
 

Chirurgie 

Liesbreukcentrum en single-visit
 

Informatie voor huisartsen 

Liesbreukcentrum en single visit  
De maatschap chirurgie van het Ziekenhuis Rivierenland opereert op vaste dagen (meestal 
de vrijdag) patiënten met een liesbreuk in een zogenaamde `straat´. Dit betekent dat op de 
operatiekamer de hele dag alleen patiënten met een liesbreuk geopereerd. Verder heeft de 
maatschap een snelle behandeling voor patiënten met een liesbreuk ontwikkeld. De 
patiënten die voldoen aan de vooraf gestelde criteria kunnen in aanmerking komen voor de 
zogenaamde `single visit´ liesbreukbehandeling. Dit houdt in dat het consult van de chirurg, 
het consult van de anesthesist op het preoperatieve spreekuur en de operatie op dezelfde 
dag plaatsvinden. De patiënten die niet in aanmerking komen voor de single visit worden via 
de reguliere route in het liesbreukcentrum behandeld.  
 
 
In- en exclusie criteria 
Naar aanleiding van onderstaande criteria kunt u samen met de patiënt een inschatting 
maken of hij/zij in aanmerking komt voor de single visit liesbreuk behandeling. Uiteindelijk 
bepaalt de anesthesist op het preoperatieve spreekuur of de patiënt via de single visit 
formule kan worden behandeld. Het is belangrijk dit aan de patiënt te vertellen.  

Inclusie criteria  

1. Enkelzijdige liesbreuk  
2. ASA1en2  
3. ASA 3, mits stabiel en goed ingesteld  

a. Ook indien:  
I. Ascal gebruik  

II. Diabetes Mellitus (IDDM of NIDDM)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASA classificatie  
ASA 1: een lichamelijk en geestelijk gezonde patiënt met geen andere afwijkingen dan die 

waarvoor de operatie wordt verricht  
morbiditeit = 4% / mortaliteit = 0,08%  

ASA 2: een patiënt met een goed gecontroleerde, lichte of matige systemische afwijking 
zonder functiebeperking  
morbiditeit = 8% / mortaliteit = 0,27%  

ASA 3: een patiënt met een ernstige, functiebeperkende systemische afwijking  
morbiditeit = 14% / mortaliteit = 2%  

ASA 4: een patiënt met een ernstige systemische afwijking die chronisch levensbedreigend 
is  
morbiditeit = 34% / mortaliteit = 7%  

ASA 5: een moribunde patiënt, de verwachting is dat deze met of zonder operatie zal 
overlijden binnen 24 uur  

ASA 6: orgaan donor 
 
 

Exclusie criteria  

1. Recidief liesbreuk  
2. Dubbelzijdige liesbreuk  
3. Instabiele ASA 3 en ASA 4 (zie boven)  
4. Ontregelde/slecht ingestelde DM  
5. Gebruik van:  

a. Coumarine derivaten  
b. Gecombineerde antistolling  
c. Plavix  
d. MAOremmers  

 
 
 
De volgende medicijnen mogen niet meer worden ingenomen door de patiënt op de dag van 
de afspraak:  

1. Lthyroxine  
2. Diuretica  
3. ACE remmers  
4. Angiotensine II remmers  
5. Combinatiepreparaten antihypertensivadiuretica  
6. Insuline en orale antidiabetica  

Wilt u samen met de patiënt nagaan of hij/zij één van bovenstaande medicijn(en)groepen 
gebruikt?  
 
De patiënt krijgt samen met zijn afspraak nog een uitgebreidere folder over het 
liesbreukcentrum (single visit) toegestuurd.  
 
 
 



Contactgegevens  
Liesbreukcentrum Rivierenland  
Bezoekadres: Pres. Kennedylaan 1, 4002 WP Tiel  
Postadres: Ziekenhuis Rivierenland,  
t.a.v. Liesbreukcentrum, Postbus 6024, 4000 HA Tiel  
 
Liesbreukcentrum:  
(0344) 67 40 41 (gedurende kantooruren)  
 
Verpleegafdeling A3 kort:  
(0344) 67 45 77 / 67 38 55 (‘s avonds en ‘s nachts door de week)  
 
Spoedeisende hulp:  
(0344) 67 42 54 / 67 46 01 (in het weekend) 


