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Voorwoord

Anesthesiologie en perioperatieve zorg hebben op de lange termijn invloed op de kwali-
teit van leven van patiënten die een operatie ondergaan. Om de best mogelijke anesthe-
siologische zorg te kunnen bieden, is naast goede theoretische onderbouwing en kennis 
van Nederlandse en internationale richtlijnen, vooral veel praktische ervaring nodig. 
Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie beantwoordt aan de hand van concrete 
casussen de standaardvragen die de anesthesioloog zich bij elke patiënt opnieuw moet 
stellen. Het is een praktijkboek voor de opleiding en de kliniek. Het is de redactie en 
auteurs gelukt om op zeer diverse perioperatieve problemen antwoorden te formuleren. 
De gekozen 52 onderwerpen omvatten een groot deel van de dagelijkse anesthesiologi-
sche routine. Hierbij wordt duidelijk dat er meer wegen naar Rome leiden, maar dat de 
kernprincipes voor de preoperatieve evaluatie, de intraoperatieve behandeling en mo-
nitoring en het postoperatieve traject voor alle patiënten duidelijk gedefinieerd zijn. De 
perioperatieve zorg is aan verandering onderhevig, denk daarbij aan het intraoperatieve 
vochtbeleid, antistolling, beleid bij massaal bloedverlies en de monitoring van patiënten. 
In deze geheel herziene tweede druk van dit praktijkboek hebben de auteurs rekening 
gehouden met de actuele ontwikkelingen en hebben zij hun persoonlijke ervaring en 
expertise verwoord. Nieuw is de inclusie van vragen volgens het format van het EDAIC-
examen aan het eind van elk hoofdstuk. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit praktijkboek een bijdrage zal leveren aan een verdere ver-
hoging en standaardisatie van de kwaliteit van anesthesiologische zorg. Het is met name 
interessant voor collega’s in opleiding en collega’s die zijn betrokken bij de opleiding, 
maar ook voor alle collega’s die op de hoogte willen blijven van de actuele professionele 
standaard. Ik wens iedereen veel leesplezier.

Prof.dr. S.A. Loer
Hoogleraar Anesthesiologie, VUmc Amsterdam



Van de redactie

In 2008 verscheen de eerste druk van Probleemgeoriënteerd denken in de anesthesiologie. 
Al snel bleek dat dit boek voorzag in een duidelijke behoefte. Na zeven jaar was het 
boek echter toe aan een ingrijpende herziening. Boukes Eindhoven en Sander van den 
Heuvel hebben plaatsgenomen in de redactie om, samen met Dik Snijdelaar en Gert Jan 
 Scheffer, deze herziening ter hand te nemen. De nieuwe redactie heeft zich vooral ge-
richt op onderwerpen die te maken hebben met de directe, perioperatieve patiëntenzorg. 
De hoofdstukken zijn, zo veel mogelijk, geschreven door auteurs uit verschillende insti-
tuten. Dit om een zo representatief mogelijk beeld te krijgen van het thans in Nederland 
gevoerde anesthesiebeleid. De redactie is de auteurs zeer erkentelijk voor de vruchtbare 
en inspirerende samenwerking. 
Voor commentaar, vragen of suggesties kunt u zich wenden tot Dik Snijdelaar 
( SnijdelaarD@zgv.nl) of Boukes Eindhoven (g.b.eindhoven@umcg.nl).
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Dik Snijdelaar
Boukes Eindhoven
Sander van den Heuvel
Gert Jan Scheffer
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