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Prehabilitatie heeft als doel om de preoperatieve fitheid 

van patiënten te optimaliseren en biedt patiënten 

daarmee de mogelijkheid om al voor hun operatie actief 

bij te dragen aan hun postoperatief herstel.

• Mixed Methods Systematische Review

• Engelstalige artikelen

• PubMed, EMBASE, CINAHL

• Coderen in Atlas.Ti volgens COM-B

Om prehabilitatie op maat te kunnen aanbieden is het belangrijk om rekening te houden met de 

belemmerende en bevorderende factoren die deelname van patiënten aan prehabilitatie beïnvloeden. 

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van gepersonaliseerde prehabilitatie is een belangrijke 

vervolgstap.

Wij onderzochten de door patiënten ervaren bevorderende en belemmerende factoren 

voor deelname aan prehabilitatie.

Kennis van de voordelen 

van prehabilitatie

Gebrek aan kennis

Geen prioriteit geven aan 

prehabilitatie
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Slecht weer

Problemen met vervoer

Gebrek aan sociale steun
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Motivatie
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Gebrek aan motivatie

Doelbewustheid

Vooruitgang merken

Algehele gemoedstoestand

Angst

Impact van de diagnose

Algehele gemoedstoestand

Stress

‘Het is belangrijk om 

energie te sparen voor 

na de operatie’

‘Meedoen aan 

prehabilitatie geeft 

me een gevoel van 

controle over mijn 

gezondheid’

‘Ik ben al voldoende 

fit en actief’

‘Mijn dokter zegt 

dat dit belangrijk 

voor mij is’

‘Het is moeilijk te 

combineren met werk 

en andere activiteiten’ 

2 kwantitatief, 9 kwalitatief, 

6 mixed-methods
17 geïncludeerd42 volledige tekst2838 gescreend2955 gevonden


