongevoelig zijn voor antibiotica. 
Wanneer u drager bent van één van deze bacteriën, dan zou dit uw genezingsproces kunnen 
beïnvloeden. Om in te kunnen schatten of u (mogelijk)  drager bent van deze bacteriën volgen 
hieronder een aantal vragen. 
 

Verbleef u de afgelopen 2 maanden in een 
buitenlands ziekenhuis of andere zorginstelling? 
(geldt ook voor dialyse) 
 

☐   ja                   ☐ nee 
 
 

Verbleef u de afgelopen 2 maanden in een 
asielzoekerscentrum, noodopvang of 
aanmeldcentrum?                                                                                                        
                               

☐   ja                   ☐ nee 
 
 

Verbleef u de afgelopen 2 maanden in een 
Nederlands ziekenhuis of zorginstelling anders 
dan het Zuyderland ziekenhuis Heerlen of 
Sittard-Geleen?      
                                                                                                 

☐   ja                   ☐ nee 
 

Bent u MRSA of BRMO drager of heeft u 
intensief contact met een MRSA drager?                                             
 

☐   ja                   ☐ nee 

Heeft u contact met bedrijfsmatig gehouden 
levende varkens, vleeskalveren, vleeskuikens of 
woont u daar waar deze gehouden worden?                                                                                                                                    
 

☐   ja                   ☐ nee 
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Alleen geldig voor patiënten van de Dagverpleging: 

Wilt u voor de ingreep nog een afspraak met de 
anesthesioloog of diens vertegenwoordiger op 
de polikliniek (POS)?         
                                                                                             

☐   ja                   ☐ nee 

Kunt u bij ontslag op de dagverpleging opgehaald 
worden?                    
                     

☐   ja                   ☐ nee 

Is er gedurende de eerste nacht na de operatie 
iemand aanwezig of telefonisch bereikbaar, 
indien u hulp nodig heeft?        
                                                                                                         

☐   ja                   ☐ nee 

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen/toelichtingen: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naar waarheid ingevuld, datum:  
…………………………………………………………………………… 

Handtekening:                                              

 


