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Datum surveillance na ontslag 
 

Vraag 
Wat wordt precies verstaan onder het begrip (laatste) datum surveillance na ontslag die gebruikt 
wordt in de module Postoperatieve wondinfecties en de module Wondinfecties na hartchirurgie? 
 

Antwoord 
Het tijdstip waarop een postoperatieve wondinfectie optreedt kan zowel tijdens het verblijf in het 
ziekenhuis, als na ontslag uit het ziekenhuis liggen. 

• Binnen de module Postoperatieve wondinfecties geldt voor alle postoperatieve 
wondinfecties een surveillancetermijn van 30 dagen na de operatie. In het geval van 
plaatsing van een implantaat van niet humane oorsprong, zoals bijvoorbeeld een 
heupprothese, geldt voor diepe postoperatieve wondinfecties een termijn van 1 jaar. De 
registratie van "infecties manifest na ontslag" is voor deze module verplicht. Het is optioneel 
om de "datum surveillance na ontslag" te registreren. 

• Binnen de module Wondinfecties na hartchirurgie geldt voor alle postoperatieve 
wondinfecties een termijn van 30 dagen. In het geval van gebruik van fixatie materiaal voor 
het sternum (hetgeen kan worden beschouwd als een implantaat van niet-humane 
oorsprong) geldt voor diepe postoperatieve wondinfecties een termijn van 1 jaar. Voor deze 
module is surveillance na ontslag verplicht voor de sternumwondinfecties en optioneel voor 
donorwondinfecties. 

 
In beide surveillanceprotocollen wordt gevraagd naar de datum van surveillance na ontslag 
(optionele variabele). Hiermee wordt bedoeld de meest recente datum, waarvan informatie 
beschikbaar is over de infectiestatus van de patiënt. In de praktijk zal dit meestal de datum van het 
laatste polikliniekbezoek zijn. Deze datum kan zowel binnen de geldende surveillanceperiode liggen 
als daar buiten. Als de patiënt niet terugkomt voor controle, dan wordt het veld datum surveillance 
na ontslag niet ingevuld. 
 
Ten onrechte wordt soms gedacht dat de datum van inzien van de status ingevuld moet worden, 
omdat die datum dan als een soort controle zou dienen om na te gaan of de periode van 30 dagen 
(of 1 jaar) wel voorbij is. Maar we vertrouwen erop dat de voor de surveillance verantwoordelijke 
persoon zich houdt aan die surveillanceperiode. De datum van meest recent beschikbare informatie 
is van meer betekenis, omdat dit aangeeft welk deel van de patiënten na een bepaalde operatie 
terug gezien wordt na ontslag en gedurende welke termijn deze patiënten nog routinematig onder 
controle zijn. 
Indien behoefte is aan controle of surveillance na ontslag al is uitgevoerd voor een bepaalde patiënt, 
kan hiervoor voor intern gebruik een extra veld aangemaakt worden in de registratiesoftware, welke 
niet ingestuurd wordt naar PREZIES. 



 

Voorbeeld uit de praktijk 
Op 6 februari heeft de heer Smits een appendectomie ondergaan. Na 4 dagen wordt hij uit het 
ziekenhuis ontslagen. Na een week, op 17 februari, komt hij ter controle terug op de polikliniek. Het 
gaat goed met de patiënt, er zijn geen aanwijzingen voor een postoperatieve wondinfectie. De 
chirurg ziet de patiënt niet nogmaals terug. De adviseur infectiepreventie ziet de status van deze 
patiënt in het kader van surveillance na ontslag in op 10 april. Welke datum moet worden ingevuld 
bij datum surveillance na ontslag? 
 
De meest recente datum waarvan informatie beschikbaar is over de infectiestatus van de patiënt is 
17 februari. Dit is dan ook de datum die moet worden ingevuld bij datum surveillance na ontslag. 
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