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Werken in een OK is niet zonder risico’s. Zo is de fysieke belasting van werknemers op de
operatiekamer vaak hoog. Langdurig staan en belastende werkhoudingen zijn eerder regel dan uit-
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zondering. Lichamelijke klachten bij operatieassistenten komen vaker voor dan bij de gemiddelde

mee te houden: het werken met cytostatica bijvoorbeeld. Of het voorkomen van fouten op de OK
door middel van teamprocedures.

Veiligheid is voor OK-medewerkers van (levens)belang. In OK Operationeel zijn de afgelopen jaren
regelmatig artikelen over dit thema verschenen. Deze zijn nu gebundeld in dit eerste deel in de
nieuwe reeks Werken op de OK. De artikelen bieden een duidelijke handreiking voor de beginnende maar ook gevorderde operatieassistent om het veilig werken op de OK voortaan op een
bewuste manier te realiseren.

Een handreiking voor operatieassistenten

Nederlander. Behalve risico’s voor het bewegingsapparaat zijn er ook andere zaken om rekening
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Gebundelde krachten

Met trots presenteren de LVO en uitgeverij Y-Publicaties dit eerste boekje in de
nieuwe reeks Werken op de OK. In deze reeks van handzame en praktische boekjes
zal het gevarieerde werk in en rondom de operatiekamer aan de hand van diverse
thema’s aan bod komen.
Dit boekje heeft veiligheid als rode draad. Zowel de patiëntveiligheid als die van
medewerkers komt uitgebreid aan de orde. Een aantal artikelen uit OK Operationeel
zijn hiervoor geactualiseerd en bijeengebracht. De LVO wil hiermee laten zien dat
veiligheid op de operatiekamers een belangrijk speerpunt is en moet zijn.
De LVO wil met dit boekje een bijdrage leveren aan professionalisering van de
operatieassistenten in Nederland. Zij wil er tegelijkertijd een van haar functies als
centrum van informatie mee waarmaken.
Veel leesplezier!
Hennie Mulder
Bestuurslid LVO media

Gezond
werken
door
een lagere
belasting

Operatieassistenten lopen een verhoogd risico op lichamelijke klachten.
Met name hun bewegingsapparaat heeft vaak veel te lijden. Gelukkig zijn
daar oplossingen voor. De vraag is of de mogelijkheden daarvoor altijd
volledig worden benut. Gezamenlijke aandacht van operatieassistenten,
managers en industrie voor een vermindering van de lichamelijke belasting van operatieassistenten moet voor verbetering zorgen.
De fysieke belasting van werknemers op de operatiekamer is hoog. Volgens
de praktijkrichtlijnen van het in 2001 vastgestelde Arboconvenant mag een
medewerker niet meer dan vier uur per dag staan, en niet langer dan één uur
onafgebroken. Onderzoek toonde echter aan dat deze normen twee van de
drie werkdagen worden overschreden en genegeerd. De werkhoudingen zijn
dikwijls abominabel.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de klachtenpercentages hoog zijn. Dit blijkt
uit onderzoek door de LVO-onderzoeksgroep in het kader van het Arboconvenant
Ziekenhuizen (Meijsen, 2004; Meijsen en Knibbe, 2007). Onlangs werd dit nog
eens bevestigd door verder onderzoek in de academische ziekenhuizen (Bos e.a.,
2007). Uit beide studies blijkt dat de percentages rug- en nekklachten bij operatie
assistenten twee- tot driemaal zo hoog liggen als landelijke gemiddelden
(zie tabel 1).
Steeds groter
De belasting voor operatieassistenten wordt alleen
maar groter. De productie in ziekenhuizen is aan het
toenemen. Mensen en middelen worden zo efficiënt
mogelijk ingezet. Er is een trend om meer operaties
uit te voeren en ook meer gelijksoortige operaties
achter elkaar. Kortdurende operaties verdwijnen
naar poliklinische OK’s. Operatieassistenten specialiseren zich steeds verder en hun belasting wordt
eenzijdiger. Daar komt bij dat de gemiddelde leeftijd
van operatieassistenten momenteel al rond de vijftig jaar ligt. Bekend is dat deze groep minder belastbaar is, onder andere fysiek. Hun belasting moet
dus omlaag, zodat ze op een gezonde manier kunnen blijven werken.
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Brainstormsessie
In oktober 2005 orgaPopulatie en aantal operatieassistenten Operation room nurses
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werknemers
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n=4000
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Meijsen & Knibbe
Bos e.a.
Centraal Bureau
voor fysieke belasting
2007
2007
voor de
te brainstormen. TNO
			
Statistiek (2000)
is een gezaghebbend
nek/schouder
53%
instituut met een
driemaandsprevalentie
grote expertise. De
missie van TNO is
nek/schouder
69%
23% (incl. armen/
mensen langer
twaalfmaandsprevalentie			
handen)
gezond, productief
en tevreden aan het
rug
46%
werk houden. De orgadriemaandsprevalentie
nisatie doet onderzoek en geeft advies
rug
58%
77%
23%
(zie www.tno.nl).
twaalfmaandsprevalentie
Zeventien operatie
assistenten uit twaalf
ziekenhuizen discussieerden met TNO-deskundigen en LVO-vertegenwoordiger Paul Meijsen over fysieke belasting.
Tabel 1 Vergelijking klachten
Gezamenlijk kwam men tot de volgende prioritering van knelpunten:
operatiekamer met algemene
gemiddelden van Nederlandse
1. lang staan
werknemers
2. ongunstige werkhoudingen van hoofd/nek, rug en armen
3. ongunstige werkstijl
Met ‘ongunstige werkstijl’ wordt de neiging van OK-personeel bedoeld om bijvoorbeeld
niet op de werkhouding te letten, niet te gaan zitten waar mogelijk, of door te werken
met klachten. Dit heeft te maken met de cultuur op de OK. Men is gewend om staand te
werken, om eventuele klachten liever voor zich te houden en om zich niet snel ziek te
melden.
De brainstorm leverde meer vermoedelijke bronnen van belasting op: het tillen van
materialen en patiënten, werk- en rusttijden, het klimaat en het manoeuvreren met
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 edden. Daarnaast werd het werken met loodschorten in combinatie met ongunstige
b
houdingen als belastend genoemd.
In de Arboconvenanten van de algemene en de academisch ziekenhuizen hebben sociale partners afgesproken ziekenhuispersoneel voorlichting te geven over de gezondheidsrisico’s. Voor de operatieassistenten heeft Meijsen hieraan uitvoering gegeven
door boeken, posters en stickers over de fysieke belasting op de OK te ontwikkelen.
Deze informatie is verspreid over alle OK’s in Nederland. Veel informatie is te vinden op
www.lvo.nl (klik op ‘downloads’).
De indruk bestaat echter dat dit nog onvoldoende heeft geleid tot bewustwording en
inzicht in de problematiek onder de operatieassistenten zelf.
Mogelijke oplossingen
Het is duidelijk dat het van belang is voor operatieassistenten, maar ook voor patiënten
en werkgevers, om maatregelen te nemen die de fysieke belasting van operatieassistenten omlaagbrengen. Knibbe en Meijsen (2004) beschreven een aantal oplossingsrichtingen:

1. zitvoorzieningen en stasteunen
2. andere ontwerpen van de instrumenttafels
3. andere indeling/opbouw van operatienetten
4. aanpassingen ter ondersteuning van de nek/schouder/
arm-regio
Deze oplossingen zouden deels direct, deels na enkele aanpassingen geïmplementeerd kunnen worden. Wel is vaak
eerst een toetsing nodig om na te gaan of de oplossingen
voldoen aan de bijzondere eisen van de OK (steriliteit,
afdekmogelijkheden, aansluiting bij logistieke processen).
De oplossingen kunnen soms ook meer voordelen hebben
dan vermindering van de fysieke belasting alleen. Bijvoorbeeld verbetering van de productiviteit en veiligheid voor de
patiënt. Het is belangrijk om die voordelen ook te meten,
omdat daarmee een investering gemakkelijker gedaan zal worden. De oplossingen die
tijdens de oktoberbijeenkomst van 2005
werden aangedragen, worden genoemd in
tabel 2.
Hoe nu verder?
Het probleem en de oplossingen zijn duidelijk. De volgende stap is dat die worden
opgepakt en uitgevoerd door de verantwoordelijke personen en instanties. Voorbeeldprojecten zouden kunnen helpen om belemmeringen weg te nemen: ziekenhuizen die
concreet een aantal oplossingen invoeren
en daarbij structureel werken aan draagvlak
daarvoor bij het hoger management. Deze
voorbeeldprojecten moeten uitgroeien tot
‘star cases’, die overtuigend werken voor de hele sector. Effectmetingen en kostenbatenberekeningen kunnen daarbij helpen.
Deze projecten kunnen in samenwerking met TNO en de LVO worden opgezet, vooropgesteld dat operatieassistenten en de ziekenhuizen ook een belangrijke rol willen spelen. Concrete ideeën voor pilotprojecten werden door de LVO en TNO al geformuleerd
naar aanleiding van de oktobersessie: ‘de zittende operatieassistent’: nagaan bij welke
Veilig werken in de OK
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1. Oplossingen voor lang staan
• goed zit- of afsteunmeubilair; stasteunen en stabiele krukken voor de instrumenterende zodat die ook tijdens staand
uitgevoerde operaties even kan zitten. Maar ook comfortabele stoelen met een rugleuning voor de omloop;
• niet meer specialiseren maar rouleren tussen specialismen, zelfs op één dag, om meer variatie in de belasting te brengen;
• meer personeel inzetten, en aflossen bij langdurige ingrepen;
• meer afwisseling in taken brengen (instrumenteren/omlopen/assisteren);
• micropauzes nemen, waarin men even kan ontspannen (stakruk) en een neutrale houding aanneemt. Deze micropauzes
moeten worden genomen tijdens operaties die langer dan een uur duren op daartoe geschikte momenten.
2. Oplossingen voor ongunstige werkhoudingen
• ergonomische OK-tafel: smallere tafel met uitklapmogelijkheden;
• meer afsteunmogelijkheden aan de OK-tafel, lichtgewicht (steun over hoofd, zachte brede steunen voor benen, borststeun);
• bij de teamsamenstelling rekening houden met de lichaamslengte;
• een andere plaats in de OK innemen bij laparoscopische ingrepen, zodat men niet gedraaid hoeft te staan om de monitor te zien;
• werken met een prismabril zodat het hoofd rechtop gehouden kan worden;
• gebruik van tegengewichten: been ophangen, hoofdsteun met veer;
• verhoogd gazentelrek;
• veilige en instelbare voetenbankjes;
• in hoogte verstelbare instrumententafels/bijzettafels, zodat de combinatie van bukken en tillen tegelijk kan worden vermeden.
3. Oplossingen voor werken met loodschorten: verzwarende werkhouding
• het gebruik van een mantelpakje/loodschort in twee delen is al lichter;
• waar mogelijk werken met een loodscherm in plaats van loodschorten;
• uitvoeren van meer onderzoek naar biomechanische belasting bij het dragen van loodschorten;
• werk beter verdelen zodat niet altijd dezelfde personen schorten dragen;
• loodschort uitdoen als het niet meer nodig is;
• ver weg gaan staan; nagaan wat de strooistraling is op verschillende afstanden bij nieuwe technieken; misschien zijn
loodschorten overbodig geworden;
• lichtere loodschorten (gewichtsreductie).
4. Verbeteren van de werkstijl
• bewust maken van ‘fout’ gedrag door opleiding met aangeven van het nut ervan, met ludieke film (persiflage) en met
humor;
• openstaan voor nieuwe werkmethoden, meer letten op elkaar, goede voorbeeld geven en intercollegiale toetsing;
• soepel met elkaar in het team omgaan heeft een positieve uitwerking op houding/werkstijl;
• oude tradities doorbreken, artsen informeren en duidelijk maken, assertiever worden;
• aandacht voor gezond gedrag en voorlichting bij leerlingen;
• bij nieuwbouw aandacht voor ergonomie, plannen laten goedkeuren door Arbo-deskundigen;
• bij inkoopbeleid ergonomie als factor mee laten wegen (bijv. geen goedkopere wielen).

taken een stoel, kruk of stasteun kan worden gebruikt; ‘de ergonomische OK-tafel’:
nagaan welke aanpassingen aan de OK-tafel of hulpstukken nodig zouden zijn om de
houding van de operatieassistent te verbeteren; ‘een gezonde werkstijl’: nagaan welke
belemmeringen er zijn voor een gezonde werkstijl (regelmatig zitten, micropauzes
nemen, klachten melden) en hoe deze belemmeringen weggenomen kunnen worden.
Prioriteiten voor de aanpak
Omdat operatieassistenten de norm voor staand werk overschrijden, zijn hiervoor op
korte termijn maatregelen nodig. Deze normen geven de gezondheidskundige grenswaarden van het lichaam aan, dus ze mogen niet worden genegeerd. Bovendien is de
verwachting dat met minder lang staan ook de andere risicofactoren zullen verminderen
(denk aan nekhouding).
De oplossingen zijn eigenlijk simpel. Minder staan, meer rouleren en periodes van lang
staan onderbreken met micropauzes op geschikte momenten. Het bewust inlassen van
micropauzes bij onafgebroken statijden van langer dan één uur is de meest logische
eerste oplossing met een bewezen effect.
Deze oplossingen zijn eenvoudig te realiseren. De investering voor stakrukken hoeft
nog geen 250 euro per OK te bedragen. Het steriel afdekken hiervan is simpel mogelijk.
Even steunen op een stakruk kan, terwijl je toch betrokken blijft bij de operatie. Belangrijke voorwaarde is dat de stasteun
voorzien is van een voetbediening,
want de handen van de operatie
assistent zijn gehuld in steriele
handschoenen.
Deze oplossing neemt niet alle risico’s
in één keer weg, maar als het aantal
werkdagen waarop men te lang staat,
kan worden teruggebracht tot één per
drie dagen, is dat al een grote winst.
Ook de Arbeidsinspectie onderstreept
dit advies. In haar Inspectierapport
Ziekenhuizen (Pols, 2007) schrijft ze:
‘statijdreductie is een goedkope maatregel met een groot effect’.
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Beter
tillen bij
patiëntentransfers

Het overtillen van patiënten komt op de OK veelvuldig voor. Geheel of
gedeeltelijk verdoofde patiënten gaan van de operatietafel terug in het
ziekenhuisbed. Dat levert veel fysieke belasting op voor operatieassistenten. Kan die belasting omlaag? Het antwoord is ‘ja’, zo wees onderzoek
uit. Een aantal handige tips.

Figuur 1 Transfers op de OK,
combinaties van tillen en
schuiven.

De percentages fysieke klachten bij operatieassistenten zijn hoger dan die bij de
gemiddelde Nederlander. In eerdere onderzoeken is ruimschoots de aandacht
gevestigd op de hoge statische belasting door langdurig staan en belastende
werkhoudingen.
Nu is ook onderzoek gedaan naar het overtillen van geheel of gedeeltelijk verdoofde
patiënten van de operatietafel terug in het ziekenhuisbed. De term ‘transfer’ is
beter, omdat het gaat om een combinatie van tillen en verschuiven (zie figuur 1). De
transfer op de operatiekamer verschilt wezenlijk van transfers op
verpleegafdelingen, waar het gaat om patiënten die bij bewustzijn zijn, en
gedeeltelijk kunnen meewerken.
Bij de onderzoeken, gefinancierd door de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen,
waren de centrale vragen: ‘Is de fysieke belasting van OK-medewerkers bij de
transfer van patiënten met de huidige hulpmiddelen, aanvaardbaar
volgens de huidige ergonomische richtlijnen?’ en ‘Hoe kan deze
belasting worden verminderd?’.
Huidige stand van zaken
In een eerste onderzoek werd aan de hoofden OK van alle Nederlandse
ziekenhuizen een vragenlijst toegezonden. Er werden 130 vragenlijsten
verzonden, waarvan de 53 geretourneerde lijsten werden geanalyseerd.
Uit de analyse bleek dat in bijna alle ziekenhuizen een rolbord of patslide
wordt gebruikt voor de transfers. Vaak in combinatie met een steeklaken of
tilbanden die onder de patiënt liggen. Deze hulpmiddelen zijn compact,
snel te installeren en eenvoudig op te bergen in de operatiekamer zelf.
Meestal wordt getild met vier personen. Bij zware patiënten is de meest
gebruikte oplossing om meer personen bij de transfer te betrekken. De
transfer vindt plaats op de OK (60 procent) of op de recovery (21 procent).
In het laatste geval wordt de operatietafel, met de patiënt daar nog op, na
de operatie naar de recovery gereden. Hier wordt op een centrale plaats
getild. Dit kan mogelijk een logistiek voordeel bieden bij in te zetten alter-
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natieve hulpmiddelen, met name een
tillift of plafondlift.
Ook preoperatief
Hoe belangrijk vind je (bij een til/transfermethode) ...?
Gemiddeld cijfer
wordt getild door
Fysieke belasting van de gebruikers
4,92
OK-personeel. Soms
Veiligheid voor de patiënt
4,73
op medische indicaComfort voor de gebruikers
4,48
tie, als een patiënt dit
Reinigbaarheid (hygiënische aspecten)
4,34
vanwege zijn ziekte
Benodigde instructie-intensiteit voor de gebruikers
4,01
niet kan, maar steeds
Comfort voor de patiënt
3,87
vaker ook om econoCompactheid van het hulpmiddel (opbergmogelijkheden op de afdeling)
3,74
mische redenen. Per
Benodigde transfertijd (inclusief installeren en opbergen hulpmiddel)
3,67
ingreep kunnen dan 5
Onderhoudskosten en gebruikskosten van het hulpmiddel
2,86
à 10 minuten worden
Aanschafkosten van het hulpmiddel
2,66
bespaard. Dit is een
redelijk nieuwe trend
bij de zogenaamde straatjeschirurgie, waarbij patiënten met ongeveer dezelfde routineingrepen worden geopereerd in een hoog tempo en met een strak tijdschema. Patiënten
Tabel 1 Kwaliteitsaspecten.
worden dan in bed alvast verdoofd met een ruggenprik in een voorbereidingsruimte,
Hoe belangrijker het kwaliteits
terwijl de operatie van de vorige patiënt nog niet is afgelopen.
aspect, hoe hoger het cijfer
Over het algemeen zijn de ondervraagden zich terdege bewust van de zwaarte van de
(van 1 tot 5).
handelingen. Twee derde van de ondervraagden denkt dat er sprake is van overbelasDeelnemers: 56
ting. Gemiddeld krijgt men echter minder dan eens per jaar tilonderwijs. Zeker omdat
operatieassistenten,
de belasting zo hoog wordt ingeschat, is dit verontrustend. Het zou kunnen duiden op
15 anesthesiemedewerkers,
weinig aandacht voor fysieke belasting in het algemeen.
5 recoverymedewerkers,
14 anders.
Beoordeling van transfermethodes
Een tweede onderzoek was gekoppeld aan een onderzoeksworkshop. Die vond plaats in november 2007 bij de
opleiding OA/AM van de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Er waren 90 deelnemers, afkomstig uit 45 ziekenhuizen. Zij konden op een vragenlijst aangegeven welke kwaliteitsaspecten ze belangrijk vinden bij transfermethodes
op de OK (zie tabel 1).
Vervolgens werden drie transfermethodes gedemonstreerd; een rolbord, een Hovermatras (zie figuur 2) en
een tillift. Na afloop van de demonstraties werden vragenlijsten uitgedeeld. Behalve de leveranciers konden alle
Veilig werken in de OK
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Hoe beoordeel je. ..?
Rolbord Hovermatras
Tillift
Fysieke belasting van de gebruikers
6,05
6,65
8,26
Veiligheid voor de patiënt
7,04
7,23
7,95
Comfort voor de gebruikers
6,45
6,99
8,16
Reinigbaarheid (hygiënische aspecten)
6,89
5,61
6,74
Benodigde instructie-intensiteit voor de gebruikers 7,01
6,33
6,79
Comfort voor de patiënt
6,36
7,78
8,22
Compactheid van het hulpmiddel
7,97
5,64
4,59
Benodigde transfertijd
7,72
5,62
5,70
Onderhoudskosten en gebruikskosten		Geen oordeel gevraagd
Aanschafkosten van het hulpmiddel		Geen oordeel gevraagd
Totaal punten
47,77
51,86
56,41
Gemiddeld eindoordeel
6,8
6,5
7,1

Tabel 2 Beoordeling van de drie
gedemonstreerde tilmethodes.
Hoe beter het oordeel, hoe hoger
het cijfer (van 1 tot 10).

Links:
Figuur 2 Demonstratie van een
Hovermatras tijdens de
onderzoeksworkshop.

deelnemers een rapportcijfer van 1 tot 10
geven voor de verschillende kwaliteits
aspecten van de
getoonde methodes
(zie tabel 2).
Uit de vragenlijsten
blijkt dat de belangrijkste kwaliteitsaspecten bij de transfers
veiligheid voor personeel en patiënt zijn.
Daarnaast wordt ook
hygiëne van belang
geacht. Economische
aspecten blijken in de
beleving van de res-

pondenten van veel minder groot belang.
Zowel rolborden en Hovermatrassen als tilliften scoren volgens de workshopdeelnemers voldoende. Wel blijkt uit de waarderingen dat de afzonderlijke aspecten verschillend worden beoordeeld. Een matig comfort voor de gebruiker kan bij de totaalscore
gecompenseerd worden door een snelle transfertijd. Andersom kunnen goede scores bij
ergonomische eigenschappen teniet worden gedaan door ongunstigere economische
en logistieke aspecten van een hulpmiddel.
Metingen van transfers met rolbord
In een derde onderzoek werd de meest gebruikte transfermethode, namelijk die met een
rolbord/rolmat, nader onderzocht. De onderzoekers vergeleken de fysieke belasting bij
deze transfermethode met de praktijkrichtlijnen van het Arboconvenant Ziekenhuizen
2003 (zie tabel 3).
Met digitale Mecmesin-krachtmeters werd de kracht die proefpersonen leverden, gemeten. Die werd ingevoerd in het computerprogramma 3D-SSPP (Static Strength Prediction Program). Ook lichaamslengte, geslacht, gewicht van proefpersonen en tillers en
de maten van OK-tafel en ziekenhuisbed werden ingevoerd. Vervolgens berekende het
programma de fysieke belasting bij transfers voor verschillende gewrichtsgroepen,
waaronder de rug en nek-schouderregio.
Er zijn meestal vier OK-medewerkers betrokken bij de transfer. Behalve iemand die duwt
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en iemand die trekt, is
er iemand voor het
verplaatsen van het
hoofd en nog iemand
om de voeten te verplaatsen (zie figuur 3).
Van deze typen medewerker is de fysieke
belasting apart
gemeten.

Tillen
Duwen
en
trekken

niet meer dan 23 kilo in ideale omstandigheden (bron: NIOSH)
trekken/duwen met 1 hand: maximaal 15 kilo
trekken/duwen met 2 handen: maximaal 25 kilo
trekken vanuit vingergrip: 5 kilo

Duwer en trekker
Personen die duwen en trekken, kunnen dit in een vrij symmetrische houding doen. De
benodigde kracht ligt rond de 10 kilo per persoon. Wel moeten zij een forse afstand
overbruggen. De te verplaatsen last ligt namelijk ver van het lichaamszwaartepunt en de
lage rug af, waardoor hun romp in een ongunstige houding komt te staan. Daarnaast
zal de hoek tussen de bovenarm en de romp fors zijn. Dat laatste is voor het schoudergewricht een ongunstige positie om kracht te kunnen leveren.
De persoon die trekt, plaatst de mat onder de patiënt, trekt de
patiënt naar zich toe, remt de patiënt zo nodig af en verwijdert de
mat. De meest belastende handeling is het trekken, waarbij een
minimale kracht van 10 kilo nodig is, oftewel 5 kilo per hand. Dit
ligt nog net op het toelaatbare niveau voor trekkracht uit de vingers (zie tabel 3). De belasting kan echter gemakkelijk hoger worden als de beweging niet rustig in gang wordt gezet en als de
patiënt zwaarder is dan 75 kilo.
Figuur 4 is een weergave van een 3D-SSPP-scherm. Hierin is te
zien dat wanneer de flexie van de romp iets verder toeneemt, de
belasting voor de heup in het oranje gebied uitkomt. Het is dan
aanbevolen om de situatie te verbeteren.
De zogeheten duwer kantelt de patiënt eerst, zodat het rolbord
geplaatst kan worden. De daarbij gemeten kracht is 13 kilo.
Daarna duwt hij de patiënt van de operatietafel naar het bed,
remt de patiënt zo nodig af en verwijdert het rolbord. De belasting voor de duwer laat ongeveer dezelfde belasting zien als bij de
persoon die trekt. Wel worden kritische grenzen hier minder snel
bereikt: duwen is gunstiger voor de vinger en handpezen dan
trekken.
Veilig werken in de OK
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Bron: Arboconvenant
Ziekenhuizen 2003.
Figuur 3 De startpositie van de
transfer. De patiënt ligt op een
steeklakentje.
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Figuur 4 Analyse in 3D-SSPP
van de OK-medewerker die een
patiënt naar zich toe trekt. In de
kolom ‘Anthropometry’ staan de
gegevens van deze persoon.
Daarnaast de krachten per
hand: 50 N (Newton). Dit is
ongeveer 5 kilo trekkracht. De
handlocaties geven de positie
van de handen ten opzichte van
de voeten aan. De draadfiguur
geeft de houding weer. De
kracht op de tussenwervelschijf
is nu 1409 N (ongeveer 140
kilo); dit is een veilige belasting.
Er is sprake van lichte overbelasting van knieën en heupen.

Voetenverplaatser en hoofdverplaatser
Degenen die hoofd of voeten verplaatsen, staan minder ver van hun last af. Ze werken
echter wel in asymmetrische houdingen. De voeten en het hoofd van de patiënt moeten
worden opgetild én zijwaarts worden verplaatst. Hierbij is de belasting van de rug
acceptabel, maar neigt vooral bij de heup de belasting te hoog te worden (zie figuur 5).
De marges zijn echter klein. Wanneer de krachten hoger worden, zal de rugbelasting de
grenzen snel overschrijden en in het oranje gebied belanden. Dit is het geval als de
externe kracht boven de 6 kilo per hand komt en zal met een wat zwaardere patiënt of een
lichte versnelling al snel aan de orde zijn. In figuur 6 is zichtbaar dat de belasting voor de
rug op dat moment de grens tussen veilig en minder veilig overschrijdt. Bovendien komt
zowel de belasting van de schouder als die van de heup daarbij in het oranje gebied.
Rustig of snel bewegen
Figuur 7 laat zien dat verschillende proefpersonen meer of minder kracht kunnen
gebruiken voor dezelfde transfersituatie. De grafieklijn van proefpersoon 4 (pp4) laat
zien dat de transfer kan plaatsvinden met minder dan 40 N (circa 4 kilo) trekkracht per
hand. De andere proefpersonen laten krachtsexplosies als gevolg van te abrupte versnelling zien. Hierbij wordt tot 2,5 keer zo veel kracht
gebruikt als eigenlijk nodig is. De fysieke belasting neemt
hierbij onnodig toe.
Conclusies en aanbevelingen
Rolborden blijken het meest gebruikte transferhulpmiddel
op de OK. Ze zijn een redelijke oplossing voor patiënten tot
75 à 80 kilo. Wel wordt de grens tussen aanvaardbare en
niet aanvaardbare belasting makkelijk overschreden. Een
suboptimaal uitgevoerde techniek leidt snel tot overbelasting. Totdat er betere hulpmiddelen beschikbaar zijn, gelden de volgende aanbevelingen voor de korte termijn:
• Vermijd krachtsexplosies. Ze leiden tot onnodige belasting. Hardop 1-2-3 zeggen is bedoeld om het tilteam te
coördineren, maar lijkt soms eerder op het aftellen voor
een lancering. Het is beter om na de derde tel de beweging rustig in gang te zetten, minder kracht te gebruiken
en dóór te tellen: ... 4-5-6.
• Maak handig gebruik van je eigen lichaamsgewicht. Hierdoor hoeven arm- en schouderspieren minder werk te
verzetten.
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• Wees je ervan bewust dat bij vrijwel alle handelingen in meer of mindere
mate sprake is van asymmetrische houdingen. De zogenoemde shear forces
die hierbij ontstaan, veroorzaken wringende krachten op de tussenwervelschijven en belasten de facetgewrichten. Bij hoofd- en voetenverplaatsers
zitten vaak ook aan het bed verbonden infuusstandaards in de weg, die de
asymmetrie verder vergroten. Een stapje opzij bij het verplaatsen van voeten
en hoofd kan weer piekbelasting geven van de heupen, en is niet zonder meer
de oplossing.
• Wissel regelmatig van rol. Zo wordt de belasting beter verdeeld. Dit is voor
de anesthesiemedewerker moeilijker te realiseren, omdat die meestal het
hoofd verplaatst.
• Realiseer je dat de ideale tilhouding niet bestaat. Een andere tilhouding kan
betekenen dat je het probleem naar een andere lichaamsregio verplaatst,
bijvoorbeeld van de lage rug naar de schoudergordel.
• Voorkóm preoperatieve transfers met een economische indicatie, zoals meer
en meer voorkomt bij straatjeschirurgie. Het bespaart tijd, maar zeker niet je
lichaam.
Een oplossing voor de middellange termijn is onderzoek naar beter gebruik van
bestaande rol- en glijhulpmiddelen. Rolborden zijn eigenlijk te kort, waardoor
hoofd en benen toch moeten worden getild. Grotere rol- of glijborden
zijn door hun omvang vrij lastig op
te bergen. Het gebruik van twee
borden tegelijkertijd of een combinatie van rolbord en glijzeil kan hiervoor een oplossing bieden. Ook
moet worden gezocht naar een
oplossing voor patiënten van meer
dan 80 kilo.
Op de lange termijn moeten er
hulpmiddelen komen waarmee de
fysieke belasting van OK-medewerkers nihil wordt. Nieuwe hulpmiddelen zijn in ontwikkeling en rolborden zullen steeds minder
acceptabel worden. Zeker omdat er
middelen zijn waarbij geen mensVeilig werken in de OK

Figuur 5 Houding en belasting
van de voetenverplaatser.
Gewicht patiënt: 75 kilo.
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kracht meer nodig is. Dit is in overeenstemming met het nagestreefde Zero Liftingbeleid, zoals afgesproken bij de arboconvenanten.
Tekst: Paul Meijsen, operatieassistent Catharinaziekenhuis en docent Fontys Hogeschool
Verpleegkunde, Eindhoven; Hanneke Knibbe, bewegingswetenschapper onderzoeksbureau
LOCOMotion, Bennekom.
Foto’s: Paul Meijsen & Koos de Heij.

Figuur 6 Belasting voeten
verplaatser bij een zware
patiënt.

Figuur 7 Krachtmetingen met
Mecmesin-krachtmeters bij
verschillende proefpersonen
in vergelijkbare
transfersituaties.
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Veilig
werken met
cytostatica

Bij de HIPEC-procedure worden cytostatica op een bijzondere manier toegediend. De buik van de patiënt is namelijk open wanneer het cytostaticum wordt ingebracht. Omdat de chirurg de cytostaticumoplossing in de
buikholte handmatig met weefsel in contact brengt, dient hij zichzelf en
het andere OK-personeel tegen blootstelling eraan te beschermen. Als
het team echter de juiste voorzorgsmaatregelen neemt, is een veilige
werkomgeving mogelijk.
Jaarlijks overlijden in Nederland bijna vijfduizend mensen aan de gevolgen van een colorectaal carcinoom. Bij een deel van de patiënten (10% bij primaire tumoren, 25% bij recidieven) treedt diffuse metastasering in de buikholte op. Dit ziektebeeld kenmerkt zich
door vele tumorhaarden, verspreid over het gehele peritoneum en de buikorganen, en
staat bekend als peritonitis carcinomatosa.
HIPEC-procedure
Hypertherme Intraperitoneale chemotherapie (HIPEC) is een operatieve behandeling
van tumoren die zijn uitgezaaid naar het peritoneum en het oppervlak van de buikorganen. De behandeling start met debulking, het minutieus verwijderen van alle macroscopisch zichtbare tumorhaarden uit de buikholte, en een omentumresectie. Hierna wordt de buikholte anderhalf uur lang gespoeld met een tot
41 graden Celsius warmde cytostaticumoplossing om achtergebleven
microscopische tumorhaarden te vernietigen (zie foto’s 1 en 2). De volledige HIPEC-behandeling duurt meestal tussen de zes en zestien uur.
HIPEC wordt niet meer toegepast wanneer de metastasering ook via de
bloedbaan heeft plaatsgevonden, naar bijvoorbeeld de botten, de lever
of de longen. De behandeling is in principe gericht op genezing, maar
meestal is definitieve genezing niet haalbaar. Het gaat om extra levensjaren met behoud van een goede conditie.
In Nederland wordt de HIPEC-procedure verricht in vier centra: het AVL
Amsterdam, het Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, het UMC Groningen en sinds een jaar ook in het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven.
De buikwand wordt komvormig opgehangen
aan een Omni-Tractspreider, zodat een bassin
Cytostatica
ontstaat voor de cytostaticumoplossing. De
Cytostatica grijpen in op de stofwisseling van tumorcellen. Hierdoor
pijlen geven de slangen aan die de buikholte
hebben ze een celgroeiremmend en celdodend effect. Omdat tumorcelverbinden met een spoelpomp.
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len snel delen, zijn ze veel gevoeliger voor cytostatica dan gewone
cellen. Ook gezonde lichaamscellen kunnen echter beschadigd
raken.
Voor peritonitis carcinomatosa van colorectale origine is de meeste
ervaring opgedaan met Mitomycine-C (MMC). In Nederlandse
HIPEC-centra is MMC dan ook het cytostaticum dat het meest
wordt toegepast. Voordeel van MMC is dat het een direct cytotoxisch effect heeft op tumorcellen, maar dat het slecht door het
peritoneum wordt opgenomen. Hierdoor kan de buikholte met een
hoge dosis worden gespoeld zonder dat ongewenste systemische
effecten van MMC optreden.
Blootstellingsrisico’s
Bij de HIPEC-procedure worden cytostatica op een bijzondere manier toegediend. De
buik is immers open wanneer het cytostaticum wordt ingebracht. Door direct contact
met het tumorweefsel zal het cytostaticum in de tumorcellen doordringen en daar de
celgroei remmen.
Omdat de chirurg de cytostaticumoplossing in de buikholte manueel met weefsel in
contact brengt, dient hij zichzelf en het andere OK-personeel tegen blootstelling aan het
cytostaticum te beschermen. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen nodig.
De belangrijkste blootstellingsrisico’s zijn:
1. aanraken van besmette oppervlakken met de onbeschermde huid;
2. inslikken van cytostaticum via besmette handen;
3. huidopname door besmetten van de huid via spatten of lekkage van de handschoenen (permeatie of perforatie);
4. spatten van cytostaticum in het oog;
5. inademing van dampen.

Als de oplossing is ingebracht,
moet deze anderhalf uur
circuleren. Dit gebeurt met een
spoelpomp [1] en in de buikholte
ingebrachte slangen [2].
Gedurende deze periode blijft
het gehele operatiegebied
hermetisch afgesloten met
incisiefolie [3] en worden
dampen afgezogen [4].

Men moet tijdens en na de ingreep voortdurend alert blijven om het contact met het
cytostaticum te vermijden. Dit vereist discipline van het hele team. Met de hierna
genoemde voorzorgsmaatregelen is het team tijdens en na het spoelen optimaal
beschermd en wordt besmetting van de omgeving voorkomen. Veiligheidsmaatregelen
gelden niet alleen voor het steriele team, maar voor iedereen die tijdens of na de operatie aanwezig is en voor het huishoudelijk personeel.
Veiligheidsmaatregelen
Bij de invoering van deze nieuwe operatietechniek in combinatie met cytostatica ontstond aanvankelijk enige onrust bij het OK-personeel, bleek uit een enquête die wij in
Veilig werken in de OK
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Het steriele team wordt van top
tot teen beschermd.

het Catharina-ziekenhuis hielden. Voordat met de HIPEC-procedure van start werd
gegaan, zijn echter protocollen opgesteld om de veiligheid te waarborgen. Dit is
gebeurd in samenwerking met anesthesie, chirurgie, apotheek, verpleegafdeling, recovery, IC, arbo- en stralingsafdeling, ziekenhuishygiënisten en veiligheidscoördinatoren.
De mate waarin beschermende maatregelen worden genomen, hangt af van de verwachte blootstelling in de werksituatie. Het is onlogisch om bij cytostatica een lager
risico af te dwingen of een hoger risiconiveau te accepteren dan bij andere gevaarlijke
stoffen in de gezondheidszorg.
Arbowet
Maatregelen om de blootstelling aan cytostatica te voorkomen kunnen niet vrij gekozen
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worden. In de Arbowet (Arbobesluit, hoofdstuk 4) staat dat op verschillende niveaus
maatregelen moeten worden genomen:
1. bronbestrijding: indien mogelijk vervangen van een stof door een minder schadelijk
alternatief, of afscherming van deze stof;
2. voorkomen van blootstelling: organisatorische maatregelen om het aantal werknemers
dat er aan wordt blootgesteld te verminderen, en om de blootstellingsduur te beperken;
3. beperking van de blootstelling door het ter beschikking stellen van afdoende persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de ruimte; denk
aan afscherming en ventilatie (zie foto 2).
Persoonlijke bescherming
De volgende middelen worden ingezet om het lichaam van de operatiemedewerkers te
beschermen (zie foto 3):
- beschermbril,
- FFP3-mondmasker,
- reinforced jas,
- gynaecologische handschoenen, omdat de arts de cytostaticumoplossing in de buikholte manueel met weefsel in contact brengt,
- schoenhoezen,
- mouwen als hoezen om de onderbenen.
Afscherming omgeving
Om de omgeving af te schermen, worden op de vloer celstofonderleggers en absorberend papier gelegd. Alle disposable materialen die mogelijk met cytostatica zijn besmet,
worden in een gele bak gedeponeerd. Het linnen gaat in een speciale afvalzak. Gazen
worden op een niet doorlaatbare plastic onderlaag geteld, afgedekt en afgevoerd in een
afgesloten gele bak.
Instrumentensets die gebruikt zijn bij een HIPEC-procedure worden door de operatieassistent teruggevouwen in het verpakkingsmateriaal. De sets worden in een transportwagen verzameld en voorzien van een waarschuwingsblad ‘cytostatica’. De centrale sterilisatieafdeling wordt hiervan op de hoogte gebracht. De medewerker haalt direct de
transportwagen op.
In het Catharina-ziekenhuis worden bovendien ‘veegproeven’ genomen om te controleren of na de procedure geen resten cytostatica op de OK zijn achtergebleven.
Excreta patiënt
Niet alleen de cytostatica kunnen gevaar opleveren; tot 48 uur na behandeling zijn
bovendien de excreta van de patiënt besmet. Daarom zijn ook hier speciale maatregelen
Veilig werken in de OK
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nodig. Men moet opletten bij het overtillen van de patiënt en nagaan of de urinekatheter
en de drains goed zijn aangesloten op de opvangzakken. Tijdens het tillen en het vervoer dient het personeel beschermende kleding te dragen. Eventuele op de huid
gemorste excreta zijn door wassen met water en zeep te verwijderen. Vloeistof op de
vloer wordt eerst geabsorbeerd met een doekje en daarna gereinigd met een chloor
oplossing.
Slotwoord
Door het in acht nemen van de hiervoor genoemde voorzorgsmaatregelen wordt druppelcontact van cytostatica op de huid en slijmvliezen voorkomen.
Bij analyses van de damp die vrijkomt tijdens de toediening van cytostatica is gebleken dat de
concentratie lager is dan 1 μg/liter, en geen gevaar oplevert van contaminatie van de longen.
Bij de ingreep staat veiligheid voorop en is een gemotiveerd en alert team voldoende
beschermd tegen de gevaren.
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Time-out
procedure:
briefing
voor minder
fouten

Voorafgaand aan een operatie met het hele team een checklist doornemen, vermindert de kans op fouten. De time-outprocedure (TOP) is daar
zeer nuttig voor. Deze procedure is afgekeken van de luchtvaart. Briefen
en debriefen zijn vaste onderdelen van de procedure. En een meer horizontaal gerichte communicatie aan de operatietafel. Daarvoor is wel een
cultuuromslag nodig.
Het Erasmus MC in Rotterdam past per 1 juli de zogeheten time-outprocedure
toe. Hierdoor moet het aantal fouten in de OK’s substantieel afnemen. De timeoutprocedure is een onderdeel van crew resource management (CRM), een
methode die al jaren wordt gebruikt om de communicatie tussen de crewleden
van een vliegtuig te optimaliseren.
Enkele jaren geleden namen oogziekenhuizen in de Verenigde Staten de time-outprocedure van de luchtvaart over, om het aantal operaties aan het verkeerde oog
terug te dringen. In 2004 was Het Oogziekenhuis in Rotterdam het eerste ziekenhuis in Nederland dat de procedure implementeerde.

Foto: Jos Heijnen

prof. dr. Johan Lange

Pilotproject
De afgelopen maanden heeft het Erasmus MC in perifere ziekenhuizen verspreid
over het land een pilot geleid met de time-outprocedure (TOP) in OK’s. Prof.dr.
Johan Lange, chirurg en opleidingsdirecteur
van het Onderwijsinstituut Geneeskunde van
het Erasmus MC: ‘Om de eerste effecten van
de TOP te onderzoeken, hebben we ervoor
gekozen deze procedure uit te proberen in een
aantal kleinere, perifere ziekenhuizen. Het is
een gigantische operatie om een dergelijke
ingrijpende verandering te implementeren in
een groot ziekenhuis als het onze, met een
kleine veertig OK’s en allerlei specialismen. De
eerste bevindingen zijn positief. Dat heeft ons
doen besluiten de TOP in te voeren in het Erasmus MC. Eerst als proef. In oktober gaan we
evalueren en wordt de procedure officieel
gestart.’
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Vliegtuigongeluk
Is de communicatie in de luchtvaart niet heel anders dan die in de ziekenhuiswereld? Lange ziet verschillende overeenkomsten. ‘Bij beide heb je te maken met
mensen. En bij beide hebben die mensen een enorme verantwoordelijkheid. In
zowel de luchtvaart als de medische wereld moeten vaak snel, onder stress,
belangrijke beslissingen genomen worden. En bij beide – en dat is de crux – is
communicatie tussen alle teamleden van levensbelang.’
En aan goede, duidelijke, horizontale communicatie schort het nogal eens,
beaamt Lange. ‘In beide organisaties heb je te maken met een hiërarchische
structuur. In een vliegtuig heb je de gezagvoerder, een copiloot en stewardessen.
Bij een operatie heb je de operateur, de anesthesist, de operatieassistenten en de
anesthesiemedewerkers. In een vliegtuig liet de gezagvoerder zich doorgaans niet
Foto: Edwin Wiekens
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veel aanzeggen door bijvoorbeeld de copiloot, een zeer verticale, eenzijdige communicatie was het gevolg. In de luchtvaart zag men jaren geleden al het belang
van horizontale communicatie. Een van de redenen daarvoor was het vliegtuigongeluk op Tenerife. Voorafgaand aan dat ongeluk had de copiloot de gezagvoerder
een uitstekend advies gegeven, dat bij opvolging de ramp wellicht had kunnen
voorkomen. De gezagvoerder negeerde dat advies. Dat mocht hij ook doen.’
Crosschecking
Met de invoering van CRM is het aantal vliegtuigongelukken verminderd, aldus
Lange. ‘Met CRM bereik je horizontale communicatie. Een communicatie waarbij
de copiloot de gezagvoerder kan, mag en durft te adviseren bijvoorbeeld. CRM
staat voor crosschecking: alle leden van het team controleren elkaar op een positieve manier en kunnen elkaar op zaken aanspreken.’
‘Die positieve manier is cruciaal’, aldus Lange. ‘Kijk, samenwerken is in bijvoorbeeld de luchtvaart en tijdens een operatie onontbeerlijk. Maar veel mensen kunnen van nature niet goed samenwerken. Als ze worden aangesproken op iets wat
ze niet goed doen, voelen zij zich direct aangetast in hun identiteit. Deze noodzakelijke samenwerking is wel aan te leren.’
De implementatie van de crosschecking en het horizontaal communiceren in de
luchtvaart ging volgens Lange niet zonder slag of stoot. ‘Daarvoor was een gigantische cultuuromslag nodig. Trainingen hebben daarbij geholpen. Inmiddels krijgt
het personeel van alle westerse vliegtuigmaatschappijen CRM-trainingen en herhalingscursussen. Ieder jaar weer. Die crosschecking blijven de maatschappijen er
bij hun personeel inhameren.’
Enquête
In de ziekenhuiswereld is men nog niet zover dat al het personeel jaarlijks op
CRM-training gaat. Met de invoering van de time-outprocedure wordt de eerste
stap naar die situatie wel gezet, denkt Lange. ‘Voor de implementatie van de TOP
is ook al een cultuuromslag nodig. Dat blijkt uit de enquête die we gehouden hebben in de pilotziekenhuizen over de aard en kwaliteit van de communicatie.
Grosso modo was de uitslag van die enquête dat de snijders tevredener waren
over de huidige communicatie dan de operatieassistenten en de anesthesiemedewerkers. Top-down communiceren blijkt dus makkelijker te zijn dan bottom-up.’
Vragen aan de muur
Lange: ‘In het Erasmus MC praten we over de TOP-plus. Voorafgaand aan de operatie wordt een briefing gehouden, zoals bij de TOP, maar daarnaast wordt na de
Time-outprocedure: briefing voor minder fouten
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operatie een debriefing gedaan. Dat is een korte evaluatie van de operatie. In de
luchtvaart gebeurt dit ook.
We hebben een aantal standaardvragen voor de briefing op wandplaten gezet die
in de OK’s worden opgehangen. Bij iedere vraag staat wie hem moet stellen en
wie moet antwoorden. Er staan vragen op als: wat zijn de personalia van de
patiënt; zijn er bijkomende problemen of ziekten, of is er medicatiegebruik dat
van belang kan zijn voor de operatie; zijn er allergieën; aan welke zijde moet de
patiënt geopereerd worden; wat is de aard van de operatie en volgens welk protocol gaan we opereren? Verder is er de vraag: wat zijn de kritische momenten voor
de anesthesist? Ook wordt gecheckt of het instrumentarium en de apparatuur in
orde zijn en passen bij het protocol.’

Foto: Jos Heijnen

In the lead
‘Een operatieassistent of een anesthesiemedewerker start de time-outprocedure
op en leidt hem’, vertelt Lange. ‘In de klassieke situatie is de operateur altijd in
the lead. We denken dat het goed is om dit te nuanceren, net als in de luchtvaart is
gebeurd. De gezagvoerder heeft niet meer alle macht, maar is nog wel de eindverantwoordelijke.’
Bij iedere vraag staat al wie
hem moet stellen. De anesthesiemedewerker vinkt op
een blad de vragen af.
Lange: ‘Gewoonweg omdat
de operatieassistent op dat
moment al met andere dingen bezig is. En daar komen
we meteen bij het enige
bezwaar van de procedure:
de druk op de anesthesiemedewerker is groot. Want
als tijdens de time-outprocedure een punt op de
checklist niet afgevinkt kan
worden, dan kan de anesthesiemedewerker de operatie moeten afblazen. En dan
moet je stevig in je schoenen staan. Tijdens de pilot
Veilig werken in de OK
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zijn wij hier niet direct tegenaan gelopen, maar Het Oogziekenhuis heeft hier na vier
jaar ervaring nog steeds mee te maken.’

Foto: Edwin Wiekens

Code rood
‘Cancelen is bijvoorbeeld nodig als blijkt dat het instrumentarium niet op orde is’,
illustreert Lange. ‘Maar ook als één of meer OK-medewerkers aangeven het protocol
niet te kennen. In sommige van die
gevallen kunnen er maatregelen
genomen worden waardoor de operatie uiteindelijk wel kan doorgaan.
Maar er zijn zeker situaties denkbaar waarin de anesthesiemedewerker genoodzaakt is “code rood”
te geven. En dan moet hij of zij de
eventuele toorn van bijvoorbeeld
de operateur kunnen weerstaan. Of
het hoofd bieden aan argumenten
om toch door te gaan, ondanks dat
de procedure formeel verplicht de
operatie te staken.’

Time-outprocedure: briefing voor minder fouten

Juiste moment
De kans dat de operatie vroegtijdig
wordt afgeblazen, was tijdens de
pilot reden voor discussie over het
exacte moment van de briefing.
‘Idealiter doe je het bij volledige
aanwezigheid van de patiënt’,
aldus Lange. ‘Maar dan loop je al
meteen tegen een praktisch probleem aan. De premedicatie die de
patiënt al op de afdeling kreeg,
heeft altijd invloed op het bewustzijn. Dus dan zou de briefing ruimschoots voor de operatie, in aanwezigheid van het hele team, gedaan
moeten worden. Dat is praktisch
onhaalbaar.
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Een compromis is om de briefing te doen als de patiënt al wel op de OK is, maar
nog niet onder narcose’, legt Lange uit. ‘Hij heeft dan nog geen infusen en geen
tube. Als de operatie onverhoopt afgeblazen moet worden, heeft de patiënt nog niet
deze risicovolle zaken hoeven ondergaan. Maar ook dan moet het hele team, dus
ook het snijdend team, al aanwezig zijn. En dat is vaak ook praktisch ondoenlijk.’
Bij de pilot is voor een derde optie gekozen. ‘De time-outprocedure voeren we uit
vlak nadat de patiënt onder narcose is gebracht. Blijkt in oktober dat er toch te veel
operaties afgebroken moeten worden, dan gaan we voor een compromis. Maar dan
moet de organisatie wel op de schop.’
Meningsverschil
Onmiddellijk na de operatie, tijdens het sluiten van de patiënt, wordt de debriefing
gehouden. Lange: ‘Er wordt bijvoorbeeld gevraagd: zijn er opmerkingen over de procedure zelf en zijn er opmerkingen over het instrumentarium? En: waren de samenwerking en de communicatie naar behoren? Wordt er unaniem met “ja” geantwoord, dan gaat dat de notulen in. Is er een meningsverschil, dan wordt dit later
tijdens een evaluatie besproken.’
De verhoudingen tijdens een operatie worden zo duidelijk. ‘Stel dat ik me als professor nooit iets laat aanzeggen tijdens een operatie en mijn teamleden met regelmaat
schoffeer, maar steeds – en dan als enige – “ja” antwoord op de vraag of de communicatie goed was. Dan gaat dat natuurlijk opvallen.’
Maatregelen
‘Overigens is er bij minder goede onderlinge communicatie lang niet altijd sprake
van kwade wil’, benadrukt Lange. ‘Er zijn ook mensen die zich onder invloed van
stress slecht uitdrukken. Daar zijn goede communicatiecursussen voor, maar daar
wordt nu niets mee gedaan. Of een operateur spreekt heel slecht Nederlands. Ook
daar gebeurt nu niets mee. Dat zijn allemaal zaken die tijdens de debriefing aan het
licht kunnen komen en waartegen maatregelen genomen kunnen worden.’
Vanzelfsprekend waren er bezwaren te horen over de time-outprocedure voordat de
pilot werd gestart. Veelgehoorde bezwaren waren volgens Lange dat de checklist een
open deur was, dat het niet nodig was omdat er toch geen fouten gemaakt worden
en dat de procedure te veel tijd in beslag zou nemen. ‘Tijdens de pilot verstomden
die bezwaren’, aldus de professor. ‘En de hele procedure, dus briefing en debriefing,
duurde tijdens de pilot niet meer dan vijf minuten.’
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Optimistisch
Alles bij elkaar een prestigieus project, beaamt Lange. ‘Ik loop zelf als chirurg al een
tijdje rond in de medische wereld. En ik zie ook dat de verhoudingen in bijvoorbeeld
OK’s nog heel vaak zeer hiërarchisch zijn. Het wordt dus een moeilijke klus, maar ik
ben optimistisch. De signalen uit de samenleving over een betere patiëntveiligheid
worden serieus opgepakt door de ziekenhuizen. De hiërarchie in de luchtvaart is al
vijftien jaar voorbij. Dat moet in de medische wereld ook lukken, lijkt me. Er moet
wel geduwd worden, het initiatief moet niet alleen bij de medische wereld liggen,
dat is niet genoeg. De overheid, verzekeraars, de Inspectie en de patiëntenbelangenverenigingen hebben hierin ook een belangrijke rol.’
Mede doordat de Inspectie in 2007 de time-outprocedure opnam in haar Toezicht
Operatief Proces Rapport, denkt Lange dat andere ziekenhuizen snel zullen volgen.
‘Ik verwacht dat binnen een aantal jaar alle Nederlandse ziekenhuizen werken met
de time-outprocedure.’
Tekst: Marieke Los
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Drink- en
mictiegedrag
verbeteren

In een inventariserend onderzoek is gekeken naar het verschil tussen drink- en mictiegedrag van operatieassistenten thuis en dat op het werk. Ook is onderzocht in
hoeverre er plasklachten bestaan bij operatieassistenten en in welke mate het werk
invloed heeft op hun drink- en mictiegedrag.
Methode
Voor het onderzoek naar plasklachten is een standaardvragenlijst gebruikt, the
International Consultation on Incontinence Modular Questionnaire Female Lower
Urinary Tract Symptoms (ICIQ- FLUTS). Deze is speciaal voor vrouwen met plasklachten ontwikkeld. Er is ook een aanvullende lijst opgesteld, met vragen gericht

Foto: istockphoto.com

Je drink- en mictiegedrag verandert vaak tijdens je werk als operatie
assistent. Je drinkt minder dan je zou moeten. En dat geldt ook voor
het plassen. Leidt dit tot klachten? Leerling-operatieassistenten van de
Fontys Hogeschool onderzochten het.

op de werksituatie. De vragen zijn beantwoord door 97
willekeurig gekozen operatieassistenten van vier verschillende ziekenhuizen: het Catharina-ziekenhuis in
Eindhoven, het St. Jans Gasthuis in Weert en het Máxima
Medisch Centrum in Veldhoven en Eindhoven. Daarnaast
hebben 36 vrouwen een drink- en mictiedagboek bijgehouden gedurende twee keer 24 uur op een werkdag en
twee keer 24 uur op een vrije dag.
Onderzochte personen
De onderzoeken hebben plaatsgevonden onder vrouwelijke operatieassistenten verdeeld over de vier ziekenhuizen. Er zijn alleen vrouwen onderzocht, omdat er binnen de deelnemende ziekenhuizen simpelweg te weinig
mannen werken voor een representatief resultaat. De
vrouwen werken 10 uur tot 40 uur per week als operatieassistent. Het aantal jaren dat de deelnemende operatieassistenten gediplomeerd zijn, varieert van 0,5 jaar
tot meer dan 25 jaar. De leeftijd varieert van 20 jaar tot 60
jaar. De onderzoekspopulatie is over het algemeen goed
gezond.
Resultaten
Er zijn verschillen te zien tussen drink- en mictiegedrag
thuis en op het werk, hoewel die meestal erg klein zijn.
Op een werkdag is de trend dat tijdens werktijd in totaal
een kleinere hoeveelheid geplast wordt dan buiten werktijd, terwijl op een vrije dag de hoeveelheden overdag en
’s avonds vrijwel gelijk zijn (zie grafiek 1).
Grafiek 2 laat zien dat op een werkdag tijdens werktijd
minder vaak wordt geplast dan op een vrije dag. Buiten werktijd wordt er juist vaker geplast dan op de vrije dag.

Gemiddelde hoeveelheid urine in ml per periode.

Gemiddeld aantal keer mictie per periode.

Gedronken wordt er op een werkdag tijdens werktijd minder
dan op een vrije dag. Buiten werktijd wordt op een werkdag
juist meer gedronken. Op een vrije dag is het precies
andersom. Dit is te zien in grafiek 3.
Uit de aanvullende vragenlijst blijkt dat 86 procent van de
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onderzochte operatieassistenten het plassen uitstelt met
een werkgerelateerde reden. Voorbeelden van deze redenen zijn: steriel staan, geen tijd of geen aflos beschikbaar. 14 procent geeft een persoonlijke reden aan, zoals
geen zin hebben, vieze toiletten of het toilet te ver weg
vinden.
64 procent van de ondervraagde operatieassistenten is
nog nooit uitgestapt tijdens een operatie om te gaan
plassen.
De meningen zijn verdeeld over het inlassen van een
plaspauze tijdens een operatie die langer dan drie uur
duurt. 28 procent vindt dit zinvol, 33 procent goed en 39
procent niet zinvol.
De resultaten van de ICIQ-FLUTS-vragenlijst tonen geen
Gemiddelde hoeveelheid drinken in ml per periode.
bijzonderheden. Operatieassistenten hebben niet meer
plasklachten dan mensen van hetzelfde geslacht en dezelfde leeftijd gemiddeld hebben.
Discussie en conclusie
De uitkomsten van het onderzoek tonen geen grote opmerkelijkheden. Op basis van
de resultaten kan worden vastgesteld dat operatieassistenten op het werk vaker een
gelegenheidsplas doen dan thuis en op het werk gemiddeld 210 milliliter minder
drinken dan thuis. Dat is ongeveer een klein glas.
Op grond van de uitkomsten van de ICIQ-FLUTS-vragenlijst kan worden aangenomen dat er geen relatie hoeft te bestaan tussen het werk als operatieassistent en het
hebben van plasklachten.
Het uitstellen van het naar het toilet gaan, waarvan gezien de resultaten van de aanvullende vragenlijst sprake is, is niet per se beroepsspecifiek. Andere beroepsbeoefenaren zullen het plassen ook uitstellen als ze het druk hebben tijdens het werk.
Een reden om aan te nemen dat het wel beroepsspecifiek is, is dat een ruime meerderheid van de ondervraagde operatieassistenten nog nooit is uitgestapt tijdens een
operatie om te gaan plassen. Voor het niet uitstappen tijdens een operatie zijn echter verschillende redenen aan te geven. Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat men
het plassen uitstelt en dat men de capaciteit heeft om het lang genoeg op te houden
tijdens de operaties. Het tweede aspect is de duur van de operatie. Als deze niet al
te lang is, hoeft het uitstellen om naar het toilet te gaan niet eens nodig te zijn.
Ten slotte kan op basis van de resultaten van dit onderzoek geconcludeerd worden,
dat het niet noodzakelijk is dat vrouwelijke operatieassistenten hun drink- en mictieDrink- en mictiegedrag verbeteren
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gedrag aanpassen. Uiteraard zijn er binnen dit onderzoek individuele uitzonderingen geweest, maar de uitkomsten zijn gebaseerd op gemiddelden van de resultaten.
In een volgend onderzoek zou de invloed van een natuurlijke bevalling op het mictiepatroon van vrouwen kunnen worden betrokken. Vanwege de beperkte tijd is
besloten om in dit onderzoek niet op dit aspect in te gaan, hoewel deze situatie bij
een aantal operatieassistenten wel aan de orde blijkt te zijn.
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Benieuwd naar de volgende delen
van de Werken op de OK-reeks?

Stuur een e-mail naar okoperationeel@y-publicaties en we houden je op de hoogte!
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Werken in een OK is niet zonder risico’s. Zo is de fysieke belasting van werknemers op de
operatiekamer vaak hoog. Langdurig staan en belastende werkhoudingen zijn eerder regel dan uit-
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zondering. Lichamelijke klachten bij operatieassistenten komen vaker voor dan bij de gemiddelde

mee te houden: het werken met cytostatica bijvoorbeeld. Of het voorkomen van fouten op de OK
door middel van teamprocedures.

Veiligheid is voor OK-medewerkers van (levens)belang. In OK Operationeel zijn de afgelopen jaren
regelmatig artikelen over dit thema verschenen. Deze zijn nu gebundeld in dit eerste deel in de
nieuwe reeks Werken op de OK. De artikelen bieden een duidelijke handreiking voor de beginnende maar ook gevorderde operatieassistent om het veilig werken op de OK voortaan op een
bewuste manier te realiseren.

Een handreiking voor operatieassistenten

Nederlander. Behalve risico’s voor het bewegingsapparaat zijn er ook andere zaken om rekening

Een uitgave van Y-Publicaties i.s.m. de LVO.
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