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Samenvatting 
 

Het ontslag van de patiënt van de verkoeverafdeling naar de verpleegafdeling is een 
belangrijk moment in de zorg, omdat de patiënt daarna niet meer aan bewakingsapparatuur is 
aangesloten en de controles van bloeddruk en dergelijke flink worden verminderd. Het is daarom van 
belang dat een goede afweging wordt gemaakt of de patiënt voldoende stabiel is, zodat er geen 
complicaties meer zijn te verwachten. De NVA stelt dat iedere verkoeverafdeling hiervoor 
ontslagcriteria moet opstellen. In de praktijk bleek dit echter niet altijd aanwezig. Van de bezochte 
ziekenhuizen had 43 procent geen vastgestelde ontslagcriteria. Het is niet ongebruikelijk dat 
recoveryverpleegkundigen de beslissing nemen om een patiënt te ontslaan van de verkoeverafdeling, 
zonder tussenkomst van de anesthesioloog. In dergelijke gevallen is het vereist dat hier beschreven 
criteria aan ten grondslag liggen. (Inspectie voor de gezondheidszorg, 2009, pag.16) 
 
In Ziekenhuis Gelderse Vallei (ZGV) wordt de Aldrete als ontslag score gebruikt, binnen het protocol 
“Ontslag Recovery, Criteria”. (Lourens, 2014) Het gebruik van de Aldrete ontslag score wordt door de 
recovery verpleegkundigen niet eenduidig gedaan. De ontslag score wordt verschillend 
geïnterpreteerd en heeft geen duidelijk draagvlak door de recovery verpleegkundigen. De recovery 
verpleegkundigen in ZGV vragen zich af of de Aldrete ontslag score wel de juiste methode is om een 
verantwoorde keuze te maken of de patiënt met ontslag kan gaan naar de verpleegafdeling. In mijn 
verwerkingsopdracht ben ik op zoek gegaan naar een ontslag score die binnen ons ziekenhuis 
protocol “ontslag op de recovery” gebruikt kan worden. (Lourens, 2014) 
 
In literatuuronderzoek werd gevonden dat in Amerika, Australië en Denemarken onderzoek wordt 
gedaan naar een eenduidige ontslag score voor op de recovery. De zoektocht naar een eenduidige 
ontslag score blijkt een lastige zaak te zijn. Niet alleen de ontslag score moet hun inziens veranderd 
worden, maar ook de ontslag criteria komen hierbij aan bod. 
In de uitkomsten van een enquête onder de recovery verpleegkundige in ZGV, wordt het duidelijk dat 
er een grote multi-interpretabelheid is bij het invullen van de Aldrete ontslag score.  
 
Er moet een hoop werk worden verzet om uiteindelijk een ontslag score te vinden of ontwikkelen die 
wel eenduidig, actueel en completer in gebruik is. Er komen verschillende ontslag scores aan bod, 
zoals PAR, DASAIM, PADDS. Echter deze ontslag scores bieden ook geen oplossing voor dit probleem. 
 
Een nieuwe ontslag score vinden die wel eenduidig, actueel en completer is in gebruik, is daarom ook 
niet gevonden. Wel zijn de eerste contacten met Australië, Amerika en Denemarken gelegd. Wellicht 
kunnen zij ons in Nederland verder op weg helpen voor een nieuwe ontslag score op de recovery. 
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Inleiding 
 
Onderwerp 
In de eerste twee maanden van 2015 maakte ik kennis met de afdeling recovery in ZGV te Ede. Ik 
ben als verpleegkundige erg gewend om met protocollen te werken, dus ik speurde in mijn 
opleidingsperiode de protocollen door. Mijn oog viel al snel op de protocollen: “Ontslag, van een 
Recovery patiënt”, “Ontslag Recovery, criteria” en “Aldrete” (Bijlage 1) (Lourens, 2014). De Aldrete 
ontslag score staat in de protocollen benoemd en moet bij ontslag van elke recovery patiënt door de 
recovery verpleegkundige worden ingevuld.  
 
Aanleiding 
Ik merkte in mijn opleidingsperiode dat collega’s de Aldrete score verschillend invullen. Ik bemerkte 
ook dat de punten circulatie en huidskleur multi-interpretabel zijn. In de Aldrete score wordt er 
bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de saturatie van de patiënt, terwijl dit wel een belangrijk 
ontslag criterium is. Het komt voor dat ik volgens het protocol “Aldrete” bij het punt circulatie een 0 
scoor, terwijl mijn collega een 2 geeft (Lourens, 2014). Ik zocht op internet naar ontslag scores voor 
de recovery. Toen zag ik tot mijn verbazing dat de Aldrete score uit 1970 komt en eigenlijk de PAR 
(Post Anesthesia Recovery score) heet. Toen ik mijn bevindingen met collega’s deelde gaven zij ook 
aan, dat er behoefte is aan verbetering. De recovery verpleegkundigen zien dat hun collega’s vaak 
een andere Aldrete score geven aan de patiënt dan ze zelf hadden gedaan. De recovery 
verpleegkundigen vragen zich af hoe dit kan. Ook zien niet alle recovery verpleegkundigen de Aldrete 
score als een hulpmiddel om te beoordelen of de patiënt met ontslag kan gaan vanaf de recovery 
naar de verpleegafdeling. Terwijl de ontslag score juist een hulpmiddel en richtlijn is voor een veilig 
ontslag van de postoperatieve patiënt.  
 
Probleemstelling 
De recovery verpleegkundigen in ZGV hebben behoefte aan verbetering van de ontslag score, die 
wordt gebruikt voordat een patiënt met ontslag kan naar de verpleegafdeling. De recovery 
verpleegkundigen willen een ontslag score die eenduidiger is, duidelijker in gebruik, actueler en 
completer.  
Uit bovenstaande probleemstelling zijn de volgende hoofdvraag en deelvragen ontstaan. 
 
Hoofdvraag 
Welke ontslag score, binnen het protocol “ontslag recovery, criteria” is er nodig om de patiënt met 
ontslag vanaf de recovery naar de verpleegafdeling te laten gaan? (Lourens, 2014) 
 
Deelvragen 
Waarom wordt de Aldrete gebruikt? (Hoofdstuk 2.2) 
Waarom moet er een ontslag score op de recovery worden gebruikt? (Hoofdstuk 4.1)  
Wordt de Aldrete goed gebruikt? (Hoofdstuk 5.2) 
Is de Aldrete nog up-to-date? Eenduidig en op één manier interpretabel. (Hoofdstuk 3.2) 
Zijn er nog andere ontslag scores? (Hoofdstuk 4) 
 
Doelstelling 
Door het gebruik van een ontslag score op de recovery, die eenduidig en op één manier interpretabel 
is, wordt de veiligheid en kwaliteit van de postoperatieve zorg op de recovery bevorderd. De ontslag 
score moet in het protocol “Ontslag, van een Recovery patiënt” en “Ontslag Recovery, criteria” 
opgenomen kunnen worden. (Bijlage 1) (Lourens, 2014) Ik wil dit bewerkstelligen door 
literatuuronderzoek te doen en een enquête te houden onder de recovery verpleegkundigen in ZGV 
over de ontslag score op de recovery. 
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Doelgroep 
De recovery verpleegkundigen in het ZGV, maar aan het eind van het onderzoek zou kunnen blijken, 
dat de doelgroep wellicht veel groter is. Ik wil mijn onderzoek aanbieden aan de Beroepsvereniging 
Recovery Verpleegkundigen (BRV) en de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA). 
 
Doel 
De veiligheid en kwaliteit van de postoperatieve zorg bevorderen, door een eenduidige en op één 
manier interpretabele ontslag score te ontdekken, die opgenomen kan worden binnen het protocol 
“Ontslag recovery, criteria” (Lourens, 2014). De ontslag score moet de recovery verpleegkundige 
gaan gebruiken binnen het protocol “Ontslag recovery, Criteria” om de patiënt veilig met ontslag te 
laten gaan van de recovery naar de verpleegafdeling. 
 
In het literatuuronderzoek wordt gezocht naar ontslag scores. Het praktijkonderzoek wordt gedaan 
door een enquête te houden onder de recovery verpleegkundigen in ZGV.  
De enquête bestaat uit drie delen: 
1. Welke interpretatie geven de recovery verpleegkundigen aan elk onderdeel binnen de Aldrete 
ontslag score? 
2. Een casus waarbij drie verschillende ontslag scores ingevuld moeten worden. 
3. Welke onderdelen van de ontslag score zijn voor de recovery verpleegkundigen van belang om te 
scoren in een ontslag score? 
De enquête moet door minimaal tien recovery verpleegkundigen in ZGV worden ingevuld. Bij het 
verwerken van de enquête hoop ik te zien of de ontslag scores eenduidig worden ingevuld en of de 
onderdelen van de ontslag score multi-interpretabel zijn.  
 
Het literatuuronderzoek wordt de eerste drie weken gedaan. Om de enquête in te vullen krijgen 
collega’s circa drie weken de tijd. Voor het verwerken van de resultaten en het schrijven van de 
conclusie plan ik vier weken.  
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1 Methode van het onderzoek 
 
1.1 Literatuur onderzoek 
Het literatuuronderzoek begint bij de oorsprong van de Aldrete score. Is de Aldrete score nog up-to-
date? Het literatuuronderzoek is in verschillende hoofdstukken onderverdeeld.  
In hoofdstuk 2 wordt de geschiedenis van de Aldrete besproken.  
In hoofdstuk 3 het onderzoek of de Aldrete score up-to-date is? Welke artikelen zijn er na 1970 
verschenen over de Aldrete score. Het laatste artikel is van 1995. Door korte interviews met (oud-) 
medewerkers van de recovery in ZGV leest u hoe de Aldrete score in ZGV is gekomen.  
In hoofdstuk 4 word onderzocht of er meer ontslag scores voor op de recovery bestaan. Ook wordt 
gekeken naar de achtergrond van de andere ontslag scores. Door het onderzoek naar de 
verschillende ontslag scores, wordt er uiteindelijk een keuze gemaakt voor twee andere ontslag 
scores, die naast de Aldrete ontslag score verwerkt worden in het praktijk onderzoek.  
 
Er is gebruik gemaakt van de zoekwoorden Aldrete, discharage score, recovery score, PACU score, 
ontslag score recovery, Aldrete score, patiënt discharge PACU, eenduidigheid. Door in de hierop 
gevonden artikelen te kijken naar de literatuurlijst, is uiteindelijk het eerste artikel van de Aldrete 
score gevonden. Op deze manier zijn uiteindelijk alle andere artikelen ook gevonden. Ook door te 
zoeken naar oudere artikelen die als bron zijn gebruikt kom je vanzelf uit bij nieuwe recente 
onderzoeken. Door te kijken in een artikel naar verwijzingen kom je vanzelf bij de meest recente 
versie terecht. 
 
Op scholar.com is een presentatie gevonden over verschillende ontslag scores. Deze presentatie is 
het begin van een grote studie over ontslag scores op de recovery. Deze studie met de bijbehorende 
artikelen wordt in hoofdstuk 5 besproken.  
 
1.2 Praktijk onderzoek onder collega recovery verpleegkundigen  
De enquête wordt gehouden onder de recovery verpleegkundigen in ZGV. De enquête bestaat uit drie 
gedeeltes. (Bijlage 2) In het derde deel komen alle gebruikte onderdelen van de ontslag scores terug, 
zodat hier de recovery verpleegkundigen hun eigen ontslag score kunnen samenstellen. 
 
Deel 1 
In het eerste deel wordt aangegeven om tijdens het invullen van de enquête geen gebruik te maken 
van de protocollen: “Ontslag, van een Recovery patiënt”, “Ontslag Recovery, criteria” en “Aldrete” 
(Lourens, 2014). (Bijlage 1) 
Hoe vult de recovery verpleegkundige in het ZGV de Aldrete score in, is het echt zo verschillend als er 
gedacht word op de afdeling recovery? De recovery verpleegkundige moet de Aldrete score zelf 
invullen zoals ze hem persoonlijk interpreteert. Hierdoor wordt inzichtelijk welke punten de grootste 
verschillen geven.  
 
Deel 2 
Het literatuuronderzoek wordt als leidraad gebruikt om het tweede deel van de enquête op te stellen. 
Dit deel begint met een gecompliceerde casus en daarbij wordt gevraagd om drie ontslag scores in te 
vullen. Als eerste ontslag score wordt gevraagd om de Aldrete score zo in te vullen zoals die nu 
ingevuld wordt. Omdat de PAR geadviseerd wordt door de NVA wordt deze als tweede ontslag score 
gevraagd om in te vullen. (Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, 2007). Als derde ontslag 
score wordt de DASAIM gebruikt. Dit is de meest afwijkende score van de drie ontslag scores. 
Volgens het literatuuronderzoek zou de DASAIM score als enige gevalideerd zijn. (Hoofdstuk 4) 
 
 
 



7 
 

Aan het eind van deel twee in de enquête wordt er nog een vraag gesteld: “mist de recovery 
verpleegkundige nog informatie die preoperatief gescreend zou kunnen worden en postoperatief een 
positieve bijdrage kan geven aan het invullen van de ontslag score?” Dit om de mogelijkheid te 
creëren voor een meer complete ontslag score. 
 
Deel 3 
Dit gedeelte bestaat uit alle punten uit de ontslag score, zoals benoemd in de volgorde van de ABCDE 
methode. De ABCDE methode is in oorsprong ontwikkeld voor de spoed eisende hulp (SEH). Hierbij 
worden de belangrijke vitale functies benoemd volgens het principe: wat het eerst tot de dood leidt, 
moet het eerst behandeld worden. De ABCDE methode is in grote opkomst op eigenlijk alle andere 
afdelingen in de gezondheidszorg. A: Ademweg, B: Breathing, C: Circulatie, D: Disability, E: Exposure. 
(Bijlage 7) 
 
Welke aspecten vindt de recovery verpleegkundige van belang om te scoren in een ontslag score? 
Hier konden de recovery verpleegkundigen de punten doorstrepen die ze niet wilden scoren, en de 
punten omcirkelen die ze juist wel wilden scoren. Er is daarnaast nog ruimte om eventuele notities, 
aantekeningen en opmerkingen bij te schrijven. 
 
De recovery verpleegkundigen hebben ruim drie weken de tijd gekregen voor het invullen van de 
enquête. 
 
1.3 Praktijk en literatuur samenbrengen  
Met behulp van literatuuronderzoek en de uitslag van de enquête is de conclusie en aanbeveling 
geschreven. Zou er wel een eenduidige ontslag score bestaan of moet de ontslag score op de 
recovery bredere aandacht krijgen? De uitkomst kan wel eens zeer verrassend zijn. 
In hoofdstuk 6 wordt de conclusie besproken. 
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2 Geschiedenis van de Aldrete 
 
We gaan terug naar 1952, het 27e congres van het “International Anesthesia Research Society”. Op 
dit congres werd de Apgar score bekend gemaakt. Dit is een score voor pasgeboren baby’s. Wanneer 
de baby een maximale score van 10 heeft, komt de baby gezond en vitaal ter wereld. De Apgar score 
wordt tot op de dag van vandaag gebruikt. Dit was voor Dr. J. Antonio Aldrete M.D. en Diana Kroulik 
M.D. de aanleiding om te kijken of er ook een score voor volwassenen bedacht kon worden, die vanaf 
de Post Anaesthetic Care Unit (PACU) met ontslag gingen naar de verpleegafdeling. In Nederland 
gebruiken wij voor PACU veelal het woord recovery. 
 
2.1 Samenvatting artikel “A Postanesthetic Recovery Score” 
Zo werd in 1970 het onderzoek naar de ontslag score op de PACU uitgebracht door Dr. J. Antonio 
Aldrete M.D. en Diana Kroulik M.D. Ik heb het artikel hier kort samengevat. (Aldrete & Kroulik, 1970)  
 
Ze stelden de volgende vijf punten waarop een score van 0, 1 of 2 gegeven kan worden, om 
vervolgens op een 10 uit te komen voor de beste conditie die een patiënt zou kunnen hebben.  

1. Motoriek: kan de patiënt al zijn extremiteiten bewegen?  
0= geen beweging  
1= beweegt spontaan 2 extremiteiten 
2= beweegt alle 4 de extremiteiten 

2. Respiratie: is de ademhaling efficiënt?  
0= geen spontane ademhaling  
1= alles wat op een beetje ademen leek 
2= als de patiënt diep genoeg kon doorademen 

3. Circulatie: dit was lastig omdat er nog geen onderzoek naar was gedaan. Uiteindelijk kozen 
ze de volgende waardes met daarbij de opmerking dat dit in de toekomst herzien moet 
worden bij nieuwe inzichten.  
0= meer dan 50% afwijking in de systole bloeddruk dan voor de anesthesie  
1= de systole bloeddruk wijkt 20% tot 50% af dan voor de anesthesie  
2= de systole bloeddruk wijkt minder dan 20% af dan voor de anesthesie 

4. Bewustzijn: hierbij werd audio als graadmeter gebruikt.  
0= wanneer de patiënt niet reageerde op aanspreken  
1= de patiënt reageert op het aanroepen van zijn naam 
2= de patiënt kan vragen stellen en beantwoorden 

5. Huidskleur: dit was makkelijk en is regelrecht vanuit de Apgar overgenomen  
0= cyanose (blauwe verkleuring van de huid, vaak lippen, vinger toppen als eerste, door 
afwezigheid van voldoende zuurstof in de bloedbaan.) 
1= bleek, vlekken die er voor de operatie nog niet waren  
2= een normale “roze” huidskleur 

 
Deze ontslag score is bij 352 patiënten getest. Bij het testen werden diverse soorten anesthesie 
gebruikt, het betrof verschillende operaties en de leeftijden van de patiënten varieerde van jong tot 
oud. De score werd gelijk bij binnenkomst op de PACU gedaan, na 1 uur, na 2 uur en na 3 uur volgde 
er een herhaling. Er staan heel wat grafieken in het artikel, maar de uiteindelijke conclusie volgde. Ze 
zagen dat patiënten met een score van 7 of lager nog niet naar de normale verpleegafdeling konden 
gaan. Deze categorie patiënten had nog teveel zorg nodig en moest nauwlettend in de gaten worden 
gehouden. Ook was drie uur monitoren erg ruim, waardoor er werd besloten om patiënten eerder te 
ontslaan naar de verpleegafdeling. De score werd daarom ook met veel enthousiasme onder het 
verpleegkundig personeel in gebruik genomen.  
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Een interessante opmerking wordt aan het eind gedaan door Robert A. Hingson, M.D. Het onderzoek 
is gedaan in het Denver Rocky Mountains gebied op een hoogte van 1700 meter. Hij denkt dat 
patiënten die op een lagere hoogte wonen anders reageren op de anesthetica dan patiënten op hoger 
gelegen gebieden. (Aldrete & Kroulik, 1970) Dit vindt hij nog een onderzoek waard op zee niveau. 
Hiervan is niets terug vinden, mogelijk dat dit onderzoek niet gedaan is. 
 
In het onderzoek worden al verschillende namen voor de ontslag score gebruikt, PARs, PAR en 
Aldrete-Kroulik score. Zoals we nu weten is het uiteindelijk de PAR of Aldrete geworden. Er is dus 
geen verschil in de PAR of Aldrete. Dit is dus de oorsprong van de Aldrete en van de ontslag scores in 
het algemeen. Verder in de verwerkingsopdracht wordt gesproken over de Aldrete score, omdat deze 
benaming gebruikt wordt in ZGV.  
 
2.2 Invoering Aldrete in Ziekenhuis Gelderse Vallei 
Deelvraag: Waarom wordt de Aldrete gebruikt? 
 
In september 2000 gingen de deuren van ZGV open. Het was de nieuwbouw die vier locaties in één 
locatie ging onderbrengen. Al het personeel vanuit vier ziekenhuizen moest in één ziekenhuis gaan 
samenwerken.  
 
Ook op de afdeling recovery kwamen vier teams die één team moesten gaan vormen. Dit bleek nogal 
een klus te zijn, elk team had zijn eigen gewoontes. Het eerste jaar werd gezocht naar een 
gezamenlijke aanpak. Vanuit het recovery team werd vooral aangegeven, dat ze geen eenduidig 
beleid hadden. Als het om het ontslag van een recovery patiënt ging, dan deed iedereen wat anders. 
Vanuit de maatschap anesthesisten kwam vervolgens de Aldrete score op papier. Deze moest bij elke 
patiënt ingevuld worden. Wanneer de patiënt een score van 8 of hoger had, mocht de patiënt met 
ontslag vanaf de recovery naar de verpleegafdeling. Hiermee zou er een eenduidig beleid ontstaan 
ten aanzien van het ontslag van de recovery patiënt naar de verpleegafdeling. 
 
Een artikel met exact dezelfde Aldrete score zoals deze in ZGV wordt gebruikt, is niet gevonden. Zoals 
de actuele Aldrete score in ZGV nu is, zo is hij ook door één van de anesthesisten in midden 2001 
ingevoerd. Helaas is de verantwoordelijke anesthesist niet meer beschikbaar voor vragen. Het 
vermoeden onder (oud-) recovery verpleegkundigen en anesthesisten is dat de anesthesist zijn eigen 
belangrijke punten vanuit de Aldrete score heeft genomen en deze heeft samengevoegd tot de 
Aldrete ontslag score die nu word gebruikt in ZGV. (Anderweg, et al., 2015)  
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3. Is de Aldrete up-to-date? 
 
3.1 Verloop Aldrete en ontslag score op de recovery na 1970 
Tussen 1970 en 1995 werd de Aldrete steeds meer gebruikt in de Amerikaanse ziekenhuizen. De 
recovery medewerkers vonden de ontslag score een toegevoegde waarde om te beoordelen of de 
patiënt al met ontslag naar huis kon of overgeplaatst moest worden naar een gewone 
verpleegafdeling. Bij een lage Aldrete score werd bekeken of de patiënt overgeplaatst moest worden 
naar de Intensive Care.  
 
In de gehele gezondheidszorg wordt veel waarde gehecht aan het verbeteren van veiligheid en 
kwaliteit. Ook in de 20e eeuw werd dit belangrijk gevonden en het blijft nog steeds erg belangrijk. 
Dhr. J.A. Aldrete was constant bezig met het verbeteren van zijn eigen werk. Rond 1990 kwamen 
steeds meer patiënten voor een kortdurende ingreep, waarbij de patiënt ook snel weer met ontslag 
naar huis zou gaan. Hierdoor werden de diverse scoringssystemen die er toen bestonden verbeterd. 
Uiteindelijk heeft J.A. Aldrete twee vernieuwde ontslag scores gemaakt. (Bijlage 5, Fig. 5.1 en 5.2) 
(Aldrete J. , 1994) 
 
Fig 5.1 toont de aldrete ontslagscore voor de dagbehandeling patiënt. Wanneer de patiënt op alle 
punten maximaal scoort is hij goed genoeg om met ontslag naar huis te gaan. Uit de literatuur blijkt 
dat de recovery afdeling bestond uit opname van de patiënt en ontslag van de patiënt naar huis. Er 
kwam dus geen aparte verpleegafdeling aan te pas. In het UMC Utrecht gebeurt dit anno 2015 ook in 
het speciale dagbehandeling centrum. (Bijlage 5) 
 
In de meeste ziekenhuizen in Nederland wordt gewerkt met een recovery vanwaar uit de patiënten 
eerst naar de verpleegafdeling gaan, om vervolgens daar met ontslag naar huis te gaan. Ook in ZGV 
werken wij met een verpleegafdeling die de patiënt naar huis toe ontslaat. Fig 5.2 toont de 
vernieuwde versie van de Aldrete ontslag score.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Aldrete J. , The Post-Anesthesia 
Recovery Score Revisited, 1995) 

(Fig. 5.2) 
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Bovenstaande score is de score waar de hedendaagse literatuur naar verwijst als het gaat over de 
Aldrete of PAR score. Toch lijkt dit niet op de Aldrete score die gebruikt wordt in ZGV. 
 
Als je op Google bij afbeeldingen het woord “Aldrete” of “PAR” invult, krijg je meer dan tien 
verschillende soorten scoringslijsten te zien. Het lijkt erop dat veel ziekenhuizen hun eigen belangrijke 
punten uit de verschillende ontslag scores hebben overgenomen en die gebruiken.  
 
3.2 Up-to-date? 
Dit kopje geeft antwoord op deelvraag: Is de Aldrete nog up-to-date? Eenduidig en op één manier 
interpretabel? 
 
Wanneer up-to-date op internet ingetypt wordt verschijnen er diverse uitkomsten “Recent, bij 
(detijds), actueel, populair, recent”(mijnwoordenboek, sd) Als deze woorden vergeleken worden met 
het artikel van de Aldrete uit 1995 heeft de Aldrete ontslag score geen van deze kenmerkende 
woorden. Het is nu ruim twintig jaar later en in de medische wereld hebben er in dit tijdsbestek veel 
nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden.  
 
De periode waarin de zorg zich nu bevindt, bestaat uit het constant bezig zijn met verbeteren. Alles 
moet evidence based practice (EBP) zijn. Dit betekent, dat het uitvoeren van een handeling door een 
verpleegkundige op een dusdanige wijze gebeurt, dat de uitvoering is gebaseerd op de best 
beschikbare informatie wat betreft doelmatigheid en doeltreffendheid. Het bewijsmateriaal moet ook 
vanuit een systematisch onderzoek komen. Over de Aldrete ontslag score alleen, zijn geen artikelen 
die EBP zijn. 
 
De Aldrete ontslag score is sinds 1995 niet meer herzien en er is geen bewijs van Evidence Based 
Practice.  
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4 Verschillende ontslag scores 
De volgende ontslag scores voor op de recovery zijn gevonden: 
1. De PAR score 
2. De Aldrete score 
3. De DASAIM score 
4. De PADDS score 
5. De Fast track tool 
6. De Discharge criteria tool van Brown et al. 
In bijlage 4 zijn bovenstaande ontslag scores terug te vinden. 
 
4.1 Waarom moet er een ontslag score op de recovery worden gebruikt? 
Waarom moet er een ontslag score gebruikt worden? “Omdat dit voorgeschreven is” zal het antwoord 
zijn van de meeste recovery verpleegkundigen. Uit meerdere bronnen blijkt dat verpleegkundigen 
vinden dat er veel scores en lijsten moeten worden ingevuld. (VENVN en NOS, 2014)  
 
Een ontslag score op de recovery moet dienen als kwaliteit- en veiligheidshulpmiddel voor de 
postoperatieve patiënt en de recovery verpleegkundigen die een patiënt met ontslag willen laten gaan 
naar de verpleegafdeling. De patiënt die vanaf de recovery met ontslag gaat naar de verpleegafdeling 
moet hiervoor stabiel genoeg zijn. De patiënt moet geen behoefte meer hebben aan constante 
bewaking van vitale parameters zoals, ademhaling, circulatie en bewustzijn. Door gebruik te maken 
van een eenduidige en op één manier interpretabele ontslag score kan de recovery verpleegkundige 
een verantwoorde keuze maken om de patiënt met ontslag te laten gaan naar de verpleegafdeling. 
Wanneer elke recovery verpleegkundige uniform werkt, door bijvoorbeeld één en dezelfde ontslag 
score te geven aan dezelfde patiënt, geeft dit kwaliteit en veiligheid voor het postoperatief traject.  
 
Ook blijkt uit onderzoek dat bij het gebruik van een ontslag score op de recovery de verblijfsduur van 
de patiënt afneemt. Het gaat hierbij om circa 15 minuten afname (Dwyer, 2014) 
 
4.2 Wat zegt de inspectie voor gezondheidszorg en de Nederlandse vereniging voor 
anesthesiologie over de ontslag procedure op de recovery. 
Wanneer de meest recente documenten van de inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) (Inspectie 
voor de gezondheidszorg, 2009) en die van de Nederlandse vereniging voor anesthesiologie (NVA) 
(Nederlanse Vereniging voor Anesthesiologie, 2013) bekeken worden, komt in elk rapport terug dat 
de Aldrete of de PAR aanbevolen wordt. Deze recente documenten verwijzen echter keer op keer 
terug naar het artikel uit 1995 van de Aldrete. (Aldrete J. , The Post-Anesthesia Recovery Score 
Revisited, 1995) 
 
Het lijkt erop dat er vastgehouden wordt aan deze score. De NVA geeft als advies, dat de PAR 
gebruikt kan worden als ontslag score op de recovery. De IGZ geeft aan dat zij de NVA volgen in dat 
advies. Zoals u in hoofdstuk 3 al heeft kunnen lezen is de PAR(Aldrete) na 1995 niet meer herzien. 
Zouden de IGZ en NVA hiervan op de hoogte zijn en zich hiervan bewust zijn? Als antwoord op de 
hoofdvraag aan de hand van deze 2 documenten van de NVA en IGZ zou de Aldrete score vervangen 
moeten worden door de PAR score. In bijlage 4 vind u de PAR score zoals hij beschreven 
staat.(Nederlanse Vereniging voor Anesthesiologie, 2007)  
 
4.2 Verschillende ontslag scores 
Er zijn drie artikelen die samen één grote studie omvatten. De studie gaat over het ontwikkelen van 
een nieuwe ontslag “Tool” op de recovery. De nieuwe “Tool” moet criteria omvatten voor ontslag en 
eventueel een scoringssysteem dat te gebruiken is op de recovery. De onderzoekers uit deze studie 
hebben alle artikelen, die over ontslag criteria en scores op de recovery zijn geschreven vanaf 1970, 
gezocht en gelezen. De meeste ontslag scores leken erg op de PAR of waren voor één of specifieke 
operaties te gebruiken. In bijlage 4 vind u hiervan een overzicht. Er bestaan verder nog veel ontslag 
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scores voor patiënten die direct na een ingreep weer naar huis toe gaan, deze scores worden niet 
behandeld. 
 
Het eerste artikel gaat over welke punten gescoord moeten worden binnen een ontslag score op de 
recovery. Hierbij is er gebruik gemaakt van recente literatuur en studies. De onderdelen die volgens 
het artikel van belang zijn om te scoren in een ontslag score voor de recovery, zijn: bewustzijn, 
bloeddruk, misselijkheid en braken, pijn, cognitief vermogen, vitale functies. (Phillips N. , Street, Kent, 
Haesler, & Cadeddu, 2013)  
 
In het tweede artikel is onderzocht welke ontslag criteria belangrijk zijn. Het betreft een 
internationale studie op zeer hoog niveau onder tweeëntwintig professoren, anesthesisten en 
verpleegkundigen die werkzaam zijn in de recovery zorg. Als zeer belangrijke punten worden 
aangegeven: Hypoxie, Saturatie, Pijn, Bewustzijn, Respiratie, Ademhalings frequentie en Bloeddruk. 
De verschillende al bestaande ontslag scores worden bekeken en daarover word geschreven dat ze 
niet eenduidig zijn. Geen van de bestaande ontslag scores omvatten alle zeer belangrijke punten in 
één ontslag score. De DASAIM score vinden de onderzoekers wel het dichtst in de buurt komen van 
een duidelijke ontslag score en zou de enige gevalideerde ontslag score zijn. De onderzoekers 
concludeerden, dat er onderzoek plaats moet vinden naar het opzetten van een nieuwe ontslag 
“tool”. De “Tool” kan uit zowel criteria als scores bestaan. (Phillips N. , Street, Kent, & Cadeddu., 
2013) 
 
In het derde artikel dat recent op internet verschenen is, geven de bovenstaande onderzoekers aan 
hoe ze de nieuwe “Tool” hebben ontwikkeld en getest. De “Tool” word de “Post-Anasthesia Care 
Tool” (PACT) genoemd. De PACT is ontstaan vanuit de bovenstaande twee artikelen. (Street, Phillips, 
Kent, Colgan, & Mohebbi, 2015) 
 
Ik heb contact gelegd met Dr. Maryann Street. Zij is senior research fellow op Deakin university in 
Australië. Ze vertelde dat de studie van de PACT recent afgerond is. Op de Quality and Patiënt Safety 
Research (QPS) conferentie in oktober 2015 is er een presentatie geweest over de PACT studie. 
Momenteel zijn de onderzoekers bezig met het schrijven van het volledige artikel met resultaten. 
Wanneer dit artikel gepubliceerd is, kan er meer over de PACT studie gelezen en geschreven worden. 
Verder gaf Dr. Maryann Street nog aan dan vanuit het Radboud UMC ook interesse is naar de PACT. 
(Bijlage 3) 
 
Wat op dit moment al wel benoemd kan worden is dat de PACT geen scoring systeem is waarbij er 
een cijfer als uitkomst is. Bij het gebruik van de PACT ontstaat een positieve werking op de 
verblijfsduur op de recovery, veiligheid en kwaliteit van de postoperatieve patiënt. Er zal nog even op 
het volledig artikel moeten worden gewacht voor meer informatie. (Street, Philips, & Kent, Minimising 
postoperative risk through use of a Post-Anaesthetic Care Tool (PACT), 2015) 
 
Bij verdere informatie-inwinning over de Deense ontslag score de DASAIM wordt gestuit op het artikel 
van Dr. R. Gärtner. (Gärtner, Callesen, Kroman, & Kehlet, 2009) Dit artikel gaat over de patiënt met 
borstkanker chirurgie, wanneer kan de patiënt met ontslag naar de verpleegafdeling? Hiervoor 
gebruikt Dr. R. Gärtner het model de DASAIM. De resultaten van onderzoek naar de DASAIM score 
zijn positief. De DASAIM score komt uit 2004 en vanaf 2006 wordt er in meerdere ziekenhuizen in 
Denemarken mee gewerkt. Helaas staat er in de literatuurlijst van bovengenoemd artikel geen 
verwijzing naar het ontstaan van de DASAIM score.  
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Na het leggen van contact met Rune Gärtner meldt hij dat de DASAIM score naar zijn weten niet 
gevalideerd is.(Bijlage 3) Hij is wel erg benieuwd of de DASAIM score ook voor de “normale” recovery 
patiënt gebruikt kan worden. Na contact te zoeken met de Deense anesthesiologie vereniging, geven 
zij aan dat ze de DASAIM geüpdate hebben. Hoe de DASAIM score er nu uit gaat zien is nog niet 
bekend, ook deze resultaten moeten nog volgen. Zodra het hele onderzoek klaar is stuurt de 
voorzitter van de Deense anesthesiologie vereniging mij het artikel toe. (Bijlage 3) 
 
Vanuit het literatuuronderzoek is gekozen om de volgende ontslag scores in de enquête te gebruiken. 
De Aldrete score, zoals hij in het protocol vanuit het ziekenhuis staat benoemd. (Lourens, 2014) 
De PAR score, zoals hij volgens de NVA eruit ziet. (Nederlanse Vereniging voor Anesthesiologie, 2007) 
De DASAIM score, omdat deze het meeste afwijkt van de andere twee ontslag scores en als enige 
gevalideerd zou zijn. (Gärtner, Callesen, Kroman, & Kehlet, 2009) 
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5 Praktijk onderzoek onder collega recovery verpleegkundige  
 
5.1 Resultaten 
Uiteindelijk zijn er maar liefst zesentwintig ingevulde enquêtes terug gekomen. Een mooie reactie 
vanuit het team dat bestaat uit circa tweeëndertig collega’s, waarvan vier langdurig zieken. De 
resultaten zijn in drie delen gesplitst, zoals de enquête ook is opgebouwd. In bijlage 2 is de enquête 
terug te lezen en in bijlage 6 zijn de volledige resultaten terug te lezen. 
 
5.2 Deel 1, hoe wordt de Aldrete score nu gebruikt. 
De Aldrete interpretatie van de recovery verpleegkundige in ZGV. Per punt worden ze kort behandeld. 
Ademhaling: Hierbij worden veel opmerkingen geplaatst over de saturatie met of zonder toediening 
van zuurstof. Of de patiënt wel of niet een tube of larynxmasker in heeft, wordt ook door het 
merendeel gescoord. Wanneer je kijkt hoeveel punten je dan scoort is dit weer erg verschillend. Er 
zijn recovery verpleegkundigen waarbij je een 1 kan scoren met larynxmarker in, maar bij andere een 
recovery verpleegkundige krijg je een 0. Wanneer je nu een normale ademhaling hebt met 
larynxmasker in, is het mogelijk om een 2 te scoren. 
Bewustzijn: Dit punt wordt redelijk hetzelfde ingevuld, de meeste schrijven bij punt 0 dat de patiënt 
nog beademd word. Er zijn 2 recovery verpleegkundigen die bij bewustzijn ook naar saturatie kijken.  
Circulatie: Volgens de Aldrete nu, kan een 0 worden gegeven wanneer de patiënt een systole van 
meer dan 50 mmHg afwijking dan preoperatief. Er zijn vijf recovery verpleegkundigen die een 0 
scoren wanneer de patiënt extreem afwijkende circulatie parameters heeft. Zes recovery 
verpleegkundigen geven aan dat de systole onder +/-70 mmHg systole moet liggen om een 0 te 
scoren. Er zijn nog Zes recovery verpleegkundigen die scoren zoals het protocol het zegt. Ook wordt 
er vaak een 0 of 1 gescoord als de patiënt nog bloeddruk ondersteunende medicatie gebruikt. 
Motoriek: Wanneer de patiënt aan de beademing ligt wordt een 0 gegeven door 10 recovery 
verpleegkundigen. Wanneer de patiënt een motorisch blok heeft, wordt wisselend een 0 of 1 
gescoord. 17 recovery verpleegkundigen geven een 2 zoals nu in het protocol Aldrete (Lourens, 2014) 
staat beschreven.  
Huidskleur: Scores 0 en 1 worden door elkaar gebruikt. Blauw, grijs, paars, groen, wit, overleden, 
of juist extreem rood, het wordt allemaal door elkaar heen gescoord. Bij 23 recovery 
verpleegkundigen krijg je bij een roze normale huidskleur netjes een score van 2. (Bijlage 6.1) 
 
5.3 Deel 2, een casus schrijven waarbij drie verschillende ontslag scores ingevuld moeten 
worden. 
De recovery verpleegkundige moest de ontslag scores, Aldrete, PAR, DASAIM invullen bij de 
bijbehorende casus. Per ontslag score is er een grafiek die weergeeft op welke totaalscore de 
recovery verpleegkundigen uitkwamen na het invullen van de casus. Tevens is bij elke ontslag score 
een kleine samenvatting gemaakt welke bijzonderheden nog meer opvielen. 
 
Aldrete  

 
De meeste recovery verpleegkundigen komen op een ontslag score van een 6 uit. De ontslag score 
zou, volgens het protocol “Aldrete” een 5 moeten zijn.  
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Het grootste verschil komt door het punt circulatie: hier geven maar liefs 15 recovery 
verpleegkundige een 1, terwijl dit volgens het protocol “Aldrete” een 0 zou moeten zijn. (Lourens, 
2014). Gezien de eigen invulling bij het eerste deel van de enquête is dit wel te verklaren. (Bijlage 
6.2.1) 
 
PAR 

 
De PAR wordt redelijk constant ingevuld. De meeste recovery verpleegkundigen geven dezelfde 
punten en krijgen eenzelfde score. Het grootste verschil komt door het punt 
(huids)kleur/zuurstofsaturatie. Hierbij geven achttien recovery verpleegkundigen een score van 2. De 
saturatie is 92% in de casus en zou strikt gezien een 1 scoren. Bij het punt circulatie verschilt de 
bloeddruk ongeveer 43%, dan zou er een 1 gescoord moeten worden, maar toch geven drie recovery 
verpleegkundigen een 0 als score. In de PAR score staat: “Bloeddruk tussen 20% en 50% afwijkend 
van preoperatief”, maar waarvan afwijkend? Word hier de systole, diastole of misschien wel mean 
bedoeld? (Bijlage 6.2.2) 
 
DASAIM 

 
De ontslag score DASAIM geeft een lage uitkomst, bij een score van 4 zou de patiënt met ontslag 
mogen naar de verpleegafdeling. De DASAIM score wordt door recovery verpleegkundigen wisselend 
ingevuld. Het grootste verschil lijkt te liggen bij het punt ademhalingsfrequentie: hierin wordt 
gescoord door AH frequentie en bijgeluiden, maar dit is in de casus niet aanwezig. Hierdoor wordt dit 
punt erg wisselend ingevuld: van helemaal niks invullen, omdat het niet bekend is, tot een score van 
een 2 geven. (Bijlage 6.2.3)  
 
Opvallend aan de DASAIM ontslag score is dat de patiënt, bij de meeste recovery verpleegkundigen 
met ontslag naar de verpleegafdeling zou mogen gaan, omdat er een eind score van 4 of kleiner 
word gegeven.  
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Gebaseerd op de gegeven ontslag score zou bij de ontslag scores Aldrete en PAR geen één recovery 
verpleegkundige de patiënt met ontslag laten gaan naar de verpleegafdeling. Het is opvallend dat bij 
de DASAIM score bijna elke recovery verpleegkundige de patiënt met ontslag zou laten gaan. Zou de 
Aldrete en de PAR dan te streng zijn? Of de DASAIM score te soepel? Of zou de patiënt sneller met 
ontslag kunnen gaan? Word er wel voldoende rekening gehouden met de individuele patiënt? 
 
Aan het einde van deel 2 werd aan de recovery verpleegkundige gevraagd of zij nog informatie 
misten in de preoperatieve screening. Hieruit blijkt dat 13 verpleegkundigen een preoperatieve 
saturatie missen in het huidige TOP dossier. 
 
5.3 Deel 3, welke onderdelen van de ontslag score zijn voor de recovery verpleegkundige 
van belang om te scoren in de ontslagscore.  
De recovery verpleegkundigen hebben hun eigen ontslag score samengesteld, hierbij was aan te 
kruisen welke punten zij belangrijk vinden om te scoren in een ontslagscore. Elke verpleegkundige 
kiest voor ademhaling, waarbij de recovery verpleegkundigen de saturatie en frequentie ook 
belangrijk vinden. Bewustzijn en bloeddruk wordt ook door bijna elke recovery verpleegkundige 
belangrijk gevonden. Wel worden er veel extra opmerkingen bij geschreven, zoals wat is een goede 
waarde om te meten, mean, systole, HF? 
 
Het punt pijn dat vanuit de DASAIM score komt, willen zestien recovery verpleegkundigen graag 
scoren.  De vijf recovery verpleegkundigen die het punt pijn niet relevant vinden om te scoren, gaven 
allemaal aan dat de verplichte pijnscore bestaat en ze het punt daarom niet willen scoren.  
Wanneer je kijkt naar een recent onderzoek van Jacqueline van Dijk, heeft zij ontdekt dat een 
pijnscore heel lastig te geven is, zoals de NRS voorschrijft. Je kunt een pijnscore wel vragen als 
referentie of de pijn toeneemt of afneemt, maar het zou beter zijn om de patiënt te vragen of de 
patiënt wel of geen pijnstilling wenst en of de pijn houdbaar is met de pijnscore die de patiënt 
geeft.(Dijk, 2015)  
 
Opmerkelijk is dat de recovery verpleegkundigen dezelfde onderdelen belangrijk vinden om te scoren 
voor ontslag, die ook al blijken uit de studie naar de PACT. (Phillips N. , Street, Kent, & Cadeddu., 
2013) 
 
Door het eerste deel van de enquête met het laatste deel samen te voegen ontstaat een goed beeld 
hoe de recovery verpleegkundigen de ontslag score zouden willen zien. Om de uitkomsten het beste 
weer te geven is er een nieuwe ontslag score ontstaan, dit is de Post Recovery Score (PRS) 
geworden. In bijlage 6.3 is de PRS helemaal te vinden. Het grootste knelpunt bij het interpreteren 
van een ontslagscore lijkt te komen, doordat de onderdelen van de score zelf niet eenduidig en 
volledig zijn. Doormiddel van de “PRS” ontslag score wordt er geprobeerd om de eenduidigheid en 
volledigheid in de ontslag score te laten zien. Mogelijk dat de recovery verpleegkundigen de ontslag 
score beter gaan gebruiken zo. De PRS moet gezien worden als een bijdrage voor de toekomst bij 
ontslag van een recovery patiënt naar de verpleegafdeling. (Bijlage 6.3) 
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6. Conclusie 
 
Welke ontslag score moet de recovery verpleegkundige in ZGV binnen het protocol “ontslag recovery, 
criteria” gaan gebruiken? Het antwoord volgens de NVA en IGZ is vrij duidelijk. Ze schrijven allebei de 
PAR voor, maar vanuit het literatuuronderzoek komt naar voren dat de PAR vanaf 1995 niet meer 
herzien is. Gezien de huidige ontwikkeling in de zorg verdient de PAR de aandacht om herzien te 
worden. Zoals duidelijk terug te vinden is in hoofdstuk 3 en 4.  
 
In het literatuuronderzoek worden wel andere ontslag scores gevonden. Door de onderzoekers 
worden deze scores in twijfel getrokken. Wanneer de Aldrete, PAR en DASAIM score worden 
onderzocht in het literatuuronderzoek, blijkt dat de recovery verpleegkundigen ook deze scores erg 
wisselend invullen. De bovenstaande ontslag scores kennen dezelfde problemen, zoals: niet 
eenduidigheid, multi-interpretabel. De Aldrete score is multi-interpretabel. Op de verschillende punten 
wordt meer duidelijkheid verwacht door de recovery verpleegkundigen. De gemaakte PRS moet 
verder worden onderzocht of deze een oplossing biedt voor het probleem. 
 
Om een ontslag score te vinden die eenduidiger is, duidelijk in gebruik, actueler en completer is, 
moet er nog meer onderzoek worden gedaan. Er is geen ontslag score gevonden voor de recovery die 
aan bovenstaande criteria voldoet. 
 
De Aldrete zoals de recovery verpleegkundigen in ZGV deze gebruiken, is niet volgens protocol 
“Aldrete” of zoals de NVA en IGZ het voorschrijft. De gebruikte ontslag score in ZGV moet daarom 
ook worden herzien. Vanuit het onderzoek van M. Street et. lijkt te komen dat het vooral belangrijk is 
dat de ontslag criteria worden nageleefd. Het artikel wat nog gepubliceerd en geschreven moet 
worden, kan een aanvulling zijn op de conclusie. Ook moet de geüpdate DASAIM score afgewacht 
gaan worden.  
 
Het is ook mogelijk om anders te kijken naar de ontslag score op de recovery. In de scores wordt er 
weinig gekeken naar de gezondheidstoestand van de patiënt preoperatief. Alleen het punt circulatie 
doet dit wel, maar de punten ademhaling, saturatie, motoriek kunnen ook preoperatief al verstoord 
zijn, waardoor de patiënt nooit een hoge ontslag score kan krijgen postoperatief. Is een ontslag score 
wel de juiste methode om een patiënt veilig met ontslag te doen naar de verpleegafdeling? Moet er 
zoals de PACT doet vermoeden meer naar de ontslag criteria gekeken worden om de kwaliteit en 
veiligheid te waarborgen, zoals we allemaal willen in de gezondheidzorg? Hierbij kan er gedacht 
worden aan de ABCDE methode, misschien kan deze een aanvulling leveren? Ook een Early warning 
score (EWS) kan een aanvulling zijn. De EWS is een veel gebruikt scoringssysteem in alle 
ziekenhuizen in Nederland, om een vitaal bedreigde patiënt vroegtijdig te herkennen. (Bijlage 7) 
 
Bij verder onderzoek naar de ontslag score op de recovery moet er ook aan de ontvangende 
verpleegafdeling worden gedacht. Op welk moment kan de patiënt veilig naar de verpleegafdeling 
komen? Bij het invoeren van een eventuele nieuwe ontslag score zouden de patiënten ook gevolgd 
moeten worden op de verpleegafdeling. Hoeveel complicaties treden er nog op wanneer de patiënt al 
met ontslag is gegaan naar de verpleegafdeling? Hoe vaak moet de patiënt weer terug komen naar 
de recovery? En hadden deze complicaties voorkomen kunnen worden? 
 
Vanuit literatuur is wel gebleken dat bij het gebruik van een ontslag score en criteria een veiliger, 
snellere doorstroming van de recovery patiënt naar de verpleegafdeling kan plaatsvinden. Dit geeft 
kwaliteit verbetering voor de zorg van de Nederlandse postoperatieve patiënt. (Street, Philips, & Kent, 
Minimising postoperative risk through use of a Post-Anaesthetic Care Tool (PACT), 2015) 
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7. Discussie 
 
Tijdens het zoeken naar literatuur is gezocht op de zoekwoorden eenduidigheid en multi-
interpretabel, dit gaf weinig tot geen resultaat. De overige zoekwoorden gaven ook weinig relevante 
artikelen. Door in de literatuurlijst te kijken van de artikelen die wel bruikbaar waren, zijn uiteindelijk 
alle artikelen gevonden. Het heeft geen gevolgen gehad voor het onderzoek.  
Ik denk gezien de grote internationale studie die gaande is dat ik alle informatie over de ontslag score 
heb gevonden. 
 
In de enquête wilde ik eerst de vraag nog stellen of de recovery verpleegkundige de patiënt met 
ontslag zouden laten gaan. Uiteindelijk is ervoor gekozen om deze vraag te verwijderden, omdat de 
enquête te groot werd. Bij het verwerken van de resultaten bleek dat dit antwoord wel een bijdrage 
had kunnen leveren, omdat de DASAIM score een uitslag gaf zodat de patiënt met ontslag zou mogen 
gaan naar de verpleegafdeling, terwijl de Aldrete en de PAR dat niet deden.  
 
In de enquête bleek een fout te staan, namelijk in de casus “Na 30 min op de recovery:  
- Spinale anesthesie, blockhoogte bij binnenkomst op T11, nu is de blockhoogte T9”.  
De blockhoogte moest eigenlijk omgedraaid zijn, dus bij binnenkomst op T9 en nu op T11. Dit 
beïnvloed verder de uitkomsten niet. Er waren twee recovery verpleegkundige die hierover een 
opmerking plaatsten. Waarbij één recovery verpleegkundige koos om uiteindelijk de enquête niet 
verder in te vullen. 
 
Het is jammer dat Dr. M Street nog bezig is met het schrijven van het laatste artikel. Hierdoor kan 
nog niet alle informatie gedeeld worden. We zullen nog even geduld moeten hebben. (Street, Philips, 
& Kent, Minimising postoperative risk through use of a Post-Anaesthetic Care Tool, 2015) Wanneer dit 
artikel gepubliceerd wordt, zou er misschien nog wel meer informatie gevonden worden over het 
belang van ontslag criteria op de recovery. Het is afwachten hoe de PACT eruit ziet en waarom het 
geen score bevat. De geüpdate DASAIM score kan misschien ook nog meer duidelijkheid geven. 
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8. Aanbeveling ontslag score 
  
De Aldrete ontslag score die nu op de afdeling gebruikt wordt, is aan vernieuwing toe. Hij wordt niet 
eenduidig ingevuld en het is ook niet de score die wordt voorgeschreven door de NVA en IGZ. 
(Nederlanse Vereniging voor Anesthesiologie, 2007) (Inspectie voor de gezondheidszorg, 2009) Als de 
PAR ingevoerd zou worden, worden dezelfde problemen verwacht. Ook deze score is niet eenduidig 
en wordt dan vervolgens ook met een eigen interpretatie ingevuld. Wanneer er wel een nieuwe 
ontslag score is, moeten er duidelijke afspraken worden gemaakt hoe de ontslag score wordt 
ingevuld. Voor nu is er nog geen eenduidige ontslag score gevonden.  
 
Mijn aanbeveling kort samengevat is als volgt:  
Er moet een nieuwe ontslag score ontwikkeld worden, waarbij anesthesisten en recovery 
verpleegkundigen uit verschillende ziekenhuizen in Nederland betrokken worden en waarbij rekening 
gehouden wordt met de preoperatieve conditie van de patiënt. Deze werkgroep heeft twee jaar de 
tijd om dit te ontwikkelen, te testen en te implementeren in alle ziekenhuizen in Nederland. 
 
Bovenstaande aanbeveling zou bereikt kunnen worden door:  
Het aanbieden van mijn resultaten aan de BRV 
Mijn verwerkingsopdracht aanbieden aan de Beroepsvereniging voor Recovery Verpleegkundigen 
(BRV). Daarna zou er een werkgroep opgericht kunnen worden om de ontslag scores en criteria op de 
recovery te gaan optimaliseren. De PRS score zou hierin het begin kunnen vormen naar een nieuwe 
ontslag score voor de recovery. Ook de NVA en de IGZ zouden op de hoogte gesteld kunnen worden. 
Ik hoop dat alle organisaties zien dat de ontslag score op de recovery aandacht verdient en dat het 
tijd is voor verandering.  
 
Het oprichten van een werkgroep “ontslag van de patiënt op de recovery” 
Binnen zes maanden de werkgroep vormen, die bestaat uit minimaal tien recovery verpleegkundigen, 
waarvan maximaal twee recovery verpleegkundigen uit hetzelfde ziekenhuis en minimaal vijf 
anesthesisten uit verschillende ziekenhuizen in Nederland. Binnen één jaar een nieuwe aanpak voor 
het ontslag van de recovery patiënt. De nieuwe ontslag score moet dan getest worden. Dit zou in 6 
maanden afgerond moeten zijn. In circa 2 jaar tijd moet er dan een nieuwe ontslag score 
geïmplementeerd worden in heel Nederland, die zorgt voor meer kwaliteit en veiligheid van de 
postoperatieve patiënt. 
 
De ontslag score 
Hierbij moet de ontslag score eenduidig zijn, duidelijk in gebruik, actueler en completer dan de 
huidige ontslag scores. De ontslag score moet rekening houden met de preoperatieve conditie van de 
patiënt. De patiënt die vanaf de recovery met ontslag gaat naar de verpleegafdeling moet hiervoor 
stabiel genoeg zijn. De patiënt moet geen behoefte meer hebben aan constante bewaking van vitale 
parameters zoals, ademhaling, circulatie en bewustzijn. 
 
Het blijven volgen van lopende studies en de resultaten hiervan 
Het blijven volgen van de PACT. De presentatie en het begin van het artikel is interessant. De studie 
laat zien dat er internationaal ook behoefte is aan verandering ten aanzien van het ontslag van de 
recovery patiënt. Daarnaast de geüpdate DASAIM score volgen. Ik ben benieuwd of het de Deense 
anesthesie vereniging is gelukt is om een ontslag score te maken die eenduidig is. 
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Verklarende woordenlijst 
 
ABCDE  A: ademhaling, B: Breathing, C: Circulatie, D: Disability, E: Exposure. De ABCDE 

methode is ontwikkel in oorsprong ontwikkeld voor de spoed eisende hulp (SEH), 
hierbij worden de belangrijke vitale functies benoemd volgens wat het eerst tot de 
dood leidt moet het eerst behandeld worden. 

 
Aldrete  Ontslag score die op de recovery wordt gebruikt voor ontslag van een patiënt naar de 

verpleegafdeling. 
 
Apgar   Dit is een score voor pasgeboren baby’s, het betekend wanneer de baby een 

maximale score van 10 heeft, hij gezond en vitaal ter wereld komt. 
 
Criteria Kenmerk, toets, maatstaf 
 
EBP  Evidence Based practice 
 
EWS  early warning score, word ook wel de alarm score genoemd. De score helpt om een 

vitaal bedreigde patiënt vroegtijdig te herkennen. 
 
BRV  Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen 
 
NVA  Nederlandse vereniging voor anesthesiologie 
 
PAR  Post Anesthesia Recovery 
 
PRS  Post Recovery Score 
 
Score  Aantal van behaalde score, uitgedrukt in cijfers 
 
ZGV  Ziekenhuis Gelderse vallei 
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Bijlage 1 
Protocollen Ziekenhuis Gelderse Vallei 
Titel: Ontslag Recovery, criteria (Recovery) 
Versie: 6 
Autorisator: Sol, Ton 
Auteurs: Busser, Bianca 
Doel  
Het nastreven van eenduidige werkwijze ten aanzien van het ontslag van de Recoverypatiënt.  
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
Medische verantwoordelijkheid valt onder de anesthesioloog.  
BIG geregistreerde verpleegkundige aangevuld met Recoveryroomcare of gelijkwaardige opleiding.  
Werkwijze  
Algemene ontslagcriteria Recovery:  
Aldrete  
Patiënt moet bij het verlaten van de Recovery een Aldrete score hebben van 9 of hoger. Bij patiënten 
die spinaal anesthesie hebben gehad mag de score 8 of hoger zijn.  
NB: de reden van 8 is omdat bij een spinaal anesthesie naast een verstoorde motoriek ook het 
sympaticuseffect ( wat het langst blijft bestaan ) op de circulatie een lagere bloeddruk kan 
veroorzaken dan normaal en deze score is geen belemmering voor ontslag.  
Pijnscore  
Patiënt heeft bij het verlaten van de Recovery adequate pijnstilling met een vervolgbeleid, waarbij 
gestreefd wordt naar een pijnscore van lager dan 4.  
Temperatuur  
Patiënt met een temperatuur van > 35.5 mag naar de afdeling.  
Wond  
Controle van de wond of wondverband moet plaatsgevonden hebben op de Recovery.  
Specifieke ontslagcriteria:  
Spinaal anesthesie  
Direct na binnenkomst de hoogte van het blok bepalen, met behulp van een ijscompres.  
NB:gevoel/tastzin blijft het langst in tact, dus alleen warmte/koude en pijnprikkels zijn goede 
methodes om dit te bepalen.  
Indien het blok gezakt is tot thoracaal 8, de patiënt een Aldrete score van 8 of hoger heeft en de 
blaasretentie is bepaald kan de patiënt naar de afdeling.  
NB: 1 uur na het prikken van de spinaal kan het blok niet meer stijgen.  
(Klik Hier voor protocol “Bladderscan” )  
Gebruik spierverslapping en antagonist  
Patiënten die geantagoneerd zijn ten gevolge van spierverslappers of opiaten met 
neostigmine/sugammadex of narcan worden tenminste 1 uur na het toedienen hiervan bewaakt.  
Als de patiënt aan de ontslagcriteria voldoet mag na 30 tot 45 minuten overlegd worden met de 
behandelend anesthesioloog of de patiënt met ontslag naar de verpleegafdeling mag.  
PACU  
De dienstdoende anesthesioloog bepaald om 07.45 uur of de patiënt naar de afdeling gaat of naar de 
IC / MC.  
De gegevens van de patiënt en alle labuitslagen dienen bij het bed aanwezig te zijn.  
Laboratorium  
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Indien er bij een postoperatieve patiënt op de Recovery bloed afgenomen is blijft de patiënt op de 
Recovery totdat alle labuitslagen bekend zijn, afwijkende uitslagen worden doorgebeld naar de 
betreffende anesthesioloog.  
Een uitzondering hierop vormen de laparoscopische ingrepen. Deze patiënten mogen naar de 
afdeling ontslagen worden als aan de overige ontslagcriteria heeft voldaan.  
Aandachtspunten  
Indien de patiënt wordt ontslagen terwijl hij/zij niet voldoet aan de bovenstaande criteria, dient de 
verantwoordelijke anesthesioloog toestemming te geven voor ontslag.  
Dit dient genoteerd te worden in Metavision.  
Samenhangende documenten  
(Klik Hier voor protocol “Afspraken Recovery, algemeen”)  
(Klik Hier voor Medisch Protocol “Postoperatieve controles & afspraken op de verpleegafdeling na de 
ontslag van de recovery”)  
Bijlagen  
Harm Lourens (Anesthesioloog)  
Datum 
14-10-2015 
 
Titel: Aldrete (Recovery) 
Versie: 3 
Autorisator: Sol, Ton 
Auteur: Busser, Bianca 
Doel  
Methode om het herstel van de Anesthesie op de Recovery goed te vervolgen.  
Het is de bedoeling dat afhankelijk van de score de patiënt geautoriseerd is de Recovery te verlaten, 
er moet dan ook sprake zijn van een goede pijnbestrijding en geen chirurgische complicaties.  
Toepassingsgebied  
Onderzoek en behandeling (A)  
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
Medische verantwoordelijkheid valt onder de anesthesioloog.  
BIG geregistreerde verpleegkundigen aangevuld met Recoveryroomcare of gelijkwaardige opleiding.  
Indicaties  
Alle postoperatieve patiënten die op de Recovery/PACU komen.  
Patiëntenvoorlichting  
Niet van toepassing.  
Voorbereiding (verloop/werkwijze)  
Benodigdheden  
1. Mondelinge en digitale overdracht van Anesthesie naar Recovery.  
2. PDMS.  
3. Mondelinge en digitale overdracht ( zie Norma ) van Recovery naar verpleegafdeling.  
Behandeling/onderzoek (verloop/werkwijze)  
1. Opname van de patiënt.  
2. PDMS opstarten.  
3. Score vindt plaats volgens 5 rubrieken, waarbij maximaal 10 punten te behalen zijn.  
4. We onderscheiden 5 rubrieken  
1. Ademhaling  
2. Bewustzijn  
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3. Circulatie  
4. Mobiliteit  
5. Huidskleur  
Hieronder volgt de score:  
Ademhaling  
0 ademstilstand  
1 oppervlakkige ademhaling  
2 normale ademhaling  
Bewustzijn  
0 niet aanspreekbaar  
1 reageert op aanspreken en valt hierna direct in slaap  
2 wakker, is georiënteerd t.o.v. de tijd, de plaats en de omgeving  
Circulatie  
0 de bloeddruk wijkt meer dan 50 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie ( naar 
boven of naar beneden)  
1 de bloeddruk wijkt meer dan 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie ( naar 
boven of naar beneden)  
2 de bloeddruk valt binnen de 20 mmmHg van de systolische waarde van voor de operatie ( naar 
boven of naar beneden)  
Mobiliteit  
0 niet in staat hoofd en extremiteiten op te tillen (restcurarisatie, total spinal)  
1 beweegt 2 - 3 extremiteiten en tilt het hoofd op (spinale/ epidurale/ axillaire anesthesie)  
2 beweegt 4 extremiteiten en tilt het hoofd op ( geen restverslapping, regionaal)  
Huidskleur  
0 cyanose  
1 bleek, gevlekt, icterisch  
2 normaal /rose  
Nazorg  
Niet van toepassing.  
Verslaglegging  
Registratie in PDMS in ieder geval bij binnenkomst en ontslag.  
Bij veranderingen in de toestand van de patiënt moet de Aldrete aangepast worden in PDMS, totdat 
de patiënt voldoet aan de ontslagcriteria.  
Aandachtspunten / complicaties  
Geen.  
Samenhangende documenten  
(Klik Hier voor protocol “Ontslag Recovery, criteria”)  
Aanspreekpersoon  
B.Busser, M.Sijl, recoveryverpleegkundigen  
Beoordelaar(s)  
Harm Lourens, anesthesioloog.  
Datum 
15-01-2014 
 
Titel: Ontslag, van een Recovery patiënt (Recovery) 
Versie: 4 
Autorisator: Sol, Ton   Auteur: Busser, Bianca 
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Doel  
Het ontslaan van een patiënt van de Recovery, omdat bewaking van vitale functies met behulp van 
apparatuur niet meer nodig is.  
Een patiënt wordt van de Recovery ontslagen indien er sprake is van een stabiele situatie en de 
patiënt voldoet aan ontslag criteria van de Recovery.  
Toepassingsgebied  
Onderzoek en behandeling (A)  
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden  
Medische verantwoordelijkheid valt onder de anesthesioloog.  
BIG geregistreerde verpleegkundigen aangevuld met Recoveryroomcare of gelijkwaardige opleiding.  
Indicaties  
Alle patiënten waarbij bewaking van vitale functies niet meer nodig is, als gedefinieerd voor Recovery.  
Patiëntenvoorlichting  
De verpleegkundige geeft informatie over de behandeling.  
Voorbereiding (verloop/werkwijze)  
Benodigdheden  
Plaats op een verpleeg afdeling.  
PDMS – postoperatieve lijst.  
Patiëntendossiers.  
Persoonlijke eigendommen.  
Behandeling/onderzoek (verloop/werkwijze)  
Ontslag gebeurt naar inzicht van de verpleegkundige en volgens de ontslagcriteria van de Recovery, 
indien nodig in overleg met de anesthesioloog.  
(Klik Hier voor protocol “Ontslag Recovery, criteria”)  
Patiënt positioneren in bed conform ingreep en laatste check – up.  
Verpleegafdeling bellen dat de patiënt opgehaald mag worden en icoon afdeling gebeld in 
Metavision aanklikken.  
Patiënt afstrepen op het OK – programma.  
Controleren op aanwezigheid dossiers.  
Postoperatieve lijst controleren op volledigheid, deze toevoegen bij de dossiers.  
Patiënt aangesloten laten tot vertrek en overdracht aan afdelingsverpleegkundige.  
(Klik Hier voor” Overdrachtsprotocol”).  
Patiënt afkoppelen.  
Eventuele persoonlijke eigendommen meegeven aan de afdeling.  
Nazorg  
Zo nodig PCA – lijst of epiduraal – lijst in het bakje voor het APS – team deponeren.  
Aandachtspunten / complicaties  
Geen.  
Samenhangende documenten  
(Klik Hier voor protocol “Postoperatieve zorg van een Recoverypatiënt”)  
(Klik Hier voor protocol “Ontslag Recovery, criteria”)  
Aanspreekpersoon  
B.Busser, M.Sijl, recoveryverpleegkundigen  
Beoordelaar(s)  
Harm Lourens, anesthesioloog.  
Datum 
30-10-2010 
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Bijlage 2 
Ontslag score enquête        
 
Het doel van deze enquête is om een beeld te krijgen hoe wij met zijn alle de Aldrete invullen, 
interpreten en gebruiken. En om kennis te maken met andere ontslag scores. 
Ik wil je vragen om tijdens het invullen van de enquête geen gebruik te maken van je collega’s of het 
ontslag protocol uit Q-Portaal. Op deze manier hoop ik een goed beeld te krijgen hoe wij nu met de 
Aldrete werken.  
Het is geen toets er zijn geen goeie of foute antwoorden, graag invullen zoals je de Aldrete nu ook 
gebruikt. Zo krijg ik de beste resultaten voor mijn verwerkingsopdracht. 
 
Ik begin met een vraag over de Aldrete, daarna volgt een casus, gevolgd door de Aldrete en 2 andere 
ontslag scores die ik wil onderzoeken. 
 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 15 min.  
Alvast heel erg bedankt voor je tijd. 
 
Groeten, 
 
Jennifer Halfmouw-Landman 
 
Hieronder volgt de Aldrete uitgesplitst, ik zou graag willen weten hoe jij elk punt interpreteert. Bv: 
Wanneer geef jij een 1 bij ademhaling is dit met tube in? Of kun je bij jou ook een 2 halen met een 
tube in? 
Schrijf bij elke score de uitleg zoals jij hem gebruikt. 
 
Ademhaling   
0 ………………………………………………………………………………………………. 
1 ………………………………………………………………………………………………. 
2 ………………………………………………………………………………………………. 
Bewustzijn  
0 ………………………………………………………………………………………………. 
1 ………………………………………………………………………………………………. 
2 ………………………………………………………………………………………………. 
Circulatie   
0 ………………………………………………………………………………………………. 
1 ………………………………………………………………………………………………. 
2 ………………………………………………………………………………………………. 
Motoriek   
0 ………………………………………………………………………………………………. 
1 ………………………………………………………………………………………………. 
2 ………………………………………………………………………………………………. 
Huidskleur   
0 ………………………………………………………………………………………………. 
1 ………………………………………………………………………………………………. 
2 ………………………………………………………………………………………………. 
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Casus  
Dhr. Bente, 47 jaar, ASA 3, BMI 30 
Voorgeschiedenis: Hypertensie, Atriumfibrileren, COPD gold 3. 
Preoperatief: bloeddruk 173/85 hartfrequentie 90 irregulair 
Medicatie gebruik: metropolol dag van onderzoek ingenomen, sintrom INR was 1,5 voor de operatie. 
Operatie: Turp, operatie is ongecompliceerd verlopen 
Longschema A: pre- en postoperatief vernevelen, en het geven van en prednisolon schema. 
Na 30 min op de recovery:  
- Spinale anesthesie, blockhoogte bij binnenkomst op T11, nu is de blockhoogte T9 
- Ademt oppervlakkig, hoest matig op, heeft 1 keer verneveld. Saturatie 92% zonder zuurstof 
- Dhr. is goed aanspreekbaar 
- Bloeddruk 99/65 hartfrequentie 75 irregulair.  
- Dhr. Heeft net een ijsje op en is een beetje misselijk.  
- Dhr. Ziet een beetje bleek. 
- Pijnscore 0 
 
Vul nu de verschillende ontslag scores in. Omcirkel jou antwoord. 
 
Ontslag score A (Aldrete, zoals jij de Aldrete gebruikt) 
Ademhaling   0 1 2 
Bewustzijn  0 1 2 
Circulatie  0 1 2 
Motoriek  0 1 2 
Huidskleur  0 1 2 
Totaal score ….. 
 
Ontslag score B 
Spieractiviteit 

0 Geen actieve beweging van de ledematen mogelijk 
1 Kan 2 of 3 ledematen bewegen 
2 Kan alle ledematen bewegen 

 
Ademhaling 

0 Geen spontane ademhaling 
1 Ademt moeizaam, is kortademig 
2 Kan diep zuchten en adequaat ophoesten 

 
Circulatie 

0 Meer dan 50% afwijkend van preoperatief 
1 Bloeddruk tussen 20 en 50% afwijkend van preoperatief 
2 Bloeddruk <20% onder of boven de preoperatieve waarde 

 
Bewustzijn 

0 Niet wekbaar 
1 Alleen wekbaar op aanspreken 
2 Volledig wakker en georiënteerd (naar plaats, tijd en persoon) 

 
Kleur / zuurstofsaturatie 

0 Met extra zuurstof <90% 
1 Met toediening van extra zuurstof saturatie >90% 
2 Saturatie >92% bij kamerlucht 

Totaal score ………. 
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Ontslag score C 
Bewustzijn 

0 De patiënt is volledig wakker 
1 De patiënt reageert bij aanspreken 
2 De patiënt reageert op pijnprikkel 
3 De patiënt slaapt, reageert niet 

 
Ademhaling frequentie 

0 Regelmatig > 10 
1 Snurkende ademhaling frequentie10 tot 30 
2 Ademhaling frequentie < 10 of > 30 
3 Periodes van apneu, patiënt heeft nog obstructie (zoals mayo, larynxmasker, tube) 
 

Saturatie zonder zuurstof toediening 
0 Saturatie > 94% 
1 90% tot 94% 
2 85% tot 90% 
3 < 85% 

 
Systole bloedruk 

0 Systole >100 mmHg 
1 Systole 90mmHg tot 100mmHg 
2 Systole 80 mmHg tot 90 mmHg, of > 220 mmHg 
3 Systole < 80 mmHg 

 
Hartfrequentie per minuut 

0 50 tot 100 
1 100 tot 120 
2 40 tot 50 of 120 tot 130 
3 < 40 of > 130 

 
Pijn 

0 Geen pijn 
1 Lichte pijn, houdbaar 
2 Vervelende pijn, pijnmedicatie gewenst 
3 Zware pijn, onhoudbare pijn 

 
Misselijkheid 

0 Geen misselijk gevoel, niet braken 
1 Licht gevoel van misselijkheid, of braken zonder aanleiding van misselijkheid vooraf 
2 Vervelende misselijkheid, en/of braken 
3 Constante misselijkheid en/of braken 

Totaal score …… 
Vraag 
Ontbreekt er volgens jou nog informatie in de preoperatieve screening, wat jou zou kunnen helpen 
om de patiënt postoperatief goed te kunnen beoordelen? 

� Nee 
� Ja, namelijk ……………………………………………………. 
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Zelf ontslag score samen stellen 
Hieronder volgt nog alle ontslag punten. In de ABC volgorde. Kruis door wat je niet in jou ontslag 
score wilt scoren. Zet een cirkel bij jou belangrijke ontslag scores en vul naar wens onduidelijkheden 
aan.  
Ademhaling 

0 Geen spontane ademhaling 
1 Ademt moeizaam, is kortademig 
2 Kan diep zuchten en adequaat ophoesten 

  
Ademhaling 

0 Ademstilstand 
1 Oppervlakkige ademhaling 
2 Normale ademhaling 

 
Ademhaling frequentie 

0 Regelmatig > 10 
1 Snurkende ademhaling frequentie10 tot 30 
2 Ademhaling frequentie < 10 of > 30 
3 Periodes van apneu, patiënt heeft nog obstructie (zoals mayo, larynxmasker, tube) 

 
Huidskleur 

0 Cyanose 
1 Bleek, gevlekt, icterisch 
2 Normaal / rose 

 
Kleur / zuurstof saturatie 

0 Met extra zuurstof <90% 
1 Met toediening van extra zuurstof saturatie >90% 
2 Saturatie >92% bij kamerlucht 

 
Saturatie zonder zuurstof toediening 

0 Saturatie > 94% 
1 90% tot 94% 
2 85% tot 90% 
3 < 85% 

 
Circulatie 

0 Meer dan 50% afwijkend van preoperatief 
1 Bloeddruk tussen 20 en 50% afwijkend van preoperatief 
2 Bloeddruk <20% onder of boven de preoperatieve waarde 

 
Circulatie 

0 De bloeddruk wijkt meer dan 50 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie 
(naar boven of naar beneden 

1 De bloeddruk wijkt meer dan 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie 
(naar boven of naar beneden 

2 De bloeddruk valt binnen de 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie 
(naar boven of naar beneden 

 
Systole bloeddruk 

0 Systole >100 mmHg 
1 Systole 90mmHg tot 100mmHg 
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2 Systole 80 mmHg tot 90 mmHg, of > 220 mmHg 
3 Systole < 80 mmHg 

 
Hartfrequentie per minuut 

0 50 tot 100 
1 100 tot 120 
2 40 tot 50 of 120 tot 130 
3 < 40 of > 130 

Bewustzijn 
0 Niet wekbaar 
1 Alleen wekbaar op aanspreken 
2 Volledig wakker en georiënteerd (naar plaats, tijd en persoon) 

 
Bewustzijn 

0 Niet aanspreekbaar 
1 Reageert op aanspreken en valt hierna direct in slaap 
2 Wakker, is georiënteerd t.o.v, de plaats en de omgeving 

 
Bewustzijn 

0 De patiënt is volledig wakker 
1 De patiënt reageert bij aanspreken 
2 De patiënt reageert op pijnprikkel 
3 De patiënt slaapt, reageert niet 

 
Spieractiviteit 

0 Geen actieve beweging van de ledematen mogelijk 
1 Kan 2 of 3 ledematen bewegen 
2 Kan alle ledematen bewegen 

 
Mobiliteit 

0 Niet instaat hoofd en extremiteiten op te tillen (restcuraiatie, total spinal) 
1 Beweegt 2-3 extremiteiten en tilt het hoofd op (spinale/ epidurale/ axillaire anesthesie) 
2 Beweegt 4 extremiteiten en tilt het hoofd op (geen restverslapping, regionaal) 

 
Pijn 

0 Geen pijn 
1 Lichte pijn, houdbaar 
2 Vervelende pijn, pijnmedicatie gewenst 
3 Zware pijn, onhoudbare pijn 

 
Misselijkheid 

0 Geen misselijk gevoel, niet braken 
1 Licht gevoel van misselijkheid, of braken zonder aanleiding van misselijkheid vooraf 
2 Vervelende misselijkheid, en/of braken 
3 Constante misselijkheid en/of braken 

Ruimte voor opmerkingen, aantekeningen of vragen……………….. 
Bedankt voor het invullen. 
 
Ingevuld door: …………………………………….(niet verplicht) 
(Mocht ik nog vragen hebben na aanleiding van de ingevulde enquête kan ik jou evt nog bevragen en 
krijg je natuurlijk een eervolle vermelding in mijn verwerkingsopdracht  
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Bijlage 3 
Mail wisselingen 

Mailuitwisseling met Mr. Gartner 
Verzonden 12/10/2015 
Dear Mr. Gartner,  
 
After following your discharge score DASAIM I have a few questions.  
 
Let me introduce myself. My name is Jennifer Halfmouw and I'm a recovery (PACU) nurse student at 
Utrecht University in the Netherlands.  
To complete my education, I'm writing a thesis about the dismissal scores in the PACU. 
By searching for literature and articles I'm trying to find a clear and workable discharge score. I came 
onto your score, the DASAIM, in two articles. 
- John Wiley & Sons Ltd 2014 "Determining Criteria to Assess patient readiness fot disscharge from 
post anesthetic care: an international Delphi study" Journal of Clinical Nursing. 
- Nicole Margaret et 2013 "Post-anesthetic discharge scoring criteria: key findings from a systematic 
review of" international journal of evidence-based health care. 
In both of these articles is described that the DASAIM score has been validated. Both articles refer to 
your article "Recovery at the post anesthetic care unit after breast cancer surgery". 
I would like to know how and when the DASAIM score has been created? unfortunately I can find no 
articles about this myself? 
I think your discharge score is very interesting and I'm currently testing it among my colleagues, at 
the moment we are using the Aldrete score.  
I would also like to explain it to our anesthetists, but I have one important issue.  
How does the DASAIM score takes into account the pre and postoperative differences. For example, if 
a patient preoperatively has the following data, a blood pressure of 140/80, a saturation of 99% and 
a heart rate of 50. This patient comes back with a blood pressure of 95/45, a saturation of 93% and 
a heart rate of 110. When I use the DASAIM score for this patient with these criteria, he would be 
under the dismissal score and should be cleared for discahrge. It is a very big difference 
preoperatively, so I'm wondering how to take that into account when I use the DASAIM score.  
 
I hope you can give me answers to my questions and maybe give me more information about using 
the DASIAM discharge score. I'm looking forward to your reply. 
 
Sincerely, 
Jennifer Halfmouw-Landman 
jhalfland@gmail.com 
Recovery verpleegkundige i.o 
Gelderse Vallei Hospital in Ede. 
 
Antwoord gekregen op 13/10/2015 Bedankje verstuurd 13/10/2015) 
Dear Jennifer,  
The discharge score I used in my work, "recovery at the post anesthetic care unit after breast cancer 
surgery" is designed by DASAIM=DAnish Society of Anesthesia and Intensive Care Medicine. It is a 
tool used in most Danish anesthesiologic departments and PACUs. The score is developed in an 
expert groupe of the society. Unfortunately it has to my knowledge never been probably validated.  
The purpose of my study was i no way a validation of the DASAIM score, but intended to identify the 
need for PACU in uncomplicated breast cancer surgery after introduction of a new multimodal pain 
and PONV concept for this patient group. copy attached.  
The hole purpose of the scoring system is to catch those patients who need special attention befor 
sending them back to the ward. The case you describe will score 3, and thus not be caught by the 

mailto:jhalfland@gmail.com
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scoring system witch shows that the system is problematic. However, a trained PACU Nurse should be 
able to address this patients challenges.  
Your idea to ad a pre and post operative approach to the scoring system seems good and reasonable.  
Good luck with you work  
feel free to contact me again if you have further questions  
Best regards 
  
 

Mailuitwisseling met Denemarken anesthesie 
Verzonden 13/10/2015 
Dear Sir/Madam, 
  
After following your discharge score DASAIM I have a few questions.  
 
Let me introduce myself. My name is Jennifer Halfmouw and I'm a recovery (PACU) nurse student at 
Utrecht University in the Netherlands.  
To complete my education, I'm writing a thesis about the dismissal scores in the PACU. 
By searching for literature and articles I'm trying to find a clear and workable discharge score. I came 
onto your score, the DASAIM, in two articles. 
- John Wiley & Sons Ltd 2014 "Determining Criteria to Assess patient readiness fot disscharge from 
post anesthetic care: an international Delphi study" Journal of Clinical Nursing. 
- Nicole Margaret et 2013 "Post-anesthetic discharge scoring criteria: key findings from a systematic 
review of" international journal of evidence-based health care. 
In both of these articles is described that the DASAIM score has been validated. 
 
I would like to know how and when the DASAIM score has been created? unfortunately I can find no 
articles about this myself? 
I think your discharge score is very interesting and I'm currently testing it among my colleagues, at 
the moment we are using the Aldrete score.  
I’m very curious about the user experience, do you work with this score after every type of 
operation? 
 
I hope you can give me answers to my questions and maybe give me more information about using 
the DASIAM discharge score. I'm looking forward to your reply. 
 
Sincerely, 
Jennifer Halfmouw-Landman 
jhalfland@gmail.com 
Recovery verpleegkundige i.o 
Gelderse Vallei Hospital in Ede. 
 
Antwoord gekregen op 8/11/2015 
Dear Jennifer Halfmouw-Landman,  
 
Thank you for your e-mail. The Dasaim discharge criteria is a pragmatic tool for discharge from the 
PACU that was created by an expert group about 14 yrs ago. The score was mainly created as a 
safety measure for patients that could be discharges from the PACU without being seen by an 
anesthesiologist and to identify those that had to be evaluated by an anesthesiologist before 
discharge. The system has now been used for over 10 yrs in Denmark and the use is widespread. To 
your information the Dasaim discharge criteria are currently being updated but with only few changes 
to include also ambulatory procedures. 
 

mailto:jhalfland@gmail.com
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Best regards 
Dasaims anæstesiudvalg 
Overlæge Anne Tøttrup Klith 
Anæstesiologisk afdeling 
Regionshospitalet Randers  
 
Bedankje verstuurd op 8/11/2015 
Dear Anne Tøttrup Klith, 
 
Thanks for your reply to the Dasaim score. I find it very interesting to hear that the score is currently 
being updated. I would really like to know more about this when the update is complete. Will the 
updated score be published, so I can read about it? 
 
I'm going to submit my thesis to the anesthesiologist at my hospital and will also give him the advice 
to follow the recovery Dasaim score. If it won’t be too much trouble, I would really like to hear from 
you when the score has been updated. 
 
Sincerely, 
 
Jennifer Halfmouw-Landman 
jhalfland@gmail.com 
Recovery verpleegkundige i.o 
Gelderse Vallei Hospital in Ede. 
 
 

Mail uitwisseling met M. Street 
Verzonden 20/10/2015 
Dear M. Street; N. Phillips, 
 
Let me introduce myself. My name is Jennifer Halfmouw and I'm a recovery (PACU) nurse student at 
Utrecht University in the Netherlands.  
To complete my education, I'm writing a thesis about the dismissal scores in the PACU. 
By searching for literature and articles I'm trying to find a clear and workable discharge score. 
 
I've read articles about the PACT: 
- Poat-anaethetic discharge scoring criteria: key findings from a sytematic review 
- Minimising post-operative risk using a Post-Anaesthetic Care Tool (PACT): protocol for a prospective 
observational study and cost-effectiveness analysis. 
In these studies I cannot figure out how this scoring system works. I'm very curious about the PACT 
itself. 
Could you give me more information about what the PACT looks like?  
In my own research among my colleagues in the hospital where I work, I have found similar findings 
for important discharge criteria. I also found out that the tool we are using at the moment, the 
Aldrete, is unclear at some points and different scores are given for the same patient.  
 
I hope you can give me answers to my questions and maybe give me more information about using 
the PACT discharge score.  I'm looking forward to your reply. 
 
Sincerely, 
 
Jennifer Halfmouw-Landman 
jhalfland@gmail.com 

mailto:jhalfland@gmail.com
mailto:jhalfland@gmail.com
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Recovery verpleegkundige i.o 
Gelderse Vallei Hospital in Ede. 
 
Antwoord gekregen op 5/11/2015 
Dear Jennifer, 
 
Thank you for your email and interest in our program of research relating to assessing patient 
readiness for discharge from the Post-anaesthetic Care unit. 
 
Your query is very timely, as we have recently completed a three year study to evaluate the 
implementation of new nursing documentation in recovery, including an assessment of the patient 
prior to discharge to the ward or day procedure unit. 
 
 The first presentation of the results was at the ISQua conference in October in Doha. I have 
attached the abstract and also a pdf of the powerpoint presentation. This has author notes embedded 
as comments. This also includes a pdf of the section of the documentation that relates specifically to 
assessing the patient for discharge (yellow section).Please do not send the pdf of the powerpoint 
onto anyone else without permission, as I am currently writing this up for publication. In the 
meantime, you will be able to cite this work as: 
 
Street M, Phillips NM, Kent B. Minimising post-operative risk through use of a Post-Anaesthetic Care 
Tool (PACT). ISQua, Doha, Qatar, October 2015. 
 
PACT is not a scoring system in the way that other discharge scoring systems have been developed. 
Rather the whole documentation was changed to align with current practice for using colour coding to 
identify clinical deterioration through observation of vital signs and other parameters. 
 
 After my presentation in Doha, I met with a surgeon from the Netherlands, Dr Marion Van der Kolk, 
from Radboud University Medical Center, who was very interested in this work too. I am not sure 
where your institution is in relation to Dr Van der Kolk. 
 
 I hope the attached documents explain this sufficiently, but if after reading through you have further 
queries, please do not hesitate to contact me. 
 
Kind regards, 
Maryann Street 
 
Dr Maryann Street BSc(Hons), PhD, FISQua 
Senior Research Fellow 
Eastern Health – Deakin University  
Nursing and Midwifery Research Centre 
 
Bedankje verzonden op 8/11/2015 
Dear M. Street; N. Phillips, 
 
Thank you very much for sending the presentation and the introduction of your article. I will treat it 
with confidence. It was very interesting to read and I’m looking forward to reading your conclusions. 
 
For now, I have enough information to complete my thesis. I will most certainly advice my hospital to 
follow your research and I’m looking forward to the response from the anesthesiologist at my work. 
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I would very much like to hear from you when you have published your conclusions. I wish you good 
luck with your research. 
 
Thanks for all your help. 
 
Sincerely, 
 
Jennifer Halfmouw-Landman 
jhalfland@gmail.com 
Recovery verpleegkundige i.o 
Gelderse Vallei Hospital in Ede. 
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Bijlage 4 
Ontslag scores. 
1. De PAR score 
2. De Aldrete score 
3. De DASAIM score 
4. De PADDS score 
5. De Fast track tool 
6. De Dicharge criteria tool van Brown et al. 
 
1 De PAR score 
A) Spieractiviteit 
2: kan alle ledematen bewegen 
1: kan twee of drie ledematen bewegen 
0: geen actieve beweging van de ledematen mogelijk 
B) Ademhaling 
2: kan diep zichten en adequaat op hoesten 
1: ademt moeizaam, is kortademig 
0: geen spontane ademhaling 
C) Circulatie 
2: bloeddruk < 20% onder of boven de preoperatieve waarde 
1: bloeddruk tussen 20 en 50% afwijkend van preoperatief 
0: meer dan 50% afwijkend van preoperatief 
D) Bewustzijn 
2: volledig wakker en georiënteerd (naar plaats, tijd en persoon) 
1: alleen wekbaar op aanspreken 
0: niet wekbaar 
E) Kleur / zuurstofsaturatie 
2: saturatie > 92% bij kamerlucht 
1: met toediening van extra zuurstof saturatie > 90% 
0: met extra zuurstof saturatie < 90% 
Een patiënt met een score van 9 of 10 is voldoende hersteld om van de verkoeverkamer terug naar 
de afdeling te 
gaan. 
(Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie, 2007) 
 
2. De Aldrete score 

Ademhaling 
  0 ademstilstand 

 1 oppervlakkige ademhaling 

 2 normale ademhaling 

Bewustzijn 
0 niet aanspreekbaar 

 1 reageert op aanspreken en valt hierna direct in slaap 

 2 wakker, is georiënteerd t.o.v. de tijd, de plaats en de omgeving 

Circulatie 
 0 de bloeddruk wijkt meer dan 50 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie ( 
naar boven of naar beneden) 

 1 de bloeddruk wijkt meer dan 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie ( 
naar boven of naar beneden) 
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 2 de bloeddruk valt binnen de 20 mmmHg van de systolische waarde van voor de operatie ( 
naar boven of naar beneden) 

Mobiliteit 
0 niet in staat hoofd en extremiteiten op te tillen (restcurarisatie, total spinal) 

1 beweegt 2 - 3 extremiteiten en tilt het hoofd op (spinale/ epidurale/ axillaire anesthesie) 

2 beweegt 4 extremiteiten en tilt het hoofd op ( geen restverslapping, regionaal) 

Huidskleur 
0 cyanose 

1 bleek, gevlekt, icterisch 

2 normaal /rose 
(Lourens, 2014) 
 
3. DASAIM score 

 

 
(Gärtner, Callesen, Kroman, & Kehlet, 2009) 
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4. De PADDS score 

 
(Phillips N. , Street, Kent, Haesler, & Cadeddu, 2013) 
 
5. De Fast track tool 

 
(Phillips N. , Street, Kent, Haesler, & Cadeddu, 2013) 
 
6. De Dicharge criteria tool van Brown et al. 
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(Phillips N. , Street, Kent, Haesler, & Cadeddu, 2013) 
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(Phillips N. , Street, Kent, Haesler, & Cadeddu, 2013)  
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Bijlage 5 
Fig 5.1 

 (Aldrete J. , 1994) 
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Fig. 5.2 

 
 (Aldrete J. , The Post-Anesthesia Recovery Score Revisited, 1995) 
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Bijlage 6 
Resultaten enquête ontslag score 
Deel 1 
6.1 Aldrete invullen 
Ademhaling       Gekozen door aantal recovery verpleegkundige 
0 Ademstilstand     7  

Geen AH of beademde patiënt    9  

Patiënt heeft tube of laxmasker in   5  

Patiënt ademt niet zelfstandig    3  

Patiënt aan de beademing    3  

Saturatie <92%      1      

Apneu       1 

>3 L O2      1 

Geïntubeerd zonder zelfs ah    1 

Volledig overgenomen AH    1      
 
1 Oppervlakkige ademhaling   2  

Oppervlakkige ah of lm/tube nog in   3  
Patiënt ademt niet goed door,  
lage saturatie ondanks zuurstof toediening  3  

Zelfstandig + O2     3  

Met behulp van masker/watersset+zuurstof  1  

Saturatie 92-96%     1 

Kortademigheid      1 
Nog aansporing behoeftig, 02 ondersteuning,  
niet optimaal      4  

Met tube of larynxmasker in, veel O2.   6  

Larynxmasker      1 

Oppervlakkige ademhaling,  

Als de patiënt na algehele binnenkomt en slaapt 1 

Beademing/ O2 toediening, benauwdheid  1    
 
2 Normale ademhaling     7  

Zelfstandig ademen met max 3 L O2   5  
Patiënt ademt goed,  
goede saturatie 95% - 100% met of zonder O2  5  

Geen ondersteuning <97%    1 

Adequate ah      1   

Zelfstandig zonder O2     4  

Rustige AH saturatie 95%    2  

Saturatie 97-100 %     1 

Ook bij lm +rube bij spontane ademen   1      
            
Bewustzijn     Gekozen door aantal recovery verpleegkundige  
0 Niet aanspreekbaar     9  

Niet wekbaar of gesedeerd    2  

Niet wekbaar, ook niet met (pijn) prikkels  1 
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Niet wekbaar/ geen reactie    7      

Beademde patient     3  

Slaapt moeilijk of niet wekbaar    5     
   
1 Reageert op aanspreken en  
valt hierna direct in slaap     14  

Wekbaar maar niet adequaat    2  

Reageert op prikkels, maar slaapt vast   2  

Diep gesedeerd na ok, reageert niet op prikkels  1 

Prikkels nodig bij aanspreken, verwardheid  1  

Wekbaar      1 
Reageert op aanspreken, 
moet flink aangespoord worden    1 

Wekbaar maar niet georiënteerd   2  

Slaperig wel aanspreekbaar    1  

Slaperig/ wel wekbaar bij aansporen sat >93%  1 

Aanspreekbaar      1 
 
2 Wakker, is georiënteerd t.o.v, 
 de plaats en de omgeving     21  

Wakker, maar kan nog wel slaperig zijn   2  

Normale reactie vermogen van patiënt   1 

Wakker       1    

Spontaan wakker          
      
Circulatie     Gekozen door aantal recovery verpleegkundige 
0 De bloeddruk wijkt meer dan 50 mmHg af van de systolische waarde van voor de 
operatie (naar boven of naar beneden    9  

Bijvoorbeeld RR normaal 150/70 nu RR 80/50  1 

Overleden      1 

Reanimatie      1 

50% van preoperatief     2  
RR en P wijken veel of van wat wenselijk is en  
ingrijpen is noodzakelijk voor deze patiënt  1     

Volledige ondersteuning nodig om rr op peil te houden 1     

Instabiele rr+hf kan hoog of laag zijn tov  

Uitgangswaarde     1  

Geen output      3  

Onstabiel of RR <80 systole    1  

Hypo-hypertensief     1 

Geen circulatie      1 

Zeer lage RR (systole <70)    1 

Mean<50 en systole <70    1 

Niks ingevuld      1  

Meer dan 20mmHg onder uitgangswaarde patiënt 1 

RR systole <80      1 
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1 De bloeddruk wijkt meer dan 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de 
operatie (naar boven of naar beneden    9  

Bijvoorbeeld RR 150/70 nu RR 100/60   1 

Hypo-hypertensief     1 

Afwijkend +- 20%     6  

Lichte afwijkende waarden t.o.v. uitgangswaarde 1 

RR en P wijken licht of van wat wenselijk is  1 

Waardes wijken fors af van uitgangwaarden of inotropie 1     

Afwijkende RR/P meer baz(annet)   1 

Systole 80-100, niet stabiel    1 

Trage HF, patiënt voelt zich niet lekker   1 

Geen afwijking t.o.v. uitgangswaarde   1 

Systole 75-90      2    

Tot 20mmHG onder uitgangswaarde patiënt  1 

RR systole 100      1 
 
2 De bloeddruk valt binnen de 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de 
operatie (naar boven of naar beneden  10  

Tensie die past bij patiënt zie pre op   9  

Stabiele tensie of systole >100    1 

Goede temperatuur     1 

Bij goede RR systole >90    1 
RR en p vallen binnen de normaalwaarde  
voor deze patiënt     1 

RR systole > 100     1     

Stabiele RR      1 

Normale RR+HF     1 

(punt 1 en 2 afhankelijk van spinale anesthesie)  1     
  
Motoriek     Gekozen door aantal verpleegkundige  
0 Niet instaat hoofd en extremiteiten op te tillen  
(restcuraiatie, total spinal)    5  

Beweegt minder dan 2 ledematen   1 

Verslapte patient aan de beademing   8  

Geen spierspanning     3  

Bij beademing of larynxmasker    2  

Geen beweging van ledematen mogelijk   3   

Beweegt niets, in diepe slaap    1 

Geen spontane bewegingen    2  

Totaal spinaal of beademde patiënt   1 

Beweegt niet      1 

Geen motorriek      1 
     
1 Beweegt 2-3 extremiteiten en tilt het hoofd op  
(spinale/ epidurale/ axillaire anesthesie)   7  
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Patiënt kan armen of benen bewegen   1 

Patiënt met blokkade, spinale anesthesie  13  

Beweegt 1 of 2 arm/been niet rest wel   1 

Kan benen niet bewegen    1 

Plexus 1 extremiteit verdoofd    1 

Spontane bewegingen van 3 ledematen   1 

Spinaal armen wel benen niet    1 
Patiënt wordt wakker beweegt iets of bij  
spinaal armen of benen bewegen   1     
   
2 Beweegt 4 extremiteiten en tilt het hoofd op   
(geen restverslapping, regionaal)   17  

Beweegt meer dan 3 ledematen    1 

Spontane bewegingen van alle ledematen  3  

Volledige eigen motoriek    1     

Normale spiertonus     1 

Onveranderd aan situatie voor ingreep   2  

Normale beweging mogelijk    1 

Alles bewegen      1     
          
Huidskleur            
0 Cyanose      9  

Blauw       3  

Grauw, blauw      2  

Geen circulatie      1 

Bleek       1 

Grauw       1 

Extreem bleek, blauw, paars    1 

Niks ingevuld      1 

Gevekt       1 

Zeer bleek, grauw/blauw    1 

Overleden      1 

Grijs, paars, groen     1 

Wit       2   

Weet niet      1 

Zelden of nooit      1 

Zeer bleek ondanks 02     1 

Extreem bleek cyanoisch    1 
     
1 Bleek, gevlekt, icterisch    9  

Bleek of juist heel rood     2  

Bleek voelt zich niet lekker    1 

Tussen 0 en 2 in     1 

Bleek grauw 02 toediening    1 
De patiënt heeft een onnatuurlijke dws  
Rood/wit/blauw waarop actie noodzakelijk is.  1     
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Extreem wit      1 

Bleker dan verwacht     1 

Bleek       5  

Bleek en blauw bleek - lage rr    1 

Bleek klam      1 

Bleek grauw of geel     1     
   
2 Normaal / rose     23  
Normale huidskleur wat voor patiënt normaal is  2  

Roze - op de sat - passen bij asa classificatie!  1     

Onveranderd uitgangsiuatie (soms navraag OK/holding) 1 
 
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deel 2 
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6.2.1 Ontslag score Aldrete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.2 Ontslag score PAR 

Ontslag score A
Ademhaling
0 Ademstilstand
1 Oppervlakkige ademhaling 24
2 Normale ademhaling 3

Bewustzijn
0 Niet aanspreekbaar 2
1 Reageert op aanspreken en valt hierna direct in slaap 2
2 Wakker, is georiënteerd t.o.v, de plaats en de omgeving 23

Circulatie
0 De bloeddruk wijkt meer dan 50 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie (naar boven of naar beneden 5
1 De bloeddruk wijkt meer dan 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie (naar boven of naar beneden 22
2 De bloeddruk valt binnen de 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie (naar boven of naar beneden

Motoriek
0 Niet instaat hoofd en extremiteiten op te tillen (restcuraiatie, total spinal) 1
1 Beweegt 2-3 extremiteiten en tilt het hoofd op (spinale/ epidurale/ axillaire anesthesie) 26
2 Beweegt 4 extremiteiten en tilt het hoofd op (geen restverslapping, regionaal)

Huidskleur
0 Cyanose
1 Bleek, gevlekt, icterisch 25
2 Normaal / rose 2

totaal score
0
1
2
3
4 3
5 6
6 13
7 5
8
9

10
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6.2.3 Ontslag score DASAIM 

Ontslag score B
Spieractiviteit
0 Geen actieve beweging van de ledematen mogelijk 1
1 Kan 2 of 3 ledematen bewegen 25
2 Kan alle ledematen bewegen

Ademhaling
0 Geen spontane ademhaling
1 Ademt moeizaam, is kortademig 26
2 Kan diep zuchten en adequaat ophoesten

Circulatie
0 Meer dan 50% afwijkend van preoperatief 6
1 Bloeddruk tussen 20 en 50% afwijkend van preoperatief 20
2 Bloeddruk <20% onder of boven de preoperatieve waarde

Bewustzijn
0 Niet wekbaar
1 Alleen wekbaar op aanspreken
2 Volledig wakker en georiënteerd (naar plaats, tijd en persoon) 26

Kleur / zuurstofsaturatie
0 Met extra zuurstof <90%
1 Met toediening van extra zuurstof saturatie >90% 9
2 Saturatie >92% bij kamerlucht 18

totaal score
4
5 4
6 8
7 14
8
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Deel 3  

Ontslag score C
Bewustzijn
0 De patiënt is volledig wakker 24
1 De patiënt reageert bij aanspreken 2
2 De patiënt reageert op pijnprikkel
3 De patiënt slaapt, reageert niet

Ademhaling frequentie 9
0 Regelmatig > 10 11
1 Snurkende ademhaling frequentie10 tot 30 2
2 Ademhaling frequentie < 10 of > 30 4
3 Periode’s van apneu, patiënt heeft nog obstructie (zoals mayo, larixmasker, tube)

Saturatie zonder zuurstof toediening
0    > 94% 1
1    90% tot 94% 25
2     85% tot 90%
3     < 85%

Systole bloedruk
0  Systole >100 mmHg 1
1  Systole 90mmHg tot 100mmHg 25
2 Systole 80 mmHg tot 90 mmHg, of > 220 mmHg
3 Systole < 80 mmHg

Hartfrequentie per minuut
0    50 tot 100 26
1    100 tot 120
2     40 tot 50 of 120 tot 130
3     < 40 of > 130

Pijn
0 Geen pijn 26
1  Lichte pijn, houdbaar
2  Vervelende pijn, pijnmedicatie gewenst
3  Zware pijn, onhoudbare pijn

Misselijkheid
0  Geen misselijk gevoel, niet braken
1  Licht gevoel van misselijkheid, of braken zonder aanleiding van misselijkheid vooraf 25
2  Vervelende misselijkheid, en/of braken 1
3  Constante misselijkheid en/of braken

Totaal score of +1 omdat ze de AH fq niet weten
1
2 2 1
3 16 2
4 5 1
5 4
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6.3 Zelf ontslag score samenstellen. 
Gekozen door aantal recovery verpleegkundige 

Ontslag score Aldrete (A)  Gekozen Doorgestreept     
Ademhaling    10  10  
0 Ademstilstand 
1 Oppervlakkige ademhaling 
2 Normale ademhaling 
Opmerkingen: 

o Ademstilstand mag wel weg   
o Punt 0 vervangen door geen spontane ademhaling   
o Punt 2 wel score (3x geschreven door recovery VERPLEEGKUNDIGE)    
o Wat is normaal?     
o Punt 1 wel     

        
Bewustzijn    12  8  
0 Niet aanspreekbaar        
1 Reageert op aanspreken en valt hierna direct in slaap    
2 Wakker, is georiënteerd t.o.v. de plaats en de omgeving 
Opmerkingen: 

o Punt 0 en 1 behouden   
o Wat is verschil tussen plaats en omgeving   
o Punt 0 weglaten  
o Samenvoegen met score B bewustzijn     

 
Circulatie    10  11    
0 De bloeddruk wijkt meer dan 50 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie (naar 
boven of naar beneden        
1 De bloeddruk wijkt meer dan 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie (naar 
boven of naar beneden        
2 De bloeddruk valt binnen de 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie (naar 
boven of naar beneden  
Opmerkingen 
punt 2 wel score  
neem de mean      
        
Mobiliteit    12  7     
0 Niet instaat hoofd en extremiteiten op te tillen (restcuraiatie, total spinal)    
1 Beweegt 2-3 extremiteiten en tilt het hoofd op (spinale/ epidurale/ axillaire anesthesie)  
2 Beweegt 4 extremiteiten en tilt het hoofd op (geen restverslapping, regionaal)   
Opmerkingen: 

o Spieractieviteit en mobiliteit vind ik dubbel zou je mi kunnen combineren 
o Punt 0 weglaten      

        
Huidskleur    19  1      
0 Cyanose        
1 Bleek, gevlekt, icterisch        
2 Normaal / rose        
Opmerkingen: 

o Punt 0 niet       
o Gevlekt?      

 
Ontslag score PAR (B)  Gekozen Doorgestreept  
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Spieractiviteit    12  8  
0 Geen actieve beweging van de ledematen mogelijk       
1 Kan 2 of 3 ledematen bewegen        
2  Kan alle ledematen bewegen        
Opmerkingen: 

o Spieractiviteit/ mobiliteit   
o Punt 0 weglaten 

        
Ademhaling    16  3  
0  Geen spontane ademhaling      
1  Ademt moeizaam, is kortademig        
2 Kan diep zuchten en adequaat ophoesten  
Opmerkingen: 

o Toevoeging punt 1, ademfrequentie afwijkend     
o Bij punt 2 normale ah toevoegen  
o Punt 2 wel score 
o Punt 1 wel score 2 x geschreven   

      
Circulatie    8  10   
0 Meer dan 50% afwijkend van preoperatief     
1 Bloeddruk tussen 20 en 50% afwijkend van preoperatief    
2 Bloeddruk <20% onder of boven de preoperatieve waarde      
Opmerkingen: 

o % eruit halen  
o Niet in % maar in mmHg 
o Effect van opiaten en anesthetica+ andere anelgetica mis ik hierin   
o En ook Pols  
o Wat is preoperatief op poli of start operatie?  

        
Bewustzijn    11  9  
0 Niet wekbaar        
1 Alleen wekbaar op aanspreken       
2 Volledig wakker en georiënteerd (naar plaats, tijd en persoon)      
Opmerkingen: 

o Punt 0 weg samen voegen met score A   
o Punt 0 weg laten 
o Samenvoegen met score A bewustzijn  

  
Kleur / zuurstofsaturatie  13  9      
0 Met extra zuurstof <90%        
1  Met toediening van extra zuurstof saturatie >90%     
2 Saturatie >92% bij kamerlucht    
Opmerkingen: 

o Kleur weglaten, zegt niks over de kleur en hoeft ook niet   
o 96% bij kamerlucht   
o Punt 0 niet       
o 90% in 93% veranderen      
o Punt 1 zou ik wel score    
o Met zuurstof zou ik hoger dan 90% willen score   

  
Ontslag score DASAIM (C)  Gekozen Doorgestreept     
Bewustzijn    11  11      
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0 De patiënt is volledig wakker        
1 De patiënt reageert bij aanspreken    
2 De patiënt reageert op pijnprikkel 
3 De patiënt slaapt, reageert niet    
Opmerkingen: 

o Punt 2 weglaten    
o Punt 0 en 1 wel score 
o Ik mis hier of iemand adequaat reageert, verder goede score     
o GCS?     

  
Ademhaling frequentie  6  15      
0 Regelmatig > 10    
1 Snurkende ademhaling frequentie10 tot 30    
2 Ademhaling frequentie < 10 of > 30       
3 Periode’s van apneu, patiënt heeft nog obstructie (zoals mayo, larixmasker, tube)   
Opmerkingen: 

o Punt 1 en 3 zijn aan elkaar verwant.     
o Punt 0 zou ik score (2x geschreven door recovery VERPLEEGKUNDIGE) 
o Punt 2 zou ik wel willen score (2x geschreven door recovery VERPLEEGKUNDIGE) 
o Punt 3, obstructive of mayo, larynx, tube 
o Toevoeging punt 2, of oppervlakkige ademhaling     

 
Saturatie zonder zuurstof toediening 8  11     
0    > 94%       
1    90% tot 94%      
2     85% tot 90%        
3     < 85%   
Opmerkingen:     

o Hoe zit het met copd/longpatienten/ rokers?  
o Punt 0 zou ik score 2x geschreven 
o Punt 2 en 3 lijkt mij niet redelijk  
o Punt 2 weg, punt 3 sat <90% 
o Lastige score omdat je altijd o2 geeft en dit dan niet kan score  
o Goede benadering 

   
Systole bloedruk    7  12     
0  Systole >100 mmHg        
1  Systole 90mmHg tot 100mmHg        
2 Systole 80 mmHg tot 90 mmHg, of > 220 mmHg      
3 Systole < 80 mmHg        
Opmerkingen: 

o Afhankelijk van pre op      
 
Hartfrequentie per minuut   8  9     
0    50 tot 100        
1    100 tot 120     
2     40 tot 50 of 120 tot 130       
3     < 40 of > 130   
Opmerkingen:      

o Ik zou 40-130 als normaal zien   
o Schildklierproblemen waardoor hoge HF 
o Moeilijk te interperteren, per patient verschillend, sporter, koorts   
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o Irregulair score?  
o Afhankelijk van pre op 3x geschreven  
o Deze score samenvoegen met RR 
o Gebruik beta blokkers 

 
Pijn      16  5     
0 Geen pijn    
1  Lichte pijn, houdbaar    
2  Vervelende pijn, pijnmedicatie gewenst    
3  Zware pijn, onhoudbare pijn  
Opmerkingen:      

o De vas is er al (5x geschreven door recovery VERPLEEGKUNDIGE)5x geschreven  
o Pijn is ook verschillend te interpreteren, niet helemaal duidelijk   
o Lijkt mij een concrete vraagstelling voor patiënt beter dan een cijfer geven   
o Punt 0 en 1 score   
o Punt 1 houdbare pijn, wens geen pijnmedicatie dus lichte pijn vervangen door<--  
o Denk dat een cijfer wel moet, wegens beleid of misschien combinatie   
o Punt 2 vervelende weglaten en dan pijn, waarbij pijnmedicatie gewenst is.   
o Pijnscore verwerken 
o Pijnscore ziekenhuis breed 0 tot 10 aanhouden om verwarring te voorkomen   

   
Misselijkheid     8  11     
0  Geen misselijk gevoel, niet braken        
1  Licht gevoel van misselijkheid, of braken zonder aanleiding van misselijkheid vooraf  
2  Vervelende misselijkheid, en/of braken        
3  Constante misselijkheid en/of braken  
Opmerkingen: 

o Punt 0 en 1 score   
o Punt 1 is vaag?   
o Punt 1 na het woord  
o Braken de rest weghalen, punt 2, medicatie nodig toevoegen, punt 3 weglaten.   
o Ontslag score?       
o Misselijkheid vind ik geen ontslagcriteria, heel vervelend voor de patiënt maar als alles 

gegeven is kan patiënt m.i. gewoon naar de afdeling 6x geschreven 
       
De PRScore 
Ademhaling 

0 Geen spontane ademhaling, of patiënt ademt met tube, larynxmasker nog in 
1 Ademt moeizaam, is kortademig, AH frequentie afwijkend <12 of >20 
2 Kan diep door zuchten en adequaat ophoesten, normale AH frequentie 12-20  

  
Huidskleur 

0 Cyanose 
1 Bleek, gevlekt, icterisch, rood,  
2 Normale huidskleur voor de patiënt, getint, bruin of roze 

 
Kleur / zuurstof saturatie 

0 Met extra zuurstof <93% 
1 Met toediening van extra zuurstof saturatie >93% 
2 Saturatie >96% bij kamerlucht, of maximaal 2L O2 toediening (bij preoperatief Saturatie 

<95% saturatie tot 93% accepteren met zuurstof toediening) 
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Circulatie 
0 De bloeddruk wijkt meer dan 50 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie 

(naar boven of naar beneden), Of patiënt krijgt nog bloeddruk ondersteunende medicatie. 
1 De bloeddruk wijkt meer dan 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie 

(naar boven of naar beneden) 
2 De bloeddruk valt binnen de 20 mmHg af van de systolische waarde van voor de operatie 

(naar boven of naar beneden) 
 
Bewustzijn 

0 Niet aanspreekbaar, of ligt aan beademing 
1 Reageert op aanspreken en valt hierna direct in slaap 
2 Wakker, is georiënteerd (naar plaats, tijd, persoon) of vergelijkbaar als voor de operatie 

 
Mobiliteit 

0 Niet instaat hoofd en extremiteiten op te tillen (restcuraiatie, total spinal) 
1 Beweegt 2-3 extremiteiten en tilt het hoofd op (spinale/ epidurale/ axillaire anesthesie/been 

block) 
2 Beweegt 4 extremiteiten en tilt het hoofd op (geen restverslapping, of lokaal anesthesie) 

 
Pijn 

0 Zware pijn, onhoudbare pijn, actieve pijnmedicatie gewenst (score 7-10) 
1 Vervelende pijn, pijnmedicatie gewenst (score 4-6) 
2 Geen pijn, lichte pijn en houdbare pijn patiënt wens geen pijn medicatie (score 0-3) 

(naast het vragen naar de pijn, kan er nog een pijnscore worden ingevuld dit om te kunnen 
monitoren of de pijn afneemt of toeneemt.) 
 
Totaal score 14.  
Patiënt moet bij het verlaten van de Recovery een score hebben van 13 of hoger. Bij patiënten die 
spinaal anesthesie hebben gehad mag de score 12 of hoger zijn.  
NB: de reden van 12 is omdat bij een spinaal anesthesie naast een verstoorde motoriek ook het 
sympaticuseffect (wat het langst blijft bestaan) op de circulatie een lagere bloeddruk kan veroorzaken 
dan normaal en deze score is geen belemmering voor ontslag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7 
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ABCDE methode 

 
 (nursing.nl, 2015) 
 
EWS 

 
 (VMS zorg, 2015) 
 


