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Voorwoord  

Deze scriptie is geschreven naar aanleiding van onze opleiding tot anesthesiemedewerker aan de Hogeschool 
van Arnhem en Nijmegen. Hierbij is onderzoek verricht naar het effect van de consumptie van waterijsjes op de 
patiëntentevredenheid tijdens de postoperatieve fase binnen de recovery van het VieCuri Medisch Centrum. 
Tijdens onze werkzaamheden, als leerling anesthesiemedewerker zagen wij regelmatig patiënten die vertelden 
misselijk te zijn, een droge mond, vieze smaak en/of een pijnlijke keel te hebben. In een aantal ziekenhuizen 
worden postoperatief waterijsjes verstrekt, waarbij de ervaringen van de patiënten positief worden bevonden. 
Naar het werkelijke effect is nooit onderzoek verricht. Het leek ons interessant en uitdagend om als eerste in 
Nederland hiernaar onderzoek te verrichten.  
 
Wij willen graag iedereen bedanken voor hun medewerking bij het verkrijgen van de benodigde 
informatiegegevens en budget. In het bijzonder willen wij onze praktijkcoördinator Henk van Leeuwen en onze 
scriptiecoördinator Roger Hendriks bedanken voor alle feedback en goede begeleiding. Tenslotte willen wij 
Loes Janssen (Medisch Wetenschappelijk onderzoeker) bedanken voor alle hulp bij het verwerken van de 
onderzoeksresultaten. 
 
Veel leesplezier! 
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Samenvatting 

Het zorgstelsel richt zich steeds meer op de patiënttevredenheid, waarbij zorgverzekeraars een steeds grotere 
sleutelpositie in het financieren van de zorg krijgen. Deze zorgverzekeraars kijken voornamelijk naar de 
kwaliteit van zorg en naar de patiënttevredenheid. Dit wil zeggen dat ziekenhuizen hierin moeten uitblinken 
om zich zo te kunnen onderscheiden van andere ziekenhuizen. Patiënttevredenheid staat hoog in het vaandel 
bij VieCuri, wat wil zeggen dat het ziekenhuis er alles aan zal doen om dit te verbeteren. In een aantal andere 
ziekenhuizen worden waterijsjes postoperatief aangeboden, waarbij de ervaringen van de patiënten positief 
worden bevonden door recoveryverpleegkundigen. Omdat het effect van de waterijsjes postoperatief nooit 
onderzocht is, is dit een reden om hier onderzoek naar te doen.  
 
De volgende vraag in deze scriptie staat centraal: Wat is het effect van de consumptie van waterijsjes op de 
patiënttevredenheid tijdens de postoperatieve fase binnen de recovery van VieCuri Medisch Centrum? Om 
deze vraag te beantwoorden is door middel van een enquête de patiënttevredenheid onderzocht in het 
postoperatieve traject op de recovery.  
 
In hoofdstuk 1 wordt de kwaliteit van zorg beschreven. Hierbij komen Kwaliteitswet Zorginstellingen, Inspectie 
gezondheidszorg, de wet Beroepen individuele gezondheidszorg en het Nederlandse instituut voor Accreditatie 
in de zorg aan bod. De definitie patiëntveiligheid wordt nader toegelicht waaronder 
veiligheidsmanagementsysteem en Veilig Incident Melden vallen. Verder wordt de definitie 
patiënttevredenheid toegelicht en zullen enkele meetmethoden beschreven worden. Ook wordt de 
hygiënecode voor zorginstellingen beschreven. 
 
In hoofdstuk 2 worden begrippen betreft anesthesiologische zorg beschreven. Hierbij komen het 
perioperatieve proces, soorten operaties, anesthesiologie, complicaties, analgetisch effect van koude therapie 
en ijsjes postoperatief in vergelijkbare ziekenhuizen aan bod.  
 
In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie in VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg beschreven. Hierbij 
komen de organisatie, kwantitatieve gegevens en de visie en missie van VieCuri aan bod. Verder wordt de 
organisatie en de kwantitatieve gegevens van het operatiekamercomplex beschreven. De kwaliteit in VieCuri, 
waaronder patiënttevredenheid en patiëntveiligheid wordt nader toegelicht.   
 
In hoofdstuk 4 wordt het doel van het onderzoek, de gehanteerde onderzoeksmethode, de 
onderzoekspopulatie en de werkwijze beschreven. Verder wordt er een toelichting gegeven op de 
enquêtevragen en op de verwerking en analyse. De resultaten worden vervolgens systematisch weergegeven 
in grafieken. 
 
Onderstaand wordt de eindconclusie van het onderzoek en het antwoord op de vraagstelling in deze scriptie 
besproken: Tijdens de postoperatieve fase binnen de recovery hebben waterijsjes een positief effect op droge 
mond, vieze smaak en dorst. Dit lijkt ook het geval te zijn voor misselijkheid en honger, echter is dit niet 
significant. Het waterijsje heeft voor een aantal patiënten een verbeterend effect en voor een aantal patiënten 
een verslechterend effect ten aanzien van pijnklachten van de mond- en keelholte. Echter is het aantal 
patiënten dat is verbeterd groter dan het aantal patiënten dat is verslechterd. 97% van de patiënten wil na een 
volgende operatie weer een waterijsje.  
 
Conclusie: waterijsjes hebben een positief effect op de patiënttevredenheid.  
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Inleiding 

Het onderwerp van deze scriptie is: Mmmh… waterijsjes na de de OK ofwel postoperatief waterijsjes in het 
VieCuri Medisch Centrum (VieCuri). We kwamen op dit onderwerp door een artikel over postoperatief 
waterijsjes. (Rode Kruis Ziekenhuis, 2013) Bovendien zagen we tijdens onze recovery stage regelmatig 
patiënten die vertelden misselijk te zijn na een operatie. Dit kan veroorzaakt worden door de honger, het lange 
nuchter zijn, medicijn gebruik of de ingreep zelf. Verder geven zij vaak aan een droge mond, vieze smaak en 
een pijnlijke keel te hebben. Na het lezen van het artikel over de waterijsjes en de ervaringen op de recovery, 
zijn wij gaan bellen met de verscheidene ziekenhuizen die waterijsjes postoperatief verstrekken. Uit de 
verstrekte informatie konden wij opmaken dat er nog geen onderzoek was verricht naar het effect van 
waterijsjes postoperatief bij patiënten op de recovery. De ervaringen daarentegen waren zeer positief, wat ons 
getriggerd heeft om dit verder te onderzoeken en zo mogelijk de patiënttevredenheid te verbeteren in het 
VieCuri.  
Door het uitvoeren van dit onderzoek hopen wij de kwaliteit van het postoperatieve traject voor wat betreft de 
patiënttevredenheid te verbeteren. Door de verbetering van de patiënttevredenheid in het postoperatieve 
traject denken wij dat VieCuri zich kan onderscheiden van omliggende ziekenhuizen.  
 

Binnen deze scriptie wordt patiënttevredenheid als volgt gedefinieerd: Tevredenheid van patiënten in de 
postoperatieve fase van het perioperatieve traject. Betreffende misselijkheid en braken, pijn aan keel- en 
mondholte, dorst en hongergevoel, vieze smaak en droge mond. 

 
Probleemomschrijving 
 
Het zorgstelsel richt zich steeds meer op de patiënttevredenheid. Zorgverzekeraars krijgen een steeds grotere 
sleutelpositie in het financieren van de zorg. Deze zorgverzekeraars kijken voornamelijk naar de kwaliteit van 
zorg en naar patiënttevredenheid. Dit wil zeggen dat ziekenhuizen hierin moeten uitblinken om zich zo te 
kunnen onderscheiden van andere ziekenhuizen. 
Patiënttevredenheid staat hoog in het vaandel bij VieCuri, dus als dit verbeterd kan worden zal VieCuri dit met 
beide handen aangrijpen. Tijdens de recovery stages viel op dat er regelmatig patiënten waren die vertelden 
misselijk te zijn na de operatie, honger te hebben, vieze smaak, droge mond en of last van een pijnlijke keel te 
hebben. In een aantal andere ziekenhuizen worden waterijsjes postoperatief aangeboden, waarop de reactie 
van de patiënten erg positief ervaren wordt door recovery verpleegkundigen. Omdat het effect van de 
waterijsjes postoperatief nooit onderzocht is, is dit een reden om hier onderzoek naar te doen.  
 
Vraagstelling 
 
Wat is het effect van de consumptie van waterijsjes op de patiënttevredenheid tijdens de postoperatieve fase 
binnen de recovery van het VieCuri Medisch Centrum?  
 
Hoofddoelstelling 
 
Het toetsen van het effect van de consumptie van waterijsjes ten aanzien van patiënttevredenheid in de 
postoperatieve fase van het VieCuri Medisch Centrum.  
 
Subdoelstellingen  
 
De volgende subdoelstellingen zijn geformuleerd om deze scriptie verder op te bouwen. 

 Algemene begripsbepaling toelichten met betrekking tot de kwaliteit van zorg, patiëntveiligheid, 
patiënttevredenheid en de hygiënecode.  

 Specifieke begripsbepaling met betrekking tot perioperatieve proces, anesthesiologie, complicaties en 
postoperatief waterijsjes in ziekenhuizen.  

 Beschrijven van de huidige situatie in het VieCuri Medisch Centrum. 

 Onderzoeken naar het effect van waterijsjes postoperatief. 
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Doelgroep 
 
In deze scriptie zijn de volgende doelgroepen van toepassing: 

 Patiënten die een operatieve ingreep  hebben ondergaan 

 Recoveryverpleegkundigen (in opleiding) 

 Anesthesiemedewerkers (in opleiding) 

 Anesthesiologen 

 Snijdend specialismen 

 Management van het operatie kamer complex (OKC) 

 Wachtruimtemedewerkers 

 Verpleegkundigen 
 
Motivatie doelgroepen 

De patiënt ondergaat de operatie en anesthesie en staat centraal in het vraagstuk. De patiënt kan 
postoperatieve klachten zoals misselijkheid, braken, pijn  in keel- en mondholte, dorst en hongergevoel, vieze 
smaak en droge mond ervaren. Anesthesiemedewerkers, anesthesiologen en recoveryverpleegkundigen 
hebben dagelijks te maken met deze patiënten. Hun doel is om deze complicaties te voorkomen en of te 
verminderen om zo een goede patiënttevredenheid te waarborgen. De snijdend specialismen zijn de 
hoofdbehandelaars van deze patiënten en hebben de eindverantwoordelijkheid over de zorg van de patiënt. 
Het management moet de kwaliteit van het perioperatieve zorgproces continu optimaliseren, hierbij behoort 
ook de patiënttevredenheid. Bovendien is het management verantwoordelijk voor het financiële aspect. 
 
Verantwoording werkwijze en vooruitblik scriptie 
 
In deze scriptie wordt het effect van waterijsjes postoperatief onderzocht en geëvalueerd. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van een gecombineerde werkwijze die uit een literatuur- en praktijkonderzoek bestaat. 
Deze scriptie bevat vier hoofdstukken. 
In hoofdstuk 1 zal door middel van literatuurstudie de algemene begrippen betreft kwaliteit van zorg, 
patiëntveiligheid, patiënttevredenheid en de hygiënecode voor zorginstellingen beschreven worden.  
In hoofdstuk 2 zal dieper ingegaan worden op de specifieke begrippen van het perioperatieve proces, 
anesthesiologie, complicaties en postoperatief waterijsjes in ziekenhuizen door middel van literatuurstudie. 
Hoofdstuk 3 gaat over de huidige situatie betreft kwaliteit van zorg en patiënttevredenheid in VieCuri.  
Ten eerste wordt de algemene informatie over VieCuri geïnventariseerd, zoals de hoeveelheid bedden, het 
verplegend personeel en de geplande operaties op jaarbasis. Dit wordt gedaan door middel van literatuur en 
contactpersonen. 
Hoofdstuk 4 gaat over het onderzoek en de analyse. Eerst zal het doel, onderzoeksmethode, 
onderzoekspopulatie en de werkwijze van het onderzoek beschreven worden. Vervolgens zullen de 
enquêtevragen toegelicht worden. Dit betreft de basiskarakteristieken en patiënt gerichte vragen. De 
resultaten van het onderzoek worden beschreven en de gegevens worden geanalyseerd. De resultaten worden 
in grafieken weergegeven waaruit conclusies getrokken kunnen worden.  
 
Methode literatuurverwijzing 
 
De literatuur- en bronverwijzing van deze scriptie vindt plaats volgende de APA-richtlijnen Hogeschool van 
Arnhem en Nijmegen 2014. De bronvermeldingen in de tekst komen overeen met de bronnen in de 
literatuurlijst. 
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Hoofdstuk 1 Algemene begripsbepaling     
    

1.1 Inleiding 
 

In dit hoofdstuk wordt de kwaliteit van zorg beschreven. Hierbij komen Kwaliteitswet Zorginstellingen, 
Inspectie gezondheidszorg, de wet Beroepen individuele gezondheidszorg en het Nederlandse instituut voor 
Accreditatie in de zorg aan bod. De definitie patiëntveiligheid wordt nader toegelicht: hieronder vallen de 
subparagrafen veiligmanagementsysteem (VMS) en Veilig Incident Melden (VIM). Verder wordt de definitie 
patiënttevredenheid toegelicht en zullen enkele meetmethoden beschreven worden. Als laatste onderdeel van 
dit hoofdstuk wordt de hygiënecode voor zorginstellingen beschreven.  

 
 

1.2 Kwaliteit van zorg 
 
Kwaliteit van zorg is geen eenduidige definitie en kan op verschillende manieren beschreven worden. Eén 
definitie van kwaliteit van zorg is: “de mate van overeenkomst tussen criteria van goede zorg (wenselijke zorg) 
en de praktijk van die zorg (feitelijke zorg)”. Hiermee worden alle activiteiten ter bewaking en verbetering van 
kwaliteit van zorg bedoeld. Door de uitgevoerde zorg vast te leggen en te vergelijken met de wenselijke zorg 
kan de huidige zorg continu worden bijgestuurd. (donabedian, 1980) 
 
 

1.2.1 Kwaliteitswet zorginstellingen  
 
De Kwaliteitswet Zorginstellingen (KZW) verplicht zorginstellingen een kwaliteitsbeleid te voeren, gericht op 
het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Het doel hiervan is verantwoorde zorg te 
bieden, die voldoet aan de behoefte van de patiënt. Dit wordt bewerkstelligd door middel van een 
kwaliteitssysteem. 
 
De kwaliteitswet stelt globale eisen en laat de invulling daarvan over aan de zorginstelling zelf.  
De belangrijkste eisen zijn:  

 Verantwoorde zorg. Zorg van een goed niveau, doeltreffend, doelmatig, patiëntgericht en afgestemd 
op de reële behoefte van de patiënt.  

 Bewust beleid. Doelbewust werken, duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden, 
kwaliteit van personeel en materiaal en geestelijke verzorging.  

 Kwaliteitssysteem. De kwaliteit van zorg systematisch bewaken, beheersen en zo mogelijk verbeteren. 
In een dergelijk systeem zijn alle kwaliteitsactiviteiten op elkaar afgestemd. 

 Kwaliteitsjaarverslag. Jaarlijks een kwaliteitsverslag publiceren, dat wordt verzonden naar de Minister 
van Volksgezondheid en de regionale Inspectie voor de Gezondheidszorg en ook regionale 
patiënten/consumentenplatform. 

 
De zorginstellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg. Een zorginstelling moet de ruimte 
hebben om een eigen kwaliteitsbeleid te ontwikkelen dat is afgestemd op de behoeften van de patiënten. 
Toezicht en handhaving gebeurt door een onafhankelijke instantie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
Deze richt zich vooral op het kwaliteitsbeleid van zorginstellingen.  
De Kwaliteitswet Zorginstellingen biedt die ruimte en stelt daarom geen gedetailleerde kwaliteitseisen. 
Centraal in de wet staat dat instellingen verantwoorde zorg leveren op basis van een bewust kwaliteitsbeleid. 
Dat kan op vele verschillende manieren en in vele verschillende vormen.  
Het is aan de zorginstellingen om samen met organisaties van patiënten/consumenten en verzekeraars de 
eisen in de wet verder uit te werken, zodat de kwaliteit van zorg ook in de toekomst gewaarborgd is. De 
overheid is hiervoor eindverantwoordelijk, maar wel op afstand. (Bureau voor toegepaste sociale gerontologie, 
2014) 
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1.2.2 Inspectie voor de gezondheidszorg 
 
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is een onafhankelijk orgaan dat de volksgezondheid bevordert 
door effectieve handhaving van kwaliteit van zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig 
en zorgvuldig, geeft adviezen  en treft zo nodig maatregelen. Bovendien wordt gecontroleerd of 
zorgaanbieders zich houden aan de wetten. Een van deze wetten is de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin 
zorginstellingen verplicht worden hun eigen kwaliteit te bewaken, te beheersen en te verbeteren. Bij de 
uitoefening van haar toezichthoudende taak beschikt de inspectie op grond van de Algemene Wet 
Bestuursrecht over een aantal vergaande bevoegdheden waaraan betrokkenen verplicht zijn hun medewerking 
te verlenen. Het doel van de IGZ is om een veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg te bevorderen, waarbij 
het toezicht houdt op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg. Ook bewaakt de IGZ 
de rechten van de patiënt. Na de controle die in het bijzonder gericht is op het kwaliteitsbeleid van 
zorginstellingen, maakt de IGZ rapportages en publiceert deze jaarlijks. Deze rapportages zijn in principe 
openbaar. (Inspectie voor de gezondheidszorg, 2010) 
 
 

1.2.3 De wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg  
 
De wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG) heeft als doel het bevorderen van de kwaliteit van zorg die 
geleverd wordt door beroepsbeoefenaren. De wet is ontwikkeld ter bescherming van patiënten tegen 
ondeskundig en onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. 
In de wet BIG zijn een aantal handelingen voorbehouden aan de daartoe bevoegde beroepsbeoefenaren. De 
beroepsbeoefenaar moet bekwaam zijn om bepaalde handelingen met succes uit te voeren. De bekwaamheid 
wordt gebaseerd op noodzakelijke kennis die betrekking heeft op een voorbehouden handeling, kunde waarbij 
de vaardigheid tot de voorbehouden handeling centraal staat en de professionele houding van de 
beroepsbeoefenaar naar de patiënt. De inspectie voor de Gezondheidszorg houdt toezicht hierop.  
(Bureau voor toegepaste sociale gerontologie, 2014; Inspectie voor Gezondheidszorg, 2014) 
 
 

1.2.4 Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg 
 
Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ontwikkelt kwaliteitsnormen en toetst 
zorginstellingen hierop. Ook beoordeelt het NIAZ of de zorginstellingen hun organisatie zo hebben ingericht dat 
zij op een reproduceerbare wijze een acceptabel kwaliteitsniveau van zorg voortbrengen. Het doel van het 
NIAZ is om een bijdrage te leveren aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg.  
Deze kwaliteitsbeoordeling komt tot stand door een toetsing van de toegepaste ontwikkelingen van 
kwaliteitsnormen van zorginstellingen en zorgprocessen.  
Het uiteindelijke doel van het NIAZ, een betere zorg, is gebaat met verspreiding van de beschikbare kennis en 
kunde. Daarom stelt het NIAZ al zijn materiaal beschikbaar aan elke burger en elke instelling en mag het vrij 
gebruikt worden voor elk doeleinde. (NIAZ, 2014) 
 
 

1.3 Patiëntveiligheid 
 
Volgens het Centraal Begeleidingsorgaan (CBO) is patiëntveiligheid “het (nagenoeg) ontbreken (de kans op) aan 
de patiënt toegebrachte schade (lichamelijk en/ of psychisch) ontstaan door het niet volgens de professionele 
standaard handelen van hulpverleners en/of door tekortkomingen van het zorgsysteem.” (Centraal 
Begeleidingsorgaan, 2014) 
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1.3.1 Veiligheidsmanagementsysteem 
 
Het VMS is de verankering van patiëntveiligheid in de praktijk. Het vormt een systeem waarmee in 
werksituaties middelen worden toegereikt om risico’s te signaleren, verbeteringen door te voeren en 
uiteindelijk in het beleid vast te leggen. Evaluaties zijn nodig om eventuele aanpassingen door te voeren. Door 
de borging van deze maatregelen in de dagelijkse praktijk wordt er structureel gewerkt aan het verminderen en 
voorkomen van risico’s voor de patiënten. Het VMS heeft elf thema’s vastgesteld om onbedoelde vermijdbare 
schade in ziekenhuizen terug te dringen. De doelstelling van het VMS is dat alle ziekenhuizen die deel nemen 
aan het VMS veiligheidsprogramma aan de eisen voldoen en gecertificeerd zijn. (VMS veiligheidsprogramma, 
2013) 
 
 

1.3.2 Veilig incident melden 
 
VIM is een onderdeel van VMS. Het is een meldsysteem dat door middel van vastleggen, beoordelen en 
bewustwording  van incidenten de risico’s van het opnieuw ontstaan van incidenten verminderd. 
(Veiligheidsmanagmentsysteem, 2013) 
 
 

1.4 Patiënttevredenheid 
 

Patiënttevredenheid is geen duidelijk definieerbaar begrip. Er zijn verschillende definities. Eén van deze 
definities is: ‘het hebben van positieve attitudes ten opzichte van zorg of ten opzichte van aspecten van de 
zorg’ (Jenkinson, 2002). Een andere definitie is: ‘is de gebruiker tevreden over de feitelijk aan hem of haar 
verleende gezondheidszorg?’ (Brouwer, 2004). Weer een andere definitie is: ‘patiënttevredenheid is een 
evaluatie van de ervaring van patiënten met gezondheidszorg of aspecten van gezondheidszorg gebaseerd op 
hun eigen waardes/belangen, percepties en interactie met de omgeving van de gezondheidszorg’ (Fung, 1998). 
In het kort: de mate van patiënttevredenheid is afhankelijk van het verschil tussen dat wat verwacht wordt 
door de patiënt en door dat wat de patiënt daadwerkelijk waarneemt. Een combinatie van de drie 
bovenstaande definities komt overeen met de definitie die wordt gehanteerd in deze scriptie. 
 
 

1.4.1 Belang patiënttevredenheid 

 
Patiënttevredenheid is een zeer belangrijk aspect in de gezondheidszorg en is van groot belang om te 
overleven in de wereld van concurrentie wat uiteindelijk winstgevend zal werken. Dit leidt vervolgens weer tot 
een betere gezondheidszorg voor patiënten. (MediQuest, 2012) 
 
 

1.4.2 Meten van patiënttevredenheid 
 

Er zijn verschillende methoden waarmee de patiënttevredenheid gemeten kan worden. Enkele daarvan zullen 
onderstaand kort toegelicht worden: 

 QUality Of care Through the patients Eyes (QUOTE). Dit is een patiënttevredenheids meetinstrument 
dat weergeeft hoe belangrijk verschillende kwaliteitsaspecten voor de patiënt zijn en hoe de patiënt 
dit in de praktijk heeft ervaren. Met deze resultaten kunnen de knelpunten van de geleverde zorg 
geïnventariseerd worden en de kwaliteit van zorg verbeterd worden. 

 Rating en reviews. Dit is een patiënttevredenheid onderzoek door middel van een korte enquête. De 
patiënt kan via een open tekstveld de verleende zorg beoordelen.  

 Patient reported outcome measures. Patiënten beoordelen hun gezondheid en klachten voor en na de 
behandeling door middel van een vragenlijst. Hiermee kan het effect van de behandeling/zorg 
gemeten worden. 

 Consumer Quality Index. Door middel van een vragenlijst die de patiënt invult wordt informatie 
verkregen over wat patiënten belangrijk vinden en wat hun ervaringen daarin zijn. 
(MediQuest, 2012) 
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1.4.3 CQI-Z (Consumer Quality Index Ziekenhuizen) 
 

De consumer quality index is een wetenschappelijk onderbouwde, gestandaardiseerde methode om 
patiënttevredenheid in de zorg te meten, te beoordelen en vast te leggen. Dit kan zowel schriftelijk, via online 
vragenlijsten als door middel van interviews. Hiermee kan informatie verkregen worden over wat patiënten 
belangrijk vinden in de zorg en wat hun ervaringen zijn. De CQI-metingen worden uitgevoerd door 
geaccrediteerde meetorganisaties. (Zorginstituut Nederland, 2014) 

 
 

1.5 Hygiënecode voor zorginstellingen 
 
De overheid stelt eisen aan het hygiënisch omgaan met voedsel door middel van het toepassen van de 
warenwet. Voor de uitvoer van deze wet wordt door bedrijven het Hazard Analysis and Critical Control Points 
(HACCP) systeem gebruikt. Dit systeem geeft een aantal kritische punten aan waar op gelet moet worden 
betreft hygiëne. 
Het systeem is in zorginstellingen niet goed uitvoerbaar en daarom zijn er voor zorginstellingen hygiënecodes 
ontwikkeld. Dit zijn eenvoudige protocollen waarmee de voedselveiligheid geoptimaliseerd kan worden. In 
deze code staan onder andere richtlijnen voor het bestellen, ontvangen, opslaan, bereiden, transporteren en 
verstrekken van voedingsmiddelen. 
Punten die daarbij van belang zijn voor het verstrekken van waterijsjes op de recovery zijn: 

 Let bij ontvangst van de ijsjes op een gave en schone verpakking. 

 Sla de ijsjes direct op in de vriezer. 

 First in First out. 

 Stel de temperatuur van de vriezer in op -18 graden Celsius.  

 Controleer dagelijks de temperatuur van de vriezer en registreer dit. 

 Sluit de vriezer steeds zo snel mogelijk. 

 Bij twijfel over de kwaliteit van producten moeten deze weggegooid worden. 

 Gebruik 1 aparte schaar om de verpakking van de ijsjes te openen. 

 Reinig de schaar dagelijks of bij verontreiniging. 

 Let op de houdbaarheid en controleer dit wekelijks. 

 Handhygiëne volgens de Werkinstructie Infectie Preventie. 

 1 x per maand moet de vriezer ontdooid worden. 
(voedingscentrum, 2008) 
 

1.6 Subconclusie 
 
Voor het Nederlandse zorgstelsel is kwaliteit van zorg een begrip van groot belang. Door middel van een 
regelgeving, vastgelegd in het KWZ, houdt de overheid toezicht op de kwaliteit van zorg. Met als doel 
kwalitatieve, effectieve en veilige zorg. De IGZ controleert of zorgaanbieders zich daadwerkelijk aan het KWZ 
houden. 
 
Om zorg van goede kwaliteit te leveren en om schade aan patiënten door ondeskundig handelen te voorkomen 
is de wet BIG in het leven geroepen. In de wet BIG is bevoegdheid en bekwaamheid voor het uitvoeren van 
voorbehouden handelingen vastgelegd. Voor het bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de 
gezondheidszorg is er onder meer ook het NIAZ. Het uiteindelijke doel van het NIAZ is een betere zorg door 
middel van toetsing van kwaliteitsnormen van zorginstellingen en zorgprocessen.  
 
Een zeer belangrijk aspect binnen de zorg is de patiëntveiligheid. Hieronder wordt veilige zorg voor patiënten 
verstaan zonder onbedoelde en vermijdbare schade aan te richten door zorgverleners. Om de patiëntveiligheid 
te optimaliseren is het VMS ingevoerd. Dit is een systeem waarmee in werksituaties middelen worden 
toegereikt om risico’s te signaleren, verbeteringen door te voeren en uiteindelijk in beleid vast te leggen. Een 
onderdeel hiervan is VIM. Dit is een meldingsysteem dat door middel van vastleggen, beoordelen en 
bewustwording van incidenten de risico’s van het opnieuw ontstaan van incidenten te verminderen. 
Patiënttevredenheid staat in verband met de kwaliteit van zorg en met de verwachtingen van de patiënt.    
Door veranderingen in de zorgsector wordt het voor ziekenhuizen steeds belangrijker te concurreren. Een 



13 
 

aandachtsgebied waarmee ziekenhuizen zich kunnen onderscheiden van anderen is de patiënttevredenheid. 
Door middel van verschillende meetmethoden kan de patiënttevredenheid vastgesteld en geoptimaliseerd 
worden.  
 
Voor het werken met voedingsmiddelen in de zorg heeft de overheid een hygiënecode ontwikkeld, om 
voedselveiligheid te waarborgen. Hierin staan onder andere richtlijnen voor het bestellen, ontvangen, opslaan, 
bereiden, transporteren en verstrekken van voedingsmiddelen waaraan het ziekenhuis moet voldoen.  
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Hoofdstuk 2 Specifieke begripsbepaling  

 

2.1 Inleiding  
 
Binnen dit hoofdstuk worden begrippen betreft anesthesiologische zorg beschreven. Hierbij komen het 
perioperatieve proces, anesthesiologie, complicaties, analgetisch effect van koude therapie en ijsjes 
postoperatief in ziekenhuizen, aan bod.  
 
 

2.2 Het perioperatieve proces 
 
Het perioperatieve proces bestaat uit 3 fasen. Dit zijn de preoperatieve fase, peroperatieve fase en 
postoperatieve fase. Om goede perioperatieve zorg te leveren is het van belang om de fysiologische effecten 
van chirurgie en anesthesie te begrijpen. Onderstaand zullen de 3 fases van de perioperatieve zorg  kort 
beschreven worden.  
 
Preoperatieve fase 
Onder preoperatieve zorg wordt de screening en de risico-inschatting van patiënten voorafgaand aan een 
operatie verstaan. Dit bestaat zowel uit een chirurgisch deel als uit een anesthesiologisch deel.  De complicaties 
die kunnen optreden ten gevolge van anesthesie, worden voor een groot deel bepaald door de preoperatieve 
conditie van de patiënt. In de preoperatieve fase zullen patiënten gescreend worden waarbij de conditie van de 
patiënt wordt beoordeeld  en zo nodig geoptimaliseerd wordt.  Ook wordt het anesthesie- en operatierisico 
bepaald. Dit alles met het doel om de perioperatieve morbiditeit en mortaliteit te verminderen. Verder zal 
volgens de Wet Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO) voorlichting aan de patiënt gegeven 
worden, de patiënt dient toestemming te geven voor de afgesproken anesthesietechniek en het perioperatief 
beleid zal worden vastgesteld. (Hennis, 2007; Peeters, 2008) 
 
Peroperatieve fase 
Het anesthesiologische deel van het peroperatieve proces is het toepassen en onderhouden van anesthesie, 
benodigd voor het uitvoeren van de ingreep. Dit zal plaatsvinden op de operatiekamer. In paragraaf 2.3 
Anesthesiologie  zal dit onderwerp verder worden toegelicht. (Hennis, 2007; Peeters, 2008) 
 
Postoperatieve fase 
Postoperatieve zorg is de zorg die verleend wordt tijdens de recoveryperiode (herstelperiode) van de patiënt 
na de ingreep. Deze zorg zal plaatsvinden op de recoveryafdeling (soms ook op de intensive care) en bestaat uit 
hemodynamische en respiratoire bewaking maar ook de pijnbestrijding valt hieronder. (Hennis, 2007; Peeters, 
2008) 
 
 

2.3 Anesthesiologie   
 
Anesthesiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de bescherming van levende organismen tegen 
levensbedreigende effecten die kunnen optreden als gevolg van ziekte, trauma of medisch handelen. Dit doet 
men door het toedienen van narcose, stabiel houden van vitale functies en het voorkomen van pijn tijdens het 
perioperatieve proces. (Hennis, 2007) 
 
Continu is er ontwikkeling en verfijning van technieken om zo een optimale diagnostische of therapeutische 
ingreep te verrichten bij een patiënt, zonder dat de patiënt  hier blijvende schade van ondervindt.  
De anesthesiologie berust op vier pijlers:  

 Amnesie. Dit is de afwezigheid van  het bewustzijn.  

 Analgesie. Dit is de afwezigheid van pijngewaarwording. 

 Spierrelaxatie. Dit is de afwezigheid van spiercontracties. 

 Reflexdemping. Dit is het dempen van autonome reflexen.  
(Peeters, J. ,2008; Hendriks, R., 2012) 
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2.3.1 Anesthesietechnieken 
 
Binnen de anesthesiologie zijn er verschillende anesthesietechnieken. Hieronder volgt een indeling van de 
anesthesietechnieken.  
 
Algehele anesthesie 

 Inhalatieanesthesie 

 Intraveneuze anesthesie 
 
Loco regionale techniek 

 Perifere blokkades 
- Intraveneuze anesthesie volgens de methode van Bier 
- Perifere (zenuw) plexusblokkade van de bovenste extremiteiten zoals axillair blok, 

supraclaviculair blok, interscalenus blok volgens Winnie en pippa en verticale infraclaviculair 
blok.  

- Perifere (zenuw) plexusblokkade van de onderste extremiteiten zoals 3-in-1 blok, ischiadiucus 
blok, poplitea blok en psoascompartment blok. 

- Overige perifere blokkades zijn bijvoorbeeld retrobulbair blok, dorsaal penis blok, ilio-
inguinaal blok, intercostaal blok en Oberst blok. 

 Centrale blokkades 
- Spinaal anesthesie 
- Epiduraal anesthesie 
- Caudaal anesthesie 

 
Oppervlakteanesthesie 
Anesthesie waarbij een lokaal anestheticum ter plaatse op de huid of het slijmvlies wordt aangebracht in de 
vorm van zalf, spray of gel.  
 
Infiltratieanesthesie 
Anesthesie waarbij intracutaan of subcutaan lokaal anestheticum wordt geïnjecteerd. 
 
Combinaties 
Verschillende anesthesietechnieken kunnen gecombineerd worden zoals bijvoorbeeld algehele anesthesie in 
combinatie met een epiduraal anesthesie of een plexus blokkade. 
(Peeters, J. ,2008; Hendriks,R., 2012) 

 
 

2.4 Complicaties    
 
In deze paragraaf worden een aantal complicaties van de operatie of anesthesie beschreven die van toepassing 
zijn op deze scriptie.  
 
 

2.4.1 PONV 
 
PONV staat voor: Post Operative Nausea and Vomiting. Ook de afkorting POMB wordt in Nederland veel 
gebruikt. Dit staat voor: Post Operatieve Misselijkheid en Braken. Bij het gebruik van dampvormige anesthetica 
zonder anti-emetica profylaxis komt het regelmatig voor, tot wel 30%. (Jungen,Ij.D., 2006) 
 
Misselijkheid en braken 
Onder misselijkheid wordt een zeer vervelend gevoel van maag en soms ook van de keel verstaan waarbij men 
een afkeer van voeding heeft. De maag en het duodenum hebben een verminderde motiliteit en vaak zijn ook 
vasoconstrictie in de huid (bleekheid), toename van zweet- en speekselproductie, bradycardie en tensiedaling 
aanwezig. Braken is het met kracht verwijderen van maaginhoud. Dit is een complex reflex dat aangestuurd 
wordt via het braakcentrum. (Gregoire, L.,2011; Jungen,Ij.D., 2006)  
 



16 
 

Risicofactoren PONV 
Het mechanisme waardoor PONV ontstaat is niet helemaal duidelijk. Wel zijn er verschillende factoren bekend 
die een rol spelen bij het ontstaan van PONV: 
 
Patiënt gerelateerde risicofactoren: 

 Leeftijd:  Hoe ouder de patiënt, des te minder kans op PONV. 

 Geslacht: Vrouwen hebben een veel hogere kans op PONV dan mannen. 

 Reisziekte:  Verhoogt de kans op PONV. 

 Eerdere PONV: Bij eerdere anesthesie met PONV verhoogt dit de kans op het  opnieuw ontstaan van 
PONV.        

 Migraine: Verhoogt de kans op PONV. 

 Niet rokers: 2x zo hoog risico op PONV als rokers. 

 Verhoogde intra-abdominale druk of een vergroot volume van maaginhoud dat veroorzaakt kan 
worden door bijvoorbeeld obesitas, angst / pijn, trauma, hernia diafragmatica, niet nuchter zijn, 
zwangerschap en Ileus. 

Niet patiënt gerelateerde risicofactoren: 

 Soort operatie: Operaties met verhoogde kans op PONV zijn strabisme operaties, middenoorchirurgie, 
borstoperaties, laparoscopische operaties, gynaecologische operaties, maag-darmoperaties en 
cholecystectomieën. 

 Duur operatie: Hoe langer de operatieduur des te meer kans op PONV. 

 Anesthesie gerelateerd: Bij gebruik van lachgas, dampvormige anesthetica, ethomidate, lage dosering 
opiaten en neostigemine is er een verhoogde kans op PONV. 

 Hypotensie: Een tensiedaling kan zorgen voor misselijkheid en braken. 

 Te snel of te veel eten of drinken na de operatie kan PONV tot gevolg hebben. 

 Honger en dorst door het lange nuchter zijn kan het risico op PONV vergroten of PONV verergeren.  

 Onthouding van verslavende middelen (koffie, nicotine, gebruikelijke medicatie). 
(Tong, J. ,2007; Tong, J. ,2014; Hennis, P.J. ,2007, Klemetti,S., 2008) 
 
De gevolgen van PONV 
Zoals u bovenstaand heeft kunnen lezen, komt PONV frequent voor. Patiënten vinden misselijkheid en braken 
zeer vervelend en vaak nog erger dan pijn. Vaak vrezen patiënten voor misselijkheid en braken waarbij ze liever 
geen opiaten toegediend willen krijgen om PONV te voorkomen. Met als mogelijk gevolg postoperatieve pijn. 
 
Mogelijke gevolgen van PONV zijn: 

 Extra pijn aan operatiewonden door postoperatief braken. 

 Aspiratie: Zure maaginhoud kan in de longen terechtkomen als de patiënt moet braken terwijl  de 
hoest- en slikreflex nog niet voldoende zijn. Dit kan een ontstekingsproces met necrose- en 
holtevorming van het longweefsel veroorzaken. 

 Vochtverlies: Dit kan hypotensie tot gevolg hebben. 

 Verlies van eetlust waardoor minder snel herstel mogelijk is. 

 Verstoring van de elektrolytenbalans door uitstoot van maaginhoud (HCL). Hierdoor ontstaat een 
tekort aan H

+
 waardoor het zuur-base evenwicht in het lichaam verstoort wordt met als gevolg een 

overmaat aan bicarbonaat. Dit wordt een metabole alkalose genoemd. Het lichaam zal dit respiratoir 
gaan compenseren door middel van hypoventilatie. 
(Zorginstituut Nederland, 2014; Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie, 2012) 

PONV profylaxe en behandeling 
Bij het ontstaan van PONV spelen vele receptoren en mediatoren een rol. Dit zijn onder andere: dopaminerge-, 
muscarine-, serotonine -, histamine-, opioid-, en neurokinine receptoren en substance P. Medicatie die op al 
deze receptoren tegelijk werkt is niet bekend. Ook is er geen medicatie bekend die altijd werkt bij PONV. Dat 
wil zeggen dat 1 medicament niet voldoende werkt om PONV te voorkomen of te behandelen. Vaak wordt 
daarom in de praktijk gebruik gemaakt van een combinatie van twee of meer middelen die zijn werking 
uitoefenen op verschillende receptoren. 
Het behandelen van bestaande PONV is moeilijker dan het voorkomen ervan. Dit maakt PONV profylaxe extra 
belangrijk. 
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De meest gebruikte medicatie voor  PONV profylaxe en behandeling binnen het OKC zijn: 

 Metoclopramide. Het bevordert de maagontlediging en werkt centraal op D2-receptoren. Uit 
onderzoeken is naar voren gekomen dat dit middel geen klinisch effect heeft op misselijkheid en maar 
een beperkt effect op braken. 

 Droperidol. Dit is een effectief middel bij de bestrijding en profylaxe van PONV. Een nadeel is dat het 
middel ook sedatief zijn werking uitoefent. 

 Dexamethason. Dit is een corticosteroïde. Waarom het werkt tegen PONV is niet helemaal duidelijk. 
Verondersteld wordt dat het in het centrale zenuwstelsel de synthese van prostaglandinen remt en de 
endorfine release reguleert. Vaak wordt dit middel in combinatie met 5-hydroxytryptamine (5-HT3) 
antagonisten gebruikt bij het bestrijden van PONV. Nadelen van het gebruik van dexamethason zoals 
immuunsuppressie, gestoorde wondgenezing en stijging van de bloedglucose zijn zelden aanwezig bij 
eenmalige profylactische toediening. 

 5-Hydroxytryptamine (5-HT3) antagonisten 
- Ondansetron 
- Granisetron 
- Tropisetron 
Deze medicatie oefent voornamelijk zijn werking uit op de coördinatie van het braakreflex en blijken 
zeer effectief voor de PONV profylaxe. Bijwerkingen zoals hoofdpijn, stijging van leverenzymen en 
obstipatie kunnen voorkomen. Ook ECG-afwijkingen waaronder QT-verlenging zijn waargenomen. 

 Neurokinin-1 receptor antagonisten. Ook dit medicament oefent zijn werking uit op de coördinatie van 
het braakreflex zonder sedatief effect of verlenging van de PQ-tijd. Een nadeel van het gebruik van 
neurokinin-1 receptor antagonisten is dat ze cytochrome enzyminductie kunnen veroorzaken. 

(Tong, J. ,2014; Hennis, P.J. ,2007; Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie, 2012) 
 
 

2.4.2 Mond- en keelklachten 
 
Postoperatieve pijnklachten van mond en keelholte komen geregeld voor. Trauma van de larynx en de farynx 
ligt ten grondslag aan deze pijnklachten. Uit onderzoek is gebleken dat een pijnlijke keel na intubatie bij zo’n 
14,4% tot 50% van de patiënten voorkomt. Na het inbrengen van larynxmaskers is dit percentage 5,8% tot 34%. 
De grote variatie komt voort uit het verschil in vaardigheid bij inbrengen van tubes en larynxmaskers, als ook 
verschillende technieken die gebruikt worden bij het inbrengen hiervan. (McHardy, F., 1999) 
De belangrijkste factoren die een rol spelen bij het ontstaan en het reduceren van deze postoperatieve 
pijnklachten door tubes zijn onder andere: 

 Maat van de gebruikte tube. Gebruik van kleinere tubes zorgen voor een verminderde druk op het 
trachea slijmvlies waardoor de incidentie van een pijnlijke keel lager is. 

 Beweging van de tube met cuff in de trachea.  

 Cuffdruk. Bij een hoge cuffdruk zal de perfusie van tracheamucosa verminderen waardoor 
weefselschade kan ontstaan. 

 Suxamethonium. De incidentie van een postoperatieve pijnlijke keel is hoger na het gebruik van 
suxamethonium. De oorzaak hiervan is niet helemaal duidelijk maar in alle waarschijnlijkheid zorgt 
suxamethonium voor spierpijn van de gestreepte farynx spieren wat resulteert in keelpijn. 

 Lidocaïne spray. Het gebruik van deze spray kan zorgen voor irritatie van het trachea slijmvlies en 
resulteert in een hogere incidentie van keelklachten.  

 
De belangrijkste factoren die een rol spelen bij het ontstaan en het reduceren van postoperatieve pijnklachten 
door larynxmaskers zijn onder andere: 

 Gebruik van de juiste maat van larynxmaskers. 

 Manier van inbrengen. Larynxmaskers die met volle cuff ingebracht worden geven duidelijk minder 
postoperatieve keelpijn klachten dan larynxmaskers waarbij de cuff leeggemaakt is bij inbrengen. 

 Gebruik van smeermiddel. Door het juist insmeren van het larynxmasker met smeermiddel worden 
postoperatieve pijnklachten van keel en mondholte verminderd. 

 Cuffdruk. Hoge cuffdruk na het plaatsen van het larynxmasker kan de doorbloeding van farynxweefsel 
verminderen waardoor weefselschade kan ontstaan. (McHardy, F., 1999) 
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2.4.3 Analgetisch effect koude therapie bij mond en keelklachten  
 
Bewezen is dat koelen of koude therapie een analgetisch effect heeft. Fysiologische en biologische effecten van 
temperatuurverlaging van weefsels zijn lokale analgesie, vermindering van oedeem, vermindering van de 
bloedcirculatie door middel van vasoconstrictie, vertraagde zenuwgeleiding, vermindering van de 
prikkelbaarheid van vrije zenuwuiteinde en perifere zenuwvezels, vermindering van spiercontracties, 
vermindering van ontstekingsreacties en het vertraagd het cellulaire metabolisme. Dit alles zorgt voor een 
vermindering van weefselschade en pijn.  
Waterijsjes met een smaakje zijn een veilige, goedkope en effectieve manier om postoperatieve pijnklachten in 
mond- en keelholte te verminderen.(Koc, 2006; Sylvester, 2011) 
 
 

2.4.4 Droge mond, dorst, vieze smaak en honger 
 
Droge mond en dorst. 
Bij nuchter zijn zal de waterconcentratie van het bloed dalen waardoor de osmolariteit van het bloed hoger 
wordt. Het dorstcentrum in de hypothalamus wordt hierdoor geprikkeld en zal vervolgens voor een 
dorstgevoel en een verhoogde afgifte van antidiuretisch hormoon (ADH) zorgen. Dit zal normaal gesproken 
leiden tot vochtinname en tot een verminderde wateruitscheiding via de nieren. Dit resulteert in een lagere 
osmolariteit van het bloed en hierdoor het verdwijnen van het dorstgevoel en de verhoogde ADH afgifte. 
(Gregoire, L.,2011) 
 
Vieze smaak 
Smaak is het vermogen van een organisme om bepaalde chemische samenstellingen direct als smaken waar te 
nemen. Dit wordt ook wel het vermogen om te proeven genoemd. Dit is mogelijk door middel van 
smaaksensoren op de tong, monddak, zachte gehemelte, keelwand en epiglottis. Smaaksensoren zijn 
chemoreceptoren die chemisch geprikkeld kunnen worden door stoffen die oplossen in de slijmlaag van de 
mondholte. Hierdoor kunnen wij zout, zuur, zoet, bitter en umami proeven. Ook wordt smaak beïnvloed door 
druk-, tast- en temperatuursensoren. Via afferente hersenzenuwen worden de signalen naar de hersenen 
gestuurd waar ze geïnterpreteerd worden. (Gregoire, L.,2011) 
Sevoflurane kan zowel zorgen voor een vieze smaak of metaalsmaak in de mond als voor een 
smaakverandering. (Cerner Multum, 2014) 
Ook kunnen smaakveranderingen ontstaan door dehydratie door het lange nuchter zijn. Verder kan er ook een 
aantasting van het smaakorgaan ontstaan door aantasting van smaaksensoren in mond- en keelholte door 
middel van laryngoscopie, intubatie of inbrengen van larynxmaskers of sondes. Smaakpapillen worden iedere 7 
tot 10 dagen vernieuwd waardoor deze verandering zich weer opheft. (Landelijke Werkgroep Diëtisten 
Oncologie, 2012; News Medical, 2007) 
 
Honger 
Honger is een signaal van het lichaam om aan te geven dat er behoefte aan voeding is. Dit wordt gereguleerd 
door het hongercentrum in de hypothalamus. Zowel door een verlaagde insulineconcentratie als door een 
verlaagde glucoseconcentratie in het bloed , wordt het hongercentrum geprikkeld. Hierdoor ontstaat een 
hongergevoel met als doel het nuttigen van voedsel. Bij het nuttigen van voedsel zal de insulineconcentratie en 
de glucoseconcentratie in het bloed stijgen waardoor de stimulus van het hongercentrum verdwijnt. (Gregoire, 
L.,2011) 
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2.5  Postoperatief waterijsjes in ziekenhuizen 
 
Momenteel worden al in een aantal ziekenhuizen in Nederland postoperatief waterijsjes verstrekt aan 
patiënten met als doel het verhogen van de patiënttevredenheid. Dit wordt pas sinds korte tijd, voorjaar 2013, 
toegepast. Door middel van een vragenlijst (zie bijlage 4, Enquête ziekenhuizen) is onderzocht hoe de gang van 
zaken is in deze ziekenhuizen die postoperatief waterijsjes verstrekken. Onderstaand worden de antwoorden 
op de vragenlijsten van deze vier verschillende ziekenhuizen samengevat.  
Deze vier ziekenhuizen zijn:  

 Tergooi Ziekenhuis in Hilversum en Blaricum (Tergooi)  

 Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede (ZGV) 

 Zaans Medisch Centrum in Zaandam (ZMC) 

 Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk (RKZ) 
 

In deze ziekenhuizen heeft geen onderzoek plaatsgevonden naar de effecten van postoperatief waterijs. 
Sommige ziekenhuizen hebben een pilot uitgevoerd, waarbij de recoverymedewerkers opmerken dat de 
waterijsjes zeer gewaardeerd worden door patiënten. (Jager, E., 2014; Sol, T.,2014; Ferreira, B., 2014; Kooiman, 
C., 2014) 
 
 

2.5.1 Aanleiding tot invoering 
 
Reden tot invoering van postoperatief waterijsjes voor bovenstaande ziekenhuizen is dat veel mensen vertellen 
misselijk te zijn van de honger of het lange nuchter zijn. Daarnaast is het bewezen effectief bij sluder kinderen, 
dus waarom niet bij patiënten die slangetjes of sondes in de keel hebben gehad. Ook is dit een extra service 
naar de patiënt. 
De reden van ijs in plaats van water: Het heeft smaak, het is veel gemakkelijker in te nemen zonder hulp van 
een verpleegkundige en door de patiënten zelf beter te doseren. Als de patiënt voldoende heeft gehad, leggen 
ze het ijsje in een bekkentje. Geen waterballet met natte lakens of dekens. (Jager, E., 2014; Sol, T.,2014; 
Ferreira, B., 2014; Kooiman, C., 2014) 
 
 

2.5.2 Patiënten categorie 
 
In het RKZ krijgen alle patiënten met uitzondering  van patiënten die bariatrische chirurgie hebben ondergaan 
een waterijsje aangeboden op de recovery.  
Tergooi biedt ook alle patiënten op de recovery een waterijsje aan met uitzondering van patiënten met een 
maagsonde en patiënten die alsnog nuchter moeten blijven na een operatie.  
In het ZGV krijgen alle patiënten die voldoende wakker zijn een waterijsje op de recovery aangeboden. 
Alle patiënten in het ZMC krijgen postoperatief een waterijsje aangeboden op de recovery. Uitzonderingen 
hierop zijn kinderen onder de vier jaar, patiënten die een darmoperatie hebben ondergaan, patiënten die niet 
kunnen slikken en patiënten die een allergie voor noten hebben omdat de ijsjes sporen van noten kunnen 
bevatten. (Jager, E., 2014; Sol, T.,2014; Ferreira, B., 2014; Kooiman, C., 2014) 
 
 

2.5.3 Kosten en leverancier waterijsjes 
 
In het RKZ worden waterijsjes met een perensmaak verstrekt. Deze hebben een beperking aan kleurstoffen en 
toegevoegde suikers en kosten acht eurocent per stuk. Ze worden besteld via het keukenassortiment.  
Tergooi heeft ijslollies in vijf verschillende smaken, ze zijn kleurstof- en suikervrij. Deze zijn ook geschikt voor 
patiënten met gluten- en/of notenallergie. De ijsjes worden geleverd via Smart Promotions te Bussum voor 
vierentwintig eurocent per stuk. 
ZGV heeft Disney fruitlollies in de smaken peer en aarbei. Kosten en leverancier  zijn onbekend.  
ZMC heeft peren- en raketijsjes. Deze worden geleverd door dinnercentrum / Vermaat. Kosten onbekend. 
(Jager, E., 2014; Sol, T.,2014; Ferreira, B., 2014; Kooiman, C., 2014) 
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2.5.4 Ervaring postoperatief waterijsjes 
 
In het RKZ zijn volgens de anesthesioloog de patiënten minder misselijk/onbehaagelijk, er wordt minder 
medicatie gebruikt en irritatie van de mond- en keelholte is sneller geen probleem meer. Patiënten zijn heel 
tevreden en ervaren het positief.  
In het Tergooi vindt de recoveryverpleegkundige dat de patiënten erg positief zijn! Waterijsjes lijken te werken 
tegen de vieze smaak in de mond, irritatie van de keel en extra comfort na het lange nuchter zijn waardoor dit 
ook helpt tegen de misselijkheid. Patiënten zien het als extra verzorging.  
In het ZGV is voornamelijk de smaak het grote positieve punt. Zij overwegen ook om een onderzoek te gaan 
uitvoeren naar de reductie van postoperatieve misselijkheidklachten na een waterijsje.  
In het ZMC ervaren de patiënten de waterijsjes als zeer verfrissend na lang nuchter te zijn. Bovendien scoren ze 
hoog bij elk maandelijkse patiënttevredenheidsonderzoek van de dagopname. (Jager, E., 2014; Sol, T.,2014; 
Ferreira, B., 2014; Kooiman, C., 2014) 
 
 

2.6 Subconclusie 
 
De anesthesiologische zorg bestaat uit pre- per- en postoperatieve fase die bij alle voorkomende operaties 
doorlopen zullen worden. De anesthesiologie berust op vier pijlers die met elkaar in balans moeten zijn. Deze 
vier pijlers zijn: amnesie, analgesie, spierrelaxatie en reflexdemping. Gebalanceerde anesthesie kan door 
verschillende anesthesietechnieken tot stand worden gebracht.  
 
Door het toepassen van anesthesie bij patiënten kunnen er complicaties optreden. De complicatie PONV staat 
voor Postoperative Nausea and Vomiting en komt regelmatig voor. Risicofactoren voor PONV kunnen patiënt 
gerelateerd, anesthesie gerelateerd en specialisme gerelateerd zijn. Voor patiënten is PONV zeer vervelend en 
vaak nog erger dan pijn. Het behandelen van bestaande PONV is moeilijker dan het voorkomen ervan. Dit 
maakt PONV profylaxe extra belangrijk.  
 
Keel- en mondklachten zijn ook een veel voorkomende complicaties na algehele anesthesie, dit komt 
voornamelijk door intubatie en het inbrengen van larynxmaskers. Koude therapie heeft een bewezen 
analgetisch effect en zorgt voor vermindering van weefselschade. Waterijsjes kunnen op deze manier 
goedkoop en effectief postoperatieve pijnklachten in mond- en keelholte verminderen. Verder hebben 
patiënten door het lange nuchter zijn vaak droge mond, vieze smaak, dorst en honger. In verscheidene 
ziekenhuizen worden postoperatief waterijsjes verstrekt, wat als zeer positief wordt ervaren door patiënten  
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Hoofdstuk 3 Huidige situatie 

 

3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie in VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg beschreven. Hierbij 
komen de organisatie, kwantitatieve gegevens en de  visie en missie van VieCuri aan bod. Verder worden de 
organisatie en de kwantitatieve gegevens van het OKC beschreven. De kwaliteit in VieCuri wordt nader 
toegelicht. Hieronder vallen de patiënttevredenheid en de patiëntveiligheid. 
 
 

3.2 Organisatie VieCuri  
 
De stichting VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg wordt bestuurd door een tweehoofdige Raad van 
Bestuur. De zorgverlening vindt primair plaats op de centrale locaties Venlo en Venray alsmede in de 
poliklinieken (buitenpoli’s) in de gemeenten Peel en Maas (Panningen) en Horst aan de Maas. VieCuri is sinds 
2007 een topklinisch opleidingsziekenhuis en heeft een regionaal verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 
inwoners. 
De organisatie VieCuri bestaat uit 5 zorgsectoren: Cluster snijdend, moeder en kind, cluster beschouwend, 
cluster diagnostiek, cluster personeel en organisatie (P&O) en financiën en cluster informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) en facilitair Bedrijf. Elk cluster is onderverdeeld in verschillende afdelingen en 
binnen deze clusters zijn er Organisatorische eenheden (OE) ontstaan. Deze  Organisatorische Eenheden 
worden aangestuurd door OE managers en medisch verantwoordelijken die zich richten op de bedrijfsvoering. 
(zie bijlage 1, organogram VieCuri; Jaarverslag VieCuri, 2012) 
 
 

3.2.1 Kwantitatieve gegevens VieCuri 
 

VieCuri heeft in totaal 479 bedden op twee locaties. Daarnaast bieden de buitenpoli’s tweedelijns zorg en 
diagnostiek aan patiënten. VieCuri beschikt over 183 specialisten, ongeveer 70 arts-assistenten, ruim 2800 
medewerkers en een groot aantal vrijwilligers voor het verlenen van goede patiëntenzorg. (Jaarverslag VieCuri, 
2012) 
 
 

3.2.2 Visie en missie 
 
VieCuri is ambitieus en streeft naar gewoon beter, altijd en overal. Met ‘gewoon’ wordt bedoeld dat VieCuri bij 
de patiënten betrokken is. ’Beter’ wil zeggen dat VieCuri ‘Beter’ dan de andere zorgaanbieders is en dat de 
patiënten hier ‘Beter’ herstellen.  
VieCuri wil kwaliteit leveren met verstand van zaken en gevoel voor mensen. De prioriteit ligt op de eerste 
plaats bij het leveren van de juiste medische zorg en de klantvriendelijkheid naar alle patiënten. VieCuri streeft 
hierin de beste te zijn.  
Om binnen VieCuri op één lijn te zitten zijn er vier gemeenschappelijke kernwaarden geformuleerd die 
aangeven hoe VieCuri wil dat de patiënt hen ziet.  

 Verantwoordelijkheid: VieCuri wil dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor het goed 
functioneren van het ziekenhuis. 

 Samen: VieCuri wil dat alle medewerkers samenwerken met anderen, zowel collega’s, patiënten, 
familie, huisartsen ect.  

 Vraaggericht: VieCuri wil dat medewerkers zich afvragen of ze aan de verwachtingen van patiënten 
voldoen. 

 Zin: Gemotiveerde medewerkers die met passie en bezieling hun werk uitvoeren. 
 
Als iedereen binnen VieCuri naar deze vier waarden handelt, laat VieCuri zien dat het ‘gewoon beter’ is. 
(VieCuri, 2014) 
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3.3 Organisatie operatiekamercomplex 
 
Het OKC valt binnen de cluster Snijdend, Moeder en Kind, dat onder leiding van de manager bedrijfsvoering 
staat. Deze fungeert als schakel tussen het OKC en de raad van bestuur (RvB). 
Het OKC bestaat uit 6 afdelingen: Centrale sterilisatie afdeling (CSA), recovery, chirurgie, anesthesie en 
preoperatief bureau, poliklinisch verrichtingen centrum en pijnpoli. Deze afdelingen worden allen aangestuurd 
door een teamleider. (Zie bijlage 3, organogram OKC; VieCuri, 2014) 
 
 

3.3.1 Kwantitatieve gegevens operatiekamercomplex  
 
Het OKC bestaat uit 11 operatiekamers, 7 te Venlo en 4 te Venray. Hier zijn momenteel  56 operatieassistenten 
(inclusief 8 leerlingen), 28 anesthesiemedewerkers (inclusief 10 leerlingen) en 26 recoverymedewerkers aan 
het werk. Verder is er nog personeel werkzaam in de logistiek, wachtruimte, secretariaat, planning, 
praktijkbegeleiding en teamleiding.  
In 2013 zijn op beide locaties in totaal 12.000 patiënten onder anesthesie geopereerd. (Zie bijlage 2, Schema 
geopereerde patiënten; Wim Manders, 2014) 
    
 

3.4 Kwaliteit in VieCuri 
 
VieCuri zorgt voor een continu verbetering, borging en het zichtbaar maken van kwaliteit van zorg.  Dit is te 
zien aan de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie en andere certificatie voor diverse afdelingen, bijvoorbeeld 
Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector (HKZ)  en HACCP. (Jaarverslag VieCuri, 2012) 
 
 

3.4.1 Patiënttevredenheid in VieCuri 
 
Sinds 2013 wordt voor het meten van de patiënttevredenheid in VieCuri gebruik gemaakt van de CQI-
methodiek. Dit is een vragenlijst voor patiënten, waarin patiëntenervaring centraal staat. Omdat de CQI 
landelijk op dezelfde manier wordt uitgevoerd, kunnen de resultaten ook landelijk vergeleken worden. Er zijn 
passende enquêtes verspreid onder de patiënten op patiëntgebonden afdelingen die niet aan de CQI-
methodiek hebben meegedaan. De CQI-methodiek wordt uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Aan de 
hand van de resultaten van de patiënttevredenheidsonderzoeken worden een aantal verbeterpunten 
opgesteld en verbeteracties in gang gezet.  Patiënttevredenheidsonderzoeken op het OKC hebben niet eerder 
plaatsgevonden. (Jaarverslag VieCuri, 2012) 
 
 

3.4.2 Patiëntveiligheid in VieCuri 
 

Sinds 2008 heeft het VieCuri de NIAZ-accreditatie mogen ontvangen. Dit kwaliteitskeurmerk is in 2012 voor vier 
jaar verlengd. Veiligheid van zorg is een groot aandachtspunt binnen VieCuri en met deze reden neemt het 
VieCuri deel aan het Veiligheids Managment systeem (VMS). Het VMS richt zich op de patiëntveiligheid in de 
zorg en richt zich op elf thema’s. Een onderdeel hiervan is de VIM organisatie in VieCuri. Deze bestaat uit lokale 
VIM commissie en de Centrale VIM commissie. De lokale VIM commissie van het OKC bestaat uit 
planningsfunctionaris Marcel Stappen en anesthesiemedewerkers Anne Stevens en Hannie Geurts. De VIM 
commissie heeft maandelijks een bijeenkomst om de nieuwe VIM meldingen door te nemen en om actie hierop 
te ondernemen. Alle medewerkers van VieCuri die betrokken zijn bij een incident zijn verplicht dit incident te 
melden. (Jaarverslag VieCuri, 2012) 
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3.5 Subconclusie 
 
VieCuri Medisch Centrum is een topklinisch opleidingsziekenhuis met een verzorgingsgebied van ongeveer 
280.000 inwoners. De stichting wordt bestuurd door een tweehoofdige raad van bestuur, die vijf zorgsectoren 
aanstuurt. VieCuri wil kwaliteit leveren met verstand van zaken en gevoel voor mensen. Binnen VieCuri zijn er 
vier gemeenschappelijke kernwaarden geformuleerd (verantwoordelijkheid, samen, vraaggericht en zin). Als 
iedereen binnen VieCuri naar deze vier waarden handelt, laat VieCuri zien dat het Gewoon beter is. Het OKC 
staat onder leiding van een manager bedrijfsvoering. Er zijn in totaal 11 operatiekamers binnen VieCuri Venlo 
en Venray en in 2013 zijn op beide locaties in totaal 12.000 patiënten onder anesthesie geopereerd. VieCuri 
zorgt voor een continu verbetering, borging en het zichtbaar maken van kwaliteit van zorg.  Dit is te zien aan de 
ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie en andere certificatie voor diverse afdelingen.  
Voor het meten van de patiënttevredenheid in het VieCuri wordt gebruik gemaakt van de CQI-methodiek. CQI-
methodiek is een methode waarbij de patiëntenervaring centraal staat. Het VieCuri neemt deel aan het VMS 
omdat het verlenen van veilige zorg een groot aandachtspunt is binnen de organisatie. 
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Hoofdstuk 4  Onderzoek effect waterijsjes postoperatief 

 

4.1 Inleiding 
 
In hoofdstuk 4 wordt het doel van het onderzoek, de gehanteerde onderzoeksmethode, de 
onderzoekspopulatie en de werkwijze beschreven. Verder wordt er een toelichting gegeven over de 
enquêtevragen en de verwerking en analyse. De resultaten worden vervolgens systematisch weergegeven in 
grafieken.  
 
 

4.2 Doel van het onderzoek 
 
Het doel van het onderzoek is het toetsen van het effect van de consumptie van waterijsjes ten aanzien van 
patiënttevredenheid in de postoperatieve fase van het VieCuri Medisch Centrum. Onder patiënttevredenheid 
wordt verstaan:  
 

Patiënttevredenheid: Tevredenheid van patiënten in de postoperatieve fase van het perioperatieve traject 
betreffende misselijkheid en braken, pijn aan keel- en mondholte, dorst en hongergevoel, vieze smaak en 
droge mond. 

 
 

4.3 Onderzoeksmethode 
 
Door middel van een enquête is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Kwantitatief onderzoek biedt 
cijfermatig inzicht en geeft veelal antwoorden op vragen die in hoeveelheden kunnen worden uitgedrukt 
(bijvoorbeeld hoeveel patiënten zijn tevreden over onze service). In de enquête is de onderzoeksvraag omgezet 
in vragen aan de patiënten. Een voordeel van een enquête is dat een grote doelgroep benaderd kan worden 
met gerichte vragen en dat de anonimiteit gewaarborgd blijft. De resultaten van kwantitatief onderzoek zijn 
weergegeven in grafieken, tabellen en percentages. (Baarda, D., 2009) 
 
 

4.4 Onderzoekspopulatie 
 
De populatie van het onderzoek bestaat uit alle patiënten die een operatie hebben ondergaan, met 
uitzondering van kinderen onder de twee jaar en patiënten met een kaakchirurgische ingreep in de mondholte. 
De reden voor het uitzonderen van kinderen onder de twee jaar is dat zij niet zelfstandig waterijs kunnen 
consumeren en lastig de vragen kunnen beantwoorden. Kaakchirurgische patiënten met een ingreep in de 
mondholte zijn geëxcludeerd van het onderzoek wegens bezwaren van de kaakchirurgen. De reden van het 
bezwaar is het verslechterd herstel van tandvlees door zuigen op het waterijs. 
 
 

4.5 Werkwijze 
 
Het onderzoek is verricht binnen VieCuri op locatie Venlo en Venray, in de periode van november 2014 tot en 
met januari 2015. Door middel van email zijn de snijdend specialisten op de hoogte gesteld van het onderzoek. 
Tevens zijn zij gevraagd eventuele contra-indicaties te benoemen en konden zij eventuele bezwaren aangeven.  
Er is een onderzoeksprotocol geschreven, wat is goedgekeurd door de Commissie Experimenteel onderzoek op 
Mensen (CEM) van VieCuri, die de lokale uitvoerbaarheid heeft beoordeeld. Alle verpleegafdelingen, 
recoverymedewerkers en anesthesiologen zijn in kennis gesteld over de werkwijze van het onderzoek. Via een 
werkoverleg, email contact en persoonlijk contact is medewerking gevraagd voor de uitvoering van het 
onderzoek. Vervolgens zijn er informatiebrieven en toestemmingsformulieren verspreid over de 
verpleegafdelingen. Bij preoperatieve opname van patiënten is door verpleegkundigen aan patiënten gevraagd 
de informatiebrief te lezen en het toestemmingsformulier in te vullen en te tekenen. De patiënten die mee 
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wilden doen werd gevraagd om op twee momenten samen met de recovery verpleegkundige de enquête in te 
vullen, te weten na de ingreep bij binnenkomst op de recovery en bij het verlaten van de recovery.  
De enquête bestond telkens uit twee delen: een deel in te vullen door de recoveryverpleegkundige 
(basiskarakteristieken) en een deel in te vullen door de patiënt (patiënt gerichte vragen). In de periode van 
november tot half december 2014 kregen de patiënten geen waterijsje (de zogenaamde 0-meting). In de 
periode van half december tot eind januari kregen de patiënten wanneer deze voldoende wakker waren een 
waterijsje aangeboden, voordat het tweede moment van de enquête werd ingevuld (de zogenaamde 
nameting). 
 
De waterijsjes die voor het onderzoek gebruikt werden zijn Dedert Icesticks. Deze waterijsjes zijn kleurstofvrij, 
vetvrij, glutenvrij, lactosevrij, bevatten geen conserveringsmiddelen en geen sporen van noten of pinda’s. De 
waterijsjes zijn er in vijf verschillende smaken: cola, citroen, framboos, perzik en kers. Ze worden geleverd in 
dozen van 200 stuks door de groothandel Hanos Venlo.  
Overige informatie per waterijsje:  

 Inhoud is 50 ml. 

 Voedingswaarde: energie 153Kj./36kcal., koolhydraten 8,6 gram. 

 Ingrediënten: water, suiker, voedingszuur E330 en natuurlijke aroma’s. 

 Kosten: 7 eurocent 
(Hanos, 2014; Dedert Icesticks, 2014) 
 
 

4.5.1 Toelichting van de enquêtevragen 
 
De enquête  van de 0-meting en nameting is terug te vinden in bijlage 5 en 6. 
 
Basiskarakteristieken 
Het deel van de enquête dat ingevuld moest worden door de recoveryverpleegkundige bevat variabelen met 
een inleidend karakter. Op deze manier vond er verdieping plaats in de onderzoekspopulatie en kon bepaald 
worden of de populatie van de 0-meting en de populatie van de nameting vergelijkbaar zijn. Onderstaand volgt 
een toelichting van de variabelen, verkregen door middel van literatuuronderzoek. 

 Geslacht van de patiënt; Vrouwen hebben een grotere kans op PONV. (Tong, J., 2007; Tong, J., 2014; 
Hennis, P.J., 2007) 

 Geboortejaar patiënt; Hoe ouder de patiënt is, des te lager de kans op het optreden van PONV. (Tong, 
J., 2007; Tong, J., 2014; Hennis, P.J., 2007) 

 Specialisme; Bepaalde specialismen verhogen de kans op PONV, zoals beschreven staat in 2.4.1. 
(Tong, J., 2007; Tong, J., 2014; Hennis, P.J., 2007) 

 Toegediende anti-emetica; Anti-emetica dienen als profylaxe of ter bestrijding van PONV. (Tong, J., 
2014; Hennis, P.J., 2007; Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie, 2012) 

 Toegediende opiaten; Bepaalde opiaten geven meer kans op PONV. (Tong, J., 2007; Tong, J., 2014; 
Hennis, P.J., 2007) 

 Luchtwegmanagement; Endotracheale tubes veroorzaken meer pijnklachten van mond- en keelholte 
dan larynxmaskers. (McHardy, F., 1999) 

 Anesthesietechniek en toegediende anesthetica; Sommige anesthetica werken anti-emetisch, terwijl 
andere anesthetica de kans op PONV kunnen vergroten. Bovendien kunnen dampvormige anesthetica 
zorgen voor een vieze smaak in de mond. (Tong, J., 2007; Tong, J., 2014; Hennis, P.J., 2007; Cerner 
Multum, 2014) 

 Wil de patiënt een waterijsje?; Deze vraag is gesteld uit logistiek oogpunt tijdens de nameting. 

Patiënt gerichte vragen 
Het deel van de enquête dat ingevuld moest worden door de patiënt bevat vragen over de 
patiënttevredenheid. Deze vragen waren van belang voor het toetsen van het effect van waterijsjes 
postoperatief op de recovery . Hierbij werd de 0-meting vergeleken met de nameting. Onderstaand volgt een 
toelichting van de vragen, verkregen door middel van literatuuronderzoek. 

 Droge mond; Door nuchter zijn kunnen patiënten een droge mond ontwikkelen. (Gregoire, L., 2011) 

 Dorst; Door nuchter zijn kan een dorstgevoel ontstaan. (Gregoire, L., 2011) 
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 Honger; Door nuchter zijn wordt het hongercentrum geprikkeld waardoor honger kan ontstaan. 
(Gregoire, L., 2011) 

 Vieze smaak; Vieze smaak kan ontstaan door het gebruik van dampvormige anesthetica en door het 
nuchter zijn. (Cerner Multum, 2014) 

 Misselijkheid; Misselijkheid kan ontstaan door vele factoren. Deze zijn terug te vinden in paragraaf 
2.5.1. (Tong, J., 2007; Tong, J., 2014; Hennis, P.J., 2007) 

 Pijnklachten van mond- en keelholte; Door het gebruik van larynxmaskers en endotracheale tubes 
kunnen mond- en keelklachten ontstaan. (McHardy, F., 1999) 

Deze vragen zijn bij opname en bij vertrek aan patiënten op de recovery gesteld, zowel bij de 0-meting als bij 
de nameting. Bij de nameting werd door middel van deze vragen getoetst of waterijsjes effect hadden op 
bovenstaande punten met betrekking tot de patiënttevredenheid.  
Patiënten die tijdens de nameting een waterijsje hebben geconsumeerd, is gevraagd of zij na een eventuele 
volgende operatie ook een waterijsje zouden willen consumeren.  
 
 

4.5.2 Toelichting verwerking en analyse 
 
De basiskarakteristieken zijn vergeleken om te bepalen of de populatie van de 0-meting en de populatie van de 
nameting vergelijkbaar zijn. Hiervoor zijn percentages en gemiddelden berekend en statistische testen 
uitgevoerd. Voor het vergelijken van de leeftijd is een t-toets uitgevoerd. Voor alle andere basiskarakteristieken 
is een chikwadraattoets uitgevoerd. Hieruit volgt een p-waarde. Is de p-waarde kleiner dan 0,05, dan zijn de 
populaties significant verschillend en dus niet goed met elkaar vergelijkbaar. Is de p-waarde groter dan 0,05, 
dan zijn de populaties niet significant verschillend en vergelijkbaar met elkaar.  
 
In de enquête hebben patiënten bij binnenkomst en bij vertrek van de recovery vragen beantwoord door 
middel van een rating van 1 tot en met 4. Hierbij is 1 zeer mee eens, ofwel de slechts mogelijke score, 2 mee 
eens, 3 mee oneens en 4 zeer mee oneens, ofwel de best mogelijke score. Om te bepalen of de patiënten op de 
verschillende vragen beter of slechter scoorden na hun verblijf op de recovery (waar ze al dan niet een 
waterijsje hebben genuttigd) is de verschilscore berekend. De ingevulde rating bij binnenkomst op de recovery 
is afgetrokken van de rating bij vertrek van de recovery. Dit leverde een nieuwe variabele op waarbij een 
negatief getal verslechtering betekent, een positief getal verbetering betekent en een nul betekent dat er geen 
verandering heeft plaatsgevonden. Deze variabele is vervolgens voor de 0-meting (zonder ijs) en voor de 
nameting (met ijs) weergegeven in grafieken. Hierbij zijn statistische testen (chikwadraat testen) uitgevoerd om 
te toetsen of er een significant verschil is in de verdeling van verslechterd, gelijk en verbeterd tussen met ijs en 
zonder ijs. 
 
De data verwerking heeft plaatsgevonden met behulp van het statistisch computerprogramma Statistical 
Package for the Social Scienes (SPSS). Met behulp van SPSS werden de gegevens ingevoerd en verwerkt tot 
tabellen en grafieken. 
 
 

4.6 Resultaten van het onderzoek 
 
Aan het onderzoek hebben 620 patiënten deelgenomen, waarvan 295 aan de 0-meting (zonder waterijsje) en 
325 aan de nameting (met waterijsje). Buiten deze 620 patiënten zijn er tijdens de nameting 32 patiënten 
geweest die geen waterijsje wilden consumeren. Deze patiënten zijn geëxcludeerd voor het onderzoek en niet 
meegenomen in de resultaten. 
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4.6.1 Basiskarakteristieken 
 

    Periode   P 

    Zonder ijs Met ijs   

Geslacht (N=619) Man  48,3% 51,1% 0,49 

  Vrouw  51,7% 48,9%   

Leeftijd (mean) (N=618)   49,8 50,5 0,66 

Specialisme (N=615) Gynaecologie  11,6% 10,2% 0,46*  

  Urologie  11,9% 12,4%   

  Orthopedie  21,5% 27,3%   

  Plastische chirurgie  6,5% 3,7%   

  Neurochirurgie  0,3% 0,0% 
   Algemene chirurgie  30,7% 31,4%   

  Keel Neus Oor  14,0% 13,0%   

  Kaakchirurgie  2,7% 1,2%   

  Oogchirurgie  0,7% 0,6%   

Toegediende anti-emetica  Dexamethason+Granisetron  63,8% 63,4% 0,11* 

 (N=607) Geen  34,8% 36,6%   

  Dexamethason+Granisetron+Droperidol  1,4% 0,0%   

Toegediende opiaten (N=616) Sufentanil  50,7% 49,4% 0,49* 

  Remifentanil  1,4% 0,9%   

  Morfine  2,7% 3,7%   

  Sufentanil+morfine  15,3% 20,5%   

  Remifentanil+morfine  10,5% 8,1%   

  Geen  19,0% 17,4%   

  Anders  0,3% 0,0%   

Luchtwegmanagement (N=616) Endotracheale tube  36,4% 38,8% 0,82 

  Larynxmasker  41,8% 40,7%   

  Geen  21,8% 20,5%   

Anesthesietechniek (N=616) Algeheel  77,9% 78,9% 0,77 

  Locoregionaal  22,1% 21,1%   

Toegediende anesthetica  TIVA  15,8% 11,6% 0,18 

 (N=487) Damp sevoflurane  84,2% 88,4%   

Tabel 1: Basiskarakteristieken. In deze tabel staan de percentages van de basiskarakteristieken en  de 
gemiddelde P-waarde van de hoofdcategorie weergegeven. 
*Statistisch gezien mag de Chi-square niet uitgevoerd worden waardoor de P-waarde niet betrouwbaar is 
omdat de aantallen te laag zijn om valide conclusies te trekken. Deze zijn wel berekend omdat de percentages 
met ijs en zonder ijs visueel vergelijkbaar lijken te zijn.  
 
Aan de hand van de percentages en p-waarden in bovenstaande tabel blijkt dat er geen significante verschillen 
zijn voor wat betreft de basiskarakteristieken en kan geconcludeerd worden dat de populatie van de 0-meting 
met de populatie van de nameting vergeleken mag worden (toelichting zie paragraaf 4.5.1 en 4.5.2). 
 

4.6.2 Resultaten patiënt gerichte vragen 
 
Voor de vragen gericht aan de patiënt zijn de resultaten hieronder weergegeven in grafieken. Hierin staat het 
aantal patiënten weergegeven dat is verslechterd, gelijk gebleven en verbeterd tijdens de postoperatieve 
periode op de recovery, al dan niet na het nuttigen van een waterijsje (toelichting zie paragraaf 4.5.2).  
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Grafiek 1 - droge mond 
Toelichting grafiek 1: In deze grafiek wordt het percentage van de patiënten weergegeven die verslechterd, 
gelijk gebleven of verbeterd zijn betreft de droge mond tijdens de recovery periode. (N=618) 
 

Grafiek 2 - Dorst 
Toelichting grafiek 2: In deze grafiek wordt het percentage van de patiënten weergegeven die verslechterd, 
gelijk gebleven of verbeterd zijn betreft dorst tijdens de recovery periode. (N=620) 
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Grafiek 3 - Honger 
Toelichting grafiek 3: In deze grafiek wordt het percentage van de patiënten weergegeven die verslechterd, 
gelijk gebleven of verbeterd zijn betreft honger tijdens de recovery periode. (N=619) 
 
 

 

 
Grafiek 4 - Vieze smaak 
Toelichting grafiek 4: In deze grafiek wordt het percentage van de patiënten weergegeven die verslechterd, 
gelijk gebleven of verbeterd zijn betreft vieze smaak in de mond tijdens de recovery periode. (N=619) 
 



30 
 

 
Grafiek 5 – Misselijkheid 
Toelichting grafiek 5: In deze grafiek wordt het percentage van de patiënten weergegeven die verslechterd, 
gelijk gebleven of verbeterd zijn betreft misselijkheid tijdens de recovery periode. (N=619) 
 
 

 
Grafiek 6 – Pijnklachten mond- en keelholte 
Toelichting grafiek 6: In deze grafiek wordt het percentage van de patiënten weergegeven die verslechterd, 
gelijk gebleven of verbeterd zijn betreft pijnklachten van mond- en keelholte tijdens de recovery periode. 
(N=618) 
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Grafiek 7 - Wil de patiënt na volgende operatie weer een waterijsje? 
Toelichting grafiek 7: In deze grafiek wordt het percentage weergegeven van patiënten die tijdens de nameting 
aangegeven hebben of ze na een volgende operatie wel of geen waterijsje willen consumeren. (N=325) 
 
 

4.7 Subconclusie 
 
Door middel van een enquête is de patiënttevredenheid onderzocht op de recovery in VieCuri. De populatie 
van het onderzoek bestaat uit alle patiënten die een operatie hebben ondergaan, met uitzondering van 
kinderen onder de twee jaar en patiënten die een kaakchirurgische ingreep in de mondholte hebben 
ondergaan. Aan het onderzoek hebben 620 patiënten deelgenomen, waarvan 295 aan de 0-meting en 325 aan 
de nameting. De data verwerking heeft plaatsgevonden met behulp van het statistisch computerprogramma 
SPSS. Uit de percentages en de p-waarden van de basiskarakteristieken is gebleken dat de populatie van de 0-
meting vergelijkbaar is met de populatie van de nameting.  
Bij de patiëntenpopulatie met waterijsje is gebleken dat er meer patiënten verbeterd zijn en minder patiënten 
verslechterd zijn betreft droge mond, vieze smaak en dorst ten opzichte van de patiëntenpopulatie zonder 
waterijsje (p<0,01). Dit betekent dat waterijs een positief effect heeft op de patiënttevredenheid betreft droge 
mond, vieze smaak en dorst.  
Het lijkt alsof er bij de patiëntenpopulatie met waterijsje meer mensen verbeterd zijn betreft misselijkheid en 
honger ten opzichte van de patiëntenpopulatie zonder waterijsje. Echter dit is niet significant (misselijkheid 
p=0,11)(honger p=0,37). Dit betekent dat waterijs geen duidelijk effect heeft op de patiënttevredenheid betreft 
misselijkheid en honger.  
Bij de patiëntenpopulatie met waterijsje is gebleken dat er zowel meer patiënten zijn verbeterd als meer 
patiënten zijn verslechterd voor wat betreft pijnklachten van mond- en keelholte ten opzichte van de 
patiëntenpopulatie zonder waterijsje (p<0,01). Dit betekent dat het waterijsje voor een aantal patiënten een 
positief effect heeft en voor een aantal patiënten een negatief effect heeft ten aanzien van pijnklachten van de 
mond- en keelholte. Echter is het aantal patiënten dat is verbeterd groter dan het aantal patiënten dat is 
verslechterd. Uit de vraag of patiënten na een volgende operatie weer een waterijsje zouden willen 
consumeren, is gebleken dat 97% dit graag zou willen dus hebben waterijsjes een positief effect op de 
patiënttevredenheid.  
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Samenvattende conclusies 

Het zorgstelsel richt zich steeds meer op de patiënttevredenheid. Zorgverzekeraars krijgen een steeds grotere 
sleutelpositie in het financieren van de zorg. Deze zorgverzekeraars kijken voornamelijk naar de kwaliteit van 
zorg en naar patiënttevredenheid, dit wil zeggen dat ziekenhuizen hierin moeten uitblinken om zich zo te 
kunnen onderscheiden van andere ziekenhuizen. 
Tijdens de recovery stages viel op dat er regelmatig patiënten waren die vertelden misselijk te zijn na de 
operatie, honger te hebben, vieze smaak, droge mond en of last van een pijnlijke keel te hebben. In een aantal 
andere ziekenhuizen worden waterijsjes postoperatief aangeboden, waarop de reactie van de patiënten erg 
positief ervaren wordt door recovery verpleegkundigen. Omdat het effect van de waterijsjes postoperatief 
nooit onderzocht is, is dit een reden om hier onderzoek naar te doen.  
 
De vraagstelling in deze scriptie is: 
Wat is het effect van de consumptie van waterijsjes op de patiënttevredenheid tijdens de postoperatieve fase 
binnen de recovery van VieCuri Medisch Centrum? 
 
Beantwoording vraagstelling: 
Tijdens de postoperatieve fase binnen de recovery hebben waterijsjes een positief effect betreft droge mond, 
vieze smaak en dorst. Dit lijkt ook het geval te zijn voor misselijkheid en honger, echter is dit niet significant. 
Het waterijsje heeft voor een aantal patiënten een verbeterend effect en voor een aantal patiënten een 
verslechterend effect ten aanzien van pijnklachten van de mond- en keelholte. Echter is het aantal patiënten 
dat verbeterd groter dan het aantal patiënten dat verslechterd. 97% van de patiënten wil na een volgende 
operatie weer een waterijsje dus hebben waterijsjes een positief effect op de patiënttevredenheid. VieCuri kan 
hiermee betere kwaliteit van zorg leveren waardoor het zich kan onderscheiden op het gebied van 
patiënttevredenheid ten opzichte van andere ziekenhuizen.  
 
Uit hoofdstuk 1 blijkt dat kwaliteit van zorg centraal staat binnen de Nederlandse zorg. De overheid houdt 
toezicht op de kwaliteit van zorg door middel van de kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) waaraan alle 
zorginstellingen zich moeten houden. De IGZ controleert of zorgaanbieders zich daadwerkelijk aan deze wetten 
houden, met als doel een veilige, effectieve en patiëntgerichte zorg.  
De wet BIG heeft als doel ondeskundig handelen te voorkomen waardoor de veiligheid van patiënten verbeterd 
wordt. Ook het NIAZ heeft als doel het leveren van betere zorg door middel van toetsing van kwaliteitsnormen 
in zorginstellingen. Het VMS heeft als doel (onder andere door middel van VIM) het signaleren van risico’s, 
verbeteringen door te voeren en beleid vast te leggen waardoor de patiëntveiligheid geoptimaliseerd kan 
worden. Patiënttevredenheid staat in verband met de kwaliteit van zorg en met de verwachtingen van de 
patiënt. Door veranderingen in de zorgsector wordt het voor ziekenhuizen steeds belangrijker te concurreren. 
Een aandachtsgebied waarop ziekenhuizen zich kunnen onderscheiden van anderen is de patiënttevredenheid.  
 
In hoofdstuk 2 staat beschreven dat anesthesiologische zorg bestaat uit pre- per- en postoperatieve fase, die 
zullen plaatsvinden bij alle voorkomende operaties. De anesthesiologie berust op vier pijlers die met elkaar in 
balans moeten zijn. PONV en mond- en keelklachten zijn voorkomende complicaties van algehele anesthesie. 
Koude therapie heeft een bewezen analgetisch effect en zou mond- en keel klachten kunnen verminderen. 
Verder hebben patiënten door het lange nuchter zijn vaak droge mond, vieze smaak, dorst en honger. In 
andere ziekenhuizen zorgen waterijsjes voor een positieve ervaring ten aanzien van deze punten.  
 
In hoofdstuk 3 staat beschreven dat VieCuri Medisch Centrum een topklinisch opleidingsziekenhuis is met een 
verzorgingsgebied van ongeveer 280.000 inwoners. VieCuri wil kwaliteit leveren met verstand van zaken en 
gevoel voor mensen. Het OKC staat onder leiding van een manager bedrijfsvoering. Er zijn in totaal 11 
operatiekamers binnen VieCuri Venlo en Venray. VieCuri zorgt voor een continue verbetering, borging en het 
zichtbaar maken van kwaliteit van zorg. Dit is te zien aan de ziekenhuisbrede NIAZ-accreditatie en andere 
certificatie voor diverse afdelingen.  
Voor het meten van de patiënttevredenheid in VieCuri wordt gebruik gemaakt van de CQI-methodiek. Voor 
VieCuri is veilige zorg een groot aandachtspunt en met deze redenen neemt het VieCuri deel aan het VMS. 
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Uit hoofdstuk 4 blijkt uit het onderzoek dat de populatie van de 0-meting vergelijkbaar is met de populatie van 
de nameting. Bij de patiëntenpopulatie met waterijsje is gebleken dat er meer patiënten verbeterd zijn en 
minder patiënten verslechterd zijn voor wat betreft droge mond, vieze smaak en dorst ten opzichte van de 
patiëntenpopulatie zonder waterijsje (p<0,01). Het lijkt alsof er bij de patiëntenpopulatie met waterijsje meer 
mensen verbeterd zijn betreft misselijkheid en honger ten opzichte van de patiëntenpopulatie zonder 
waterijsje. Echter dit is niet significant (misselijkheid p=0,11 en honger p=0,37). Bij de patiëntenpopulatie met 
waterijsje is gebleken dat er zowel meer patiënten zijn verbeterd als meer patiënten zijn verslechterd betreft 
pijnklachten van mond- en keelholte ten opzichte van de patiëntenpopulatie zonder waterijsje (p<0,01). Echter 
is het aantal patiënten dat verbeterd groter dan het aantal patiënten dat verslechterd. Uit de vraag of 
patiënten na een volgende operatie weer een waterijsje zouden willen consumeren, is gebleken dat 97% dit 
graag zou willen.  
 
De eindconclusie van ons onderzoek en het antwoord op de vraagstelling in onze scriptie is: 
Tijdens de postoperatieve fase binnen de recovery hebben waterijsjes een positief effect betreft droge mond, 
vieze smaak en dorst. Dit lijkt ook het geval te zijn voor misselijkheid en honger, echter is dit niet significant. 
Het waterijsje heeft voor een aantal patiënten een verbeterend effect en voor een aantal patiënten een 
verslechterend effect ten aan zien van pijnklachten van de mond- en keelholte. Echter is het aantal patiënten 
dat verbeterd groter dan het aantal patiënten dat verslechterd. 97% van de patiënten wil na een volgende 
operatie weer een waterijsje dus hebben waterijsjes een positief effect op de patiënttevredenheid. VieCuri kan 
hiermee betere kwaliteit van zorg leveren waardoor het zich kan onderscheiden op het gebied van 
patiënttevredenheid ten opzichte van andere ziekenhuizen.  
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Eigen visie 

Naar onze mening verdient elke patiënt de beste kwaliteit van zorg, waarbij patiënttevredenheid essentieel is. 
We hadden positieve verwachtingen van ons onderzoek. Wie vindt een waterijsje nou niet lekker na een 
operatie dachten wij. Die vieze stinkende adem en droge mond van het nuchter zijn is voor iedereen 
herkenbaar. Bovendien kan het  larynxmasker of de tube die  ingebracht wordt een vervelende sensatie in de 
keel- of mondholte opleveren.  
In een aantal andere ziekenhuizen worden waterijsjes postoperatief aangeboden, waarop de reactie van de 
patiënten erg positief ervaren wordt door recovery verpleegkundigen. Omdat het effect van de waterijsjes 
postoperatief nooit onderzocht is, was dit voor ons de reden om dit  onderzoek als eerste in Nederland uit te 
voeren.  
Samen met Loes Janssen hebben we een onderzoeksopzet en onderzoekmethode opgezet, waarna ze ons 
verder geholpen heeft met het analyseren en verwerken van de resultaten. Gelukkig hebben we een grote 
groep patiënten, maar liefst 620, mee kunnen nemen in ons onderzoek. Tijdens het onderzoek bleek uit 
statische berekeningen dat we de groep zonder ijs (0-meting) en de groep met ijs (nameting) met elkaar 
mochten vergelijken. Het positieve effect van het waterijsje op de patiënttevredenheid is door middel van 
statistische berekeningen naar voren gekomen. Hierbij werd door middel van de chikwadraat toets duidelijk 
dat er een significant verschil is tussen met ijs en zonder ijs. Hierdoor hebben we valide conclusies kunnen 
trekken. 
Blij zijn wij met de vele positieve en leuke reacties van patiënten en medewerkers en trots zijn wij dat wij 
binnen VieCuri dit onderzoek hebben kunnen verrichten en wij ons de ijsjes meisjes mogen noemen.  
 
De nieuwe standaard zorg op de recovery binnen VieCuri: Mmmh…. waterijsjes na de OK. 
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Aanbevelingen 

 De nieuwe standaard zorg: waterijsjes op de recovery binnen VieCuri.  
Medewerkers binnen VieCuri moeten op de hoogte gebracht worden van deze nieuwe standaard zorg. 
Dit kan mogelijk gemaakt worden door het plaatsen van een artikel in het maandelijkse VieCuri blad 
de ZIN en op de interne VieCuri site voor medewerkers. Via het regionale Dagblad, social media en 
posters moet algemene bekendheid onder patiënten verkregen worden over deze nieuwe standaard 
zorg die de patiënttevredenheid positief beïnvloedt. Bovenstaande punten zullen uitgevoerd worden 
door Cristel en Kim. 
 

 Protocol 
De nieuwe standaard zorg moet toegevoegd worden in het huidige protocol waar duidelijk in 
beschreven staat wie er een waterijsje mag ontvangen en de uitzonderingen hierop. Hannie Geurts zal 
deze aanpassingen toevoegen.  
 

 Diabetes protocol 
Momenteel wordt er een vernieuwde versie geschreven van het diabetes protocol. Hierin moet 
overwogen worden of suikervrije waterijsjes de voorkeur hebben bij diabetes patiënten. Dit zal in 
overleg tussen internisten en anesthesiologen plaatsvinden.  
 

 Recovery patiënten 
Er moet overleg plaatsvinden of patiënten van specialisten die buiten het OKC narcose of sedatie 
hebben  ontvangen en die op de recovery komen te liggen, ook een waterijsje mogen consumeren.  
Via email is toestemming gevraagd aan de specialisten door Kim en Cristel.  
 

 Klinische les 
Aan alle medewerkers van het OKC inclusief anesthesiologen zullen wij een klinische les verzorgen 
over de resultaten en bevindingen van ons onderzoek. Deze klinische les zal plaatsvinden in de zomer 
van 2015. 
 

 NVAM 
Na de scriptieverdediging en diploma uitreiking zal  in oktober 2015 een publicatie verschijnen van ons 
onderzoek in  het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiemedewerkers (NTVA).   
Hierover heeft reeds overleg plaatsgevonden met collega Pim Aerts, tevens voorzitter NVAM.  
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Nawoord 

Vol enthousiasme zijn wij gestart met een opzet van ons onderzoek, maar al snel zakte de moed ons in de 
schoenen. Dit omdat er veel obstakels op ons pad kwamen. Allereerst kregen we geen goedkeuring van de 
snijdend specialismen omdat ons onderzoek niet volgens de regels voor wetenschappelijk onderzoek zou 
verlopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij een wetenschappelijk onderzoeksprotocol hebben moeten schrijven, 
dat eerst goedgekeurd zou moeten worden door de Commissie Experimenteel Onderzoek op Mensen (CEM) in 
VieCuri. Bovendien zouden alle patiënten toestemmingsformulieren voor deelname aan ons onderzoek moeten 
tekenen voordat zij premedicatie zouden ontvangen. Voor ons betekende dit veel extra werkzaamheden en 
benodigde hulp van de verpleegafdelingen. Het extra werk voor de verpleegafdelingen werd ons niet altijd in 
dank afgenomen. Na de goedkeuring van de CEM konden wij weer met positieve energie ons onderzoek 
starten op 10 november 2014. Dit was in dezelfde week als de overgang van papieren naar elektronisch 
dossier. Niet echt een goede timing, maar geen andere mogelijkheid in verband met de te behalen deadlines. 
Tijdens het onderzoek kwamen al snel de positieve reacties ons tegemoet, wat ons weer helemaal enthousiast 
maakte. Vooral het uitvoeren en verwerken van de verschillende resultaten was leerzaam. Dit alles hebben wij 
als plezierig ervaren maar tevens toch ook als vermoeiend omdat dit erg tijdrovend was. De conclusies van het 
onderzoek maakten onze verwachtingen, het positieve effect van waterijsjes op de patiënttevredenheid, waar.  
Deze scriptie is tot stand gekomen dankzij een prettige samenwerking tussen de schrijfsters Cristel Ebisch en 
Kim Houben. Na ruim een jaar bezig te zijn geweest aan onze scriptie kunnen we terugkijken op een leerzame 
tijd en een mooie samenwerking. Wij zijn zeer tevreden en trots op ons eindresultaat. Mede doordat de 
positieve resultaten ervoor gezorgd hebben dat patiënten in VieCuri postoperatief een waterijsje aangeboden 
krijgen als standaard zorg op de recovery,  mmmh…. waterijsjes na de OK. Zonder medewerking van al onze 
collega’s en in het bijzonder de recoveryverpleegkundigen, was dit ons niet gelukt. Bedankt hiervoor! 
 
Hopelijk is deze scriptie een handvat voor de toekomst. 
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Bijlage 1 - Organogram VieCuri 
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Bijlage 2 - Schema aantal geopereerden patiënten 2013/2014 

 

  
 
 
Algeheel 

Algeheel + axillair 

Algeheel + Biers block 

Algeheel + brachialis 

Algeheel + caudaal 

Algeheel + epiduraal 

Algeheel + femoralis block 

Algeheel + interscalenus 

Algeheel + ischiadicus 

Algeheel + PIPPA 

Algeheel + plexus brachialis 

Algeheel + saphenus block 

Algeheel + spinaal 

Axillair 

Axillair + brachialis 

Biers block 

Biers block + axillair 

Brachialis 

Brachialis + Biers block 

Epiduraal 

Epiduraal + spinaal 

Ischiadicus block 

Ischiadicus block + femoraal block 

Ischiadicus block + saphenus 

Locaal 

PIPPA 

Sedatie 

Spinaal 

Spinaal + femoraal block 

Spinaal + Ischiadicus block 

Spinaal + saphenus block 
Stand bye 

Totaal: 
 

  2013 

Venlo Venray 

6051 2544 

5 1 

0 0 

0 16 

4 2 

310 7 

2 1 

2 1 

9 10 

8 1 

104 22 

9 3 

19 15 

112 22 

0 1 

21 18 

5 3 

86 15 

5 0 

50 3 

71 48 

23 14 

3 3 

6 2 

232 28 

0 1 

25 1 

1189 642 

4 2 

20 7 

7 13 

127 50 

 
8509 3496 

 

  2014 t/m juli 

Venlo Venray 

3348 1349 

2 1 

0 0 

62 17 

2 0 

181 2 

7 0 

0 0 

6 4 

0 0 

0 0 

29 28 

13 5 

48 6 

0 0 

4 6 

0 0 

92 15 

0 0 

41 0 

6 6 

22 6 

0 0 

25 14 

102 101 

0 0 

19 0 

547 242 

11 1 

6 3 

43 43 

42 27 

 
4658 1876 
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Bijlage 3 - Organogram OKC 
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Bijlage 4 - Enquête ziekenhuizen 

 
Venlo, 12 mei 2014. 
 
Betreft: Scriptie onderzoek postoperatieve ijsjes. 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
Onlangs hebben wij met u telefonisch contact gehad over postoperatieve ijsjes op de recovery in u 
ziekenhuis. 
Wij gaan dit onderwerp als scriptieonderwerp gebruiken voor de opleiding tot 
anesthesiemedewerker. Graag zouden wij wat meer informatie over dit onderwerp verkrijgen door 
middel van een vragenlijst aan u. 
Zou u zo vriendelijk willen zijn om bijgevoegde vragenlijst (zie bijlage) in te vullen en terug te sturen? 
Mocht u vragen hebben of nadere toelichting wensen, dan zijn wij hier uiteraard toe bereid. 
Wij zien u vragenlijst met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kim Houben en Cristel Ebisch.                                                                                                     
(Leerlingen anesthesiemedewerkers VieCuri Medisch Centrum voor Noord-Limburg)               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

VRAGENLIJST 
 

1. Wat was de datum van invoering van de ijsjes postoperatief?  
En wordt dit tot op heden nog uitgevoerd? 

 
2. Wat was de reden van invoering? (Denk aan achtergrondinformatie, literatuur, personen, 

onderzoeken etc.) 
 

3. Heeft er in uw ziekenhuis een onderzoek of pilot plaatsgevonden voor de invoering? 
Zo ja: Hoe was de uitvoering en wat waren de resultaten hiervan? 
 

4. Aan welke patiënten wordt het ijsje aangeboden? (denk aan algehele anesthesie en/of 
blokkades, bepaalde ingrepen, leeftijden, bepaalde ziektebeelden en allergieën).  

 
5. Welke ijsjes worden in uw ziekenhuis aangeboden aan de patiënten? (denk aan smaken, 

suikervrij, allergeenvrij). 
 

6. Welke leverancier levert de ijsjes aan uw ziekenhuis en heeft u vergelijkingen gedaan tussen 
verschillende leveranciers? 

 
7. Kunt u ons basaal een idee geven over de kosten van de ijsjes? 

 
8. Zijn er bij u op de recovery bepaalde maatregelen betreft hygiëne genomen voor het 

verstrekken van de ijsjes?  
 

9. Wat is de ervaring van de patiënt in uw ogen? (denk hierbij aan misselijkheid, smaak, dorst, 
honger, pijnklachten keel- en mondholte etc.) 
 

10. Heeft u nog tips voor ons? 
 

11. Zouden wij u, in ons verdere onderzoek mogen contacteren voor eventuele aanvullende 
informatie? 
 

12. Wilt u op de hoogte gehouden worden van ons eindresultaat van het onderzoek? (wij 
verwachten over ongeveer 1 jaar ons onderzoek af te ronden). 
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Bijlage 5 - Enquête postoperatief waterijsjes voor patiënten op de 
recovery (zonder waterijsje) 

 
In te vullen door recovery verpleegkundige. 
 

Geslacht patiënt:    man           vrouw 
 
Geboortejaar patiënt: 
 
Specialisme:  

   Gynaecologie     Chirurgie  

   Urologie     KNO 

   Orthopedie     Kaak 

   Plastische Chirurgie    Oog 

   Neurochirurgie 
 
Soort operatie:  
 
 
Toegediende anti-emetica 
 

   Dexamethason      Granisetron      Droperidol      Geen                

   Anders, namelijk.. 
 
Toegediende opiaten 
 

   Sufenta     Remifentanil      Morfine      Geen 

   Anders, namelijk.. 
 
Luchtwegmanagement 
 

   Endotracheale tube    Larynxmasker     Geen 
 
Anesthesietechniek / Toegediende anesthetica 
 

   Algeheel      

   TIVA (pompen)    Damp Sevoflurane    
 

  Locoregionaal 
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In te vullen door patiënt met behulp van recovery verpleegkundige. 
 

 
In te vullen vlak na het ontwaken / binnenkomst 
op recovery Ze

er
 m

ee
 e

en
s 

 M
ee

 e
en

s 

 M
ee

 o
n

e
en

s 

Ze
er

 m
ee

 o
n

e
en

s 

  1 2 3 4 

1 Ik had een droge mond net na de operatie     

      

2 Ik had dorst net na de operatie     

      

3 Ik had honger net na de operatie     

      

4 Ik had een vieze smaak net na de operatie     

      

5 Ik was misselijk net na de operatie     

      

6 Ik had pijnklachten van mond- en/of keelholte      

 net na de operatie     
 
 

 

 
 In te vullen vlak voor ontslag recovery Ze

er
 m

ee
 e

en
s 

M
ee

 e
en

s 

M
ee

 o
n

e
en

s 

Ze
er

 m
ee

 o
n

e
en

s 

  1 2 3 4 

7 Ik had een droge mond bij ontslag recovery     

      

8 Ik had dorst bij ontslag recovery     

      

9 Ik had honger bij ontslag recovery     

      

10 Ik had een vieze smaak bij ontslag recovery     

      

11 Ik was misselijk bij ontslag recovery     

      

            12 Ik had pijnklachten van mond- en/of keelholte      

 Bij ontslag recovery     
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Bijlage 6 - Enquête postoperatief waterijsjes voor patiënten op de 
recovery (met waterijsje) 

 
In te vullen door recovery verpleegkundige. 
 

Geslacht patiënt:    man           vrouw 
 
Geboortejaar patiënt: 
 
Specialisme:  

   Gynaecologie     Chirurgie  

   Urologie     KNO 

   Orthopedie     Kaak 

   Plastische Chirurgie    Oog 

   Neurochirurgie 
 
Soort operatie: 
 
 
 
Toegediende anti-emetica 
 

   Dexamethason      Granisetron      Droperidol      Geen                 

   Anders, namelijk.. 
 
Toegediende opiaten 
 

   Sufenta     Remifentanil      Morfine      Geen 

   Anders, namelijk.. 
 
Luchtwegmanagement 
 

   Endotracheale tube    Larynxmasker     Geen 
 
Anesthesietechniek / Toegediende anesthetica 
 

   Algeheel 

   TIVA (pompen)    Damp Sevoflurane  
 

   Locoregionaal 
          
Wil de patiënt een waterijsje 
 

   Ja      Nee 
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In te vullen door patiënt met behulp van recovery verpleegkundige. 

 
In te vullen vlak na het ontwaken / binnenkomst 
op recovery Ze

er
 m

ee
 e

en
s 

 M
ee

 e
en

s 

M
ee

 o
n

e
en

s 

Ze
er

 m
ee

 o
n

e
en

s 

  1 2 3 4 

1 Ik had een droge mond net na de operatie     

      

2 Ik had dorst net na de operatie     

      

3 Ik had honger net na de operatie     

      

4 Ik had een vieze smaak net na de operatie     

      

5 Ik was misselijk net na de operatie     

      
6 Ik had pijnklachten van mond- en/of keelholte                                                                                                             

 net na de operatie 

  In te vullen vlak voor ontslag recovery Ze
er

 m
ee

 e
en

s 

M
ee

 e
en

s 

M
ee

 o
n

e
en

s 

Ze
er

 m
ee

 o
n

e
en

s 

  1 2 3 4 

7 Ik had een droge mond na het consumeren     

 
van een waterijs 
     

8 Ik had dorst na het consumeren van een     

 
waterijs  
     

9 Ik had honger na het consumeren van een      

 
waterijs 
     

10 Ik had een vieze smaak na het consumeren     

 
van een waterijs 
     

11 Ik was misselijk na het consumeren van een     

 
waterijs 
     

12 Ik had pijnklachten van mond- en/of keelholte      

                     na het consumeren van een waterijsje 
 
 13  Na een volgende operatie wil ik weer een ijsje                    Ja                Nee 
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Bijlage 7 - Tabellen voor basiskarakteristieken  

 

Geslacht 
geslacht * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

geslacht man Count 142 166 308 

% within periode 48,3% 51,1% 49,8% 

vrouw Count 152 159 311 

% within periode 51,7% 48,9% 50,2% 

Total Count 294 325 619 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,476
a
 1 ,490   

Continuity Correction
b
 ,372 1 ,542   

Likelihood Ratio ,476 1 ,490   
Fisher's Exact Test    ,520 ,271 

Linear-by-Linear Association ,476 1 ,490   
N of Valid Cases 619     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 146,29. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

Geboortejaar 

 
Group Statistics 

 periode N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Leeftijd zonder ijs 294 49,82 19,039 1,110 

met ijs 326 50,48 18,082 1,001 
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Independent Samples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 

F Sig. 

Leeftijd Equal variances assumed 3,147 ,077 

Equal variances not assumed   

 
Independent Samples Test 

 
t-test for Equality of Means 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Leeftijd Equal variances assumed -,444 618 ,657 -,662 

Equal variances not assumed -,443 603,524 ,658 -,662 

 
 

Specialismen 
specialisme * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

specialisme gyn Count 34 33 67 

% within periode 11,6% 10,2% 10,9% 

uro Count 35 40 75 

% within periode 11,9% 12,4% 12,2% 

ortho Count 63 88 151 

% within periode 21,5% 27,3% 24,6% 

plast Count 19 12 31 

% within periode 6,5% 3,7% 5,0% 

neuro Count 1 0 1 

% within periode ,3% ,0% ,2% 

chi Count 90 101 191 

% within periode 30,7% 31,4% 31,1% 

kno Count 41 42 83 

% within periode 14,0% 13,0% 13,5% 

kaak Count 8 4 12 

% within periode 2,7% 1,2% 2,0% 

oog Count 2 2 4 

% within periode ,7% ,6% ,7% 

Total Count 293 322 615 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 7,696
a
 8 ,464 

Likelihood Ratio 8,124 8 ,421 
Linear-by-Linear Association ,398 1 ,528 
N of Valid Cases 615   
a. 4 cells (22,2%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,48. 
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Anti-emetica 
antiemetica * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

antiemetica dexa / kytril Count 185 201 386 

% within periode 63,8% 63,4% 63,6% 

geen Count 101 116 217 

% within periode 34,8% 36,6% 35,7% 

dexa kytril en drop Count 4 0 4 

% within periode 1,4% ,0% ,7% 

Total Count 290 317 607 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,508
a
 2 ,105 

Likelihood Ratio 6,045 2 ,049 
Linear-by-Linear Association ,061 1 ,806 
N of Valid Cases 607   
a. 2 cells (33,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1,91. 
 

Opiaten 
opiaten * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

opiaten sufenta Count 149 159 308 

% within periode 50,7% 49,4% 50,0% 

remi Count 4 3 7 

% within periode 1,4% ,9% 1,1% 

morfine Count 8 12 20 

% within periode 2,7% 3,7% 3,2% 

sufenta en morfine Count 45 66 111 

% within periode 15,3% 20,5% 18,0% 

remi en morfine Count 31 26 57 

% within periode 10,5% 8,1% 9,3% 

geen Count 56 56 112 

% within periode 19,0% 17,4% 18,2% 

anders Count 1 0 1 

% within periode ,3% ,0% ,2% 

Total Count 294 322 616 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 5,418
a
 6 ,491 

Likelihood Ratio 5,823 6 ,443 
Linear-by-Linear Association ,034 1 ,854 
N of Valid Cases 616   
a. 4 cells (28,6%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is ,48. 
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Luchtwegmanagement  
luchtwegmanagement * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

luchtwegmanagement tube Count 107 125 232 

% within periode 36,4% 38,8% 37,7% 

LM Count 123 131 254 

% within periode 41,8% 40,7% 41,2% 

geen Count 64 66 130 

% within periode 21,8% 20,5% 21,1% 

Total Count 294 322 616 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square ,407
a
 2 ,816 

Likelihood Ratio ,408 2 ,816 
Linear-by-Linear Association ,374 1 ,541 
N of Valid Cases 616   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 62,05. 
 

Anesthesietechniek 
anesthesietechniek * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

anesthesietechniek alg Count 229 254 483 

% within periode 77,9% 78,9% 78,4% 

LR Count 65 68 133 

% within periode 22,1% 21,1% 21,6% 

Total Count 294 322 616 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,089
a
 1 ,765   

Continuity Correction
b
 ,040 1 ,841   

Likelihood Ratio ,089 1 ,765   
Fisher's Exact Test    ,770 ,420 

Linear-by-Linear Association ,089 1 ,765   
N of Valid Cases 616     
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Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square ,089
a
 1 ,765   

Continuity Correction
b
 ,040 1 ,841   

Likelihood Ratio ,089 1 ,765   
Fisher's Exact Test    ,770 ,420 

Linear-by-Linear Association ,089 1 ,765   
N of Valid Cases 616     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 63,48. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

Anesthetica 

anesthetica * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

anesthetica TIVA Count 36 30 66 

% within periode 15,8% 11,6% 13,6% 

damp Count 192 229 421 

% within periode 84,2% 88,4% 86,4% 

Total Count 228 259 487 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,831
a
 1 ,176   

Continuity Correction
b
 1,490 1 ,222   

Likelihood Ratio 1,828 1 ,176   
Fisher's Exact Test    ,187 ,111 

Linear-by-Linear Association 1,828 1 ,176   
N of Valid Cases 487     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 30,90. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 
 

Bijlage 8 - tabellen patiënt gerichte vragen 

 

Droge mond 
drogemondverscchil2 * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

drogemondverscchil2 verslechterd Count 69 28 97 

% within periode 23,5% 8,6% 15,7% 

gelijk Count 174 102 276 

% within periode 59,2% 31,5% 44,7% 

verbeterd Count 51 194 245 

% within periode 17,3% 59,9% 39,6% 

Total Count 294 324 618 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 118,401
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 124,432 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 102,059 1 ,000 
N of Valid Cases 618   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
46,15. 
 

Dorst 
dorstverschil2 * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

dorstverschil2 verslechterd Count 77 32 109 

% within periode 26,2% 9,8% 17,6% 

gelijk Count 170 124 294 

% within periode 57,8% 38,0% 47,4% 

verbeterd Count 47 170 217 

% within periode 16,0% 52,1% 35,0% 

Total Count 294 326 620 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 94,093
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 98,756 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 85,973 1 ,000 
N of Valid Cases 620   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 51,69. 
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Honger 
hongerverschil2 * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

hongerverschil2 verslechterd Count 74 81 155 

% within periode 25,2% 24,9% 25,0% 

gelijk Count 186 194 380 

% within periode 63,3% 59,7% 61,4% 

verbeterd Count 34 50 84 

% within periode 11,6% 15,4% 13,6% 

Total Count 294 325 619 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 1,985
a
 2 ,371 

Likelihood Ratio 1,998 2 ,368 
Linear-by-Linear Association ,683 1 ,408 
N of Valid Cases 619   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 39,90. 
 

Vieze smaak 
viezesmaakverschil2 * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

viezesmaakverschil2 verslechterd Count 40 38 78 

% within periode 13,6% 11,7% 12,6% 

gelijk Count 202 152 354 

% within periode 68,7% 46,8% 57,2% 

verbeterd Count 52 135 187 

% within periode 17,7% 41,5% 30,2% 

Total Count 294 325 619 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Pearson Chi-Square 42,507
a
 2 ,000 

Likelihood Ratio 43,740 2 ,000 
Linear-by-Linear Association 25,762 1 ,000 
N of Valid Cases 619   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 37,05. 
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Misselijkheid 

misselijkverschil2 * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

misselijkverschil2 verslechterd Count 51 62 113 

% within periode 17,3% 19,1% 18,3% 

gelijk Count 205 203 408 

% within periode 69,7% 62,5% 65,9% 

verbeterd Count 38 60 98 

% within periode 12,9% 18,5% 15,8% 

Total Count 294 325 619 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 4,478
a
 2 ,107 

Likelihood Ratio 4,510 2 ,105 
Linear-by-Linear Association ,656 1 ,418 
N of Valid Cases 619   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 46,55. 
 

Pijnklachten 
pijnverschil2 * periode Crosstabulation 

 
periode 

Total zonder ijs met ijs 

pijnverschil2 verslechterd Count 42 55 97 

% within periode 14,3% 16,9% 15,7% 

gelijk Count 219 208 427 

% within periode 74,7% 64,0% 69,1% 

verbeterd Count 32 62 94 

% within periode 10,9% 19,1% 15,2% 

Total Count 293 325 618 

% within periode 100,0% 100,0% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 9,970
a
 2 ,007 

Likelihood Ratio 10,117 2 ,006 
Linear-by-Linear Association 1,543 1 ,214 
N of Valid Cases 618   
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count 
is 44,57. 
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Volgende operatie weer een waterijsje? 

volgende_ok_weer_ijs 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja 315 50,8 96,9 96,9 

nee 10 1,6 3,1 100,0 

Total 325 52,4 100,0  

Missing System 295 47,6   

Total 620 100,0   

 
 


