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Bijlage Castor Snapshot Studie Strengileus Nederland 
 
In deze bijlage vindt u aanvullende uitleg bij de vragen in Castor over hoe deze vraag geïnterpreteerd 
en ingevuld dienen te worden.  
 
 

Algemeen 

Gegevens invullen op basis van eigen interpretatie behandelend arts.  
Vragen die slechts eenduidig te interpreteren zijn, zijn niet opgenomen in onderstaande bijlage. 
Indien er toch onduidelijkheid blijft bestaan over de interpretatie of het invullen van deze vragen 
neem dan laagdrempelig contact op met uw eerste contactpersoon binnen Snapshot Strengileus.  
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Demografie 
 

1.1 Geslacht patiënt (genderpatiënt) 
Geslacht zoals vermeld in paspoort of identiteitsbewijs. 
 
1.2 Leeftijd 
Leeftijd waarop de patiënt zich presenteert in het ziekenhuis, ingevuld in jaren. 
 
1.3 Buikoperaties in voorgeschiedenis 
Operaties in alle orgaansystemen die zich in de buik bevinden worden opgenomen. 
Notering: jaar, type ingreep, laparoscopisch/open. 
Voorbeeld: 2004, appendectomie, laparoscopisch 
 
1.4 Aanwezigheid stoma 
Aanwezigheid van een stoma op moment van presentatie. Indien stoma in het verleden, vul in ‘’nee’’. 
Indien aanwezigheid van meerdere stoma’s of een urostoma vul in ‘anders’ 
 
1.4.1 Anders namelijk 
Indien 1.4 = ‘Anders’, vul hier aanvullende informatie met betrekking tot stoma’s van patiënt in. 
 
1.5 Overige voorgeschiedenis en nevendiagnosen 
Indien geen voorgeschiedenis, vul in ‘’blanco’’. 
 
1.6  WHO performance index 
Geleidende schaal voor mate van functioneren van patiënt bij presentatie. Invullen op geleide van 
eigen interpretatie van patiënt.  

 0 = Normale activiteit, volop actief, min of meer zoals voor de ziekte  
 1 = Symptomatisch, in staat lichte werkzaamheden uit te voeren. 
 2 = Symptomatisch, niet in staat te werken, ADL zelfstandig. 
 3 = Meer dan 50% van de tijd overdag in bed of stoel, hulp bij ADL. 
 4 = Bedlegerig of zit gehele dag in stoel, volledig ADL afhankelijk. 
 5 = Overleden 

 
1.7 ASA classificatie 
Geleidende schaal voor mate van pre-existente ziekte patiënt. Invullen op geleide van eigen 
interpretatie van patiënt. Soms terug te vinden in anesthesieverslagen indien patiënt eerder 
geopereerd is. ASA classificatie invullen op het moment van presentatie. 

 I: Gezond persoon, zonder regelmatig medicatiegebruik 
 II: Patiënt met een lichte aandoening, waarvoor al dan niet medicatie wordt gebruikt, zonder 

beperking van normale activiteiten 
 III: Patiënt met een ernstige systeemaantasting, waarvoor medicatie wordt gebruikt, met 

beperking van normale activiteiten 
 IV: Patiënt met een zeer ernstige systeemaantasting, levensbedreigend 
 V: Moribundus, verwachte overleving <24 uur is met of zonder ingreep 

 
1.10 Residentie patiënt voor opname 
Indien ‘Anders’ ingevuld wordt, verschijnt een optie om andere residentie in te vullen. Indien 
intensieve mantelzorg, gelieve dit in te vullen bij ‘Anders’.  
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 Presentatie patiënt 
 

Opname 
2.1 Primaire presentatie voor chirurgie? 
Nagaan of de patiënt direct is opgenomen bij presentatie voor afdeling chirurgie. Optie ‘nee’ invullen 
indien patiënt eerst door een andere specialist wordt gezien of op een andere afdeling wordt 
opgenomen.   
 
2.2 - 2.3 Opname datum 
Datum waarop de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen voor (verdenking) strengileus.  

 Ochtend:  06.00-12.00 
 Middag:  12.00-18.00 
 Avond:   18.00-24.00 
 Nacht:   24.00-06.00 

 
2.1.1 Hoeveelste dag van opname consult chirurgie? 
Opname dag waarop chirurg geconsulteerd wordt.  
 

Anamnese 
3.1 Welke symptomen komen er bij de patiënt voor? 

 Misselijkheid 
 Braken 
 Uitblijven ontlasting: Betreft uitblijven ontlasting voor langer tijdsbestek dan de patiënt 

gewend is.  
 Abdominale pijnklachten: Het gaat hier om klachten die momenteel aanwezig zijn evenals 

klachten die recent aanwezig waren. Chronische buikpijnklachten dienen bij deze vraag niet 
te worden meegenomen. Het gaat om een verandering in presentatie buikklachten. 

 Opgezette buik: Anamnestisch gevoel van een opgezette buik, overige zaken kunnen bij 
lichamelijk onderzoek worden ingevuld. 

 
3.2 Begin symptomen 
Ontstaan eerste klachten passende bij huidige episode. 

 
3.5 Consistentie reguliere ontlasting/stomaproductie 
Consistentie ontlasting voor ontstaan klachten. 
  

Lichamelijk onderzoek 

4.1 Bevindingen lichamelijk onderzoek 
 Opgezette buik: Er is sprake van een opgezette buik indien hypertympane percussie of een 

bolle buik bij inspectie. 
 Geprikkelde buik (lokaal): slechts 1-2 kwadranten van de buik geprikkeld; er is sprake van 

défense musculaire, druk- of loslaatpijn, of percussiepijn. 
 Geprikkelde buik (diffuus): >2 kwadranten abdomen geprikkeld;  er is sprake van défense 

musculaire, druk- of loslaatpijn, of percussiepijn. 
 
 4.2 Peristaltiek 
Interpretatie van behandelend arts 
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Diagnostiek 
 

Al onderstaande vragen zijn van betrekking op diagnostiek verricht bij presentatie voor chirurg. 

5.1 Datum labafname 
De datum waarop  bloed is afgenomen bij presentatie voor chirurg.  
Invullen in dagen-maanden-jaren. 
 
5.3 Labuitslagen 
Indien een van de labwaarden niet is afgenomen, veld open laten. 
Invullen van labwaarden met een punt (.) geen komma (,). 
 
5.4 Nierfunctie 
Nierfunctie op het moment van presentatie voor chirurg.  
 
5.5 Welke beeldvormende techniek is er gebruikt? 
Gaat om diagnostiek verricht bij presentatie voor chirurg. Indien voor presentatie voor chirurg al 
beeldvorming verricht dan hier invullen.  
 
Vragen met betrekking tot interpretatie van beeldvormende technieken dienen ingevuld te 
worden naar aanleiding van beoordeling van beelden door radioloog of andere specialist. Indien 
gevraagde waarde niet benoemd wordt in verslag, vul in ‘Onbekend’. 
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Initiële behandeling 
 

6.1 Initieel behandelplan: conservatief of operatief? 
Behandelplan gemaakt na presentatie voor chirurg.  
 
6.2 Voedingsscore afgenomen? 
Bij opname van de patiënt. 
Verschillende voedingsscores worden afgenomen in ziekenhuizen in Nederland. Vul de voedingsscore 
in die in uw ziekenhuis is berekend, overige scores hoeft u niet in te vullen. Mocht er geen 
voeddingsscore zijn ingevuld, vul dan ‘Nee’ in. 
 
6.3 - 6.11 
Dit gaat over het beleid dat wordt gehanteerd bij de opname. 
 
6.10 Shared decision making 
Voor- en nadelen van diverse behandelopties (conservatief/operatief) besproken en gezamenlijke 
besluitvorming 
 
6.11Beleidsbeperkingen afgesproken bij opname? 
Bv. besluit tot niet opereren bij een palliatieve/geriatrische patiënt 
 
6.1.4 Indicatie voor de chirurgie? 
Meerdere opties mogelijk, indien opties niet toereikend kies ‘Anders’. 
  
6.1.5 Operateur 
Indien operatie door AIOS met GE gedifferentieerde chirurg dan keuze voor GE gedifferentieerde 
chirurg, zelfde geldt voor algemeen chirurgen met GE gedifferentieerde chirurg. Indien AIOS met 
algemeen chirurg, keuze voor ‘Algemeen chirurg’. 
 
6.1.7 Procedure operatie 
Kies best passende optie, indien opties niet voldoen kies ‘Anders’. 
 
6.1.10 Serosa letsel 
Zijn er iatrogene serosa letsels ontstaan peroperatief? Geef voor de behandeling de meest invasieve 
behandeling indien er verschillende technieken zijn toegepast bij multiple letsels. Bijvoorbeeld: 1 
serosa letsel overhecht, 1 serosa letsel resectie en anastomose, dan keuze voor ‘Resectie aangedane 
segment’. 
 
6.1.11 Darmperforatie 
Geef voor de behandeling de meest invasieve behandeling indien er verschillende technieken zijn 
toegepast bij multiple letsels. Bijvoorbeeld: 1 perforatie overhecht, 1 perofatie resectie en 
anastomose, dan keuze voor ‘Resectie aangedane segment’. 

 
6.1.13 Totale anesthesie duur 
Tijd van inleiding tot uitleiding patiënt.  
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Behandeling gedurende opname 
 

Opname dag 1 

 

8.1 Maaghevel in situ 
Indien maaghevel eerder in situ maar op deze dag verwijderd, vul in ‘Verwijderd’, u krijgt nu een 
datum veld met de vraag op welke datum de hevel verwijderd is. 
 
8.1.1 Datum verwijderd maaghevel 
Veld niet zichtbaar wanneer maaghevel niet verwijderd. Datum waarop de maaghevel is verwijderd in 
dd-mm-jjjj. 
 
8.1.4 Productie per 24 uur 
De productie per 24 uur, in ml/dag. 
Indien onbekend, vul hier dan 9999 in. 
 
8.2 Persisterend braken 
Patiënt braakt herhaaldelijk over de dag. 
 
8.3 Defecatie 
Indien minimale ontlasting, alsnog de optie ‘ja’ aanvinken. 
 
8.4 Tekenen van strangulatie/ischemie 
Denk aan lactatemie, geprikkelde buik, hevige pijn, ernstige leucocystose, koorts, bevindingen op 
beeldvorming. 
 
8.5 Voedingsscore afgenomen 
Voedingsscore op deze dag berekend? 
Verschillende voedingsscores worden afgenomen in ziekenhuizen in Nederland. Vul de voedingsscore 
in die in uw ziekenhuis is berekend, overige scores hoeft u niet in te vullen. Mocht er geen 
voeddingsscore zijn ingevuld, vul dan ‘Nee’ in. 
 
8.9 Diagnostiek afgenomen op deze dag 
Onder diagnostiek vallen zowel beeldvorming als lab bepalingen. 
 
8.9.1 Datum lab 
Datum invullen van afname lab dd-mm-jjjj. 
 
8.9.3 Labuitslagen 
Indien een van de labwaarden niet is afgenomen, veld open laten. 
Invullen van labwaarden met een punt (.) geen komma (,). 

 
8.9.4 Nierfunctie 
Nierfunctie op dag van bovenstaande lab bepalingen. 

 
Vragen met betrekking tot interpretatie van beeldvormende technieken dienen ingevuld te 
worden naar aanleiding van beoordeling van beelden door radioloog of andere specialist. Indien 
gevraagde waarde niet benoemd wordt in verslag, vul in ‘Onbekend’. 
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8.10 Operatie 
Zie 6.1.4 tot 6.1.13 

 

Opname dag 2 tot en met 7 

 

Zie uitleg op vragen bij opname dag 1. 
 

Behandeling na dag 7 

15.1.1.1 Datum maaghevel verwijderd 
Datum invullen in dd-mm-jjjj 
 
15.1.2 Datum eerste ontlasting 
Datum in dd-mm-jjjj waarop de eerste ontlasting plaatsvindt. Onder eerste ontlasting valt ook 
minimale hoeveelheid ontlasting. 
 
15.1.3 Datum start orale voeding 
Datum in dd-mm-jjjj waarop orale voeding is gestart. Indien start orale voeding waarna weer 
verslechtering waardoor stop orale voeding, vul datum in van succesvolle start voeding waarna geen 
terugval meer. 
 
Zie voor vragen met betrekking tot diagnostiek en operatieve vergelijkbare vragen onder opname 
dag 1. 
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Ontslag en complicaties 
 

16.1 Ontslag datum 
Datum waarop de patiënt het ziekenhuis verlaat. Indien consult dan dus dag waarop patiënt fysiek 
het ziekenhuis verlaat. 

 
16.2 Datum einde consult 
Datum einde consult chirurgie met betrekking tot strengileus. 
  
16.4 IC dagen bij opname 
Rond dit af op hele dagen. 
 
Complicaties: welke (chirurgische) complicaties zijn opgetreden en hoe zijn deze behandeld? 

 
16. 7 Uiteindelijke diagnose(s) patiënt 
Diagnose strengileus bij ontslag of andere diagnose gesteld gedurende opname? 

 
 

 

Heropname 
 

17. 1.3.1 Complicaties bij chirurgie 
Indien complicaties opgetreden zijn bij chirurgische behandeling van complicatie of recidief, wordt 
ook gevraagd naar behandeling van deze complicaties.  
 


