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LVO 2023 - Plattegrond 

1. Mölnlycke Health Care
2. YuCo Medical
3. Stryker
4. Van Straten Medical
5. Hovemed
6. lnterchange
7. Endomed
8. Teleflex Medical
9. Heraeus Medical

10. Applied Medical
11. Heijneman Medical
12. Puramed
13. Olympus
14. Mediplast
15. De-Soutter Medical
16. Monitus (TMI)
17.  Cardinal Health Netherlands 

502 BV

18.  Protection Cover Ultrasound 
BV (PCU BV)

19. Medtronic
20. Ecolab
21. Lohmann & Rauscher
23. Herzog medical
24. B. Braun Medical
25. Klinimed

A. lncision BV
B. Corza Medical
C. Erbe Nederland
D. Mercy Ships
E. Vanguard AG
F. 1 ntu itive
G. Duomed
H. Lequest
i.  Diapath
J. Cablon
K. Bergman clinics
L. Soest Medical

LVO Jaarcongres 2023
Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2023 is er voor de 36e keer het LVO Congres. Het congres vindt plaats in het 

prachtige Gooiland in Hilversum. Het thema is ‘Klimaat OK(é)!’  Vooraanstaande zorgprofessionals vertellen over de 
innovaties in hun vakgebied. Ook delen zij hun visie op de Groene OK. Niet alleen interessant voor operatieassistenten, 

maar ook voor alle andere zorgprofessionals. 
Voor het eerst na twee jaar mag LVO Congres weer live plaatsvinden. We kunnen elkaar dus weer ontmoeten, lezingen bijwonen, workshops volgen, de 

beursvloer bezoeken en met industriële partners in gesprek gaan over de nieuwste ontwikkelingen en innovaties op het vakgebied.

Klimaat OK(é)!
Het thema van het congres is Klimaat OK(é)! Dit betekent dat we onder meer stilstaan bij de duurzaamheid van ons vak. Onze sprekers gaan in op het 

klimaat in de breedste zin van het woord: hoe groen en duurzaam zijn we eigenlijk op de OK? Maar ook: hoe is het werkklimaat en wat is er veranderd door 
de coronapandemie op de OK?

Programma
Zoals voor elk congres hebben we weer een 
mooi, afwisselend programma. Dagvoorzitter is 
Thomas Eggen, hij is AIOS orthopedie in de Sint 
Maartenskliniek in Nijmegen.

Donderdag 9 maart 2023
Het programma voor donderdag 9 maart 2023 is 
als volgt.
• 08:30 uur: Registratie en ontvangst
• 09:00 uur: Openingsfilm
•  09:05 uur: Openingswoord 

Monique de Kort, voorzitter Congrescommissie

Plenaire sessie 1
•  09:15 uur: Nieuws vanuit de LVO 

Nicole Dreessen, voorzitter LVO
•  09:30 uur: Physi-Digi Care: Use of Artificial 

Intelligence in Perioperative Setting 
Dhr. Patrick Voight, managing Director Clinical 
Transformation, PwC

•  10:15 uur: Necrotische weken delen infectie 
(NWDI, Fasciitis Necroticans) 
Dr. Annabeth de Vries, kinder- en 
brandwondenchirurg / hoofd 
kinderbrandwondencentrum / projectleider 
NWDI Kennisproject, Rode Kruis Ziekenhuis 
Beverwijk

• 10:45 uur: Pauze

Plenaire sessie 2
•  11:15 uur: Willms tumor en andere maligne kindertumoren 
Dr. Marc Wijnen, kinderchirurg, Prinses Maxima 
Centrum

•  11:45 uur: Robot chirurgie in de KNO 
Robin Plaat, Medisch Hulpverlener, Medisch 
Centrum Leeuwarden

•  12:15 uur: De eerste dubbele handtransplantatie in 
Nederland 
Prof. Dr. Steven Hovius, staff member, Radboudumc

•  12:45 uur: Lunch, met de volgende workshops:
•  12.50 uur: Workshop Stryker ronde 1: Duurzame 

uitdagingen in de OK
•  13.25 uur: Workshop Stryker ronde 2: Duurzame 

uitdagingen in de OK

Plenaire sessie 3: Duurzaam klimaat OK(é)!
•  14.00 uur: Op weg naar duurzame zorg, zeker 

ook op de OK 
Johan Jonker, programmamanager 
Duurzaamheid Isala, namens de Groene Zorg 
Alliantie

•  14:30 uur: Vergezichten t.a.v. implementatie 
circulaire strategieën in de ok 
Prof. Dr. Ir. Gabrielle Tyuthof, Universiteit Twente

•  15.00 uur: Eyes Wide Open - een ‘verhaal’ over 
kunst en duurzame oogheelkunde 
Rebecca Banens, Zelfstandig werkzaam als 
operatieassistent, spreker en afvalkunstenaar

• 15:30 uur: Koffiepauze

Plenaire sessie 4
•  16:00 uur: Cultuur op de operatiekamer; het 

belang van de kunst van verzoening 
Dr. Robbert Pierik, Chirurg, Isala

• 17:00 uur: Afsluiting, borrel
• 19:00 uur: Feestavond, inclusief diner

Vrijdag 10 maart 2023
Het programma voor vrijdag 10 maart 2023 is als volgt.
• 07:30 uur: Algemene Ledenvergadering LVO
• 08:30 uur: Registratie en ontvangst
• 09:10 uur: Openingsfilm

Plenaire sessie 1
•  09:15 uur: Operatie Bezieling 

Gor Khatchikyan, SEH-arts KNMG
•  09:45 uur: Donatie, ontwikkeling, donorregister 

Marion van der Hoeven, Orgaan Donatie 
Coördinator LUMC & Regionaal Teamleider regio 
Leiden, LUMC

• 10:15 uur: Pauze

Plenaire sessie 2: Chirurgie
•  11:00 uur: Voortgang in de techniek van de 

Whipple operatie 
Dr. Erik Manusama, chirurg, Medisch Centrum 
Leeuwarden

•  11:30 uur: Levertransplantatie, Evolutie van 
Innovatie 
Dr. Hassan Eker, HPB en Transplantatie Chirurg, 
Ghent University Hospital

•  12:00 uur: Transgenderchirurgie 
Dr. Robert Kanhai, plastisch en reconstructief 
chirurg, Medische Kliniek Velsen

• 13:00 uur: Lunch

Plenaire sessie 3:  Duurzaam Klimaat OK(é)!
•  14:00 uur: Jouw Mindset 

Katrien Klomp, Life- Mindset Coach | Trainer 
Mentale Veerkracht

•  14:30 uur: Presentatie Young Professional en 
uitreiking award: Zorg voor de zorgprofessional 
Anne van Es, operatieassistent

•  14:45 uur: Lagerhuis debat: Uitstroom van 
operatieassistenten op de OK

• 15:30 uur: Pauze

Plenaire sessie 4
•   16:00 uur: Olympisch kampioen roeien RIO 2016 

Maaike Head
• 16:45 uur: Einde congres
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Noodkreet LVO over te weinig operatieassistenten

Operatieve zorg in gedrang 
door tekorten

De grote tekorten OK-personeel, met de daarbij behorende hoge werkdruk, op de operatiekamers zijn niet meer te 
negeren. Er is een hoog ziekteverzuim en veel ziekenhuizen moeten daardoor operatiekamers (structureel) sluiten, 

waardoor volledige capaciteit niet meer mogelijk is terwijl er nog een steeds een grote wachtlijst is. Dit stelt de LVO naar 
aanleiding van de nieuwste ramingen van het Capaciteitsorgaan.

“Eerder hebben we aangegeven bij de inhaalzorg: 
we kunnen niet 120 procent uitvoeren met de 
capaciteit die we nu hebben, we kunnen zelfs 
niet meer 100 procent uitvoeren”, aldus de LVO.
Om het ziekteverzuim zo veel mogelijk op te 
vangen, hebben veel operatieassistenten de 
laatste tijd meer of langere diensten gedraaid. 
Bijna 60 procent van hen geeft aan hoge 
werkdruk te ervaren. “We zien dat er op dit 
moment veel uitstroom is. Iedere zorgprofessional 
die de zorg verlaat, is er een te veel. In 17 procent 
van de gevallen wordt planbare zorg uitgesteld 
en in 30 procent van de gevallen worden er meer 
zzp’ers of detacheerders ingezet.”

Ramingen
Het Capaciteitsorgaan heeft voor 2023-2029 
geadviseerd dat 729 operatieassistenten 
moeten worden opgeleid om de huidige en 
nog steeds stijgende zorgvraag aan te kunnen. 
Ondanks dat er zeker de afgelopen jaren 
meer mensen zijn opgeleid dan voorheen, is 
de groep operatieassistenten werkzaam in 
de opleidende ziekenhuizen redelijk constant. 
Naast door pensionering stromen professionals 
uit om andere redenen, bijvoorbeeld ziekte of 
omdat ze een ander beroep of een andere 
functie gaan uitoefenen binnen of buiten de 
zorg. Het nieuwe voorkeursadvies ligt boven de 
gerealiseerde instroom van 2021. Het realiseren 
van het instroomadvies zal daarom een uitdaging 
worden.

Deskundigheid
Het gaat volgens de LVO nog niet eens 
alleen om de fte’s en vacatures die 
niet ingevuld worden, maar ook om de 
deskundigheid van de operatieassistenten. 

De specialismedeskundigheid bij 
operatieassistenten is niet meer terug te 
draaien. Door specialisatie hebben zij een 
cruciale rol gekregen in het operatieve traject. 
Er worden meermaals situaties beschreven 
waarin een ingreep niet door kan gaan omdat 
de deskundigheid die voor die specifieke 
ingreep noodzakelijk is, niet aanwezig is. Het is 
teamwork, waarbij de operatieassistent een 
cruciale schakel is. Niet alleen de specialisten 
zijn gespecialiseerd. Ook de operatieassistenten 
zijn in de meeste operatiecomplexen 
gespecialiseerd. Door het hoge aantal 
detacheerders en studenten kan deskundigheid 
niet altijd meer gewaarborgd worden. Daarnaast 
hebben studenten recht op de nodige 
begeleiding om uit te kunnen groeien tot een 
volwaardige operatieassistent. De toenemende 
inzet van personeel niet in loondienst (PNIL), 
hoewel deze soms onvermijdelijk is, kan 
eveneens een barrière zijn: meerdere of 
wisselende gezichten op de afdeling kunnen het 
werk, maar ook het opleidingsklimaat, negatief 
beïnvloeden.

Niet-gecertificeerden
De LVO kreeg als reden voor het negatieve advies 
op de aanvraag voor opname in de Wet BIG dat 
dit niet nodig was omdat er geen ondeskundige/
niet-gecertificeerde operatieassistenten worden 
ingezet bij tekorten. Dit ondanks dat we hebben 
kunnen aantonen dat dit bij eerderen tekorten 
ook gebeurde en dat we helaas zien dat dit nu 
weer gebeurt. Er worden allerlei oplossingen 
bedacht die de deskundigheid en bekwaamheid 
niet waarborgen.

Oplossingen
De LVO draagt een aantal oplossingen aan om 
het aantal operatieassistenten weer op peil te 
krijgen.

•  Behoud van de huidige operatieassistenten 
door de juiste waardering en zeggenschap. 
Luister naar de mensen in de praktijk.

•  Maximale inzet op opleiding, bekijk de 
mogelijkheden en laat deze niet afhangen 
van de keuze van de individuele ziekenhuizen. 
Gebruik ook de ZBC’s. Er zijn nog steeds genoeg 
aanmeldingen bij de opleidingen. Koester deze 
en begeleid hen goed.

•  Zorg dat het modulair opleiden beter wordt 
ingezet voor de operatieassistent. CZO Flex Level 
biedt nu niet de voordelen en flexibiliteit voor 
de operatieassistent. Beschrijf de EPA’s voor 
de operatieassistent correct en zodanig dat 
modulair opleiden tot de mogelijkheid behoort. 
Hierdoor kunnen bepaalde trajecten verkort 
worden.

•  Tweede deskundigheid is zeker een 
mogelijkheid die lucht kan geven bij grote 
tekorten. Denk hierbij vooral aan poliklinische 
OK’s en ZBC’s. Voor de grote centra met veel 

complexe zorg moet er rekening mee worden 
gehouden dat er geen disbalans ontstaat 
waardoor de druk op een andere groep wordt 
vergroot. Het moet in balans zijn en goed 
ingekaderd.

•  Door eerdere ervaring met de inzet van 
buitenlandse operatieassistenten weten we 
dat Nederland een uniek systeem heeft voor 
de inzet van operatieassistenten. De rol van 
de operatieassistent is heel specifiek en zoals 
eerder aangegeven cruciaal. Die deskundigheid 
en rol kun je niet van de buitenlandse 
medewerkers verwachten omdat ze daar niet 
voor zijn opgeleid. Ze hebben geen specifieke 
opleiding gehad tot operatieassistent maar 
zijn verpleegkundige. Als een verpleegkundige 
van Nederland de switch wil maken, moet 
deze ook een opleidingstraject van twee à 
drie jaar volgen. Dat zal dus ook gelden voor 
buitenlandse verpleegkundigen. Als ze wel een 
opleiding hebben gevolgd, moet de LVO kijken 
of deze aan de normen die in Nederland gelden 
kan worden gelijkgesteld. Of er kan gekeken 
worden of het mogelijk is om een verkort traject 
aan te bieden, wat natuurlijk niet ten nadele 
mag gaan van de vele studenten die al worden 
opgeleid.

•  Al met al moeten we zeker kijken naar de 
mogelijkheden die er zijn om de grote tekorten 
tegen te gaan en de werkdruk te verminderen, 
maar we moeten ook rekening houden met de 
onmogelijkheden. De kwaliteit van zorg moet 
gewaarborgd blijven. Daarom is het belangrijk 
dat er geluisterd wordt naar de beroepsgroep 
en dat er gepraat wordt met deze vaak 
onzichtbare professionals. De LVO nodigt 
daarom alle betrokkenen uit om samen naar de 
mogelijkheden te kijken.

De grote ongelijkheid in beloning en waardering 
in een gelijkwaardige functie is iets wat al direct 
aangepast kan worden. De verschillen tussen 
de cao academische ziekenhuizen en die van 
algemene ziekenhuizen zijn heel groot. De LVO 
kan dit als beroepsorganisatie niet goedkeuren. 
Een operatieassistent in een academisch 
ziekenhuis moet hetzelfde verdienen als een 
operatieassistent in een algemeen ziekenhuis.

Standpunt LVO
De LVO blijft als beroepsorganisatie bij haar 
standpunt: “We eisen een bekwame en 
deskundige operatieassistent die het CZO-
certificaat heeft behaald of die een behaalde 
opleiding heeft die hieraan kan worden 
gelijkgesteld. Nederland heeft een uniek systeem, 
dat internationaal hoog staat aangeschreven. We 
geven nogmaals aan dat de kwaliteit van zorg 
niet moet worden verslechterd onder de druk 
van tekorten. De patiënt moet ervan uit kunnen 
gaan dat hij/zij kwalitatief goede en veilige zorg 
krijgt tijdens een ingreep, waarbij geen onnodige 
risico’s worden genomen.”
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Kwaliteitsdag 
Parallel aan het LVO-congres is er de Kwaliteitsdag voor kwaliteitsfunctionarissen bij de OK. 

Het programma ziet er als volgt uit:

OPENING
• 09:00  Openingsfilm

• 09:05 Opening Dagvoorzitter Tom Peereboom

SESSIE
• 09:10    Medicatie dubbel check in het  

Erasmus MC

JUDITH DE WITTE, SALES & MARKETING 
MANAGER, TYPE 2 SOLUTIONS
Het toedienen van het verkeerde medicijn 
of een onjuiste dosis, het te laat stoppen 
met medicatie of een combinatie van 
geneesmiddelen toedienen kan leiden tot 
een ernstige bijwerking. Het Erasmus MC 
gebruikt Mediclabel voor het labelen van 
High Risk Medicatie en het zorgdragen 
voor medicatieveiligheid bij het toedienen 
van het geneesmiddel. De barcode op het 
label, de DataMatrix, wordt gescand op de 
medicijnpomp, de pomp herkent hem en leest 
zo het juiste geneesmiddel in. 

Op basis van het praktijkverhaal ‘Mediclabel in 
het Erasmus MC’ neemt Judith de Witte u mee 
in de wereld van de medicatie dubbel check.

• 09:30   Uitdagingen op de CSA disposable vs 
reusable

JANNIE SMIT, DSMH/DSRD, RADBOUDUMC
Herverwerking, dus reiniging, desinfectie en 
sterilisatie van medische hulpmiddelen wordt 
van oudsher gedaan. Naarmate de medische 
hulpmiddelen (instrumenten) complexer 
worden qua ontwerp en toepassingen, worden 
de uitdagingen om deze hulpmiddelen schoon 
en vervolgens steriel te krijgen ook groter.

Er is een tendens waarbij veel aanbod 
is ontstaan van disposable medische 
hulpmiddelen. Argumenten hiervoor zijn onder 
andere gemak, altijd directe beschikbaarheid, 
er is te allen tijde een schoon en steriel 
medisch hulpmiddel, dat nog nooit voor een 
andere patiënt is gebruikt. Misschien creëert 
het aanbod ook wel de vraag.

De laatste jaren komt, in het kader van 
duurzaamheid, de vraag steeds meer of het 
veelvuldig gebruik van disposable medische 
hulpmiddelen wel houdbaar is.

Wanneer er gevraagd wordt om  weer gebruik 
te gaan maken van reusable medische 
hulpmiddelen geeft dat in een aantal situaties 
uitdagingen, omdat ook in de ontwikkeling  van 
medische hulpmiddelen de complexiteit van 
ontwerp is toegenomen. U wordt meegenomen 
in de vragen waar een DSMH tegenaan loopt 
bij de beoordeling van medische hulpmiddelen 
voor herverwerking.

• 09:50    Presaro,> afvalstromen, kosten, 
transport, ophalen 
RENEWI

• 10:10   Data gedreven werken 
NICOLE DREESSEN EN  
MARIELLE LEERMAKERS

• 10:45  Pauze

SESSIE

• 11:15    Hergebruik verpakkingsmateriaal 
BART VAN STRATEN, DPT. OF 
BIOMECHANICAL ENGINEERING, TU 
DELFT/GREENCYCL

• 11:45  Green deal 
 MW G TUIJTHOF, BRAVIS ZIEKENHUIS

• 12:15   Patiëntenparticipatie, hoe doen we dat 
op de OK? 

POS COMMUNICATIE 
TOOKE LARDENOY, ANESTHESIE MEDEWERKER 
EN HYPNOTHERAPEUT, BRAVIS ZIEKENHUIS EN 
HYPNOSEMENTOR
In de presentatie wordt aandacht besteed 
aan het fenomeen hypnose. Wat hypnose is 
en wat hypnose juist niet is. Aan de hand van 
het hersenmodel wordt uitgelegd hoe het 
bewuste brein, het onderbewuste brein en 
het onbewuste brein werken. Daardoor wordt 
duidelijk wat de invloed kan zijn van woorden 
van de medisch hulpverlener op de patiënt, 
zowel positief als negatief. Aan de hand van 
een casus en enkele do’s en don’ts is men zich 
na de lezing meer bewust van de kracht van 
positief taalgebruik!

• 12:45  Lunch

SESSIE

• 14:00   Interactieve workshop
ELSE DE RIDDER, HEALTHCARE SUSTAINABILITY 
EXPERT, GREEN CARE ACADEMY

• 15:30  Pauze

PLENAIRE SESSIE

• 16:00   Cultuur op de operatiekamer; het 
belang van de kunst van verzoening

 DR. ROBBERT PIERIK, CHIRURG, ISALA
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Jaarcongres Nederlandse Vereniging van Diëtisten

‘Better Together - 
Passende zorg in de praktijk’

In de zorg en het sociaal domein is verandering een constante geworden. Hoe verhoud je je daartoe als 
zorgverlener? Waar liggen de kansen? Op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten krijg je 

antwoord op tal van vragen.

Het regent nieuwe akkoorden, zoals het IZA en 
het GALA en die draaien allemaal om ‘passende 
zorg’. Wat doe je wel of niet? Hoe kan je de zorg 
meer rondom de patiënt of cliënt organiseren? 
In beleidstaal heet dat: “doelmatige inzet van 
mensen, geld en materialen en verlening van 
de juiste zorg op de juiste plek, met en rond de 
patiënt”. 

Om dit op gang te krijgen is samenwerken 
belangrijk; transmuraal, (boven)regionaal en 
lokaal, en ook over grenzen heen en tussen 
disciplines. Dit doen diëtisten al vele jaren, maar 
die samenwerking zal de komende jaren nog 
intensiever worden. Tijdens het NVD-jaarcongres 
word je geïnformeerd én geïnspireerd over wat 
samenwerken is, dat jouw zorg of advies er beter 
van wordt en leer je hoe jij er zelf in staat. Diverse 
inspirerende sprekers zullen hun opwachting 
maken (zie ook het programma).

Omgaan met zorgverzekeraars
Passende zorg in de praktijk. Better Together 
met zorgverzekeraars?  Wat betekent dit vanuit 
het perspectief van zorgverzekeraars en wat is 
de impact op de praktijk van de diëtist? Wout 
Adema, directeur Zorg bij Zorgverzekeraars 
Nederland, de branchevereniging van 
zorgverzekeraars, gaat daarover graag in 
gesprek.

Samenwerken is het toverwoord in de zorg 
Overal verbinden mensen en organisaties zich 
rondom gedeelde vraagstukken of thema’s. 

Op regioniveau, met andere zorgprofessionals 
en met de patiënt zelf. Maar samenwerken is 
makkelijker gezegd dan gedaan. Nikki Willems, 
van adviesorganisatiebureau Common Eye, 
legt aan de hand van een door hen ontwikkeld 
model uit welke condities belangrijk zijn om ook 
succesvol samen te kunnen werken. 

Ondervoeding centraal
MONDAY: met behulp van practice-based 
onderzoek de dieetbehandeling optimaliseren, 
toekomst van de diëtetiek?  Harriët Jager-
Wittenaar, lector Malnutrition and Healthy 
Ageing aan de Hanzehogeschool Groningen, 
leidt het landelijke MONDAY-project, waarin 
onderzoek wordt gedaan naar het verloop van 
de voedingsinname en voedingstoestand van 
cliënten die in de eerste lijn worden behandeld 
voor (risico op) ondervoeding. De eerste 
resultaten tonen aan dat de voedingsinname 
en voedingstoestand tijdens de diëtistische 
begeleiding verbeteren. Daarnaast heeft het 
onderzoek, waarin diëtisten zelf op uniforme 
en systematische werkwijze data registreren, 
direct impact in de diëtistische praktijk en op de 
kwaliteit van zorg. 

Hoezo bang om door de mand te vallen 
(Imposter Syndroom)? 
Het congres wordt afgesloten met een spetterend 
theatercollege door Vréneli Stadelmaier, 
bedrijfskundige, auteur, professioneel spreker, 
feministe en loopbaancoach. Ze gaat in op 
het veel voorkomende Imposter Syndroom. De 

angst om door de mand te vallen. Je weet dat 
je het kunt en tòch ben je bang dat je niet goed 
genoeg bent. In je hoofd speelt zich een welles-
nietesdialoog af. Waarbij ‘nietes’ vaak wint en je 
of über-perfectionistisch wordt en te hard gaat 
werken, òf je uitdagingen uit de weg gaat. Maar 
hoe zou het zijn als je die nietes-gedachten 
wantrouwt? En de welles-gedachten vertrouwt? 
In dit theatercollege combineert zij de nodige 
humor, wetenschappelijke inzichten met de 
ervaring uit de coachpraktijk.

Programma
09.30 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 12.00 uur Algemene 
Ledenvergadering
12.00 - 13.30 uur Lunch
13.30 - 15.00 uur
•  Inleiding door Bianca Rootsaert, Directeur 

Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
•  Passende zorg in de praktijk. Better 

Together met zorgverzekeraars? Wout 
Adema, Zorgverzekeraars Nederland.

•  Samenwerken is het toverwoord in de 
zorg. Nikki Willems, Common Eye.

15.00 - 15.30 uur Pauze 
15.30 - 17.00 uur
•  MONDAY: met behulp van practice-

based onderzoek de dieetbehandeling 
optimaliseren, toekomst van de diëtetiek? 
Harriët Jager-Wittenaar, Hanzehogeschool 
Groningen.

•  Hoezo bang om door de mand te vallen 
(Imposter Syndroom)? Theatercollege door 
Vréneli Stadelmaier, SheConsult.

De prijzen zijn inclusief koffiepauzes, een 
heerlijke lunch en 21% btw.

Aanmelden kan via het formulier op de NVD-
website, daar vind je tevens het volledige 
programma: https://lnkd.in/d5xPkvba.

18 APRIL 2023 - REEHORST EDE
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NU’91: het is actietijd in de ziekenhuizen!

NU’91: De zorg gaat op zwart!

Eind september 2022 zijn de onderhandelingen voor de nieuwe cao ziekenhuizen gestart. Vijf maanden later heeft de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) besloten niet in te gaan op de eisen uit het gezamenlijke ultimatum van 

de bonden. Op dit moment zijn de acties in volle gang. De afgelopen tijd is er ontzettend veel gebeurd én er gaat nog 
van alles gebeuren.

Het is tijd voor verandering in alle sectoren van de zorg. Een zorginfarct is niet langer een dreigend doemscenario, maar 
het is op veel plekken al gaande. Wacht Nederland met actie tot er geen verpleegkundigen en verzorgenden meer zijn? 

Daarom moeten we in beweging komen. Niet over een week, maand of zelfs een jaar. Maar NU.

Om alles weer even op een rijtje te krijgen, vatten 
we het onderhandelingstraject samen. Eind 
september vond het eerste oriënterende gesprek 
plaats. In dit overleg hebben we gepleit voor 
minimaal inflatiecorrectie en aangegeven welke 
punten voor ons van belang zijn. Het tweede 
overleg werd een maand later gevoerd. Tijdens 
dit overleg hebben we onze inzet met de NVZ en 
de andere bonden gedeeld. 

Vanaf de derde onderhandeling voerde 
teleurstelling de boventoon. De NVZ werd niet 
concreet, ging niet in op onze eisen en stelde 
zelfs verslechteringen voor. Na het vijfde overleg 
zijn de bonden samen opgetrokken in de 
onderhandelingen. Maar ook dat mocht niet 
baten. Het eindbod van de NVZ was teleurstellend, 
onder andere op het gebied van loon en 
reiskostenvergoeding. Daarom hebben de bonden 
dit bod afgewezen en een ultimatum gesteld. Op 
21 februari heeft de NVZ besloten niet in te gaan op 
de gezamenlijke eisen in het ultimatum. 

Waarom ging NU’91 niet akkoord met het 
eindbod?
Het eindbod van de NVZ bestond onder andere 
uit een loonsverhoging van 13% verspreid 
over twee jaar. In de uitwerking betekent dat 
een verhoging van 5% vanaf 1 februari en nog 
eens 5% loonsverhoging in december. Pas 
in september 2024 zou de laatste 3% erbij 

komen. In het ultimatum eisen de bonden een 
loonsverhoging van 10% over één jaar, met een 
bodem van € 100. Het verschil zit dus vooral in de 
looptijd van de loonsverhoging. Bovendien is drie 
procent voor 2024 gezien de verwachte inflatie 
echt te laag. Ook de voorgestelde verhoging van 
de reiskosten was in het eindbod te summier. 

Collectieve zondagsdienst
Op donderdag 16 maart zal een groot deel van 
de verpleegkundigen en verzorgenden in de 
algemene ziekenhuizen 24 uur lang hun werk 
deels of helemaal neerleggen. Zij draaien dan een 
zogeheten zondagsdienst. Dit is een reactie op het 
afwijzen van het ultimatum door de Nederlandse 
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) op 21 februari. 

Tijdens de gezamenlijke zondagsdienst van 
NU’91 en de andere bonden zal in principe alleen 
de spoedzorg in de algemene ziekenhuizen 
doorgaan. NU’91 voorzitter en bestuurder Stella 
Salden: “De verpleegkundigen en verzorgenden 
zijn de fundering van de ziekenhuizen. Zonder 
hen is er geen zorg mogelijk en dat raakt ons 
uiteindelijk als maatschappij allemaal. Met deze 
zondagsdienst laten we als beroepsgroep zien 
hoe onmisbaar we zijn.”

Grote actiebereidheid
Meer dan zestig ziekenhuizen doen mee aan de 
actie. Sommige ziekenhuizen zijn bijna volledig 

dicht. In het Brabantse Amphia Ziekenhuis 
doen tachtig van de honderd afdelingen 
mee. Naar benadering nemen een paar 
duizend ziekenhuismedewerkers deel aan de 
zondagsdienst. Alle verpleegafdelingen hebben 
zich hier aangesloten. Naast de zondagsdienst 
wordt er ook een protestmars gehouden bij het 
Amphia. In de Noordwest Ziekenhuisgroep doen 
meer dan veertig afdelingen mee. Op vier locaties 
worden verspreid over de dag demonstratieve 
bijeenkomsten gehouden.

NU’91 helpt je met actievoeren
Op de website van NU’91 is er een aparte pagina 
gemaakt rondom de acties in de ziekenhuizen 
(nu91.nl/acties-cao-ziekenhuizen). Hier vind je het 
laatste nieuws en praktische tips om zelf acties 
op te zetten. Bovendien kun je via deze pagina 
actiemateriaal van NU’91 aanvragen. 

Vanuit de politiek is het een bewuste keuze om 
de feitelijk geconstateerde loonachterstanden 
in stand te houden. Met de hoge inflatie wordt 
het voor veel zorgprofessionals moeilijk om 
rond te komen. De werkdruk is hoog en het 
ziekteverzuim stijgt steeds verder. Door deze 
problemen verlaten steeds meer mensen het 
vak. En het personeelstekort neemt alleen maar 
verder toe. 

Waarom Zorg op Zwart?
In de ziekenhuizen wordt nu volop actiegevoerd 
voor betere arbeidsvoorwaarden. In de 
gehandicaptenzorg, GGZ, VVT en kraamzorg zijn 
cao-acties geen mogelijkheid, omdat de cao’s 
nog doorlopen. Maar dat betekent niet dat we 
in deze sectoren niets kunnen doen. Er moet NU 
een duidelijk signaal afgegeven worden dat het 
zo niet verder kan. Zorg op Zwart staat los van 
cao-onderhandelingen. Met deze campagne 
willen we de problemen in de zorg breed onder 
de aandacht brengen.

Wat zijn de doelen van deze campagne?
Samen gaan we ons hard maken voor een 
toekomstbestendige zorg. Hiervoor hebben 
zorgprofessionals tijd en ruimte nodig om het vak 
op een goede manier uit te oefenen. Ten eerste 
is een passende waardering in de vorm van een 
structurele loonsverhoging nodig om het vak 
aantrekkelijk te maken. Nu en in de toekomst. 

Concreet betekent dit een inflatiecorrectie van 
10% voor de hele sector. Ten tweede strijden we 
voor marktconforme arbeidsvoorwaarden, zoals 
een passende reiskostenvergoeding, doorgroei- 
en opleidingsmogelijkheden. Als laatste moet 
zeggenschap in alle cao’s goed verankerd 
worden. 

Hoe ziet de actie eruit?
Op donderdag 9 maart is de campagne Zorg 
op Zwart gelanceerd in Utrecht. Samen met een 
grote groep zwartgeklede zorgprofessionals 
hebben we onze boodschap duidelijk kunnen 
uitdragen. De komende tijd roepen we alle 
zorgprofessionals op om elke dinsdag in zwarte 
kleding naar hun werk te gaan. Landelijk worden 
er posters en stickers verspreid. Online vragen we 
zorgprofessionals om hun social media-accounts 
op zwart te zetten. 

Lancering 9 maart
Op 9 maart vond de eerste manifestatie plaats. 
Met deze eerste landelijke actie hebben we 
de politiek, werkgevers en alle inwoners van 
Nederland laten zien dat het 2 voor 12 is. Van 
18:30 tot 21:00 hebben we ons verenigd op het 
Stadhuisplein in Utrecht. Het merendeel van de 
actievoerders was zwart gekleed. NU’91 had een 
groot spandoek en vlaggen meegebracht. Op 
de achtergrond speelde een projectie af, die de 
problematiek van de zorg in beeld liet zien. Je 

leest meer over de lancering op de website en 
social media van NU’91. 

Social media op zwart
Online kun je eenvoudig laten zien dat je achter 
Zorg op Zwart staat. Dit doe je door:
-  Je profielfoto zwart-wit te maken
-  Je foto’s en video’s in zwart-wit plaatsen
-  De hashtags #ZOZ en #ZorgOpZwart gebruiken
-  Het Zorg op Zwart hart delen
Het Zorg op Zwart hart en meer informatie over 
de social media campagne vind je op onze 
website.

Heb je vragen?
Alles over de Zorg op Zwart lees je via  
nu91.nl/zorg-op-zwart. Heb je nog vragen?  
Dan kun je mailen naar actie@nu91.nl. 
Volg NU’91 op sociale media om op de hoogte te 
blijven van de meest recente ontwikkelingen! 
F @beroepsverenigingNU91
I @beroepsorganisatienu91
L @NU91
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4 oktober 1992. Rob werkt de hele dag op de 
ambulance en heeft een vrije avond voor de 
boeg. “Ik zit thuis op de bank en maak me op om 
Studio Sport te kijken”, vertelt Rob. “Mijn vrouw 
is ondertussen boven bezig de kinderen in bed 
te leggen. Op dat moment wordt de reguliere 
tv-uitzending onderbroken met het nieuws van 
de Bijlmerramp. Tegelijkertijd gaat mijn telefoon 
en word ik gebeld door de meldkamer. Ik krijg 
het verzoek om zo snel mogelijk terug te komen 
naar de ambulancepost, omdat er groot wordt 
opgeschaald. Ik loop snel naar boven, leg kort 
uit wat er aan de hand is, trek mijn uniform weer 
aan en stap in de auto. Zo’n vijftien minuten 
later ben ik op de locatie waar ze duo’s vormen 
voor de ambulances. Voor elk arriverend koppel, 
een verpleegkundige en een chauffeur, staan 
ambulances klaar die uitrijden richting de 
Bijlmermeer.”

De snelheid waarmee de inzet van 
ambulances wordt opgeschaald is Rob tot 
de dag van vandaag bijgebleven. “Ik vind het 
bewonderingswaardig hoe snel mensen de 
leiding nemen, alles regelen en hoe snel er zoveel 
ambulances uitrijden.” Rob en de chauffeur 
worden uitgestuurd naar het rampgebied. “Het is 
een moeilijk gebied om dichtbij te komen, maar 
de ervaren chauffeur weet goed hoe hij er moet 
komen. We worden op het maaiveld voor de flat 
gepositioneerd aan de kant waar het vliegtuig de 
flat in is gevlogen.” 

Rookwolk
Het is rond zeven uur in de avond wanneer Rob 
en zijn collega ter plaatse klaarstaan om hulp 
te verlenen. “Door de dikke rook zien we niets 
van de situatie, enkel af en toe de vlammen. De 
hitte is goed voelbaar. We proberen een beeld te 
vormen van de omvang. Veel is nog onduidelijk: 
het aantal slachtoffers, hoeveel mensen zaten er 
in het vliegtuig? Waar worden er nog slachtoffers 
gemeld? Er zijn nog geen mobiele telefoons. Alle 
communicatie gaat via portofoons. Je luistert 
daardoor naar de meldingen die gedaan worden 
om zo een beeld te vormen, maar je kan geen 

vragen stellen. De verbinding moet te allen tijde 
openblijven voor instructies en oproepen.” Het is 
op dat moment moeilijk in te schatten hoeveel 
zorg er in totaal nodig is. “Op de heenweg helpen 
we een lichtgewond slachtoffer, maar dat is gelet 
op de omvang van de ramp niet wat je verwacht.” 
 
De flat door tweeën
Pas als overvliegende helikopters de rook wat 
doet opwaaien, zien Rob en zijn collega hoe de 
situatie is. “We zien het gapende gat in de flat 
waar het vliegtuig is ingeslagen. Het gebouw is 
volledig doormidden gescheurd. We zien delen 
van het brandende vliegtuig, verwoeste halve 
woningen en een enorme berg puin. Je brein 
vult vanzelf in wat bewoners in hun laatste 
momenten meemaken. Het idee dat er mensen 
rustig staan te koken en een vliegtuig op zich af 
zien komen. Een rilling gaat door je heen, het is 
iets wat je je bijna niet kunt voorstellen.”
Het besef komt dat de meeste inwoners en 
inzittenden van het vliegtuig al overleden zijn. “Je 
wil helpen, maar met de tijd die verstrijkt wordt 
duidelijk dat wij niet veel meer kunnen doen.” 
Vanaf dat moment weet Rob dat hij er staat 
voor eventuele zorg aan andere hulpverleners. 
“Met name de brandweer doet enorm gevaarlijk 
werk, maar natuurlijk ook de politie en andere 
ambulancemedewerkers.” 

Nu Rob meer zicht heeft op de situatie ziet hij in 
dat hij aan de verkeerde kant van het gebouw 
staat. “Mensen willen overleven en proberen 
te ontsnappen, in dit geval aan de achterkant 
van de flat. Dus niet waar wij staan, waar het 
vliegtuig is ingeslagen. Ook aan de andere kant 
is er hulpverlening, maar dat valt niet onder 
onze taak. Als ik nu naar de situatie kijk, was dit 
een goed moment geweest om ambulances 
uit de rook te halen en dichtbij, maar op een 
veiligere plek te zetten. Ook voor ons is het op 
dat moment niet de veiligste plek vanwege de 
windrichting en de dikke rook waarin wij staan. 
De veiligheidsvoorzieningen zijn in die tijd maar 
beperkt, we hebben geen maskers, pakken, 
helmen of veiligheidsbrillen voorhanden.”

Uiteindelijk is Rob ’s nachts ook nog bij de flat 
gaan kijken. “Het is nu ondenkbaar dat je direct 
na een ramp zo dichtbij kan komen zonder 
beschermende kleding. Maar in die tijd was 
dat gewoon hoe het ging. We zijn naar de flat 
toegegaan en zijn over de brokstukken heen 
gekropen. Tegen beter weten in, heb je ergens 
nog hoop dat je iets vindt. We komen bijna direct 
een immens groot wiel van het landingsgestel 
tegen. Dat zijn beelden die je niet meer uit je 
geheugen krijgt.”

Rond een uur of negen in de ochtend is het klaar 
voor Rob. “Er is geen werk meer, dus worden we 
naar huis gestuurd. Bij thuiskomst zei mijn vrouw: 
‘zo kom je er niet in.’ Ik stonk vreselijk naar rook. 
Ik heb een half uur onder de douche gestaan 
om te proberen om de rooklucht weg te krijgen. 
Het was een heftige nacht, maar in eerste 
instantie was het niet meer dan dat. Achteraf 
heeft vooral de nasleep een grote impact op 
mijn leven gehad.”

De nasleep
Na de ramp ontstaan er speculaties en ontstaat 
er veel onduidelijkheid over wat er precies in het 
vliegtuig heeft gezeten. “Aan het begin word ik 
bestormd door allerlei instanties en advocaten, 
die zeggen dat ze me kunnen helpen met 
proceskosten en schadevergoedingen. Ik heb 
daar niet aan mee gedaan. Mijn gedachte was: 
‘ik ga mijn leven hierdoor niet laten beïnvloeden.’ 
Maar gaandeweg komen er steeds meer vragen. 
Ik heb collega’s die ziek worden, net als veel 
mensen uit de Bijlmer. Er worden onderzoeken 
gestart bij onder andere de brandweer. Bij 
de ambulance wordt in eerste instantie geen 
onderzoek gedaan, met het excuus dat er geen 
controlegroep is. Natuurlijk is die er wel, er zijn ook 
collega’s niet naar de ramp geweest.”
Zelf krijgt Rob ook klachten en hij laat zich 
onderzoeken op verzoek van een team dat 
vanuit het academisch ziekenhuis in Brussel 
naar Nederland komt. “Ik heb een verkleuring 
en verdikking in mijn hals. Mycoplasma, dat 
in Nederland bij veel hulpverleners niet wordt 

Dit artikel was eerder te lezen in FLOOR Magazine.

Tekst: Marel van Andel, Foto’s: Flowtography.nl 

30 jaar Bijlmerramp: 

Deze zorgverleners 
stonden 

destijds klaar
Rob Bosman
ambulanceverpleegkundige
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aangetroffen, wordt daar bij mij en mijn collega’s 
wel aangetoond.” Door dit soort dingen begint 
het wantrouwen – vooral richting de overheid – te 
groeien.   

Gaandeweg komen er steeds meer klachten bij. 
Voor Rob begint het vooral met moeite met lopen. 
“Ik heb spierkrampen, zenuwen blijken beschadigd 
en mijn immuunsysteem is ontregeld. Men denkt 
aan een auto-immuunziekte. Diezelfde klachten 
worden door huisartsen ook geconstateerd bij 
andere betrokkenen van de ramp. De klachten 
stapelen zich op, telkens komt er iets bij, maar nooit 
gaat er iets af. Ik blijk een spierziekte te hebben. Op 
mijn vijftigste krijg ik kanker en moet ik daarvoor 
behandeld worden met bestraling. Daarnaast 
wordt een aneurysma geconstateerd. Voor mij is 
dat te veel en te toevallig.”

Maar of de klachten echt door de 
ramp komen, weet Rob niet zeker. “Als 
ambulanceverpleegkundige maak je van alles 
mee, je kunt niet zeggen waardoor de klachten 
precies komen. Wel is het zo dat de mensen die de 
brokstukken onderzochten soortgelijke klachten 
kregen, net als de mensen die in die wijk woonden. 
Ik verlies collega’s aan soortgelijke klachten én op 
een veel te jonge leeftijd. Vanuit de overheid komt 
weinig gehoor. Waarom die geheimzinnigheid? 
Is men bang voor gigantische schadeclaims? 
Slachtoffers willen vooral worden gehoord, dat 
scheelt al zoveel.”

Risico hoort bij het vak
Zelf is Rob nooit boos geweest over de situatie 
waarin hij heeft gewerkt en de veiligheidsrisico’s 
die daarbij kwamen kijken. “Het maakt voor mijn 
werk niet uit wat er in dat vliegtuig gezeten zou 
hebben. Het vak neemt risico’s mee, ik kan ook 
van andere situaties ziek worden. Als ze me een 
maand na de Bijlmerramp weer hadden gebeld 
voor eenzelfde situatie zou ik weer gegaan zijn. 
Wat voor mij knelt, is de openheid van zaken die 
ons niet gegund wordt.”

Door de klachten moet Rob steeds meer van zijn 
baan als ambulanceverpleegkundige inleveren. 
“Als je in een ziekenauto werkt, moet je kunnen 
tillen en drie verdiepingen op kunnen rennen, dat 
wordt uiteindelijk steeds moeilijker. Ik ben eerst 
minder gaan werken, vier dagen in plaats van vijf. 
De vermoeidheid wordt steeds erger, dus ben ik 
overgegaan op een deelfunctie waarin ik niet meer 
altijd meega met de ambulance. Daarna ben ik 
gaan werken op de meldkamer. Bijna ongemerkt 
lever je steeds meer in. Je verdiensten worden 
minder, maar ook de energie die nodig is voor het 
gezinsleven lever je in. Bezoeken aan ziekenhuizen, 
onderzoeken en alle kosten die daarbij komen 
kijken. Pas op het moment van afkeuring word je 
geconfronteerd met een lagere uitkering omdat 
fulltime werken al een tijd niet meer gaat. Dat 
maakt wel eens dat het oneerlijk aanvoelt.”
Rob is de Bijlmerramp dan ook nooit vergeten. 
“Als ik een vliegtuig hoor overkomen, luister ik 
scherp of het geluid niet dichterbij komt. Ik probeer 
niet te blijven hangen in angst of boosheid. 
Ik heb mij neergelegd bij het feit dat ik nooit 
precies zal weten wat er nu echt is gebeurd of 
hoe het anders had kunnen lopen, anders is 
het geen leven. Ik ben nooit naar herdenkingen 
geweest, te confronterend en ik denk vooral uit 
zelfbescherming. Wel denk ik rond die tijd altijd aan 
dat wat de werkelijke slachtoffers hebben moeten 
doorstaan. Door de onduidelijkheid is het voor mij 
een onuitwisbare herinnering geworden, die dertig 
jaar later nog steeds speelt.”

Rob Bosman
ambulanceverpleegkundige

De Bijlmerramp

Op 4 oktober 1992 vliegt een vliegtuig van El Al van New York naar Tel Aviv. Het maakt een 
tussenlanding op Schiphol en vertrekt, waarna het helemaal misgaat. Het vliegtuig heeft 
schade, kan niet blijven vliegen en moet een noodlanding maken. Tijdens het landen verliest 
de piloot de controle over het vliegtuig, waardoor het crasht in een flat in de Bijlmermeer. De 
crash richt grote schade aan waarbij ten minste 43 mensen om het leven komen, onder wie de 
driekoppige bemanning en de enige passagier van het vliegtuig. De Bijlmerramp behoort tot de 
dodelijkste gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart. 
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Ingrid is nog bezig met haar opleiding en 
pas net een jaar werkzaam als leerling-
brandwondenverpleegkundige, als zij op haar 
werk te maken krijgt met de Bijlmerramp. Op 4 
oktober 1992, de dag van de ramp, is ze vrij en 
viert ze haar verkeringsjubileum met haar vriend. 
Als ze ‘s avonds met wat vrienden op de bank 
voor de tv zit, ziet ze de beelden uit Amsterdam. 
“Ik heb eerst zo’n tien minuten geschokt naar de 
tv zitten staren, hoe kan zoiets nu gebeuren?”, 
vertelt Ingrid. “Als verpleegkundige kijk je op een 
andere manier naar dat soort beelden, meer naar 
de situatie en de mogelijke gevolgen en schade. 
Vervolgens heb ik naar de afdeling gebeld om te 
vragen of ik nodig was op het werk. Ze hadden 
genoeg bezetting, dus dat hoefde niet.”

De volgende dag staat Ingrid wel ingepland. “Er 
liggen twee slachtoffers op de ic, een meneer en 
een mevrouw. Het verhaal van die vrouw is me 
altijd bijgebleven. Ze verliest tijdens de ramp twee 

dochters. Op het moment dat het vliegtuig de flat 
raakt, zijn zij in een andere kamer. Ze hoort ze gillen, 
maar kan niet bij ze komen. Door dit soort verhalen 
realiseer je je wat de mensen daar hebben 
meegemaakt en hoe moeilijk dat voor te stellen is.”  
 
De eerste ramp
Het is voor Ingrid de eerste keer dat ze te maken 
krijgt met slachtoffers van een ramp van deze 
omvang. “Ik was destijds jong en had op dat 
moment gelukkig nog geen verantwoordelijkheid 
over de ic. Mijn rol was vooral ondersteunend.” 
De zorg die ze op dat moment uitvoert bestaat 
vooral uit verbandwisselingen. “Ik weet nog dat 
ik het toen moeilijk vond om in gesprek te gaan, 
want wat moet je nou tegen zo iemand zeggen? 
Vooral als je jong bent wil je iets liefs zeggen, 
kunnen troosten. Nu, met meer ervaring, weet ik 
dat zeggen dat je niet weet wat je moet zeggen, 
of zeggen dat het erg is, genoeg kan zijn in zo’n 
situatie.”

Naast de zorg voor de patiënten belandt Ingrid 
in een groot mediacircus. “Een groot verschil 
is dat het ziekenhuis tegenwoordig een eigen 
communicatieafdeling heeft, dat was toen nog 
niet. Journalisten staan letterlijk bij ons voor de 
deur, je kan er niet omheen. Maar ook buiten 
werktijd gaat het constant over de Bijlmerramp. 
Iedereen weet wat voor werk ik doe, dus als ik 
met vrienden afspreek of mensen tegenkom, 
vragen zij continu naar de ramp. Op dat moment 
word je er helemaal door opgeslokt.”

Napraten
Om goed om te gaan met de heftige verhalen, 
spreekt Ingrid regelmatig met collega’s. “Als je te 
maken krijgt met een ramp van dit formaat, is het 
goed om met elkaar te blijven praten. Het is vooral 
onderwerp van gesprek tijdens de koffiepauzes, 
een officieel moment is er simpelweg niet. 
Achteraf denk ik dat het voor introverte collega’s 
niet genoeg is geweest. Tegenwoordig hebben 
we ingeplande evaluaties waarin iedereen 
uitgebreid zijn ervaringen mag delen.”
Wat Ingrid ook fijn vindt is dat verpleegkundigen 
tegenwoordig veel beter weten hoe het, na 
ontslag, gaat met de patiënt. “Ik weet van 
de man en vrouw die toen bij ons waren dat 
ze lichamelijk goed zijn hersteld en dat zij 
uiteindelijk naar huis mochten. De man die hier 
lag, verscheen achteraf nog wel eens in de 
media waardoor ik hem kon blijven volgen. De 
vrouw is uiteindelijk uit beeld geraakt en van 
haar weet ik niet hoe het verdergegaan is.” 
Tegenwoordig gaat dat anders. “Toen werkten 
alleen de artsen op de poli, nu werken daar ook 
verpleegkundigen. Op die manier zie je vaker ex-
patiënten nog wel eens terugkomen en daardoor 
weet je dus hoe het met ze gaat. Dat is altijd een 
fijn idee.”

Ingrid Schol-van Aken
ic-brandwondenverpleegkundige

‘Als je te 
maken krijgt 

met een 
ramp van dit 
formaat, is 

het goed om 
met elkaar 
te blijven 
praten’
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Medical Dynamics
Ooit van gehoord? Medical Dynamics, opgericht in 1995, is een onafhankelijke distributeur in medical devices voor de 

BeNeLux markt. Met onafhankelijk bedoelen wij dat wij zelf niets produceren wat wij vervolgens moeten verkopen maar 
wij kiezen (vaak in overleg met onze klanten) zelf onze producenten/leveranciers om hen te ontzorgen met de distributie 

van hun medical devices in de BeNeLux. 

Gezien het ‘trackrecord’ van Medical Dynamics, 
als het gaat om de introductie en implementatie 
van ‘medical devices’, weten deze producenten 
ons tegenwoordig goed te vinden. Het 
introduceren en implementeren van medische 
innovaties behoeft een goed partnerschap met 
onze klanten. Omdat innovatie (vaak) synoniem 
staat voor ‘duur’ én dat implementatie van 
innovaties verandering van werkwijze met zich 
mee brengt ondervinden betrokken partijen ook 
regelmatig weerstand in zo’n traject. Gelukkig 
vinden wij nog altijd de weg naar de ziekenhuizen 
die zich realiseren dat o.a. innoveren de 
zorgkwaliteit van de toekomst bepaald en mede 
daarom de samenwerking met ons aangaan. 

Medical Dynamics is een groothandel met 
producten (apparatuur, instrumenten & 
disposables) welke worden gebruikt op de 

verschillende behandelafdelingen binnen het 
ziekenhuis. Zo levert Medical Dynamics’s ‘surgical 
divisie’ een productenpakket ten behoeve van 
de minimale invasieve chirurgie. Wij hebben 10 
producten uit ons ‘surgical productenpakket’ 
gekozen waar wij jullie over willen informeren in 
de komende 10 edities van de OK-krant. Deze 
maand beginnen we met het voorstellen van de 
producten van Grena Medical. 

Medical Dynamics is blij met deze nieuwe 
leverancier van o.a. Clip Appliers en Polymer 
Clips om verschillende redenen; Zoals u in deze 
advertentie kunt zien is Grena een producent die 
zowel op het gebied van het instrumentarium 
als voor de alom bekende Clips, innovaties 
heeft doorgevoerd. Daarnaast is Grena een 
Europees bedrijf met R&D gevestigd in Warschau, 
productkwaliteit bewaking in Wenen, productie 

in Nottingham en een Europees warehouse in 
Rotterdam. Deze producent heeft hiermee een 
positieve bijdrage aan belangrijke kernwaarden 
van Medical Dynamics zoals kwaliteit, service en 
het bewaken van de continuïteit.

Uit het programma van Grena vindt u op de 
pagina hiernaast een afbeelding van de unieke 
articulerende Clip Applier, de OmniFinger

Hieronder meer over Grena’s Click’aV™ Plus 
en haar innovatieve stabiliteits feature:

Click’aV Plus™
De tweede generatie polymeerclips met “ABS”, de Click’aV Plus™ polymeer clips zijn implanteerbare medische 

hulpmiddelen. Deze zijn gemaakt van een geavanceerd polymeer om een hoog niveau van biocompatibiliteit te 
garanderen. Samen met de structurele en dimensionale stabiliteit noodzakelijk voor langdurige veiligheid van de patiënt.

Het binnen oppervlak van de Click’aV Plus™ polymeer clip heeft een verspringend, tegengesteld reliëf dat naar het 
vastgegrepen weefsel neigt

• 5 verschillende maten
• Goedkeuring voor gebruik met identieke instrumenten/appliers van andere fabrikanten

• Gemaakt in Europa
• Groot Europees en Nederlands magazijn

• Uitgebreid instrumenten portfolio
• Meer dan 1 miljoen keer gebruikt

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met:
Medical Dynamics

Wijde Wade 1 a
3439 NP Nieuwegein

Nederland
T +31 (0)30 285 11 05
F +31 (0)30 285 11 06

www.medicaldynamics.nl
info@medicaldynamics.nl

ADVERTORIAL
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De projectgroep is er voor oogartsen, 
operatieassistenten, TOA’s, optometristen 
en andere collega’s die de oogheelkunde 
ondersteunen. De PGDO overlegt 6-wekelijks en 
bespreekt dan actuele zaken en toekomstige 
projecten en activiteiten.

De projectgroep is aangesloten bij het landelijk 
netwerk de groene OK. Dit netwerk zet zich in voor 
het verduurzamen van operatieve behandelingen.

Missie
De PGDO streeft naar het verduurzamen 
van alle processen binnen de Nederlandse 
oogheelkundige praktijk. Deze doelstelling is 
gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg die 
in 2020 en in 2022 (green deal 3.0) mede is 
ondertekend door het Nederlands Oogheelkundig 
Gezelschap (NOG). 

Doelen:
De projectgroep streeft naar de volgende doelen:
1.  Een gezonde leefomgeving voor patiënt en 

zorgmedewerker
2. Minder medicijnresten in het grondwater
3. Reductie van uitstoot van broeikasgassen
4. Zuiniger en circulair gebruik van grondstoffen

De PGDO wil deze doelen bereiken door 
informatievoorziening en adviesontwikkeling, 
binnen de huidige richtlijnen en de 
wetenschappelijke consensus. Bij deze adviezen 
(Best Practices) staan patiëntveiligheid en 
duurzaamheid voorop. De Best Practices 
worden in samenwerking met de relevante 
werkgroepen van het NOG ontwikkeld om een 
optimaal en effectief draagvlak te creëren. Ze 
worden tenslotte door de commissaris Kwaliteit 
van het NOG goedgekeurd en gepubliceerd 
op de website van de NOG.  Er is ook een 
samenwerking met het Samenwerkingsverband 
Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Logo PGDO
Om de activiteiten 
kracht bij te zetten is er 
een Logo ontworpen. 
Dit logo bestaat uit de 
kleuren blauw en groen 
(lucht en bladeren- onze 
longen) met op de 
voorgrond de houders 
van de mesjes van een 
staaroperatie (afval uit 
de oogheelkunde). Zie 
foto

Toolkit duurzame oogheelkunde
Op de website van het Nederlands oogheelkundig 
Gezelschap is praktische informatie te vinden over 
hoe duurzame praktijkvoering geïmplementeerd 
kan worden. Er is literatuur te vinden, er zijn 
verwijzingen naar andere duurzame initiatieven; er 
kan contact gezocht worden met de PGDO en ook 
is er een link naar het landelijk netwerk de groene 
OK. Een in mei 2022 uitgebrachte ‘handreiking 
voor inhoudelijke afweging bij duurzaamheid 
initiatieven door deskundigen infectiepreventie’ 
geschreven door het greenteam infectiepreventie 
(VHIG), is ook te vinden op de website.
En uiteraard zijn alle adviezen in de vorm van Best 
Practices terug te vinden op deze website.  

Best Practices in de oogheelkunde
Best Practices zijn ontwikkeld om onnodige 
vervuiling tegen te gaan met een duurzame 
behandeling. Voorbeelden van Best Practices 
zijn: de duurzame intravitreële injectie (IVI), de 
duurzame staaroperatie, het weglaten van 
een wegwerp patiënten beschermjas tijdens 
de behandeling en het weglaten van een 
oogverband. Ook een best practice afvalscheiding 
is terug te vinden. 
https://www.oogheelkunde.org/best-practices-
duurzame-oogheelkunde/

Het NOG heeft deze Best Practices goedgekeurd. 
Een groeiend aantal ziekenhuizen en praktijken 

De Nederlandse Projectgroep Duurzame Oogheelkunde (PGDO) is in 2019 opgericht door Sjoerd Elferink en Redmer van 
Leeuwen. Inmiddels heeft de groep 11 bestuursleden en zijn er daarnaast ook andere leden die actief deelnemen aan de 

bijeenkomsten. De bekendheid van de PGDO is de afgelopen twee jaar binnen de oogheelkunde enorm gegroeid.

Nederlandse 
Projectgroep Duurzame 

Oogheelkunde 
Auteur: Rebecca Banens

Marit Maatman, oogarts in het  Marit Maatman, oogarts in het  
Alrijne ziekenhuis, ontvangt Alrijne ziekenhuis, ontvangt 
de wisseltrofee duurzame de wisseltrofee duurzame 
oogheelkunde. oogheelkunde. 

©Marieke de Lorijn©Marieke de Lorijn
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neemt de practices over. Ook zorgverzekeraars 
tonen in toenemende mate interesse in duurzame 
praktijkvoering; duurzaam behandelen staat op 
de agenda. De PGDO hoopt hiermee spoedig op 
implementatie ervan.

I.V.I.
Een voorbeeld van een best practice is de 
intravitreële injectie (I.V.I.), een behandeling voor 
maculadegeneratie.  Zo’n 300.000 I.V.I.’s vinden er 
jaarlijks plaats in Nederland. Redmer van Leeuwen 
heeft in 2022 een best practice geschreven om 
deze behandeling uit te voeren met zo min mogelijk 
materialen waarmee de impact op het milieu en 
de vervuiling aanzienlijk verminderd wordt. De best 
practice is terug te vinden op de website van het 
NOG. 

Staaroperatie
De cataractoperatie (ook wel staaroperatie 
of phaco genoemd) is de meest uitgevoerde 
operatie, zowel in Nederland als in het buitenland. 
In Nederland worden jaarlijks meer dan 180.000 
cataractoperaties verricht. En het aantal blijft 
groeien vanwege de vergrijzing. Inmiddels is wel 
duidelijk dat de behandeling in Nederland zeer 
vervuilend is. Een staaroperatie geeft veel afval, de 
Co2-uitstoot is hoog en de belasting op het milieu 
enorm. Er wordt gestreefd naar een staaroperatie 
met zo min mogelijk materialen en met een zo hoog 
mogelijke kwaliteit.

Monique Holtslag, oogarts, vroeg Maria Koijck in 
2022 om deze vervuiling zichtbaar te maken in 
een kunstzinnige video. De video “look at me!” 
informeert ons allen hoeveel disposables er worden 
gebruikt bij een staaroperatie. Je kunt de video 
bekijken op de website van de NOG, in de toolkit 
duurzame oogheelkunde.

Rebecca Banens, werkzaam als operatieassistent 
in meerdere klinieken in Nederland heeft alle 
duurzame praktijkvoorbeelden samengevat in een 
Best Practice voor de staaroperatie. Dit document 
dient als leidraad, naast de richtlijnen voor de 
staaroperatie om de staaroperatie duurzamer te 
maken. Deze Best Practice is een ‘work in progress’ 
en zal aangevuld en aangepast worden indien er 
nieuwe inzichten en bewijzen beschikbaar komen. 

Onderwijs
Onlangs hebben zich ook oogartsen in opleiding 
toegevoegd aan de vergaderingen van de 
PGDO. De PGDO wil duurzaamheid integreren in 
het onderwijs van studenten. Momenteel wordt 
gekeken om een aantal aan duurzaamheid 
gerelateerde opdrachten te integreren in het 
toetsingsprogramma voor oogartsen in opleiding. 

Internationaal
Om de Co2-uitstoot in de zorg te verminderen is 
het belangrijk om kennis internationaal te delen. De 
projectgroep is hierin actief en houdt voordrachten 
en lezingen op Europese congressen. Daarnaast 
is Sjoerd Elferink actief in de werkgroep Young 
Ophthalmologists For Sustainability (YOFS).  Ook 
levert de PGDO input aan de website met als 
voornaamste doel: het delen van sustainability 
resources for ophthalmology.

Wisseltrofee duurzame oogheelkunde
In 2022 is de wisseltrofee duurzame oogheelkunde 
voortgebracht. De trofee is een ontwerp van 
Rebecca Banens, tevens operatieassistent 
oogheelkunde. De trofee is gemaakt van afval 
van de operatiekamer oogheelkunde, van 
polycarbonaat (van de houders van mesjes van 
een staaroperatie). De projectgroep Duurzame 
Oogheelkunde kent jaarlijks deze wisseltrofee 
toe aan een persoon die veel heeft gedaan voor 
duurzaamheid. In 2022 is de trofee uitgereikt aan 
Marit Maatman. Zij wordt als voorzitter van het NOG 
bedankt voor het platform dat de projectgroep 
Duurzame Oogheelkunde heeft gekregen om 
dit thema uit te dragen. Het NOG bestuur heeft 
duurzaamheid hoog in het vaandel staan en is 
medeondertekenaar van de Green Deal Zorg. 
Daarnaast is Maatman werkzaam in het Alrijne 
ziekenhuis. Onlangs kreeg Alrijne opnieuw het 
gouden keurmerk van de Milieuthermometer Zorg.

Toekomst
Voor de toekomst zijn een aantal doelen opgesteld; 
onder andere het streven om het gebruik van 
multidose druppels weer gangbaar te maken in de 
praktijk, het verduurzamen van medicatiegebruik 
door verspilling tegen te gaan, het recyclen van 
materialen, het herintroduceren van reusables en het 
herontwerpen van de single-use phacocassette. 

De PGDO hoopt met zijn activiteiten dat de wereld 
leefbaar blijft voor toekomstige generaties. De 
PGDO werkt toe aan het doel om in 2030 de 
uitstoot met 55% te verminderen en om in 2050 
klimaatneutraal te kunnen behandelen. 

Met het oog op een duurzame toekomst!

Voor meer informatie over de PGDO: 
www.oogheelkunde.org
www.eyesustain.org
www.rebeccabanens.nl

Vragen kunt u richten naar: 
duurzameoogheelkunde@gmail.com.

Single use phaco-cassettes hebben een Single use phaco-cassettes hebben een 
grote impact op het milieu.  grote impact op het milieu.  

Blisterverpakkingen.Blisterverpakkingen.

© © Rebecca BanensRebecca Banens

Een cataract set met re-usable instrumenten.Een cataract set met re-usable instrumenten.

© © Rebecca BanensRebecca Banens
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Aan-knop van ons ‘gezonde’ 
vet ontdekt door LUMC-

onderzoekers

“Als we het koud hebben, sturen onze hersenen via zenuwen een 
signaal naar bruin vetweefsel”, vertelt hoogleraar Endocrinologie Patrick 
Rensen. “Dit signaal activeert bruin vetcellen, die op hun beurt suiker en 
vetmoleculen uit het bloed verbranden. Hierbij komt niet alleen CO2 vrij dat 
wordt uitgeademd, maar ook warmte dat ons lichaam verwarmt.” Rensen 
en collega’s hebben nu ontdekt welke ‘knop’ op de bruin vetcellen wordt 
aangezet door het signaal vanuit de hersenen.

Bruin vet activeren als behandeling?
Dat is de beta-2-receptor, schrijven de onderzoekers in Cell Reports 
Medicine. “Met deze kennis kunnen we nieuwe stimulatoren maken die 
bruin vet activeren. Deze aanpak kan in theorie diabetes type 2 en hart- en 
vaatziekten tegengaan omdat activatie van bruin vet door kou niet alleen 
lichaamsvet, maar ook de hoeveelheid glucose en cholesterol in het bloed 
vermindert”, zegt Rensen.

Onderzoek in mensen
Eerder toonden Rensen en collega’s aan dat stimulatie van de beta-3-
receptor in muizen bruin vet activeert waardoor de muizen niet alleen 

lichaamsvet verloren maar ook minder slagaderverkalking ontwikkelden. 
Menselijke bruin vetcellen bleken alleen nauwelijks over deze beta-3-
receptor te beschikken. Wel leek stimulatie van de beta-2-receptor bruin 
vetcellen in het laboratorium te activeren. Nu hebben de onderzoekers dit 
ook daadwerkelijk aangetoond in mensen.

“Wij hebben aan 10 vrijwilligers salbutamol toegediend. Dit is een 
specifieke simulator van de beta-2-receptor. Het bleek de opname van 
radioactief gelabeld suiker door bruin vet sterk te verhogen, tenzij de 
receptor werd geblokkeerd. Dit hebben we aangetoond met PET-CT-scans 
in samenwerking met de afdeling Radiologie”, aldus Rensen.

Bijwerkingen voorkomen
Uiteindelijk hoopt Rensen mensen met een hoog risico op diabetes type 2 
en/of hart- en vaatziekten te behandelen met beta-2-receptorstimulatoren. 
Maar voor het zover is hebben de onderzoekers nog flink wat werk te 
verzetten. Rensen: “De eerste stap wordt het zoeken naar een stof die 
deze receptor alleen op bruin vetcellen ‘aan’ zet.” De beta-2-receptor 
komt namelijk ook op andere weefsels in ons lichaam voor. “We moeten 
dus eerst een manier vinden om dergelijke stimulatoren heel specifiek 
naar bruin vet te sturen. Op die manier kunnen we bijwerkingen van deze 
stimulatoren elders in het lichaam voorkomen.”

Niet al het vet in ons lichaam is slecht. Zo verbrandt bruin vetweefsel suiker en vet tot warmte, wat onze 
lichaamstemperatuur op peil houdt. Kou stimuleert bruin vet. Maar hoe dat precies werkt was vooralsnog onbekend. 
Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) laten nu zien dat stimulatie van de beta-2-receptor 

bruin vet activeert. Dit onderzoek, gefinancierd door de Hartstichting, biedt mogelijk aangrijpingspunten voor de 
behandeling van diabetes en hart- en vaatziekten.

©
 ??????

©
 ??????
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Om met de verwarring te beginnen: in cardiologie 
gespe cialiseerde diëtisten vroegen zich hardop 
af of ze een belangrijk onderzoek hadden 
gemist. Ze waren juist bezig een openbaar 
commentaar voor te bereiden voor een nieuw 
advies van de Gezondheidsraad: Richtlijnen 
goede voeding voor hart- en vaatzieken door 
atherosclerose. In dezelfde tijdspanne verscheen 
de studie Saturated fat: villain and bogeyman in 
the deve/opment of cardiovascular disease? in 
The European Journal of Preventive Cardiology.1 

De conclusie van dit onderzoek, ‘dat er geen 
duidelijk signifi  cant verband is tussen de 
consumptie van verzadigd vet en het risico op 
hart- en vaatziekten of overlijden daaraan’, werd 
onder een grote groep diëtisten verspreid via 
de site van Nieuws voor diëtisten. Dat leidde 
tot veel verwarring. En verontwaardiging; bij 
voedingswetenschappers, inclusief die van de 
Gezondsheidsraad.

Onbegrijpelijk
“Onbegrijpelijk dat diëtisten op deze manier 
worden voor  gelicht en dat de bevindingen in 
de studie klakkeloos wor  den overgenomen”, 
stelden drie voedingswetenschappers 
van de Nederlandse Academie van 
Voedingswetenschap  pen in een reactie. Onder 
hen professor Marianne Geleijnse (tevens 
vicevoorzitter van de Gezondheidsraad), 
Ingeborg Brouwer (hoogleraar Voeding voor 
Gezond Leven aan de Vrije Universiteit) en Peter 
Zoek (gastmedewerker Humane Voeding en 
Gezondheid, Wageningen Universiteit en Rese  
arch). Alle drie zijn ze betrokken (of betrokken 
geweest) bij vaak geciteerde, wetenschappelijke 
onderzoeken naar vetten in relatie tot onder 
andere hart- en vaatziekten.

Naar aanleiding van de eenzijdige berichtgeving 
rondom de overzichtsstudie over verzadigd 
vet, sprak NTVD met hen, en op verzoek 
becommentarieerden ze het artikel. Ook vroegen 
we vertegenwoordigers van de NVD-diëtisten  
netwerken die in hun praktijk veel te maken 
hebben met issues rond verzadigd vet naar 
hun mening over het onder  zoek, te weten het 
netwerk NWDC (Nederlandse Werkgroep Diëtisten 
Cardiologie) en KDOO (Kenniscentrum Diëtisten 
Overgewicht en Obesitas).

Kwaliteit en juiste interpretatie
“Baseer je mening niet zomaar op een enkele 
publicatie”, zegt Marianne Geleijnse. “Nu lijkt 
het alsof het hier om een heel belangrijk en 
supergedegen onderzoek gaat, omdat er 
tientallen studies in zijn meegenomen. Maar het 
gaat om de kwaliteit en de juiste interpretatie 
van het onderzoek, en daar mankeert het 
een en ander aan.” Ze wijst erop dat de in de 
overzichtsstudie meegenomen onderzoeken 
niet nieuw zijn en dat andere wetenschappers 
op basis van dezelfde litera  tuur tot andere 
conclusies komen. In een uitgebreid, syste  
matisch rapport van de Britse Voedingsraad 
SACN, stellen de auteurs “dat een reductie van 
verzadigd vet in de bevolking ten opzichte van 
de gemiddelde inname een gunstig effect zou 
hebben”. Deze boodschap was al sinds de 
jaren negentig van kracht en inzichten uit nieuw 
onderzoek, dat erna is verschenen, hebben aan 
deze conclusie niets veranderd.2

Geen voedingswetenschappers
Volgens Ingeborg Brouwer komen de 
onderzoekers van de nieuwe overzichtsstudie tot 
andere conclusies omdat ze geen achtergrond 
in de voedingswetenschap hebben. En je hoeft 

geen Sherlock Holmes te zijn om te zien dat de 
auteurs inderdaad geen voedingsachtergrond 
hebben. Nu hoeft dat volgens Brouwer niet te 
betekenen dat ze een dergelijke studie technisch 
gezien niet goed zouden kunnen uitvoeren. Wel 
geldt: ‘schoenmaker blijf bij je leest’. “In de studie 
wor  den conclusies naar voren gebracht over 
de mechanistische werking van atherosclerose, 
rondom plaquevorming. Op basis van de 
aangehaalde literatuur kun je hierover helemaal 
niets zeggen.”

Geleijnse vult aan: “De studie is voor publicatie 
geaccep teerd door een cardiologietijdschrift, 
maar ook daar zitten mensen die geen 
achtergrond in de voedingswetenschap hebben. 
In een tijdschrift als het American Journal of 
Clinical Nutrition was dit nooit geaccepteerd.”

Er is géén duidelijk verband tussen de consumptie van verzadigd vet en het risico op hart- en vaatziekten. Dat 
schreef Nieuws voor diëtisten eind september toen de resultaten van een nieuwe overzichtsstudie verschenen in een 
internationaal cardiologietijdschrift. Daarin wordt gesteld dat verzadigd vet vaak onterecht als ‘schurk’ en ‘boeman’ 

wordt afgeschilderd, wat tot veel verwarring en verontwaardiging leidde.

DISCUSSIE ROND VERZADIGD VET ZORGT 
VOOR ONNODIGE VERWARRING

‘Wél verband tussen 
verzadigd vet en risico op 

hart- en vaatziekten’
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Wees kritisch als je wetenschappelijke 
studies leest, met name als deze tegen de 
consensus ingaan.

Bij studies over verzadigd vet is het goed 
te letten op de hoeveelheid verzadigd 
vet, de bron van het verzadigd vet en de 
voedingsstof waarmee het verzadigd vet 
wordt vervangen.

Het vervangen van verzadigd vet door 
onver  zadigd vet of volkoren granen zorgt 
voor een aanzienlijke verlaging van het 
risico op hart  en vaatziekten.



Voedingswetenschapper Zoek vraagt zich hardop 
af waarom de discussie over de controverse rond 
verzadigd vet toch steeds weer oplaait. “Het is een 
discussie die al meer dan veertig jaar oud is. Onder 
voedingswetenschappers is er brede consensus 
dat verzadigd vet een risicofactor is voor hart- 
en vaatziekten. Blijkbaar heeft het onderwerp 
een grote nieuwswaarde.” Hij benadrukt dat 
de uitvoerders van de nieuwe studie verzuimd 
hebben systematische criteria te gebruiken bij de 
beoordeling en de inclusie van literatuur.

Klakkeloos overnemen
Brouwer: “Het is natuurlijk te gek dat zo’n studie 
klakkeloos wordt overgenomen door een medium 
als Nieuws voor diëtisten. Zij zouden toch beter 
moeten weten.” Reimara Valk, hoofdauteur van 
de studie, denkt er anders over: “Samen met mijn 
coauteurs hoop ik dat het artikel u voorziet van 
betekenisvolle inzichten over de relatie tussen 
verzadigd vet en hart- en vaatziekten”, schrijft ze 
aan de NTVD-redac  tie. “Met het artikel willen we 
de verwarring bij consumenten over de rol van 
verzadigd vet bij hart- en vaatziekten wegne  men, 
opdat consumenten een gezonde voedingskeuze 
voor hartgezondheid kunnen maken, inclusief 
voedingsmiddelen die een hoge dichtheid van 
verzadigd vet bevatten, en dat op basis van op 
bewijs gebaseerde informatie.”

Onafhankelijke kwaliteitsweging
Geleijnse: “Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we 
diëtisten laten voorlichten door auteurs van een 
studie waarvan de uitkomsten zo discutabel 
zijn.” Samen met haar collega’s geeft ze aan: 
“Kijk naar de bron en baseer je mening niet op 
een afzonderlijk artikel. Het is belangrijk dat 
wetenschap pelijke informatie wordt gewogen 
en op kwaliteit wordt beoordeeld door een 
panel van onafhankelijke wetenschap pers. 
In Nederland wordt dat gedaan door onder 
andere de Gezondheidsraad (GR). Bekijk dit 
soort berichten dus ook in het licht van de 
adviezen van de GR en andere onafhankelij  ke 
gezondheidsorganisaties.”

Reactie NWDC
Hoewel de auteur van het artikel juist spreekt 
van het weg  nemen van verwarring, blijkt dat in 
de praktijk anders uitte pakken onder diëtisten. 
In een reactie geeft de Nederlandse Werkgroep 
Diëtisten Cardiologie (NWDC) aan dat het “jammer 
is dat er zoveel onrust wordt veroorzaakt door 
een artikel dat het eigenlijk niet waard is om in de 
schijnwerpers te staan”. Ook geven ze net als de 
voedingswetenschappers aan “dat het onderzoek 
onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is 
om de conclusie te trekken dat er geen verband 
bestaat tussen verzadigd vet en hart- en vaatziek  
ten. Er bestaan recentere en beter uitgevoerde 
studies die aantonen dat het verlagen van de 
inname van verzadigd vet het risico op hart- en 
vaatziekten wel degelijk verlaagt”.

De NWDC verandert haar adviezen in elk geval 
niet, blijkt verder uit hun reactie: “We doen niet 
anders dan we in de afgelopen tijd hebben 
gedaan: het advies blijft maximaal 10 procent 
verzadigd vet. Als de patiënt andere berichten in 
de media heeft gehoord, is het de taak van de 
diëtist om uitleg te geven over de onderbouwing 
van het advies.”

Twijfelachtige onderzoeksvaardigheid
Verder verwijst de NWDC naar de website van 
de Physicians Association for Nutrition, PAN - The 
Netherlands. Daarop staat een artikel waarin 
duidelijk uitleg wordt gegeven over de bevindingen 
van het nieuwe onderzoek.3De PAN-auteurs 
concluderen over de studie: “Bijna alle studies 
die de auteurs aanhalen krijgen - ondanks de 
genuanceerde en vaak positieve bevindingen - het 
label ‘no associated impact’. Uiteindelijk leidt dit 
tot de onterechte conclusie dat er geen relatie is 
tussen verzadigd vet en hart- en vaatziekten, inclu  
sief sterfte.

Kijkend naar alle verkeerde interpretaties en het 
onterecht wel of niet meenemen van studies, kun 
je niet anders dan de onderzoeksvaardigheid van 
de auteurs (een assistent  professor management, 

een chef-kok en een kinderchirurg) in twijfel 
trekken. Het is onverantwoord dat organisaties, 
diëtisten en dokters de conclusies van dit soort 
‘onder  zoeken’ overnemen met provocerende titels 
en uitspraken, zonder het artikel te lezen of op 
kwaliteit te beoordelen.”

AUTEUR
HANS KRAAK

De volledige reactie van 
de onderzoekers van de 
Nederlandse Vereniging van 
Voedingswetenschappen op dit 
artikel is online te lezen.
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1  Valk R, Hammill J, Grip J. Saturated fat villain 

and bogeyman in the development of 
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org/10.1093/ eurjpc/zwac194

2  Saturated fats and health. SACN 2019. https:/ 
/www.gov.uk/ government/publications/
saturated-fats-and-health-sacn-report.

3 https://www.pan-nl.org/verzadigd-vet-en-hart-
en-vaatziekten
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Diëtetiek, nr 5, 2022
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REACTIE VAN HET 
NETWERK KDOO

Het Kenniscentrum Diëtisten Overgewicht en 
Obesitas (KDOO) reageert als volgt op het 
onder  zoek van Reimara Valk: “Dit onderzoek 
bevestigt een trend, namelijk dat niet alle 
vetten dezelfde gezondheidseffecten hebben, 
en dat dit zeker geldt voor verzadigde vetten. 
Ons advies is verzadigd vet te beperken en 
waar mogelijk te vervangen door enkelvoudig 
of meervoudig onverzadigd vet.”

Bij KDOO vinden ze het artikel heel 
genuanceerd: “De cohortstudies laten zien 
dat verzadigd vet uit vlees en roomboter 
schadelijker is dan vet uit melk, yoghurt en 
kaas. Dit sluit ook wel aan bij de praktijk 
zoals wij die hanteren. We weten dat volle 
produc  ten van bijvoorbeeld zuivel meer 
verzadiging geven en daardoor tot minder 
overeten leiden. De bevin  dingen bieden ook 
veel aanknopingspunten: meer nadruk op 
plantaardige producten zoals olie, noten, 
voldoende zuivel en (vette) vis, en minder
op rood vlees en roomboter. Dit is een advies 
dat heel goed werkt in de praktijk.”

Hoe kijkt het KDOO aan tegen de 
berichtgeving over het onderzoek? “Nieuws 
voor diëtisten pro  beert altijd stelling te 
nemen met onderzoeken die ze publiceren. 
Dat zijn we wel van ze gewend. Aan de 
ene kant houdt dat diëtisten scherp, en 
dat is goed. Aan de andere kant missen ze 
soms de link met de behandelpraktijk. Dan 
bestempelen ze iets als ‘baanbrekend’, 
terwijl we dat als diëtisten al lang weten en 
toepassen, als dat practice based blijkt te 
werken. Of ze serveren iets af waarvan wij 
weten dat het juist prima werkt. Hoe dan ook: 
Nieuws voor diëtisten zwengelt discussies 
aan, en dat is heel belangrijk, ook al staat er 
soms ook onzin bij de ingezonden brieven.”





Juliet verloor haar broertje Sverre
Juliet (15) haar broertje Sverre overleed vorig jaar. Hij had een energiestofwisselingsziekte en mocht slechts 12 jaar 

oud worden. “Ik had een heel bijzondere band met Sverre”, vertelt Juliet. “Hij kon niet heel veel, maar hij genoot 
wel van alles wat ik samen met hem deed.” Niet alleen haar broertje, maar ook haar zus Imre is overleden aan een 

energiestofwisselingsziekte. Imre stierf toen zij nog heel jong was, nog geen half jaar oud. Een paar jaar erna werd Juliet 
geboren. “In huis staan veel foto’s van Imre. Ondanks dat ik haar nooit heb gekend voelt ze als mijn zus. Ze hoort erbij.”

Herinneringen
Juliet had een heel goede band met Sverre. “Een 
band waarvan veel mensen zeiden het nog 
nooit zo bijzonder te hebben gezien. Hij kon niet 
heel veel, maar hij kon wel genieten en heerlijk 
lachen. Sverre had veel plezier als we gekke 
dansjes deden op muziek, en dan lieten we 
hem meebewegen. We gingen vaak wandelen 
in het bos. Of ik lag met Sverre in bed filmpjes te 
kijken. De mooiste herinneringen zijn de kleine 
momenten als we samen aan het lachen waren. 
Dat mis ik nu heel erg.” 

Over de vraag of het thuis ook anders was moet 
ze lang nadenken. Er was bijvoorbeeld altijd 
iemand thuis. “Gedurende twee dagen en twee 
nachten in de week waren er verpleegkundigen 
voor ondersteuning in de zorg voor Sverre. Voor mij 
was dat allemaal gewoon”, zegt Juliet. “Het was 
vaak ook leuk met de verzorging. Vooral met de 
jongeren had ik een klik, dat was heel gezellig.”

Vakantie 
Met het vliegtuig op vakantie dat kon niet, maar ze 
gingen wel op reis met de rolstoelbus. “De laatste 
jaren gingen we vaak naar Katwijk, en eerdere 
jaren ook wel verder. We zijn naar Oostenrijk, 
Duitsland, België en Luxemburg geweest. Vaak 
gingen we met een bevriend gezin op vakantie. 
Mooie herinneringen, gewoon fijn.”
Ook waren er uitstapjes in Nederland, zoals naar 
Villa Pardoes. Maar het meest bijzonder waren 
de weekenden waarop ze naar de Kindervallei 
in Limburg gingen. “Hier waren we samen met 
8 gezinnen die ook te maken hebben met 
een energiestofwisselingsziekte. Grappig, veel 
herkenning, niemand vond het vreemd dat je 
broer of zus anders is. Dat was echt heel leuk. Ik 
heb nog steeds fijn contact met zussen die ook 
een broer of zus hebben met de ziekte.”

Overlijden van Sverre
Het overlijden van Sverre kwam voor Juliet echt 
als een schok, ze had het niet zien aankomen. 

Op 15 februari kreeg hij plotseling een heel zware 
epileptische aanval. Juliet: “Ik kwam net thuis uit 
school. Toen ik een ambulance zag staan wist ik 
meteen dat het niet goed was.” In het ziekenhuis 
leek het eerst beter te gaan en Juliet kreeg hem 
zelfs nog aan het lachen. “Dat was zijn laatste 
lach. Na twee dagen kreeg hij weer een heel 
zware aanval. Mijn moeder vertelde dat hij niet 
meer wakker zou worden. Het leek alsof de vloer 
onder mijn voeten wegzakte.” Sverre overleed op 
19 februari.

Een moeilijke tijd volgde voor Juliet en haar 
ouders. Een tijd van groot verdriet en groot 
gemis. “Het was alsof bij mij de wereld stilstond, 
maar alles verder in de wereld draaide door.” 
Ze werd uitgenodigd voor een schrijfweekend 
van Stichting Nooit Voorbij. Samen met zestien 
jongeren, die ook een broer of zus hadden 
verloren, beleefde ze een fijn weekend. Haar 
herinneringen en emoties kon ze hier in alle 
vrijheid delen. Juliet kijkt met plezier op het 
weekend terug. “Het was heel mooi. Ik heb er 
vrienden gemaakt, ervaringen gedeeld, mijn 
verhaal geschreven en geleerd van anderen.” 
Haar verhaal is gedeeld in het boek ‘Onze band is 
nooit voorbij’.

Het leven gaat door
Langzamerhand pakte ze school weer op. “Ik 
heb er zelf voor gekozen om het derde jaar van 
de havo overnieuw te doen. Ik had rust nodig om 
alles te verwerken. Het lijkt alsof het leven stopt 
als je broertje sterft, maar het leven gaat ook 
door. Proberen te genieten van kleine dingen is 
belangrijk, want een leven kan zo voorbij zijn.”

Door Margreet Vogelzang

Ter nagedachtenis aan Sverre en Imre beklimt 
een team drie Italiaanse bergen tijdens 
Forza4Energy4All. Steun het team met een 
donatie via: https://actie.energy4all.nl/teams/
forza4sverre-imre-2023

‘Onze band is nooit voorbij’ 

Juliet schreef haar verhaal op voor het 
boek ‘Onze band is nooit voorbij’, dat 
onlangs werd gepubliceerd.

“Heb jij broers of zussen?” Die vraag wordt 
vaak gesteld als je iemand ontmoet. Zo 
begint haar verhaal. Juliet vertelt wie Imre 
en Sverre waren en wat zij betekenen 
in haar leven. Ze deelt hierin ook haar 
gevoelens over de periode na de zware 
epileptische aanval van Sverre en zijn 
overlijden enkele dagen later.

Ze hoopt dat haar verhaal steun geeft voor 
mensen die dit nodig hebben, en sluit af 
met de woorden: “Ik ben heel dankbaar 
dat ik 12,5 jaar de zus van mijn broertje heb 
mogen zijn. En ik de naam heb mogen leren 
kennen van mijn zus. Dit was mijn verhaal.”  

Het boek ‘Onze band is nooit voorbij’ is 
uitgegeven door de Stichting Nooit Voorbij. 
Het is o.a. verkrijgbaar via de website  
www.stichtingnooitvoorbij.nl
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De nieuwe online keuzehulp laat zien welke mogelijkheden er zijn, hoe 
goed de pijnbehandelingen werken tegen de pijn, wat de voor- en nadelen 
van verschillende pijnbehandelingen zijn, maar ook door wie, wanneer en 
waar iets wordt toegediend, tot welk moment het kan worden toegediend 
en hoe lang het middel werkt. De ruggenprik werkt in vergelijking met 
andere pijnbehandelingen het beste tegen de pijn, maar bijvoorbeeld niet 
bij iedereen is bekend dat voor een ruggenprik altijd eerst de conditie van 
de baby moet worden gecontroleerd middels een hartfilmpje, dat duurt 
ongeveer een half uur. Caroline van der Marel, voorzitter van de NVA en 
hoofd anesthesiologie bij het Erasmus MC in Rotterdam: “Een bevalling is 
een bijzonder, maar ook emotioneel en heftig moment in je leven. Met de 
keuzehulp kun je je, ver voor je bevalling, verdiepen in de verschillende 
opties. Je kunt bedenken wat je wensen zijn en ook een plan B maken, 
omdat je van tevoren niet weet hoe je bevalling verloopt.” 
 

Negenmaandenbeurs 
De negenmaandenbeurs is het grootste evenement voor aanstaande 
en nieuwe ouders. Tijdens de negenmaandenbeurs, die 15 t/m 18 februari 
plaatsvindt in de RAI in Amsterdam, organiseert de NVA een masterclass 
over de opties voor pijnbehandeling bij de bevalling. 
 
Samenwerking 
De Keuzehulp Omgaan met pijn tijdens de bevalling is 
ontwikkeld in samenwerking met de Nederlandse 
Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), 
de Koninklijke Nederlandse Organisatie van 
Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging 
voor Kindergeneeskunde (NVK) en de Nederlandse 
vereniging voor Anesthesiologie (NVA). De keuzehulp is 
beschikbaar via thuisarts.nl 

Al 15 jaar staat een team van experts dag en nacht klaar met deze hart-
longmachine, ofwel Extra Corporale Membraan Oxygenatie (ECMO). De 
machine pompt bloed van de patiënt door een kunstlong. Zo kunnen het 
hart en/of de longen tot rust komen, wat de kans op genezing zonder 
blijvende schade vergroot.

Levensreddend
De hart-longmachine wordt onder anderen ingezet voor kinderen en 
volwassenen met een aangeboren hartafwijking. Recentelijk heeft de 
ECMO het leven gered van baby Hadassah, die na de geboorte een 
hartstilstand kreeg door een aangeboren hartafwijking. Maar ook patiënten 
met een corona-infectie, een hartstilstand of longembolie hebben baat 
bij behandeling met deze machine. Daarnaast dient het ook als acute 
behandeling voor traumapatiënten of na verdrinking. Op deze manier heeft 
het al heel wat levens gered.

Maar de ECMO biedt ook ondersteuning bij andere behandelingen. 
Bijvoorbeeld bij de behandeling van hartritmestoornissen met 
katheterablatie. Deze behandeling is in veel gevallen niet mogelijk zonder 
ECMO.

Hoe werkt het?
Tijdens de ECMO-behandeling neemt de machine een deel van het werk 
van het hart en de longen over. Het bloed wordt via een buisje uit het 
lichaam gehaald, waarna het door de kunstlong wordt gepompt. In de 
kunstlong wordt zuurstof toegevoegd aan het bloed en koolstofdioxide 
eruit gehaald. Koolstofdioxide is een afvalproduct van de stofwisseling. 
Normaal wordt dit bij het uitademen door de longen uit het lichaam 
verwijderd. Hierna komt het bloed via een ander buisje het lichaam weer in. 
Op deze manier krijgen het hart en de longen de gelegenheid om te rusten 
en te genezen.

Beter voorbereid op bevallingspijn: 

keuzehulp stimuleert empowerment 
De Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie (NVA) lanceert via thuisarts.nl samen met de beroepsverenigingen voor 

gynaecologen (NVOG), verloskundigen (KNOV) en kinderartsen (NVK) de online Keuzehulp Pijn tijdens de bevalling.  De online 
tool is bedoeld om vrouwen tijdens de zwangerschap beter te informeren over de mogelijkheden voor pijnbehandelingen 

tijdens de bevalling. Betere voorlichting helpt vrouwen om hun wensen kenbaar te maken.

500ste patiënt behandeld 
met levensreddende 

hart-longmachine 
Een machine die tijdelijk de functie van zowel het hart en de longen overneemt. Het klinkt misschien als toekomstmuziek. 
Toch is dit al standaardzorg in het Leids Universitair Medisch Centrum. De machine is in de 15 jaar dat het in Leiden wordt 

gebruikt al 500 keer ingezet. Het gespecialiseerde LUMC-team heeft als enige in Nederland het hoogste level van erkenning 
voor het werken met deze machine behaald.
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Voor het eerst is het effect van een gezonde leefstijl na diagnose 
onderzocht op de terugkeer van blaaskanker. Uit eerder onderzoek bleek 
al dat gezond leven de kans op kanker verkleint, maar dit is een van de 
eerste studies die specifiek kijkt naar terugkeer van ziekte. ‘Blaaskanker 
komt heel vaak terug na de eerste operatie, wel bij ongeveer de helft 
van alle patiënten’, zegt voedings- en kankerepidemioloog Alina Vrieling. 
‘Patiënten krijgen daarom veel controles en vaak nieuwe behandelingen. 
Dat is een intensief traject.’ 

Score voor gezond leven
De onderzoekers vroegen zich af of een gezonde leefstijl de kans op 
terugkeer van ziekte kan verlagen. Ze volgden daarom 885 patiënten 
uit 22 Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld 3,5 jaar lang. Zij hadden 
blaaskanker die nog niet in de blaasspier was gegroeid, ongeveer 
driekwart van alle blaaskankers. ‘Deze mensen vulden vragenlijsten in 
over hun leefstijl voor de diagnose en drie maanden daarna’, vertelt 
onderzoeker Moniek van Zutphen. ‘Daarnaast gaven ze ons toestemming 
voor inzage in hun medische gegevens.’ De onderzoekers zetten de 
resultaten van de vragenlijsten om in een score voor gezond leven. Daarbij 
gebruikten ze de adviezen voor een gezonde leefstijl van het WKOF. Die 
gaan over gewicht, lichaamsbeweging en voeding. Ze adviseren veel 
groenten, fruit en volkoren producten, en juist weinig alcohol, rood en 

bewerkt vlees, ultra-bewerkte producten en suikerhoudende dranken. Van 
Zutphen: ‘We wogen het hele pakket aan adviezen mee in de score. Roken 
was geen onderdeel van deze score, maar daar corrigeerden we wel voor. 
We weten namelijk dat roken de kans op terugkeer van kanker verhoogt.’

Zelf iets doen
Op basis van de score voor gezond leven maakten de onderzoekers drie 
groepen. Kwam de blaaskanker minder vaak terug bij de meest gezond 
levende groep? ‘Ja’, antwoordt Van Zutphen. ‘We zagen 26% minder 
terugkeer van ziekte bij de groep die het hoogst scoorde op gezond leven 
in vergelijking met de minst gezond levende groep. Daarnaast bleek een 
gezondere leefstijl samen te hangen met een betere kwaliteit van leven.’
Momenteel krijgen patiënten amper leefstijladviezen bij de diagnose 
blaaskanker. ‘Hooguit adviseert de uroloog stoppen met roken en veel 
vocht drinken’, licht Vrieling toe. ‘Terwijl veel mensen na de diagnose 
kanker aan hun arts vragen wat ze zelf kunnen doen. In onze studie 
zien we een positief effect van een  gezonde leefstijl. We hebben meer 
studies nodig die onze bevindingen bevestigen voordat we voldoende 
onderbouwde adviezen kunnen geven. Maar een beetje gezonder leven is 
altijd een goed idee.’

De artikelen staan in: 
American Journal for Clinical Nutrition:  doi.org/10.1016/j.ajcnut.2022.12.022
International Journal of Cancer: doi.org/10.1002/ijc.34418 

Patiënten met blaaskanker die gezond leven hebben een kwart minder kans op terugkeer van de ziekte, blijkt uit een 
onderzoek van het Radboudumc, waarin bijna 900 patiënten jarenlang zijn gevolgd met vragenlijsten. Daarbij is gekeken 
naar het totaalpakket van een gezond gewicht, voldoende lichaamsbeweging en goede voeding, zoals geadviseerd door 

het Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WKOF).

Kwart minder kans op terugkeer van blaaskanker bij gezonde leefstijl

Betere prognose met gezond 
gewicht, bewegen en goede voeding
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Het belang van

ampullen veiligheid
Huidverwondingen door ampullen komen heel vaak voor. Het zal u misschien verbazen te weten dat verwondingen door 

ampullen het meest voorkomende type scherpe verwondingen zijn in de gezondheidszorg. Tijdens het openen kunnen de 
glazen ampullen onregelmatig versplinteren of breken met mogelijke gevolgen voor bloedvaten en zenuwen. Rapporten 

stellen dat 26 – 42% van de huidverwondingen door scherpe voorwerpen het gevolg is van het openen van een ampul of 
gebroken glas van de ampullen (Smith en Leggat, 2005).

Meer dan 50% van de gebruikers van ampullen 
heeft een snijwond ervaren, 6% van de 
anesthesisten (Parker,1995) en 35,2% van de 
verpleegkundigen(Smith, Chloe, Jeong, et al, 
2006) hebben handletsel opgelopen door
het openen van glazen ampullen. Snij-incidenten 
door glazen ampullen verhogen ook het risico 
op infectie met door bloed overgedragen 
pathogenen en kunnen vereisen dat betrokken 
personeelslid uit bepaalde taken wordt ontheven

Om een ampul te openen, moet het topje eraf 
worden gehaald zodat het medicijn erin kan 
worden gebruikt. Het is gebruikelijk dat mensen 
een doekje of tissue om het topje van de ampul 
wikkelen als beschermingsmaatregel. Hoewel dit 
u een gevoel van veiligheid kan geven, bieden 
deze methoden voor het openen van glazen 
ampullen geen echte bescherming. Iedereen
herkent de snij-incidenten t.g.v. het werken met en
breken van glazen ampullen. 

Agressieve openingstechnieken - met doeken en 
tissues – verhogen het risico op verwondingen, 
op het afbreken van microscopische kleine 
glasscherven en het besmetten van het medicijn 
in de ampul.

EEN SCHONE EN VEILIGE BREUK VAN DE 
AMPUL IS ERG BELANGRIJK
Het toepassen van een ampullenbreker zoals de
Qlicksmart SnapIT zorgt voor een veilige opening
van de glazen ampul. Erg belangrijke en 
dus eigenlijk een protocollaire noodzaak. 
Het vergemakkelijkt dus het openen maar 
voorkomt ook snij-incidenten niet alleen tijdens 
het gevaarlijke proces van het openen van de 
ampullen, maar ook daarna. Hiermee wordt ook 
voldaan aan de nieuwe Wet- en Regelgeving van
het Werken met Scherpe Medische Hulpmiddelen. 
De Qlicksmart SnapIT ampullenbreker elimineert 
het risico dat u zichzelf snijdt bij het openen van 

glazen ampullen door u de hefboomwerking 
te geven om de ampullen veilig te breken en 
tegelijkertijd een fysieke barrière
tussen de gebruiker en het glas te bieden.

De SnapIT producten zijn herbruikbaar en 
éénvoudig te gebruiken met een snelle “insert 
en snap” handeling. SnapIT’s zijn gemaakt van 
hoogwaardige kunststof of autoclaveerbaar 
aluminium waardoor ze perfect zijn voor gebruik in 
ziekenhuizen, klinieken, ambulances, laboratoria, 
praktijken, dokterstassen en meer! Voorzien 
van een sleutelring, is de SnapIT ideaal om te 
bevestigen aan een keycord, een klip of op zak te 
hebben voor gemakkelijk gebruik onderweg.

Vanaf nu: werk veilig, hygiënisch en 
kostenbesparend met Qlicksmart SnapIt en 
vergeet het breken van glazen ampullen met 
handen, doekjes en tissues!

DIT IS WAT MENSEN ZEGGEN OVER HET
WERKEN MET DE SNAPIT:
“SnapIT is echt een prachtige uitvinding. Een 
onmisbaar noodzakelijk hulpmiddel wanneer 
u een ampul-medicijn wilt gebruiken. Het is 
gemakkelijk te gebruiken, compact formaat en 
herbruikbaar! Een éénmalige aanschaf voor jaren 
veilig werken!”

“Het is echt een geweldige uitvinding. Bedankt, 
het beste hulpmiddel om glazen ampullen te 
breken. Ik wordt altijd nerveus en heb moeite 
om de ampullen te breken, maar nu is dat alles 
voorbij. Het is nu ook voor mij super éénvoudig en 
veilig!”

“Ik heb zojuist de SnapIT voor het eerst gebruikt.
Wow, zoveel beter dan mijn vingers te gebruiken. 
Het topje van de ampul mooi eraf gebroken. Geen 
bloed, geen kleine stukjes glas, geen glassplinters 
om op te ruimen en geen gemorst medicijn. Ik 
zou het iedereen aanraden: gebruik vanaf nu nog 
alleen maar de SnapIT!”

Referenties:
-  Parker MRJ. The use of protective gloves, the 

incidence of ampoule injury and the prevalence 
of hand laceration amongst anaesthetic 
personnel. Anaesthesia 1995;50(8):726-29. doi: 
10.1111/j.1365-2044.1995.tb06105.x

-  Smith DR, Leggat PA. Needlestick and sharps 
injuries among nursing students. Journal of 
Advanced Nursing 2005;51(5):449-55.

-  Smith DR, Choe M-A, Jeong JS, et al. 
Epidemiology of Needlestick and Sharps Injuries 
Among Professional Korean Nurses. Journal of 
Professional Nursing 2006;22(6):359-66. doi: 
10.1016/j.profnurs.2006.10.003

VOOR NADERE INFORMATIE:
Medzorg Nederland BV
info@qlicksmart.nl
Qlicksmart SnapIT ampullenbreker is te bestellen 
bij Medzorg (orders@medzorg.nl) en/of uw 
reguliere leverancier. 

Scan to see the SnapIT
in action!

Personal

Reg RegReg Lrg LrgXL

Trolley Lite

ADVERTORIAL

De Nederlandse OK-krant | De krant voor ziekenhuismedewerkers30






