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Leerdoelen

Na deze presentatie

• heb je een idee over de inhoud van het ERAS-concept en het 
toepassingsgebied

• weet je wat de voordelen zijn voor:
patiënt, zorgverleners, ziekenhuis en maatschappij

• kan je een voorbeeld schetsen van een ERAS-traject pre-, per- en 
postoperatief met notie over het belang van de multidisciplinaire 
samenwerking (intra- en extramurale zorgverleners)



Inhoud: ERAS

Wat?

Hoe?

Waarom?
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ERAS = Enhanced Recovery After Surgery

Doel
reductie van orgaandysfunctie veroorzaakt door de 
chirurgische stressrespons om een verbeterd postoperatief 
herstel te bekomen

Principe
 nastreven van een volledige en actieve autonomie 

van patiënt op een zo snel mogelijke, veilige 
manier. 

 bij elke stap van het zorgproces van de patiënt ligt 
de focus op de patiënt als een ACTIEVE deelnemer 
van zijn/haar herstelproces.

1) ERAS: 
Wat?



De chirurgische stressrespons…

Redefining the perioperative stress response: a narrative review 
Vasiliki Manou-Stathopoulou et al.
British Journal of Anaesthesia, 123 (5): 570e583 (2019) 
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1) ERAS: 
Wat?

Voor elk chirurgisch traject…
…én voor elke patiënt…

 geen leeftijdsbeperking
 geen functionele beperking
 ongeacht de comorbiditeit: “The frailest benefit most”
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The E-Team

chirurg
anesthesist
hoofdverpleegkundige afdeling
fysisch arts
ergotherapeut
diëtist
huisarts
sociale dienst
thuisverpleging



2) ERAS: 
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Preoperatief
2) ERAS: 

Hoe?



Peroperatief
2) ERAS: 

Hoe?

6 uur: lichte maaltijd
2 uur: heldere drank



Postoperatief….
2) ERAS: 

Hoe?






Overkoepelend aanspreekpunt volledige ERAS-traject
2) ERAS: 

Hoe?

ERAS-nurse orthopedie 
(uitbreiding trajecten in de toekomst)

📞📞 03 890 17 59
📧📧 eras.bornem@azr.be

ERAS-nurse 

mailto:eras.bornem@azr.be
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Voordeel?
3) ERAS: 

Waarom?

Patiënt

• daling in ligduur: ‘thuis’-voordeel 
• verminderd risico op infectie
• globale verbetering in het management 

van pijn
• gedaalde mortaliteit en morbiditeit
• verhoogde patiëntentevredenheid
• minder heropname
• ….

Ziekenhuis

• optimalisatie bedcapaciteit
• verbeterde/geoptimaliseerde 

band tussen eerstelijnszorg en 
ziekenhuis

Gemeenschap

• financiële consequenties 
onvermijdbaar nabije toekomst

• kwaliteitstoename van zorg



Dank voor jouw aandacht!

thomas.boogmans@azr.be
03 860 37 81

mailto:thomas.boogmans@azr.be


Let’s hear each other!
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