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vernieuwde er veel in de OK. Zowel op het gebied van technieken, arbeidsomstandigheden,
salarissen, professionaliteit of tekorten in de zorg. Het vakblad van de LVO – Operationeel,

herpubliceren we vijf artikelen uit de periode 1981-1997, en we vroegen deskundigen de
huidige stand van zaken te beschrijven. Wat zijn de verschillen, en wat is hetzelfde gebleven?

Aan de orde komen:
- Abdominale uterusextirpatie anno 1988 / Uterusextirpatie anno 2011
- Cholecystectomie anno 1981/ Laparoscopische cholecystectomie anno 2011
- Extracapsulaire lensextractie anno 1996 / Phaco-emulsificatie anno 2011
- Het opblaasbare maagbandje anno 1997 / Historie en toekomst van de bariatrische chirurgie
- Tekorten aan operatieassistenten anno 1996 / Personele ontwikkelingen op de OK anno 2011
- Rectumchirurgie: de tijd heeft niet stilgestaan

Een handreiking voor operatieassistenten

later OK Operationeel – is van dit alles de stille getuige geweest. In dit jubileumboekje
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25 jaar LVO-congres
Voor u ligt een boekje ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het LVO-congres.
Een jubileum dat ieders aandacht verdient, want het is bijzonder dat vakgenoten een
kwarteeuw samen optrekken.
De LVO is begonnen als een vereniging om gezamenlijke belangen te behartigen, maar
is inmiddels meer dan dat. Nu mag men ook spreken van het versterken en uitdiepen
van interessegebieden. Het gaat immers niet enkel om de rechten en plichten van een
vakgroep, maar ook om ontwikkeling, scholing, wederzijdse waardering, kennismaking
met personen en noviteiten et cetera.
Het jubileumcongres vormt hiervan een goed voorbeeld. Naast directe scholing staat
hier de ontmoeting, naast kennisverwerving de verkenning van nieuwe ontwikkelingen,
naast ernst ook ontspanning. En de schijnwerpers belichten naast de OK-medewerkers
ook de wereld van de industrie daaromheen.
De laatste 25 jaar kenmerken zich door een gestage ontwikkeling en voortgang. Uiteraard met de nodige ups en downs, maar steeds met een visie, een blik op de toekomst.
Toch is het hier op zijn plaats terug te kijken naar wat achter ons ligt en te beseffen dat
deze mijlpaal is bereikt door de grote inzet van velen. Niet enkel deskundigheid, maar
evenzeer vasthoudendheid en positief denken van tal van vrijwilligers heeft ons gebracht waar we nu staan. We mogen daar best trots op zijn en een felicitatie is hier op
haar plaats!
Dit boekje poogt een weerslag te zijn van de voorbije periode en u hiervan een indruk te
geven. Ik hoop dat het u zal interesseren, maar vooral inspireren, om gezamenlijk succesvol de toekomst tegemoet te gaan.
Monique de Kort, bestuurslid Congres
congres@lvo.nl
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Ouderwets, modern en ...
Terwijl de mensheid er al zo’n miljoen jaar op heeft zitten, maken we momenteel stormachtige medische ontwikkelingen mee. En dan te bedenken dat de anesthesie en het antiseptisch werken amper 150 jaar oud zijn, de eerste bloedtransfusies 100 jaar en de antibiotica 70 jaar. Pas toen dit allemaal ontwikkeld was, werden operaties echt een zegen
voor de mensheid. Daarvoor betekende een operatie vaak een lijdensweg, een laatste
redmiddel en een gevecht tegen complicaties als shock en infecties.
Maar zelfs 25 jaar terugkijken lijkt een hele tijd, of het nu gaat om technieken, arbeidsomstandigheden, salarissen, professionaliteit of tekorten in de zorg. Op vele fronten
zijn we er flink op vooruitgegaan. Andere zaken zijn, helaas of gelukkig, nog steeds niet
veranderd.
Het vakblad van de LVO – Operationeel, later OK Operationeel – is van dit alles de stille
getuige geweest. Het 25-jarig congresjubileum is een mooi moment om er eens in terug
te bladeren. Daarom heeft de LVO een jubileumboekje samengesteld met artikelen en
technieken van jaren terug versus de huidige technieken.
Maar we kijken ook vooruit. Laten we dus vooral niet stil gaan zitten, want wie dit boekje
leest, zal beseffen dat de ontwikkelingen de komende 25 jaar minstens zo snel zullen
doorgaan.
Veel leesplezier,
Hennie Mulder
Bestuurslid Media
hmulder01@onsbrabantnet.nl
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Dit artikel is geschreven:
- voor hen die er belangstelling voor hebben en gynaecologie een
interessant specialisme vinden;
- om een eerstejaars leerling, die voor het eerst aan tafel mag assisteren,
duidelijk de voorbereidingen uit te leggen;
- en om de tweedejaars leerlingen, die voor het eerst een abdominale
uterusextirpatie mogen instrumenteren, duidelijk de specifieke
handelingen van een instrumenterende te vertellen.
Rianna Jonkman, Ziekenhuis Rivierenland, Tiel. Operatieassistent chirurgie. Derde leerjaar, 1988-1989.
Operationeel / 13e jaargang / 05-1988

Voorgeschiedenis
Mevrouw is 43 jaar, getrouwd en heeft vier kinderen. Sinds mevrouw
menstrueert, heeft zij bloedarmoede. In verband met de klachten kreeg
zij staaltabletten of leverinjecties door de huisarts voorgeschreven. Tot
voor kort menstrueerde mevrouw ongeveer tien dagen, waarvan drie
dagen zeer hevig. Vanaf haar 35ste jaar kreeg zij bovendien CARA-klachten. Zuurstoftekort vanwege spasme in de luchtwegen en een te laag
hemoglobinegehalte in het bloed. De huisarts stelde pilgebruik voor als
tijdelijke oplossing. Voor zichzelf had zij toen al besloten om een uterusextirpatie te laten verrichten en er werd een afspraak gemaakt met
een gynaecoloog. Gezien de familiaire anamnese en zijn bevinden na
onderzoek vond de gynaecoloog het verzoek redelijk, zodat er voorbereidingen werden getroffen voor het uitvoeren van een abdominale
uterusextirpatie.
Opnamedag
Meneer en mevrouw worden op de afdeling door een verpleegkundige
verwelkomd.
De verpleegkundige brengt hen naar de kamer waar mevrouw tijdens
haar opname zal verblijven. Onder het genot van een kop koffie neemt
ABDOMINALE UTERUSEXTIRPATIE ANNO 1988
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de verpleegkundige de verpleegkundige anamnese af. In de verpleegkundige anamnese staan de huiselijke gewoontes, zoals opvang kinderen,
eet-, drink-, slaapgewoontes, de stoelgang en het urineren. Alles is in
orde. De pols 88 slagen per minuut, de bloeddruk 140/100 mm Hg en de
temperatuur 36˚C worden gemeten en op de vochtbalans ingevuld. Mevrouw is niet overgevoelig voor pleisters en jodium. Na deze introductie
worden meneer en mevrouw ingelicht over het verblijf op de afdeling en
krijgen zij een rondleiding. Hierna neemt meneer afscheid en kan mevrouw haar persoonlijke bezittingen opruimen. Om defecatie tijdens de
operatie te voorkomen, krijgt mevrouw een laxeermiddel, 15 ml Sennoside-drank. Aan het einde van de middag komt de anesthesist nog langs.
Hij bekijkt haar algemene toestand en informeert naar rook- en drinkgewoonten en medicijngebruik. Dit alles staat vermeld in de anesthesiestatus. Ook de bloeduitslagen worden door de anesthesist bekeken en hij
vertelt de patiënte wat haar de volgende dag te wachten staat op het gebied van de narcose. Als avondmedicatie schrijft de anesthesist 2,5 mg Temesta voor en als premedicatie 0,5 mg Atropine en 5 mg Dormicum. De
avondmedicatie is voor een goede nachtrust en de premedicatie is een
voorbereiding op de eigenlijke narcose, en de patiënte wordt daar rustiger
van. Mevrouw krijgt ’s avonds bezoek van haar man en kinderen. Na het
bezoekuur heeft mevrouw tot tien uur liggen lezen. Van een verpleegkundige krijgt zij haar avondmedicatie, waarna mevrouw snel in slaap valt. Vanaf 24.00 uur
blijft mevrouw nuchter om braken tijdens de narcose te voorkomen. Braken kan bij de
in- en uitleiding van de narcose leiden tot aspiratie.

Dag van de operatie
Om 06.30 uur wordt mevrouw gewekt door een verpleegkundige. Mevrouw heeft goed
geslapen. De uitslagen van haar ochtendcontroles zijn: pols 68 slagen/minuut; bloeddruk 110/60 mm; Hg druk; temperatuur: 36.6°C.
Omdat de moeilijk te desinfecteren haren in een wond een infectie veroorzaken, wordt
mevrouw geschoren vanaf haar navel tot de symfysis. Hierna gaat zij zich douchen met
een betadineoplossing. Ondertussen wordt haar bed opgemaakt als een operatiebed.
Na het douchen krijgt mevrouw operatiekleding aan. Zoals afgesproken, wordt om 07.15
uur de premedicatie gespoten. Complicaties van de premedicatie kunnen zijn duizeligheid, misselijkheid en tensiedaling. Zij mag dan ook niet meer uit bed. Hierop volgend
wordt de ballonkatheter ingebracht. Dit wordt gedaan om de blaas tijdens de operatie
leeg te houden, zodat het operatieterrein overzichtelijk blijft. Om 08.00 uur brengt een
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verpleegkundige mevrouw naar de operatieafdeling. Haar bril blijft achter op het nachtkastje. De statussen van de gynaecoloog en de anesthesist, alsmede het ponsplaatje, gaan mee. In de patiëntensluis krijgt
mevrouw een disposable mutsje op om losse haren in de OK te vermijden. Ze wordt ontvangen door de anesthesieassistente, die zich voorstelt. Mevrouw mag overstappen op de operatietafel. De verpleegkundige wenst haar veel sterkte toe en geeft het ponsplaatje en de status
aan de OK-secretaresse. Zij controleert het op naam en operatie. Terwijl de OK-secretaresse de formulieren voor deze operatie ponst en
wegbrengt, brengt de verpleegkundige het bed naar de verkoeverkamer
en de anesthesieassistente de patiënte naar de voorbereiding.

Voorbereidingen voor de operatie
Bij een abdominale uterusextirpatie zijn aanwezig:
een gynaecoloog, een omloop, een assisterende, een instrumenterende, een anesthesist, een anesthesieassistent.
Gereedmaken van de operatiekamer
Een werkdag begint met het controleren en reinigen van de basisuitrusting
op de OK. Nu worden de meeste benodigdheden voor de abdominale uterusextirpatie uit de kleine steriele berging op de OK gezet. De vorige dag
zijn die daar neergezet door een operatieassistent differentiatie chirurgie.
Het driejassen- en linnenpakket en het basis- en gynaecologisch abdominaalnet worden in deze volgorde op de bijzettafels gelegd, waarna ze, in
verband met de steriliteit, gecontroleerd worden. De inhoud van deze pakketten is te vinden in de figuren 3 en 4.
Op de tafel, waar de operatieformulieren worden ingevuld, liggen
- Rouxe haken,
- diathermiesnoer,
- pakje van 10 gazen, 10x20 cm,
- pakje van 5 kompressen, 20x25 cm,
- redovac-drain met fles.
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Uit de kar worden gehaald:
- 2x mesje 10,
- 3x Vicryl 1, 12x45 cm,
- 2x Vicryl oCT, 75 cm,
- Vicryl 2-0, 12x45 cm,
- 2x Nuroon 2-0,5x75 cm,
- 3x steriele handschoenen,
500 ml Fles NaCl 0,9%.
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ln het washok wordt een borstelhouder opgehangen en gekeken of
er genoeg maskers aanwezig zijn. De instrumenterende controleert
alle benodigdheden voor deze dag en zo nodig vult zij die aan.

Van links naar rechts boven:
• 2 scherpe 6-tandse haken vlgs. Volkmann
• 2 haken vlgs. Roux
• 2 depperklemmen met een opgevouwen
gaas
• 2 korentangen met cremaillere, met deppers
• 5 gazen
• 2 blauwe klemmen vlgs. Rumel
• 1 uteruspaktang vlgs. Collin
• 2 Hegar naaldvoerders met kleine, ronde
naald en Vicryl 1, en het geopende pakje
Vicryl 1

Voorbereidingen van de instrumenterende
Terwijl mevrouw in de voorbereiding ligt, controleert de instrumenterende of alle haren onder de muts zitten en doet zij een mondmasker voor. Het nageltoilet dient buiten het OK-complex te hebben plaatsgevonden, omdat er altijd viezigheid onder de nagels zit,
wat op een OK moet worden vermeden. Hierna kan zij met schone,
korte nagels de wasprocedure gaan beginnen. Het doel van het
borstelen is om zo veel mogelijk bacteriën te verwijderen van de
handen en de onderarmen. Onthoud dat de handen boven de ellebogen moeten blijven, omdat anders het water van de ‘vieze’ ellebogen naar de schone handen loopt, en dat je nergens meer tegenaan mag komen. Als dat wel gebeurt, moet opnieuw begonnen
worden met de wasprocedure.
De instrumenterende begint met het omdraaien van de zandloper. Met een steriele borstel, betadine-scrub en stromend warm water worden de handen en als laatste de onderarmen tot aan de ellebogen twee minuten geborsteld. Bij het wassen van de handen
moeten de nagels extra geborsteld worden. Hierna worden de handen in de richting van
de ellebogen afgespoeld.
Vervolgens worden de handen en de onderarmen nog drie minuten
nagewassen met betadine-scrub en warm water, en weer afgespoeld. Wanneer de vijf minuten voorbij zijn, loopt de instrumenterende de operatiekamer binnen. Het openen van de deur gaat elektrisch. De omloop en de assisterende hebben de pakketten
geopend. Uit het jassenpakket pakt de instrumenterende het bovenste handdoekje. Ook hier mogen de handen niet onder het niveau van de ellebogen komen, zodat je even door de knieën moet
gaan. En let erop dat er geen waterdruppels op de steriele jas vallen, want dan wordt dat gedeelte onsteriel. Met het handdoekje
worden eerst de handen afgedroogd en daarna een onderarm in de
richting van de elleboog. Je mag niet met je hand de onderarm aanraken. Vervolgens wordt de andere arm met een tweede doekje afgedroogd. De instrumenterende pakt de wikkeljas aan de bovenzijde vast en laat deze voor zich uit vallen. De buitenzijde mag
25 JAAR LVO-CONGRES

Op de grote tafel komen los bij
de netten te liggen:
• 2 nierbekkentjes en 3 kommetjes
• 10 doekenklemmen
• diathermiesnoer met mesje
• naaldendoos met in de deksel de hechtmaterialen
• wondspreider vlgs. Kirschner
• 1 rechte schaar
• 1 anatomisch pincet
• 5 kompressen, waarvan 2 uitgevouwen
• 10 gazen
• 3 poetsklemmen
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De overschuiftafel wordt
opgedekt van links naar rechts
onder:
• lang en kort messenheft met mesje 10
• 1 fijn, kort chirurgisch pincet
• grof, kort chirurgisch pincet
• grof, lang chirurgisch pincet
• 1 schoenmakerse schaar
• 1 prepareerschaar vlgs. Metzenbaum
• 1 grove, lange, schaar
• 2 korte, anatomische pincetten
• 1 lang, anatomisch pincet
• 4 gebogen klemmen vlgs. Wertheim
• 1 grove, rechte klemmen vlgs. Kocher

nergens tegenaan komen. De armen steekt zij in de mouwen, waarna de omloop de jas van achteren dichtknoopt. De omloop geeft de
instrumenterende handschoenen. Uit het opengevouwen mapje
neemt zij een voor een de handschoenen en trekt ze aan. Hierbij
mogen de blote handen alleen aan de binnenkant van de handschoenen komen. De instrumenterende maakt de strik aan de wikkeljas los, een lint wordt onder het linnenpakket geklemd. Door te
draaien wikkelt dat gedeelte zich om de onsteriele rug en worden
de linten aan de voorzijde geknoopt. Je moet erop letten dat de
steriliteit gehandhaafd blijft, want je kunt bij deze handeling niet
zien wat er achter je rug gebeurt.

Het opdekken van instrumententafels
De instrumenterende pakt uit het linnenpakket de sloop. Samen
met de omloop schuift zij die over de overschuiftafel. Hierop komen nog een handdoek en een klein doekje te liggen. De omloop
geeft de los verpakte spullen aan.
De gazen en kompressen worden door de instrumenterende geteld
en het aantal geeft zij door aan de omloop. De omloop noteert op het operatieformulier
20 gazen en 5 kompressen. De netten komen op een grote tafel te staan. De poot van de
overschuiftafel komt naast de gynaecoloog te staan, want daar is plaats genoeg. Dit is
links van de patiënte.
Houding, huiddesinfectie en afdekken
De patiënte die in de voorbereiding is ingeleid, wordt de OK binnengereden en aangesloten op de anesthesieapparatuur. De gynaecoloog en de assisterende gaan zich wassen. De patiënte wordt in rugligging geopereerd. De omloop krijgt van de anesthesist
toestemming om mevrouw goed te leggen. De diathermieplaat wordt onder de billen
gelegd. Er is nu een groot contact tussen lichaam en plaat en de plaat ligt dicht bij het
operatieterrein. Om te voorkomen dat er vocht tussen de plaat en het lichaam komt,
worden daar handdoekjes neergelegd, anders kunnen er brandwonden ontstaan. In verband met de monopolaire diathermie wordt de neutraalplaat aangesloten op het diathermieapparaat. De achillespezen mogen niet op de rand van het beenblad liggen. Om
het operatieterrein zo optimaal mogelijk te belichten, zet de omloop de OK-lamp aan en
richt hem op de onderbuik. Bij een Pfannenstiel-incisie wordt het operatieterrein gedesinfecteerd vanaf de navel tot halverwege het bovenbeen en de zijkanten tot laag aan de
tafel. De omloop krijgt een poetsklem, waarmee de huid wordt ontvet met ether. Hierna
wordt de huid nog twee maal gepoetst met jodium 1% in alcohol. De eerste keer jodeer
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je een groot oppervlak, waarna je bij de tweede keer joderen binnen
het gejodeerde oppervlak blijft. Dit op voorschrift van de infectiecommissie van het ziekenhuis. De gynaecoloog en de assisterende zijn
binnengekomen. Op dezelfde wijze als de instrumenterende wassen
en drogen zij hun handen en trekken een jas en handschoenen aan.
Het operatieterrein kan worden afgedekt. Het afdekken vindt plaats
van een steriel gebied naar een niet steriel gebied. Er zijn ten minste
twee lagen doeken nodig om een gebied steriel te maken. De steriele
doek moet hoger gehouden worden dan je middel, totdat deze op
zijn plaats wordt gelegd. Als een doek eenmaal op zijn plaats ligt,
mag hij niet dichter naar het operatiegebied toe worden geschoven;
echter wel van het operatiegebied vandaan. Om de plaats waar de incisie zal worden gelegd, komen vier doekjes te liggen. In de lengte
wordt een laken over het onderste deel van het lichaam gelegd en in de breedte over
het bovenste deel. Met behulp van vier doekenklemmen worden deze doeken op de
hoeken vastgezet. Waarbij men oplet dat ze niet in de huid van de patiënte worden gezet. Over het geheel wordt in de lengte een splitlaken gelegd. De omloop krijgt van de
assisterende de stekker van het diathermiesnoer en sluit die aan in het diathermieapparaat. De gynaecoloog gaat nu links van de patiënte staan met de assisterende tegenover
zich. De instrumenterende zet de overschuiftafel over de voeten van de patiënte en let
daarbij op dat de voeten er niet tegenaan komen. De grote tafel wordt ernaast geschoven en de instrumenterende gaat rechts naast de assisterende staan. De instrumenterende heeft nu een goed overzicht over het operatiegebied en de instrumenten. De omloop schenkt zoutoplossing in een nierbekkentje, waar de instrumenterende de twee
uitgevouwen kompressen en een opgevouwen kompres in legt.

Fig. 5. Adnex extirpatie

De operatie
Nadat de anesthesist toestemming heeft gegeven om te beginnen, markeert de gynaecoloog de incisieplaats met een fijn chirurgisch pincet. Het wordt een dwarse
onderbuikincisie vlgs. Pfannenstiel. Deze incisie wordt geleid met mesje 10 in een
meestal goed herkenbare huidplooi. Het diepste punt van de boogvormige snede ligt
ongeveer twee tot drie cm boven de symfysis. De assisterende houdt met twee scherpe
haken tegenover elkaar de wond open, zodat de gynaecoloog de subcutis in boven beschreven lijn diathermisch kan openen tot op de fascie.
Met behulp van een fijn chirurgisch pincet worden de bloedende vaatjes gecoaguleerd.
Met een gaas wordt de subcutis van de fascie afgeschoven. De fascie wordt in het midden dwars met een mesje 10 ingesneden. De assisterende tilt de laterale hoek met een
Rouxe haak omhoog. Vervolgens wordt de fascie m.b.v. een schoenmakerse schaar en
25 JAAR LVO-CONGRES
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Fig. 6a

Fig. 6b

Fig. 6c

een grof chirurgisch pincet naar lateraal ingeknipt. Op de proximale rand worden twee
Kochers geplaatst. Terwijl de assisterende de Kochers recht omhoog trekt, wordt dit
peesblad met de vingers en verder met de schoenmakerse schaar naar boven van de onderliggende musculus rectus abdominis vrijgeprepareerd. De collaterale vaten worden
gecoaguleerd. Dezelfde procedure wordt naar distaal uitgevoerd. De Kochers worden
verwijderd. De spieren worden stomp gekliefd en met twee Rouxe haken opzijgehouden.
Om de darmen niet te raken, wordt het peritoneum met anatomische pincetten tot een
plooi opgetild door de gynaecoloog en zijn assistent. Waarna de gynaecoloog het inknipt met de prepareerschaar. Deze opening wordt op gespreide vingers met de schaar
vergroot in de mediaanlijn. Om meer ruimte te krijgen worden de wondranden opgerekt. Na inspectie en palpatie van de buikorganen plaatst men de wondspreider vlgs.
Kirschner. Het raam wordt met de rechte kanten lateraal over de wond geplaatst. De
brede wondhaken komen lateraal en de smalle proxiaal en distaal. De anesthesieassistent zet de operatietafel in Trendelenburgstand, waardoor de darmen naar proximaal
zakken. Met twee uitgevouwen, natte kompressen en een opgevouwen kompres wordt
het darmpakket naar de bovenbuik verplaatst om een goed overzicht van het operatieterrein te krijgen. Men ziet een kloeke uterus en een linker ovariumcyste. De gynaecoloog zet de uteruspaktang vlgs. Collin op de uterus, waarmee de assisterende deze
voortdurend aangespannen houdt. Met een lang anatomisch pincet en een prepareerschaar wordt het blaasperitoneum losgeknipt. De assisterende dept om het zicht te vergroten. Het blaasperitoneum wordt met een uitgehaald gaas verder afgeschoven. Als
eerste wordt de linkeradnex verwijderd om meer ruimte te krijgen bij de uterusextirpatie,
ABDOMINALE UTERUSEXTIRPATIE ANNO 1988
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(fig. 5). Er worden twee Wertheimklemmen op het linker ligamentum (lig.) infundibulo
pervicum geplaatst. Dit gebeurt met de kromming van het ovarium mee. Het weefsel
tussen beide klemmen wordt doorgeknipt met de grove, lange schaar. Er volgt een omsteking, waarna de klem bij het knopen langzaam wordt geopend en verwijderd. Op dezelfde manier wordt het lig. latum net onder de tuba losgemaakt. De draadjes worden
afgeknipt. Hierna gaat de gynaecoloog verder met het plaatsen van een Wertheimklem
op de linkertuba en het lig. ovarium proprium. Als contraklem gebruikt hij een blauwe
klem. Dit weefsel wordt doorgenomen en omstoken. De draadjes worden geknoopt en
afgeknipt. Het preparaat wordt in een kommetje aan de omloop gegeven. Zij doet het in
een P.A.-potje en giet er formaldyhide 4% overheen. Het preparaat moet helemaal ondergedompeld zijn. Op de gesloten pot komt een sticker met de gegevens van de patiente erop.
Men gaat verder met het vrijprepareren van de uterus (zie fig. 6) De gynaecoloog plaatst
een Wertheimklem op het ligamentum rotundum. Na de hierboven beschreven handelingen wordt het draadje niet afgeknipt, maar komt er een rechte klem aan. Alle handelingen links van de uterus worden ook rechts gedaan, met uitzondering van de rechteradnexextirpatie. Beiderzijds wordt nu de uterine vaatsteel vrijgeprepareerd, waarna deze
worden afgeklemd met een Wertheimklem, gekliefd, omstoken en geligeerd. Hierna
worden het paracervicale weefsel, lig. cardinale en lig. sacro-uterina links en rechts afgeklemd, gekliefd en geligeerd. De draden worden niet afgeknipt. Op het moment dat de
overgang van de cervix naar de vagina is bereikt, wordt de TA 55 met de polysorblading
geplaatst en afgevuurd. De uterus wordt vervolgens met mesje 10 losgesneden. De uterus wordt verwijderd en in een nierbekkentje gelegd. Nadat de klemmen zijn verwijderd,
krijgt de omloop het preparaat. Zij verzorgt het zoals bij de adnex. Met een weduwe
hecht de gynaecoloog de draden van het lig. rotundum aan de vaginatop. Dit wordt gedaan om een verzakking te voorkomen. Na gecontroleerd te hebben op een goede hemostase, wordt het blaasperitoneum doorlopend gesloten met vicryl oCT.

Sluiten
De kompressen worden verwijderd en de wondspreider vlgs. Kirschner gedemonteerd.
In de tussentijd tellen de omloop en de instrumenterende hun gazen en kompressen,
totaal 20 en 5. Dit is hetzelfde aantal als voor de operatie. Men mag dus aannemen dat
er geen gazen of kompressen in de buik zijn achtergebleven. Het aantal geeft de instrumenterende door aan de gynaecoloog. Vervolgens zet de gynaecoloog drie Allisklemmen op het peritoneum parietale. Twee klemmen lateraal in het midden en een klem in
de hoek distaal. Het peritoneum wordt doorlopend gesloten met vicryl oCT, beginnend
proximaal. De tafel komt weer in neutrale stand te staan. De spieren worden tegen el25 JAAR LVO-CONGRES
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kaar aangelegd, m.b.v. vicryl 1 in een ronde naald. Omdat het operatieterrein nogal bloederig is, legt de gynaecoloog een redondrain onder de fascie. De redondrain wordt aan
een redonnaald geschoven. Door de fascie, subcutis en huid wordt de drain naar buiten
afgeleid en aan een redovac-fles gekoppeld. De openingen in de drain liggen onder de
fascie. De drain wordt met een scherpe naald en vicryl 2-0 aan de huid vastgemaakt. De
fascie wordt geknoopt gesloten met vicryl 1 in een scherpe naald, omdat het stug weefsel is. Bij het hechten van lateraal naar mediaan houdt de assistent de hoeken open met
een Rouxe haak. Nadat de draadjes zijn afgeknipt, wordt de subcutis met een grotere
ronde naald met vicryl 2-0 gesloten. De huid wordt atraumatisch doorlopend gehecht
met vicryl 2-0 KS ongekleurd. Het reinigen van de huid gebeurt met NaCl 0,9%-oplossing. Na het drogen wordt de wond bedekt met een grote hansapor-pleister. Alle instrumenten die aangegeven zijn, heeft de instrumenterende vanzelfsprekend teruggekregen. Tijdens de operatie zorgt de omloop ervoor dat het operatieterrein goed verlicht
blijft. Zij geeft, gedurende de operatie, de instrumenterende de benodigdheden aan.

Opruimen en opnieuw gereedmaken van de operatiekamer
Nadat de wond is afgeplakt, worden de doekklemmen en het diathermiesnoer aan de instrumenterende gegeven. De assisterende haalt de doeken van de patiënte af. De omloop draait de OK-lamp uit, legt de aardaansluiting op zijn plaats en legt een schoon laken over de patiënte. De instrumenterende ruimt haar tafel op. Alle instrumenten
moeten open op het goede net worden gelegd, behalve de doekenklemmen. Daar kun je
je aan prikken. Door het openleggen van de instrumenten worden ze goed gereinigd,
met name bij het scharnierpunt. De gebruikte naalden en het mes gaan in de daarvoor
bestemde pot. De instrumentenkar is gehaald, zodat de instrumenterende haar netten
daarin kan zetten. Het personeel van de centrale sterilisatie haalt de kar op uit de vuile
berging, waar ook de afval- en linnenzakken de containers ingaan. De omloop noteert
de eindtijd van de operatie op het OK-briefje en brengt het samen met de verwijsbrief
van de anesthesisten naar de OK-secretaresse. De P.A.-preparaten en het daarbij behorende P.A.-formulier worden in het P.A.-hok gezet. De houders worden voorzien van
nieuwe zakken. Nadat de interieurverzorgers de OK hebben schoongemaakt, worden de
benodigdheden voor de volgende operatie klaargezet.

ABDOMINALE UTERUSEXTIRPATIE ANNO 1988

17

1

UTERUSEXTIRPATIE
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2011

In 1988 waren abdominale of vaginale uterus
extirpaties nog dagelijks uitgevoerde routineoperaties.
Anja van Ommering beschrijft hoe anno 2011
uterusextirpaties ook minimaal invasief kunnen
worden uitgevoerd.
Tekst: Anja van Ommering, physician assistant gynaecologie i.o., Máxima Medisch Centrum
te Eindhoven/Veldhoven.
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Een uterus kan vaginaal of abdominaal verwijderd worden. De keuze van de operatieve route
wordt bepaald door de grootte en de descensus van de uterus, de vaginale ruimte, de noodzaak tot inspectie van de buik en de vaardigheid van de operateur. Als eerste optie wordt de uterus vaginaal verwijderd. De
vaginale hysterectomie kent vergeleken met de abdominale
route een kortere operatieduur bij gelijk complicatierisico en
vlotter herstel na de operatie. Hierdoor zijn de operatiegebonden en maatschappelijke kosten lager.
In 1989 werd de laparoscopisch geassisteerde vaginale uterusextirpatie (LAVH) geïntroduceerd. In 1994 werd deze ingreep
voor het eerst in Nederland verricht, door professor Hans
Brölmann in het Sint-Joseph Ziekenhuis (thans Máxima Medisch Centrum) te Veldhoven. Zoals veel nieuwe technieken,
heeft de LAVH een aantal fases doorgemaakt. De operateur
heeft een leercurve doorlopen, en de techniek en de apparatuur zijn met de jaren sterk ontwikkeld.
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De meest voorkomende complicatie bij een LAVH is dat er toch een ‘gewone’ buikoperatie
(laparotomie) moet plaatsvinden. Dit is echter geen echte complicatie. Soms is het gewoon
te moeilijk om zorgvuldig te opereren met behulp van de laparoscopische methode. Dit is
vooral het geval bij ernstige verklevingen door endometriose of een eerdere buikoperatie.
Een ander operatierisico is ureter- of darmlaesie. Deze beschadigingen zijn meestal wel
goed laparoscopisch te behandelen. De voordelen van een LAVH ten opzichte van een abdominale uterus extirpatie moeten we vooral zoeken in de geringere morbiditeit. Deze is echter
niet zo gemakkelijk te meten maar blijkt uit minder pijnklachten na de operatie, minder per
operatief bloedverlies en het sneller oppakken van de dagelijkse werkzaamheden na de operatie. Verder is er een kortere opnameduur wat het kostenaspect wat kan drukken.

Zicht op het kleine bekken

Voorbereiding
Benodigdheden
In het Máxima Medisch Centrum worden
bij een laparoscopisch geassisteerde vaginale uterusextirpatie de volgende materialen gebruikt:
steriele jassen,
handschoenen,
laparoscopisch steensnedeafdekpakket,
gazen,
instrumentenzakjes,
klittenband,

inbreng set blaas catheter
camerahoes,
insufflatieslang (voor verwarmde lucht),
anticondens,
bupivacaïne 0,25% met 10 cc-spuit en naald,
10 mm-trocart re-usable,
3 x 5 mm-trocart disposable,
disposable spoel-zuigsysteem,
optiek 10 mm, 30 graden indien uterus erg
groot is,
optiek 5 mm, indien abdominale operatie in
voorgeschiedenis,
laparoscopische gynaecologische basisinstrumenten,
Wattiez-uterusmanipulator,
pelotte met antilekringen,
disposable bipolaire Gyrus-tang met bijbehorend snoer.

Ook worden de volgende apparaten gebruikt:
diathermieapparaat,
insufflator,
lichtbron, camera en drie monitoren,
Gyrus-apparaat,
infuuspaal met drukzak voor 3 literzak met drukkast.
UTERUSEXTIRPATIE ANNO 2011
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Positionering
De patiënt ligt in rugligging op een halflang korrelmatras. Op het korrelmatras komt een laken te liggen. De benen komen in de hydraulische beensteunen. Hierbij moet rekening worden gehouden met de positie van de benen
tijdens de operatie (Trendelenburg met de bovenbenen weer wat omlaag gekanteld). De benen moeten niet te veel in exorotatie liggen. Beide armen komen naast het lichaam op een gelkussentje om zenuwletsel te voorkomen,
en wel zo dat de operateur en de assistent direct naast de patiënt kunnen
staan. De diathermieplaat wordt op het bovenbeen geplakt. Het zitvlak van
de patiënt moet goed over de rand van de tafel liggen. Het korrelmatras
wordt rondom de patiënt gedrapeerd en de schouders komen vast tegen het
matras aan te liggen. Hierdoor wordt voorkomen dat de patiënt tijdens de
Trendelenburg naar boven schuift en de uterus niet meer goed vaginaal te manipuleren is.

Doornemen van het
ovarium

Opstelling apparatuur
Rechts en links van de patiënt komen monitoren te staan, zo ver mogelijk richting hoofdeinde, zodat de operateur recht vooruit kan kijken. De derde monitor komt boven het hoofdeinde van de patiënt. Deze is voor degene die tussen de benen van de patiënt plaatsneemt. De
zuil staat met insufflator richting voeteneinde. Hierop staan ook de lichtbron en de cameraunit. Het Gyrus-apparaat staat hiernaast. Aan de kant van de operateur komen twee halfhoge
voetenbankjes te staan. Daarop neemt de operateur plaats en komen de twee voetpedalen,
anders werkt zij continu boven haar macht en raken de schouders overbelast.
Desinfectie
Desinfecteren gebeurt met jodium tinctuur, vanaf de tepellijn tot aan de bovenbenen. Verder
wordt vaginaal met Betadine Jodium 10 % gedesinfecteerd. Onder het zitvlak wordt een steriel doekje geplaatst en over de benen worden steriele afdekhoezen geschoven. Het laparoscopisch afdeklaken wordt op de patiënt gelegd en uitgevouwen. Het wordt
goed aangedrukt, over de benen gedrapeerd en rondom de vagina vastgeplakt.

Doornemen ligamentum
latum

Operatieverloop
De blaaskatheter wordt ingebracht. Er wordt gezorgd dat deze goed afhangt,
zodat de blaas goed kan leeglopen tijdens de operatie. Alle snoeren, de insufflatieslang, de camera en het lichtsnoer worden aangesloten. De snoeren worden
vastgezet in het klittenband op het bovenbeen aan de kant van alle apparatuur.
De Veress-naald wordt getest op doorgankelijkheid. Ook de insufflator wordt
getest. De toegangspoorten voor de trocarts worden verdoofd met bupivacaïne
voordat de incisie wordt gezet. Hierbij worden de zenuwen verdoofd voordat ze
25 JAAR LVO-CONGRES
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Positie van de trocarts

UTERUSEXTIRPATIE ANNO 2011

worden doorgenomen, zodat de patiënt minder postoperatieve pijn ontwikkelt.
Onder in de navel wordt met mesje 11 een verticale incisie geplaatst. Er wordt een Veress-naald ingebracht en geïnsuffleerd tot een druk van 24 mmHg. Vervolgens wordt
een trocart 10 mm ingebracht. Daarna wordt de camera in deze poort ingebracht. Een
continue CO2-flow van 14 mmHg wordt ingesteld. De buik wordt geïnspecteerd.
Het licht op de kamer wordt gedimd. Wanneer alle voorwaarden voor het uitvoeren
van de uterusextirpatie aanwezig zijn, wordt de uterusmanipulator in de uterus ingebracht. Hiervoor wordt vaginaal een spreider ingebracht. De cervix wordt aangehaakt met een kogeltang. Daarna wordt de cervix opgerekt met dilatatoren tot ch 8.
Dan wordt de Wattiez-uterusmanipulator ingebracht. Met deze manipulator kunnen de uterus en zijn ligamenten goed op spanning worden gehouden in de buik
en kan de uterus luchtdicht worden afgesloten als hij uit de vagina wordt gesneden.
Er worden drie 5 mm-hunttrocarts ingebracht in de onderbuik: rechts, links en in het midden
10 cm onder de navel.
Beiderzijds worden de ligamenta rotunda doorgenomen, met in de ene hand de bipolaire Gyrus-tang en in de andere hand een darmklem of een paktang. De assistent bedient de camera
en assisteert de operateur. Ook voert hij/zij het deel van de operatie aan zijn/haar kant uit.
De ligamenten rondom de adnexa worden doorgenomen. Op indicatie worden de adnexa
mee verwijderd. De blaas wordt afgeschoven, van de uterus richting vagina. Het ligamentum
sacro uterina wordt doorgenomen. De arteria uterina wordt zijde voor zijde gecoaguleerd.
Daarna worden beide zijden doorgenomen. De structuren rondom de uterus richting cervix
worden vrijgemaakt. De uterusmanipulator heeft een huls die zichtbaar wordt in de vagina
als erop wordt gedrukt en wanneer hij wordt rondgedraaid. Op geleide hiervan is te zien hoever naar beneden toe moet worden vrijgemaakt. Wanneer de uterus ver genoeg vrij ligt, worden de luchtringen van de Wattiez-manipulator in de vagina ingebracht, zodat de lucht in de
buik tijdens het uitsnijden uit de vagina niet weglekt. Tijdens het uitsnijden wordt gebruikgemaakt van de huls in de vagina, die tegelijkertijd mee wordt rondgedraaid.
Wanneer de uterus helemaal losgesneden is, gaat de CO2-flow uit. De uterus wordt vaginaal
verwijderd. Hierna wordt een pelotte in de vagina ingebracht en wordt de CO2-flow weer aangesloten. De vaginatop wordt met enkele hechtingen gesloten. De stompen worden gecontroleerd op bloedingen. De pelotte gaat uit de vagina. Alle trocarts worden verwijderd en de
wondjes worden gesloten met Vicryl Rapide 3/0 of Steri-strips. Op de wondjes komen laparoscopische pleisters.
De patiënt wordt weer in horizontale positie en terug in bed gelegd.
De blaaskatheter blijft 24 uur zitten en wordt dan verwijderd. Indien er geen complicaties
zijn geweest en de patiënt geen pijn heeft, mag zij na twee dagen het ziekenhuis verlaten. Zij
krijgt instructies om het thuis vier tot zes weken rustig aan te doen. Na zes weken komt de
patiënt op controle op de poli.
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Dit artikel beschrijft een galblaasoperatie dertig jaar geleden. Men sprak
in die tijd nog niet van ‘open’ galblaas, de lapchol was immers nog niet
geïntroduceerd. In die tijd waren de artikelen vaak gebaseerd op afstudeerscripties zoals ook hier het geval is. In die tijd werd Operationeel nog
getypt en gestencild, voorbeelden staan in de kantlijnen van dit artikel.
M.C. de Baat, operatieassistent, St. Jozef Ziekenhuis, Gouda
Operationeel / 5e jaargang / 05 + 06-1981

Anamnese
Ongeveer tien dagen geleden kreeg patiënte, 36 jaar, een snel optredende, heftige, krampende pijn rechtsboven in de buik, die uitstraalde naar de rug en rechterschouder. Hierbij was zij zeer misselijk en had braakneigingen. Tevens kon zij niet stil blijven zitten of
liggen. Zij voelde een duidelijke drang tot bewegen.
De koliek ontstond na het eten van nogal vet voedsel. De huisarts werd direct geraadpleegd.
De streek onder de rechter ribbenboog was sterk drukpijnlijk. De huisarts diende haar
een ampul van 5 ml buscopan intraveneus toe en na enige tijd zwakte de pijn af. Ook
schreef hij nog buscopan in zetpilvorm voor, te gebruiken als de pijn weer mocht terugkeren. Buscopan is een spasmoliticum: het laat de krampende pijn verdwijnen.
Onderzoek en diagnose
De huisarts heeft het vermoeden dat de koliek veroorzaakt wordt door de aanwezigheid
van een of meerdere stenen in de galblaas of galwegen. Om zekerheid te krijgen laat de
huisarts een IVC maken (zie Röntgenologisch onderzoek van galblaas en galwegen).
De aanwezigheid van een niersteen wordt niet waarschijnlijk geacht, daar de pijn vanuit
de rechter bovenbuik naar de rug en rechterschouder uitstraalt en niet naar de lies, wat
het geval is bij een niersteen. Op het IVC is duidelijk een vrij grote steen te zien, die zich
in de galblaas bevindt. De huisarts stuurt de patiënt door naar de specialist met de nodige gegevens en de resultaten van het onderzoek. De specialist laat als routineonderzoek een buikoverzichtsfoto maken, waarop niets bijzonders is te zien, en hij laat bloedCHOLECYSTECTOMIE ANNO 1981

23

en urineonderzoek doen. De urine was goed en het bloed ook,
op de bloedbezinkingssnelheid der erytrocyten (BSE) na, die
iets verhoogd is. De specialist besluit tot cholecystectomie
(verwijderen van de galblaas), daar er verschillende gevaren
aan de aanwezigheid van een galblaassteen verbonden zijn.

Gevaren van een grote steen in de galblaas
Een grote steen in de galblaas kan door continue irritatie van
het slijmvlies de galblaaswand laten ontsteken. Er ontstaat
dan een chronische cholecystitis. (Cholecystitis = ontsteking
van de galblaas.) Wanneer de steen de galblaas geheel afsluit
dan kan dit een zeer lange periode van vage pijn in de rechter
bovenbuik tot gevolg hebben, gevolgd door een aanval van
acute cholecystitis, in feite een exacerbatie van een chronische cholecystitis. Wanneer de galblaas geheel is afgesloten
hoopt zich een grote hoeveelheid gallige vloeistof in de galblaas op. De daarin aanwezige bilirubine (= galkleurstof)
wordt meestal in het bloed heropgenomen, waardoor de gal
kleurloos wordt. Dit is de zgn. witte gal. De galblaas is strak
gespannen: er is sprake van een hydrops van de galblaas. Er
vindt nu gemakkelijk infectie plaats van de overmatig gevulde
galblaas. De galblaas kan dan gevuld raken met pus: er is
sprake van een galblaasempyeem. Het gevaar van perforatie is hierbij groot. Het gevaar
bij perforatie is het ontstaan van een algemene peritonitis (buikvliesontsteking) of een
galblaas-darmfistel of een galsteenileus. Een galblaassteen kan tevens aanleiding geven
tot het ontstaan van een galblaascarcinoom.
Fysiologie en anatomie van de galblaas en de galwegen
De galwegen bestaan uit zeer kleine galcapillairen, samenvloeiend tot de kleine galwegen, die zich verenigen tot de ductus hepaticus. De ductus hepaticus gaat over in de
ductus choledochus en mondt meestal gezamenlijk met de ductus pancreaticus bij de
papil van Vater uit in het duodenum. De papil van Vater kan worden afgesloten met een
sluitspiertje: de sphincter van Oddi. Bij de overgang van de ductus hepaticus in de ductus choledochus ontspringt de ductus cysticus, die naar de galblaas leidt. Het gehele
galafvoersysteem, dus zowel de galblaas als de bijbehorende buizen, bezit een wand,
die glad (onwillekeurig) spierweefsel bevat, met dien verstande dat de galblaas zeer veel
en de galbuizen weinig spierweefsel bevatten. Het bekledende slijmvlies (mucosa) bestaat uit cilindrisch epitheel, dat in de galblaas netvormige plooien bevat. Galblaas en
25 JAAR LVO-CONGRES
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galbuizen zijn aan de buitenzijde bekleed met peritoneum (sorosa). De galblaas heeft de functie van galopslagplaats. Bij aankomst van voedsel in het duodenum, en vooral van vet, trekt de galblaas zich samen
onder invloed van het cholecystokinine dat in de
wand van het duodenum wordt gevormd. Door deze
contractie wordt de in de galblaas ingedikte gal in het
duodenum uitgestort, waar de galzure zouten de vetvertering bevorderen. De indikking van de levergal is
een specifieke functie van de galblaas.
1) rechter leverkwab
2) linkerkwab
3) galblaas
4) arteria cystica
5) ductus hepaticus
6) ductus cysticus
7) arteria hepatica
8) ductus choledochus
9) vena porta

Röntgenologisch onderzoek van galblaas en galwegen
Dit onderzoek kan op twee manieren gebeuren. Bij beide onderzoekmethoden wordt
een jodiumhoudende contraststof toegediend om deze stof met de gal te doen uitscheiden, waardoor op de röntgenfoto de galblaas of galwegen zichtbaar worden. Bij de orale
cholecystografie kan alleen de galblaas zichtbaar worden gemaakt. Hiertoe krijgt de patient op de avond voordat de röntgenfoto wordt gemaakt enkele tabletten felombrine of
cholebrine. Soms worden deze tabletten gedurende twee dagen gegeven. Een enkele
maal treedt diarree op. Doordat de stof dan onvoldoende geresorbeerd wordt treedt
geen contrastvulling van de galblaas op. Wanneer geen diarree is opgetreden zal de galblaas, indien deze tot indikking in staat is en niet afgesloten, op de dag na het innemen
van de tabletten op de röntgenfoto zichtbaar worden. Indien nodig moet de patiënt van
tevoren worden gelaxeerd, omdat de lucht- en fecesvulling van de dikke darm storend
kan werken op de beoordeling van de foto.
Met deze röntgenologische methode kunnen ook de contractiemogelijkheden van de
galblaas worden nagegaan. Men geeft de patiënt een eidooier of een boterham met volvette kaas, waarna de galblaas zich samentrekt, hetgeen röntgenologisch aantoonbaar
is. Indien geen of onvoldoende vulling van de galblaas plaatsvindt en de galblaas niet of
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onvoldoende samentrekt, wijst dit op een onvoldoende functie of een afsluiting van de
galblaas. Bij voldoende vulling van de galblaas kunnen eventuele galstenen zichtbaar
worden gemaakt.
Deze zijn waar te nemen als uitsparingen in de contrastschaduw van de galblaas. Ook
kan biligrafine intraveneus worden gegeven: de intraveneuze cholangiografie (IVC). Ook
biligrafine wordt door de lever in de gal uitgescheiden, echter in een veel hogere concentratie, zodat hierbij ook de galwegen zichtbaar worden. De röntgenopnamen worden direct na het inspuiten van de biligrafine gemaakt. Op deze wijze zijn stenen in de galblaas en in de galwegen zichtbaar te maken als uitsparingen in de contrastschaduw. Bij
het ontbreken van de galblaas is dit de enige manier om de galwegen zichtbaar te maken. Bij jodiumovergevoeligheid, duidelijke icterus of ernstige leverfunctiestoornissen,
moet dit röntgenonderzoek achterwege blijven.

Cholelithiasis
Wanneer galstenen voorkomen in de galblaas, spreken wij van cholelithiasis; indien ze
ook of alleen in de galwegen voorkomen, spreken we van choledocholithiasis. De oorzaak van het ontstaan van galstenen is niet bekend. Sommigen menen dat een ontsteking het ontstaan van galstenen bevordert; anderen menen dat de ontsteking juist door
de galstenen is ontstaan.
Het is wel zeker dat familiaire factoren een rol spelen. De ziekte komt vooral bij vrouwen
voor: zwangerschap vormt, evenals vetzucht, een provocerende factor. De galsteen bestaat uit lipoïde stoffen, cholesterol, galzure zouten, bilirubine en calcium. Wanneer in
het bloed zeer veel cholesterol voorkomt, kunnen zelfs zuivere cholesterinestenen worden gevormd; bij een overmatige bilirubine-uitscheiding in de gal, zoals bij de hemolytische anemie, kunnen zuivere bilirubinestenen worden gevormd. De gewone galstenen
hebben echter altijd een gemengde samenstelling. Er treden alleen verschijnselen op als
de galstenen aanleiding geven tot ontsteking of wanneer kleinere stenen worden uitgedreven. Deze kunnen dan bekneld raken in de galblaashals of in de ductus cysticus en
aanleiding geven tot een galsteenkoliek met afgesloten galblaas, cholecystitis, pericholecystitis of zelfs empyeem. In dit geval zonder icterus (geelzucht), omdat de galpassage
naar de darm doorgaans niet is belemmerd. Ook kan een kleine steen beklemd geraken
in de ductus choledochus of ductus hepaticus, waarbij een typische galsteenkoliek met
icterus optreedt. Een galsteenkoliekaanval kenmerkt zich door plotseling optredende,
zeer heftige pijn; beginnend onder de rechter ribbenboog en verder naar de rug en het
rechter schouderblad trekkend; de pijn gaat gepaard met braken. Vaak heeft de patiënt
van tevoren vette spijzen genuttigd. De patiënt is onrustig, rolt door het bed van de pijn,
en vindt op geen enkele wijze een houding waarin hij betrekkelijk weinig pijn heeft. Vaak
treedt geelzucht op; we spreken dan van een stuwings- of afsluitingsicterus. De ontlas25 JAAR LVO-CONGRES
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ting is dan ontkleurd en ziet eruit als stopverf. De urine wordt door de koppeling met bilirubine donkerbruin gekleurd en lijkt op doorgekookte thee of donker bier. Dit soort icterus gaat vaak gepaard met jeuk over het gehele lichaam. Wanneer een ontsteking het
beeld compliceert, stijgt de lichaamstemperatuur. De behandeling bestaat vrijwel altijd
uit cholecystectomie. Bij de patiënt die hier wordt beschreven, is alleen sprake van een
steen in de galblaas, waardoor de lever niet gestuwd raakt en dus geen icterus ontstaat.
(NB Zie voor verduidelijking van het ontstaan van icterus tevens het volgende hoofdstuk, Bilirubine-urobilinestofwisseling.)

Bilirubine-urobilinestofwisseling
Onder normale omstandigheden wordt een belangrijk deel van het in het bloed circulerende bilirubine door de lever aan glucuronzuur gekoppeld en in de gal uitgescheiden.
Indien deze functie gestoord is zal de concentratie van het niet-gekoppeld bilirubine in
het bloed stijgen.
Wanneer echter de galafvloed uit de lever onvoldoende kan plaatsvinden, bijv. door een
steen in de ductus hepaticus of de ductus choledochus, wordt het gekoppelde bilirubine
weer in het bloed opgenomen en, aangezien het in water oplosbaar is geworden, met de
urine uitgescheiden. In dit geval spreken wij van bilirubinurie: de urine is als donker bier
gekleurd.
De aanwezigheid van bilirubine in het bloed kleurt alle weefsels geel, met name de huid
en het oogwit (selerae). De patiënt ziet kanariegeel. Het is mogelijk beide vormen van
bilirubine in het bloed te detecteren. Aan de hand daarvan kan men uitmaken of de icterus door stijging van dit bilirubinegehalte in het bloed berust op een functiestoornis van
de lever of op een afvloeistoornis van de gal. Urobiline ontstaat in de darmen als omzettingsproduct van bilirubine. Onder normale omstandigheden wordt urobiline grotendeels met de feces uitgescheiden en is dan medeverantwoordelijk voor de kleur van de
feces.
Preoperatieve zorg op de verpleegafdeling
De patiënt arriveert de dag voor de operatie ’s middags op de verpleegafdeling. Hier
wordt haar het een en ander verteld over het reilen en zeilen op de verpleegafdeling en
zij krijgt een kamer toegewezen. Zij wordt nuchter gehouden vanaf ruim twaalf uur voor
de operatie.
De operatie zal de volgende morgen om 8.30 u. plaatsvinden. Het operatieterrein wordt
geschoren: dit is van boven de tepels tot aan de symfyse. Tevens wordt zij gelaxeerd. Op
de operatiedag wordt zij ’s morgens voor de operatie goed gewassen. Nagellak, makeup e.d. worden verwijderd met het oog op de controle van de huidskleur en de nagels tijdens en na de operatie. Sieraden worden afgedaan. Het operatiebed wordt opgemaakt,
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d.w.z. schoon beddengoed, een bekkentje en een muts om het haar te bedekken. Aan
mevrouw wordt gevraagd om de blaas goed leeg te plassen. Zij krijgt operatiekleding
aan: deze bestaat uit een operatiehemd en sokken. Om 7.45 uur krijgt zij de premedicatie die de dag tevoren door de anesthesist is bepaald, nadat hij de patiënt bezocht had.
De premedicatie bestaat uit 50 mg pethidine en 0,5 mg atropine. Pethidine is een pijnstiller en werkt tevens sederend: de patiënt wordt rustig en slaperig. Atropine ondersteunt het hart en werkt slijmvliessecretieverminderend. De patiënt wordt om 8.15 uur
in haar bed naar de operatieafdeling gereden. Op het bed is ook haar status met inhoud
aanwezig.

Preoperatievevoorbereidingen op de operatieafdeling
Voorbereidingen van de anesthesieassistent
- het anesthesietoestel wordt gereedgemaakt en gecontroleerd.
Klaargelegd worden:
- tensieband.
- armsteun.
- zuigapparaat.
- band om de arm vast te maken op de steun.
- kapje nr. 3 met kniestukje.
- venflon (intraveneuze naald waarop een infuus kan worden aangesloten).
- infuus met infuussysteem; 500 ml infuusvloeistof bestaande uit een steriele en pyrogeenvrije oplossing van 0,45% NaCL en glucose 2,5%.
- gaasje met alcoholhibitane voor desinfectie van de arm vóór de venflon ingebracht
wordt.
- pleisters om het infuus te fixeren op de arm.
- laryngoscoop met lampje (laryngoscoop = instrument waarmee men de stemspleet
zichtbaar maakt, zodat de tube kan worden ingebracht).
- neussonde met een opvangzakje en pleisters voor fixatie van de sonde. Deze sonde
wordt via de neus tot in de maag gebracht. De sonde ontlast de maag van eventueel
aanwezige gassen en de maag kan ook via deze sonde worden leeggezogen. Door leegzuigen van de maag worden misselijkheid en braken voorkomen. De darmen liggen na
de operatie namelijk stil en de hierdoor in de maag blijvende gassen en maagsappen
veroorzaken een onaangenaam gevoel.
- Magill-tang, deze dient om de neussonde via de mond-keelholte in de slokdarm te
brengen
Taak omloop
De omloop is de schakel tussen het team dat steriel staat en de ‘onsteriele buitenwe25 JAAR LVO-CONGRES
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reld’. De omloop blijft constant in de operatiekamer om eventuele aanwijzingen van de
instrumenterende op te volgen. Deze aanwijzingen betreffen o. a. het aangeven van extra hechtmateriaal en gazen en het openmaken van andere instrumentenbladen wanneer niet alle benodigde instrumenten aanwezig zijn.
De andere taken van de omloop zijn:
- helpen met de patiënt op de operatietafel te leggen.
- openmaken van het linnenpakket en de instrumentenbladen.
- dichtknopen van de steriele jassen.
- aangeven van de benodigdheden voor de operatie.
- de patiënt op de diathermieplaat leggen.
- richten van de operatielamp.
- desinfecteren van het operatiegebied.
- het aansluiten van de diathermie en het zuigapparaat.
- het aanschuiven van de afvalbakken.
- het opruimen van de operatiekamer, zoals het verpakkingsmateriaal van de steriele
benodigdheden.
- het schoonmaken van de wastafels nadat de instrumenterende, de assistent en de
operateur zich gewassen hebben.
- briefjes voor de administratie invullen, waaronder de formulieren voor het pathologisch-anatomisch laboratorium.
- het verzorgen van het preparaat voor onderzoek door o.a. de patholoog-anatoom of
het bacteriologisch laboratorium.
- het helpen overtillen van de patiënt.
- na de operatie, het in orde brengen van de operatiekamer en het gereedzetten van de
benodigdheden voor de volgende operatie.

Taak instrumenterende
- De instrumenterende zorgt ervoor dat al het benodigde instrumentariurn, hechtmateriaal etc. onder handbereik is.
- De instrumenterende geeft de instrumenten aan en het instrumentarium dat terugkomt
legt hij of zij terug op de steriele tafels op een zodanige wijze dat alles als het ware blindelings kan worden gepakt. Alles heeft op de tafels zijn vaste plaats. Belangrijk is dat de
instrumenterende goed kijkt naar de operatie, zodat hij of zij van tevoren weet welke instrumenten gebruikt zullen gaan worden. Dit bevordert snel en efficiënt werken.
- De instrumenterende helpt bij het zichtbaar houden van het operatieterrein d.m.v. zuigen en deppen. Tevens haalt hij of zij klemmen af en voert de draad bij het leggen van
een doorlopende hechting.
- De instrumenterende let er goed op dat er geen gazen e.d. in de wond achterblijven.
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Na de operatie wordt het instrumentarium zo veel mogelijk geordend naar de sterilisatieafdeling gebracht.
- De instrumenterende helpt, indien daar tijd voor is, met het overtillen van de patiënt in
het bed en met het in orde brengen van de operatiekamer voor de volgende operatie.

Taak assistent
- De assistent houdt de wond open en zorgt ervoor dat het operatieterrein goed gepresenteerd wordt. Tevens haalt hij of zij klemmen af en knipt de draden.
- De assistent zorgt ook dat het zicht niet belemmerd wordt door bloed door te zuigen
en te deppen.
- Zeer belangrijk is, dat de assistent de operateur niet hindert.
- De assistent helpt zo nodig met verbinden van de wond na de operatie en hij of zij
helpt met het overtillen van de patiënt in het bed.
De ingreep
De jodium wordt met een depper van de huid geveegd. De operateur en de assistent
krijgen ieder een kompres dat zij langs de wondranden leggen. De incisie verloopt mediaan over de bovenbuik. Met de beide kompressen wordt de wond opengehouden en er
wordt tevens mee gedept. Bloedende vaatjes worden met een chirurgisch pincet gepakt
en gecoaguleerd door tegen het pincet de pin van het diathermiesnoer te houden en het
pedaal in te trappen. Huid en subcutis worden met het mes geopend. De linea alba
wordt diathermisch geopend. De linea alba vormt de verbinding tussen de linker en de
rechter rectusschede (= schede om de rechte buikspieren). Het peritoneum wordt eerst
ingeknipt en dan verder diathermisch geopend. Zodra het peritoneum open is, mogen
er geen deppers en losse gaasjes meer gebruikt worden, omdat het gevaar van zoekraken in de buik groot is. De wondranden worden nu afgedekt met twee met fysiologisch
zout bevochtigde kompressen, dit ter bescherming en ter voorkoming van uitdroging
van de wondranden. De buikspreider wordt nu in de wond geplaatst met de drie bladen
onder het peritoneum. De kompressen worden aan de bovenzijde van de incisie bij elkaar gehouden door een kleine doekklem. Alle korte instrumenten, nl. de twee korte chirurgische pincetten en de korte prepareerschaar, worden nu naar het bovenste deel van
de overzettafel verplaatst. Alle lange instrumenten, nl. de twee lange anatomische pincetten en de lange prepareerschaar, worden nu naar beneden verplaatst. Dit omdat nu
de buik open is alleen nog maar lang instrumentarium wordt gebruikt. De dunne darm,
maag en dikke darm worden weggetamponneerd met een kompres, zodat zij het zicht
niet belemmeren. De leverrand wordt beschermd met een kompres; dan wordt het leverspeculum ertegen geplaatst. De grote sliert wordt met een lang anatomisch pincet in
het foramen van Winslow geplaatst. Dit wordt gedaan ter voorkoming van opeenhoping
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van vocht aldaar, waardoor een ontsteking zou kunnen ontstaan. Aan de grote sliert
wordt een péan gezet om te zorgen dat de sliert niet zoek zal raken in de buik. De fundus van de galblaas wordt gepakt met een Mikulitz. Hier dwars onder wordt weer een
Mikulitz geplaatst en de eerste gaat eraf. De chirurg heeft de galblaas nu stevig vast, zodat daarmee gemanipuleerd kan worden. De verwijdering van de galblaas geschiedt retrograad, d.w.z. dat begonnen wordt met het vrijprepareren bij de mond van de galblaas
om dan verder naar distaal vrij te prepareren. Bij antegrade cholecystectomie begint
men bij de fundus, om dan verder naar de uitmonding van de galblaas vrij te prepareren. Nu wordt de arteria cystica opgezocht en vrijgeprepareerd met de prepareerschaar
en het anatomisch pincet. Op de arterie gaat een kleine galblaasklem en de arterie wordt
aan de distale zijde doorgeknipt. Dan wordt de ductus cysticus opgezocht en vrijgeprepareerd met schaar en pincet. Een grote galblaasklem gaat op de hals van de galblaas
en twee kleine galblaasklemmen gaan op de ductus cysticus. Tussen deze twee klemmen wordt de ductus cysticus doorgeknipt. Nu wordt eerst de galblaas van het leverbed
losgemaakt. Dit gebeurt met de schaar. De chirurg oefent met de andere hand tractie uit
op de galblaas door de Mikulitz en de grote galblaasklem klemvast te houden en deze
op spanning te houden. Hierdoor wordt het klievingsvlak duidelijker zichtbaar. Als de
galblaas bijna half los is van het leverbed wordt het leverbed gesloten met catgut 0 1,5 m
op een dunne ronde naald met een lange naaldvoerder. Het is een doorlopende hechting. Het uiteinde wordt geknoopt, de instrumenterende houdt het op spanning en de
chirurg knipt het af. Nu wordt begonnen met de doorlopende hechting. De instrumenterende of assistent voert de draad, d.w.z. de draad wordt vastgehouden en op spanning
gehouden na iedere steek. Dit zorgt ervoor dat de naad gelijkmatig en goed van spanning is. De naaldvoerder met naald en draad wordt even opzij gelegd en de galblaas
wordt van de rest van het leverbed losgeknipt. De galblaas is nu helemaal los en de chirurg voelt of de steen erin zit. Dit is inderdaad het geval. De galblaas wordt nu in een
kom gelegd, waar de omloop een steriele doek op heeft gelegd. De rest van het leverbed
wordt nu gesloten. Het leverbed wordt in etappes gesloten om de bloedingen direct te
kunnen stelpen. De chirurg kan nu ook direct na het sluiten van het laatste gedeelte van
het leverbed zien of de bloedingen gestopt zijn in het eerstgesloten deel. Wanneer de lever door blijft bloeden, dan kan men de bloeding trachten te stelpen door er een gaas tegen te drukken of door spongostan tegen de bloedende, lever te drukken en dit in de
buikholte achter te laten. Spongostan bevat een stof die de bloedstolling bevordert. De
bloedinkjes kunnen ook met de diathermie worden aangetipt en dichtgeschroeid. Nu
wordt de arteria cystica onderbonden met chroomcatgut 0,75 cm op een zweepje. De
assistent of instrumenterende haalt de kleine galblaasklem van de arterie af; de draad
wordt dan aangetrokken, geknoopt en afgeknipt. De ductus cysticus wordt nu vrijgeprepareerd tot op de ductus choledochus m.b.v. schaar en pincet. De ductus wordt dan net
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zo onderbonden als de arterie met chroomcatgut 0,75 cm. Het restje ductus cysticus is
nu verwijderd en de onderbinding ligt tegen de ductus choledochus aan. Het is nu niet
mogelijk dat de ductus cysticus als een soort kleine galblaas gaat functioneren. Nu volgt
de zgn. peritonisatie. Door het verwijderen van de galblaas is er een defect van het peritoneum ontstaan over het leverbed. Bij de peritonisatie wordt het peritoneum over het
leverbed gehecht met catgut 2-0,75 cm op een darmnaald met lange naaldvoerder. Het
zijn meestal twee of drie hechtingen die direct na het knopen worden afgeknipt. De gazen en de sliert worden verwijderd en de buik wordt nog geïnspecteerd. Het is mogelijk
dat er een drain wordt achtergelaten in het foramen van Winslow. Dit wordt gedaan
wanneer de operateur verwacht dat zich daar veel bloed en/of wondvocht zal gaan ophopen, wat een ontsteking zou kunnen veroorzaken. Om een drain te plaatsen wordt
met een schoon mes 24 een incisie in de huid gemaakt; een schone gebogen klem
wordt door de incisie tot in de buikholte gestoken en het uiteinde van de drain wordt
aan de klem naar buiten getrokken. Het andere, geperforeerde, uiteinde van de drain
wordt met een lang anatomisch pincet op de goede plaats gebracht. De buikspreider
wordt verwijderd en de korte en lange instrumenten wisselen weer van plaats op de
overzettafel. Twee péans worden op het peritoneum gezet. De slof wordt onder het peritoneum gelegd ter bescherming van de darmen bij het sluiten van het peritoneum. Het
peritoneum wordt gesloten met catgut 2 1,5 m op een dunne ronde naald met korte
naaldvoerder en een kort chirurgisch pincet. Het uiteinde wordt geknoopt, de instrumenterende houdt het uiteinde strak en de draad wordt op ± 1 cm lengte afgeknipt. Het
is een doorlopende hechting. De assistent voert de draad. Vervolgens wordt de linea
alba gesloten met certilen 2-0 50 cm op een dunne, scherpe naald. Het zijn ongeveer
vijftien hechtingen die worden geknoopt; wanneer alle hechtingen zijn gelegd, worden
ze allemaal afgeknipt. De subcutis wordt gesloten met catgut 2-0 50 cm. Het zijn ongeveer vijf geknoopte hechtingen. De huid wordt gesloten met certilen 2-0 50 cm op een
huidnaald. De huidhechtingen worden op een zodanige wijze gelegd, dat er nog een of
meerdere agraven tussen geplaatst kunnen worden. Wanneer een drain is geplaatst
wordt deze aan de huid vastgezet met een hechting certilen 2-0 50 cm. De wond wordt
gejodeerd door de instrumenterende en door de omloop gesprayed met verbandspray.
De instrumenterende plakt op de wond een grote hansapor en op de eventuele drain
een ingeknipt gaasje. Er wordt dan een opvangzakje aan de drain bevestigd.

Postoperatieve handelingen op de operatieafdeling
Uitleiding narcose
Wanneer de laatste hechtingen in de subcutis worden gelegd, krijgt de patiënt 1 mg atropine i.v. De polsslagfrequentie zal dan hoger worden. Vervolgens wordt dan 2,5 mg neostigmine i.v. toegediend. De atropine, die een hartslagfrequentiestijging geeft, wordt
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toegediend omdat de neostigmine een hartslagfrequentiedaling geeft. Dit compenseert
elkaar dan min of meer. De neostigmine maakt de pavulon onwerkzaam, zodat de patient weer zelf zal gaan ademen. De N2O-toevoer wordt gestaakt en er wordt meer O2
toegediend. Als de patiënt zelf weer ademt wordt zij geëxtubeerd. De anesthesieassistent houdt dan een zuiger bij de hand om het slijm uit de mond te kunnen zuigen. Dit
zou anders ingeademd kunnen worden. Zo nodig wordt er nog extra O2 toegediend met
het kapje. Als de ademhaling en tensie goed zijn, wordt mevrouw overgetild op haar eigen bed. Dan wordt zij door de anesthesieassistent overgebracht naar de recovery
room. Er wordt op gelet dat zij goed blijft ademen.

Instrumenterende en omloop
De instrumenterende brengt de instrumenten zo veel mogelijk geordend naar de sterilisatieruimte. Hier worden de instrumenten huishoudelijk schoongemaakt, ingepakt en
gesteriliseerd door ander personeel. De omloop brengt de operatiekamer weer in orde
voor de volgende operatie. De instrumenterende helpt hierbij en begint bijtijds met wassen voor de volgende operatie. Indien de instrumenterende de handschoenen heeft aangehouden na de operatie, kan worden volstaan met drie minuten handen en onderarmen wassen zonder borstel.
Recovery room
Direct na de operatie wordt de patiënt naar de recovery room gebracht. Hier wordt zij
constant goed onder controle gehouden. De recoveryverpleegkundige let goed op de
huidskleur en de kleur van de nagels van de patiënt. Dit kan nl. aanwijzingen geven over
zuurstoftekort (blauwe lippen, blauwe nagels) en bloedverlies (bleke, grauwe gelaatskleur; klamme huid).
Op de ademhaling wordt ook goed gelet. Belangrijk is dat de patiënt goed blijft ademen
en dat de ademweg vrij is. Desnoods wordt de patiënt in stabiele zijligging gelegd. Als
de patiënt last heeft van slijm in de keel, dan wordt dit met een zuigapparaat weggezogen. Als de patiënt niet voldoende ademt, dan wordt zuurstof toegediend met een kapje
of met een zuurstofslangetje nasaal. Wanneer de tong achter in de keel zakt, kan een
mayo tube in de mond worden geplaatst. De onderkaak naar voren brengen heeft hetzelfde effect. Er wordt goed op gelet dat de wond niet doorbloedt. Polsslagfrequentie en
bloeddruk worden ieder kwartier gemeten en op de anesthesielijst ingevuld. Het infuus
moet goed blijven lopen. Indien er iets onverhoopt niet in orde mocht zijn, wordt direct
de hulp van de anesthesist ingeroepen. Als mevrouw wakker is en alles is in orde, dan
gaat zij terug naar de afdeling. Instructies betreffende infuusschema en pijnstilling
staan op de anesthesielijst vermeld die ook mee naar de afdeling gaat.
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Postoperatieve zorg op de verpleegafdeling
Op de verpleegafdeling krijgt de patiënt haar eigen pyjama weer aan en pols en bloeddruk worden tot enkele uren na de operatie nog ieder uur gemeten. De eerste 24 uur
krijgt zij alleen wat water te drinken. ’s Avonds moet zij weer voor het eerst na de operatie urineren. De eerste dag na de operatie krijgt zij een streng vloeibaar dieet. Tijdens
het opmaken van haar bed wordt zij op een stoel naast haar bed geholpen, hetgeen haar
zeer veel moeite kost. Deze vroege mobilisatie is zeer belangrijk, daar het de bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering, spier- en gewrichtsfuncties bevordert. De tweede en
derde dag na de operatie krijgt zij een vloeibaar dieet. Zij heeft dan nog geen ontlasting
gehad en krijgt daarom een dulcolax zetpil om de darmen weer op gang te helpen komen. Ze krijgt nu inderdaad ontlasting en gaat over op een vetarm dieet. De neussonde
wordt nu ook verwijderd, omdat de darmen immers weer werken en de maaginhoud
niet meer behoeft te worden afgezogen. Iedere dag blijft ze wat langer op. Alles verloopt
voorspoedig en na veertien dagen verblijf in het ziekenhuis gaat mevrouw weer naar
huis. Aan haarzelf wordt overgelaten wanneer ze zich in staat zal voelen om een normaal dieet te volgen.
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LAPAROSCOPISCHE CHOLECYSTECTOMIE:
ANNO

2011
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De laparoscopische benadering is de gouden standaard voor de cholecystectomie. Hoe is deze techniek in ons land geïntroduceerd en hoe wordt de
operatie precies uitgevoerd?

Tekst: Dr. W.F.M. van Erp, chirurg, voorheen Diaconessenhuis/Máxima Medisch Centrum te
Eindhoven/Veldhoven, nu Heelkunde Instituut Nederland.

Figuur 1 De eerste laparoscopische cholecystectomie
in Nederland.

In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw voltrok zich een ware revolutie in de
heelkunde. Door de technische vooruitgang (minicamera, gecontroleerde insufflatie van
CO2-gas, et cetera) werd het mogelijk om veilig in lichaamsholten te kijken en te handelen. Op 30 mei 1980 voerde prof. Kurt Semm1, een gynaecoloog uit het Duitse Kiel, de eerste laparoscopische appendectomie uit. Prof. Erich Mühe uit Böblingen, ook in
Duitsland, raakte hierdoor zodanig geïnspireerd dat hij
een ‘galloscoop’ ontwikkelde. Op 12 september 1985 verrichtte hij de eerste laparoscopische cholecystectomie.2
Later modificeerde hij de methode en opereerde hij via
trocarts. Mühe presenteerde zijn resultaten (97 laparoscopische cholecystectomieën) in april 1986 op een congres van de Duitse vereniging voor heelkunde, maar zijn
ideeën werden verworpen. Enige jaren later, toen ook anderen deze techniek uitvoerden en hierover publiceerden,
werd hij gerehabiliteerd.
Op 17 maart 1987 voerde Philippe Mouret in Lyon een laparoscopische cholecystectomie uit. Jarenlang werd hij
als de grondlegger hiervan beschouwd. Hij publiceerde
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niet, maar Francois Dubois in Parijs hoorde van deze ingreep. Dubois en
Jacques Perissat uit Bordeaux ontwikkelden de laparoscopische cholecystectomie vervolgens verder en publiceerden goede resultaten. Het zou in dit
bestek te ver voeren om iedereen te noemen die in eigen land de methode
introduceerde.

Eerste Nederlandse ingreep
In Frankrijk was er iemand die de galblaas door een opening van 1 centimeter
verwijderde, hoorde ik van collega IJzerman, gynaecoloog in het Diaconessenhuis te Eindhoven. Het bleek Mouret te zijn. Ik belde hem met de vraag of ik
zijn magic mocht zien, want een galblaas meet toch 3 bij 8 cm. Op 25 oktober
1989 toog ik na het spreekuur naar Lyon. De volgende ochtend zag ik in de Clinique de la Sauvegarde een laparoscopische cholecystectomie.
Mijn eerste gedachte was: dat kan ik ook. Tijdens de terugreis had ik acht uur
de tijd om na te denken over de organisatie van de uitvoering van deze methode. Welke apparatuur hadden wij? Er was een laparoscopische toren in gebruik
door de gynaecologen. Ik had echter andere instrumenten nodig. In die periode reisde Jan van Beurden van de firma Storz met de enige instrumentenset
voor een laparoscopische cholecystectomie door de Benelux. Hij had al afspraken met chirurgen in België en op 14 februari 1990 kwam hij naar het Diaconessenhuis.
Samen met collega IJzerman – die ervaring had met laparoscopie, vooral laparoscopische sterilisatie – begonnen wij aan de ingreep (figuur 1). De trocarts
hadden een onbeschermde punt, wat mijn vertrouwen in een goede afloop
niet bevorderde. Toch ging de operatie vlot, tot de ductus cysticus zou worden
geclipt. De cliptang weigerde. Het was de enige cliptang die we ter beschikking
hadden. Uiteindelijk moesten wij besluiten tot conversie. De les die hieruit kon worden
getrokken, is dat we zeer afhankelijk zijn van de kwaliteit van instrumenten en apparatuur.
Twee maanden later voerde Jack Jakimowicz in het Catharina-ziekenhuis te Eindhoven
een geslaagde laparoscopische cholecystectomie uit.

Figuur 2 De ‘toren’ uit 1990.

Felle reacties
Ik realiseerde mij dat we aan de dageraad van een totaal nieuwe wijze van opereren
stonden. Tijdens de vergadering van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde op 22
september 1990 presenteerde ik mede namens collega Bruijninckx van het Sint-Joseph
Ziekenhuis, toen nog te Eindhoven, de resultaten van onze eerste 45 laparoscopische
cholecystectomieën.3 Deze presentatie riep veel reacties op. Het woord ‘charlatan’ viel
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Boven: Figuur 3 Vrijprepareren en clippen van de ductus
cysticus en de arteria cystica.
Rechtsboven: Figuur 4 Diathermisch vrijprepareren van
de galblaas uit het galblaasbed van de lever.

en sommige collegae vonden dat chirurgen die zo
werkten beter het vak konden verlaten. Er kwam
echter bijval van een aantal jonge chirurgen die erg
enthousiast waren, weinig
problemen hadden met
de oog-handcoördinatie
en berichtten van hun
goede resultaten. Zo werd
de discussie toch nog in
goede banen geleid. De
voorzitter merkte op dat
de leden gaarne op de
hoogte werden gehouden
van de voortgang.
Een aantal operatieassistenten was aanvankelijk niet echt enthousiast over laparoscopische ingrepen. Zij vonden
dat hun activiteiten sterk werden gereduceerd. Wel was het beloop van de ingreep op de
monitor beter te volgen dan bij een laparotomische cholecystectomie.

Indicaties en voorbereiding
De indicaties en contra-indicaties voor de ingrepen zijn hetzelfde. Daarbij komen contra-indicaties die samenhangen met de laparoscopie, zoals verhoogde bloedingsneiging, onoverzichtelijke anatomie en relatieve contra-indicaties als adhesies en uitgezette
darmen.
Voor de operatieassistenten zijn de voorbereidingen van de ingreep anders: ze moeten
de apparatuur van de ‘toren’ (figuur 2) aansluiten en controleren. Dat wil zeggen: ze
moeten zorg dragen voor de werking van de insufflator, lichtbron, monitor, coagulator,
spoel- en zuigapparatuur en het instrumentennet.
Operatie
Met een Veress-naald wordt de buikholte gevuld met CO2-gas tot een druk is bereikt van
12 mmHg. Onder de navel wordt een sneetje gemaakt van 10 mm, waardoor een 10
mm-trocart wordt ingebracht. Dit is de zogeheten gesloten benadering. Bij de open benadering wordt een 10 mm-Hasson-trocart in een incisie door alle lagen heen ingebracht. Een tweede 10 mm-trocart links boven de navel of in de mediaanlijn en een der-
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Figuur 5 Verwijderen van de
galblaas na het afzuigen van
de gal en het verpulveren van
de concrementen.

Foto: Hennie Mulder

de 5 mm-trocart worden rechts onder de ribbenboog ingebracht. Soms
is een vierde 5 mm-trocart nodig om de lever opzij te houden, onder de
ribbenboog rechts.
De galblaas wordt aangehaald met een tang en de hilus wordt vrijgeprepareerd. Eventueel wordt eerst aan de galblaas verkleefd omentum
losgemaakt. De arteria cystica en ductus cysticus worden geïdentificeerd en vrijgemaakt. Gelet wordt op de overgang in de ductus choledochus en eventueel in de arteria hepatica. De sulcus van Rouvière
wordt opgezocht en er wordt gekeken of er nog andere buisvormige
structuren zijn tussen galblaas en lever (critical view of safety4). Als er
zekerheid is over de anatomie, worden de arteria cystica en ductus
cysticus geclipt: één clip distaal en twee clips proximaal. Daarna worden de structuren doorgenomen (figuur 3). De cysticusstomp wordt
beschouwd. Er mag één lumen zijn. Als er twee lumina zijn, is de ductus cysticus te ver opgetrokken en is de ductus choledochus doorgenomen.
Vervolgens wordt de galblaas diathermisch losgeprepareerd van het
galblaasbed van de lever (figuur 4). De galblaas wordt via een trocartopening in de buikwand getrokken. Het gedeelte dat buiten is, wordt
geopend, de gal wordt afgezogen en de concrementen worden met een klem verwijderd
of verpulverd tot de galblaas als een velletje door de opening van 10 mm kan worden getrokken (figuur 5). Indien er kans is op ruptuur van de galblaas, is het aan te bevelen om
hem in een Endobag (plastic zakje) naar buiten te brengen. Vervolgens wordt het wondgebied in het galblaasbed van de
lever nogmaals geïnspecteerd
op bloedingen of gallekkage
(aberrant galgangetje van
Luschka). Het gas en de instrumenten worden verwijderd en
de trocartopeningen worden
gesloten.
Bij onoverzichtelijke anatomie
of infiltratieve veranderingen in
de hilus wordt de laparoscopische procedure gestaakt en
wordt overgegaan tot conversie
naar een laparotomie. Een conversie is geen complicatie, maar
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Grote foto boven:
galblaas met adhesies
Rechtsboven:
1: clippen ductus
choledochus
2: galblaas uit
galblaasbed halen met
clips op ductusstomp
3: presenteren driehoek
van calot
4: clippen ductus
choledochus

"

#

!

$

een wijs besluit.
Indien er bij de inspectie van de buikholte een infiltraat is van de galblaas, dan wordt de
procedure beëindigd. Dat geldt ook voor de open benadering. In dat geval moet minimaal zes weken worden gewacht, tot het infiltraat is verdwenen.
De patiënt is aanmerkelijk minder ziek na een laparoscopische benadering dan na een
open operatie. Het is gebleken dat de patiënt met name ziek wordt van trauma van de
buikwand. Intussen is de laparoscopische benadering de gouden standaard geworden
voor de cholecystectomie.
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ERRATUM
Tot onze spijt is op pagina 39 van dit boekje een storende fout
geslopen. De bijschriften bij de foto’s zijn onjuist. De correcte
tekst luidt als volgt:

1: Clippen ductus cysticus.
2: Galblaas losmaken uit galblaasbed van de lever met clips op
de cysticusstomp.
3: Presenteren driehoek van Calot.
4: Clippen ductus cysticus
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In 1746 voerde Jaques Daviel (1696-1762) zonder enige vorm van verdoving de eerste extracapsulaire lensextractie uit. Het duurde nog 138 jaar
(1884) tot Carl Koller de verdovende werking van cocaïne op het oog ontdekte. Wilhelm Ernst von Graefe voerde de transcorneale incisie in met
het door hem ontworpen mesje.
Tekst: J.J. Groot
Operationeel / 20e jaargang / 03-1996

De extractie van de lens met medeneming van zijn kapsel stamt mogelijk uit 1707. In dat
jaar beschrijft Méry, een bekend wondarts verbonden aan het Hotel Dieu te Parijs, een
door Petit verrichte operatie, waarbij een troebele lens werd verwijderd uit de voorste
oogkamer via een snede in de cornea. Het ging hier om een lens, die na aanvankelijk gereclineerd* te zijn, weer was teruggekeerd in de voorste oogkamer (fig. 1).

Figuur I
Reclinatie van de troebele
lens.

Als vader van de intracapsulaire lensextractie wordt over het algemeen Richter genoemd
(1742-1812). Hij was de eerste hoogleraar in de oogheelkunde te Göttingen. Pellier de
Quensy jr. haalt een mémoire van Daviel jr, aan, waarin deze beschrijft hoe reeds zijn vader Jaques Daviel in 1751 een lens in het kapsel met een pincet extraheerde. Eén vorm
van intracapsulaire lensextractie wil ik de lezer niet onthouden, namelijk die van Beer
(1801). Deze hoogleraar te Göttingen beschrijft een eigen methode waarbij een ‘kurketrekker’ in het midden van de lens wordt geboord, waarna deze door wrikkende bewegingen geluxeerd wordt. In de achttiende eeuw ontdekte Daviel dat het beter was de lens
vla een incisie in de cornea te verwijderen. De methode van Daviel is de basis geworden
voor de ontwikkeling van de staaroperatie vanaf het midden van de negentiende eeuw.
* Reclinatio cataracte (Von Willburg, 1785): het met een staarnaald achterover drukken
van de troebele lens in het corpus vitreum.

De eerste staaroperaties
Vanaf het stadium waarin verspreide troebelingen zichtbaar
werden, werd gewacht met actief ingrijpen totdat de lens geheel wit was geworden (cataracta matura).
In dit stadium werd een lang, smal mesje type Graefe temporaal boven in horizontale richting in de limbus gestoken en
door de voorste oogkamer gevoerd. De punt ervan werd juist
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voor de kamerhoek weer naar buiten gestoken (fig. 2), in dezelfde beweging sneed men
dan de cornea los, gewoonlijk met een smalle lap conjunctiva eraan (fig. 2). De snede
besloeg ongeveer een derde deel van de cornea-omtrek. Vervolgens werd aan de bovenzijde een smalle reep irisweefsel vanaf de pupilrand tot de wortel afgeknipt (totale indectomie).
Dan werd het lenskapsel met een discissiemesje of -naald geopend, waarna de inhoud
van het lenskapsel door voorzichtige druk op 6 uur naar buiten gebracht werd. In geval
van een ‘rijpe’ cataract bleef alleen het lenskapsel over. De wond werd aanvankelijk niet
gehecht omdat daarvoor nog geen bruikbaar hechtmateriaal voorhanden was. De conjunctivalap werd teruggelegd over de sclera. Om iedere drukverhoging in het oog te
voorkomen moesten de patiënten bewegingloos in bed liggen, waarbij doorgaans beide
ogen waren afgedekt. Het dieet was in eerste instantie vloeibaar en later pureeachtig.
Complicaties zoals irisprolaps, decubitis, trombose in de beenvaten, embolie en pneumonie als gevolg van de langdurige immobilisatie, kwamen voor. Wanneer de extracapsulaire extractie werd verricht voordat de cataract volkomen rijp was, bleven niet zelden
resten van de lensmassa in het kapsel achter,
Het gezichtsvermogen na de operatie viel dan tegen. Door middel van discisie van de
achtergebleven lensresten (secundaire cataract) werd ten slotte een opening gevormd,
waardoor het licht weer ongehinderd kon invallen. De intracapsulaire lensextractie is
echter geruime tijd de methode van voorkeur geweest en de uitbreiding van methodieken was daar dan ook op gericht. Toepassing van alfa-chymotrypsine voor enzymatische
zonulolysis en de cryo-extractie maakten dat staar te allen tijde operatief behandeld kon
worden. De enzyrnatische zonulolysis heeft altijd tegenstanders gehad die de verhoogde
kans op postoperatieve drukverhoging te groot vonden. Uit elektronenmicroscopisch
onderzoek bleken zich veel zonularesten op te hopen in het trabekelsysteem, waardoor
de afvloeiing van kamerwater bemoeilijkt werd. Ook de hyperemie rond de cornea-incisie bleef langer bestaan na het gebruik van alfa-chymotrypsine. De intracapsulaire extractie had ook zijn eigen problemen, zoals het prolarberen van glasvocht in de wond.
De prolaps kon aanleiding geven tot prikkeling van de iris en niet zelden verminderde
ook de gezichtsscherpte ten gevolge van oedeem, en vervolgens ontstond vaak degeneratie van het netvlies in plaats van de gele vlek. De glasvochtprolaps bleek later ook te
predisponeren tot het ontstaan van een netvliesloslating.

Figuur 2 Extractie ab interno.
Transcorneale incisie met het
mes van Ernst von Graefe.

Nieuwe technieken
De implantatie van kunstlenzen heeft de intracapsulaire techniek naar de achtergrond
gedrongen, en daarmee kwam de extracapsulaire extractie weer in de belangstelling.
Het principe van de operatie bleef hetzelfde, het tijdstip van uitvoering wijzigde. Men
wachtte niet tot de cataract rijp was. Achterblijvend lensmateriaal werd tijdens de opera25 JAAR LVO-CONGRES
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Figuur 3 Via een kleine incisie
wordt, na het openen van het
voorste kapsel, de faco-emusificatiesonde binnen het
kapsel gebracht.

tie mechanisch door spoelen verwijderd (irrigatie-aspiratietechniek). Ook het achterste kapsel werd ontdaan van lensresten. Een voordeel van deze techniek was dat er geen
iridectomie behoefde te worden verricht terwijl het glasvocht
min of meer zijn oorspronkelijke positie bleef innemen. Ook
werd door het continu spoelen de intraoculaire druk beter op
peil gehouden. Door het achterblijven van het achterste kapsel en de daaraan gehechte zonulavezels wordt de structuur
in de voorste oogkamer beter intact gehouden. Blokkade van
de pupil door opdringend glasvocht met secundair glaucoom
en een ondiepe voorste oogkamer met vernauwing van de kamerhoek komen als complicatie na een extracapsulaire techniek zelden voor. Met de hernieuwde belangstelling voor de extracapsulaire extractie
dienden zich nieuwe vernuftige instrumenten en technieken aan. Zo ontwikkelde Kelman in de jaren zeventig van de afgelopen eeuw de faco-emulsieficator, een toestel dat
ultrageluidstrillingen uitzendt en tegelijkertijd kan spoelen en zuigen. Het instrument
vereist slechts een initiële opening van 3 mmo. De trillingen verbrokkelen de lenssubstantie, die vervolgens wordt afgezogen. Het geaspireerde volume wordt gelijktijdig geinfundeerd. Tevens dient de infusievloeistof als koelmiddel voor de tip van de faco, de
vibrator produceert namelijk warmte (fig. 3).
De faco-emulsieficatie zorgde ook voor de ontwikkeling van de kleine-incisietechniek, en
deze blijkt diverse voordelen te hebben boven de conventionele grotere incisie. Aan de
faco-emulsieficatietechniek zitten ook nadelen. De apparatuur is duur, niet zonder risico
en niet eenvoudig onder de knie te krijgen. Een andere keuzemogelijkheid voor de facotechniek is de manuele faco-fragmentatie. Hierbij wordt de lenskern manueel gefragmenteerd en vervolgens door een opening van 5 à 6 mm geëxtraheerd. Op het tweede
Europese Symposium te Zürich (1994) werd uitvoerig ingegaan op deze techniek door
sprekers als Kansas, Bucher en Assia. De kleine-incisietechniek heeft, zoals eerder opgemerkt, bepaalde voordelen boven de conventionele, grotere toegang:
- de mate van postoperatief stigmatisme is na een kleine incisie geringer en maakt het
aanmeten van de definitieve bril korter na de operatie mogelijk;
- de wondresistentie is optimaal en postoperatieve infecten komen minder frequent
voor;
- bij een ruptuur van het achterste kapsel, is het risico op irisprolaps en ook het verlies
van glasvocht verminderd.
Naarmate de incisie groter wordt, neemt het astigmatisme toe. Het zich niet vormen
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van een puntvormige afbeelding door de onregelmatige
kromming van de cornea is zeer hinderlijk voor de patiënt.
Het netvliesbeeld wordt niet alleen onscherp maar ook uit
elkaar getrokken – een soort lachspiegeleffect.
Postoperatief zal er dan ook altijd een objectieve bepaling
van het cornea-astigmatisme plaatsvinden (de bepaling
wordt uitgevoerd met het toestel van Javel). Het wijken van
de wondranden door de weefselelasticiteit en het aantal
hechtingen dat gebruikt wordt, kan dit lachspiegelbeeld verklaren. Door de incisie kleiner te maken is het mogelijk om ook de wondconstructie te
variëren. De opbouw van de incisie blijkt namelijk ook van invloed te zijn op de verandering van het astigmatisme. Koch ontwierp daarvoor de zogenaamde ‘incisional funnel’
(fig. 4), die zo genoemd wordt omdat hij gelijkenis vertoont met een trechter. Deze
wondconstructie gaat uit van de betrekking tussen incisielengte en de mate van astigmatisme die daardoor ontstaat.
Incisies geplaatst binnen deze trechter hebben, ongeacht hun lengte, een gelijke mate
van stabiliteit. Hoe stabieler de wond, hoe geringer de kans op astigmatisme. De stabiliteit van de wond hangt af van de mate van wegzakken van de wondranden ten opzichte
van elkaar. Dit zogenaamde wijken van de wond is het gevolg van de natuurlijke elasticiteit van de sclera en ook van het coaguleren van de sclera (coagulatiekrimp). De kans op
instabiele wondranden wordt volgens de trechtertheorie kleiner naarmate de incisie-uiteinden meer gebogen van de cornea vandaan lopen (fig. 5).

Figuur 4 Incisional funnel
van Koch.

Sclerale incisie
De sclerale incisie heeft voordelen boven de corneale en de limbusincisie. Daar deze incisie verder van de gezichtsas ligt zal het astigmatisme minder groot zijn. Om in de
voorste oogkamer te komen moet een opening onder de sclera gevormd worden, de
scleratunnel of -pocket. Het grotere wondoppervlak dat hierdoor ontstaat verhoogt de
stabiliteit van de wondconstructie waardoor de stevigheid toeneemt.
Sclerale tunnel in twee of drie stappen
Om de voorste oogkamer te bereiken zijn twee incisies nodig, de externe en de interne
incisie. De externe snede in de sclera en de tunnel of pocket naar de voorste oogkamer,
de interne incisie is de klapdeur die toegang geeft tot de voorste oogkamer. De incisie
begint met een snede loodrecht op de sclera (fig. 6A). Dit lapje is de klapdeur of klep die
de incisie sluit. Deze incisie is door de klepfunctie zelfsluitend en wordt dan ook niet gehecht. Wel wordt vóór het terugschuiven van de conjunctiva de waterdichtheid of klepresistentie getest. Dit kan gebeuren door middel van een peroperatief voorste-oog25 JAAR LVO-CONGRES

Figuur 5 Volgens de trechtertheorie van Koch wordt de
wond stabieler naarmate de
uiteinden van de incisie
gebogen van de cornea weglopen.
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Boven: Figuur 6A Initiële incisie loodrecht op de sclera. Vervolgens wordt een sclerale
tunnel gevormd (fig. 6B).
Rechtsboven: Figuur 6B
Vorming van de sclerale tunnel naar de voorste oogkamer.
Voordat de voorste oogkamer
wordt bereikt, neemt het mes
een klein lapje corneaweefsel
op (fig. 6C).

Figuur 6C Vorming van de
klep aan het eind van de tunnel.

kamerinfuus, waarvan de flow wordt bepaald door de canulediameter terwijl de druk
afhankelijk is van de hoogte van de infuusfles. Er zijn verschillende manuele faco-fragmentatietechnieken; één ervan zal besproken worden.

Operatietechniek
De m. rectus superior wordt geteugeld. De teugeldraad wordt onder tractie gehouden
door er een buldog type Dieffenbach of Dewecker aan te hangen. Een blefarostaat type
Barraquer, die tevens de beide drains onder de oogleden fixeert, wordt geplaatst. De
drains hangen naar temporaal af in een waterdicht zakje. Dan het openen van de conjunctiva en het afprepareren van de sclera. Coagulatie wordt zo spaarzaam mogelijk gebruikt. De coagulatie is bipolair, met een vermogen van 2 watt en onder koeling. De incisie in de sclera ligt naar temporaal en wordt loodrecht op de sclera uitgevoerd
(fig. 6A). De incisie-uiteinden zijn licht naar craniaal afgebogen. In de tweede fase
wordt in het midden van de incisie een 2 mm brede toegang tot de voorste oogkamer gemaakt (fig. 6B). Er wordt geen corneaklep gevormd (fig. 6C). De incisie in
het voorste lenskapsel wordt uitgevoerd met een op dit moment voorgevormde
injectienaald (27 gauge) die op een met balanced solution gevulde 2 ml-spuit is
geplaatst. Er wordt een boogvormige kapselincisie gemaakt (fig. 7).
Met een 2 ml-spuit gevuld met balanced solution wordt met een gehoekte canule
een groefje in de lensschors ‘gegraven’. In dit groefje wordt geïrrigeerd tot op het moment dat er ringstructuren zichtbaar worden. Dan wordt de initiële opening in de sclera
in twee richtingen vergroot met de castroviejo-scharen. De incisielengte is nu ongeveer
6 mm. De irrigatie-lenslus of vectis wordt irrigerend tussen het achterste kapsel en de
lenskern geschoven. Door gelijktijdige druk op 6 uur op de sclera uit te oefenen wordt
de lenskern gepresenteerd. Door irrigatie wordt de lenskern op de vectis naar buiten gedreven – daarbij wordt de wondrand met het kolibripincet van Barraquer iets opgetild
om de geladen vectis door te laten (fig. 8-9).
Vervolgens wordt de epi- of perinucleus met een kleiner kaliber irrigatienaald losgewoeld en door irrigatie uitgespoeld. Daarbij is enige druk op de craniale wondrand soms
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Figuur 7 Incisie in het
voorste lenskapsel.
Rechts: Figuur 8
De vector wordt irrigerend onder de lenskern
gebracht.
Uiterst rechts:
Figuur 9 De irrigerend
opgeschoven vector.

nuttig. Aansluitend worden schorsresten door irrigatie en
opzuigen verwijderd. Er wordt geen gebruik gemaakt van
scrubbers voor het reinigen van het achterste kapsel en
fonixen. Dan wordt de lens geplaatst en de lus van 12 uur
met een pusher in de kapselzak geduwd. Bij een ondiepe
voorste oogkamer wordt een hyaluronzuurpreparaat geïnjecteerd. Met het schaartje type Vannas wordt het voorste kapsel ingeknipt, waarna
met het pincet type McPherson de capsulorhexis wordt uitgevoerd. Alvorens de sclerotomie te sluiten met een tweetal losgeknoopte nylon 10-0 hechtingen, wordt een
eventueel gebruikt hyaluronzuurpreparaat uit de voorste oogkamer gespoeld.
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implications in cataract surgery. Part I: The lens nucleus. J Cataract Refract Surg 1991;
17:205-209. Part II: The lens nucleus. J Cataract Refract Surg 1991 ; 17:2 11-217.
Fine IH. Cortical cleaving hydrodissection, J Cataract Refract Surg 1992; 18:508-5 12.
Koch PS. Structural analysis of cataract incision constuction. J Cataract Refract Surg
1991; 17:66 1-667.
Neumann AC, McCarty GR, Sanders OR, Raanan MG. Smal incisions to control astimatism during cataract surgery. J Cataract Refract Surg 1989; I 5:78-84.
Singer JA. Frown incision for minimizing induced astigmatism after small incision cataract surgery with rigid optic intraocular lens implantation. J Cataract Refract Surg
1991; 17:677-688.

25 JAAR LVO-CONGRES

46

PHACO-EMULSIFICATIE:
ANNO

2011

3

De phaco-emulsificatie procedure anno 2011 verschilt zeer sterk van
de extra-capsulaire cataract operatie die vijftien jaar geleden werd
uitgevoerd. Omdat vroeger cataract als één geheel het oog moest
verlaten, was een grote wond noodzakelijk.
Tekst: R. Hommersom, oogarts, Máxima Medisch Centrum, Veldhoven.

Daardoor duurde de operatie veel langer en
waren er meer complicatierisico’s, onder andere door de grovere manier van opereren.
Tegenwoordig kan door emulsificatie met een
kleine wond worden volstaan. Hechten is
meestal niet meer nodig en de operatie duurt
veel korter.
Bij phaco-emulsificatie wordt de natuurlijke
lens verwijderd en de oorspronkelijke kapselzak intact gelaten. Dit gebeurt ook bij andere
vormen van extracapsulaire cataractextractie
(ECCE), maar anders dan bij ECCE wordt de
lens in kleine stukjes gebroken. Deze worden
uit het oog gezogen via een incisie die veel
kleiner is dan de incisie die wordt gebruikt bij
ECCE. Het postoperatieve beloop is veel
comfortabeler; de patiënt kan veelal direct
naar huis en heeft weinig ongemak.
Om te begrijpen hoe de phaco-emulsificatiePHACO-EMULSIFICATIE ANNO 2011
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procedure werkt, is het belangrijk te begrijpen hoe
cataract het zicht belemmert. Het oog werkt als een
fotocamera met twee lenzen. De eerste lens is de
cornea of het hoornvlies, een heldere membraan die
de voorkant van het oog bedekt. De tweede lens is
de natuurlijke kristallijne lens binnen in het oog, die
op zijn plaats wordt gehouden door een kapsel achter de pupil. De cornea is verantwoordelijk voor 70
procent van het scherpstellen, terwijl de eigen ooglens het beeld perfectioneert.
Als de natuurlijke lens troebel wordt, meestal door
ouderdom, kunnen lichtstralen niet meer op een
normale wijze op de retina worden geprojecteerd. Hierdoor ontstaat een wazig, onscherp beeld. Deze lensvertroebeling wordt cataract genoemd. Tijdens de staaroperatie wordt de cataract verwijderd en wordt de natuurlijke lens vervangen door een
kunststof lens, die permanent in het oog wordt geplaatst.

Kunstlens kiezen
Tot voor kort bepaalde de chirurg welk type kunstlens er in het oog zou worden geplaatst. De keus was beperkt en afhankelijk van de gebruikte techniek. Soms was er
nog een bril nodig, soms niet. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande op
het gebied van de intraoculaire kunstlenzen. Er zijn inmiddels kunstlenzen die astigmatisme kunnen corrigeren, multifocale lenzen, gele lenzen et cetera. Dit maakt het
lastiger de juiste lens voor de patiënt te kiezen. Veel van deze zogeheten premiumlenzen worden ook niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed en dienen patiënten
dus zelf te betalen. Hierover dient vooraf goed met hen te worden gecommuniceerd,
via preoperatieve screening en foldermateriaal.
Procedure
Voordat de operatie daadwerkelijk kan plaatsvinden, dient de patiënt te worden voorbereid op de ingreep. Hij of zij krijgt oogdruppels die de pupil verwijden. Dat is noodzakelijk om de staar goed te kunnen verwijderen.
Het grootste deel van de staaroperaties vindt plaats onder druppelanesthesie. Het te
opereren oog wordt dan verdoofd met druppels (= visus en motiliteit blijven intact).
Op indicatie, bijvoorbeeld bij een ingewikkelde staar, kan besloten worden tot lokale
anesthesie middels een injectie achter de oogbol. Hierbij wordt retrobulbair (= achter
de oogbol) mevicaine gespoten, waarin Hyason is opgelost, zodat het oog verdoofd
is. Dat betekent dat de oogbol gevoelloos is. Er kan veelal ook niet meer mee worden
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gezien tijdens de operatie. Daarnaast is er geen motiliteit van het oog tijdens de operatie, zoals in het artikel
‘Extracapsulaire lensextractie’ is beschreven. Ook kan
gekozen worden voor algehele anesthesie.
Tijdens de phaco-emulsificatieprocedure maakt de chirurg een kleine incisie (2,2 à 2,6 mm) in het wit van het
oog op de limbus, de overgang van de sclera naar de
cornea, op 12 uur. Binnen de grenzen van deze locatie
bestaan tal van variaties. De wond kan scleraal, corneoscleraal dan wel corneaal gelegen zijn. Nasaal, maar
soms ook temporaal, worden twee extra incisies van 1,5
mm gemaakt voor het later te gebruiken instrumentarium. Daarna wordt de voorste oogkamer (de ruimte tussen de binnenkant van de cornea
en de voorkant van de natuurlijke lens) gevuld met een viskeuze gel om de lens te stabiliseren. Vervolgens wordt met een pincetje (Capsulorhexis-pincet) een cirkelvormige opening in het voorste lenskapsel gemaakt, van ongeveer 5,5 mm doorsnede. Met een spuitje met BSS en een kleine canule wordt de lens losgespoeld in het zakje (hydrodissectie).
Via de hoofdwond op 12 uur wordt een klein apparaatje het oog binnengebracht, dat
40.000 keer per seconde trilt. Hiermee wordt de lens in stukjes getrild. Het geëmulsificeerde materiaal wordt vervolgens met hetzelfde apparaatje opgezogen. Als eerste wordt
de lenskern verwijderd. Als alle grote delen van de lens verwijderd zijn, moet de cortex
worden verwijderd. Dit kan met één of twee canules, die aan de zijkanten van het oog
kunnen worden ingebracht. Het achterste lenskapsel dient intact te blijven.
Na het verwijderen van de cataract wordt een kunststof vouwlens in het oog gebracht en
geplaatst in de kapselzak, de ruimte die is overgebleven na het verwijderen van de eigen
lens. De kapselzak dient eerst te worden ingespoten met een viskeuze gel. Hierdoor
spreidt de kapselzak open en maakt hij ruimte voor de kunstlens. De sterkte van deze
lens is van tevoren berekend. Voordat hij in het oog wordt geplaatst, wordt hij opgevouwen in een cartridge. Zo kan hij via de opening van 2,2 à 2,6 mm het oog in. Zodra de
lens uit de cartridge komt, ontvouwt hij zich en kan hij in de kapselzak worden geplaatst.
Na plaatsing van de kunstlens dient de viskeuze gel uit het oog te worden verwijderd
met dezelfde canules als waarmee de lensresten werden verwijderd. De incisies in het
oog zijn van een dusdanige vorm en grootte dat het in de meeste gevallen niet noodzakelijk is te hechten. De wondjes genezen in een aantal weken.
Na de operatie wordt een antibiotische zalf in het oog achtergelaten. Ook wordt een drukverband aangelegd, dat één dag dient te blijven zitten. De patiënt komt na één dag terug op de
polikliniek. Vervolgens krijgt hij antibiotische en ontstekingsremmende druppels mee naar
huis. Vier weken na de operatie dient hij zich te melden op de poli voor een brilmeting.
PHACO-EMULSIFICATIE ANNO 2011
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HET OPBLAASBARE
MAAGBANDJE
ANNO

1997

In Nederland bestaat een slankheidsideaal. Met name veel vrouwen vinden zichzelf daarom te dik. In de bariatrische chirurgie gaat het echter
niet om de behandeling van cosmetische afwijkingen maar over de
behandeling van mensen die door hun overgewicht een sterk verhoogd
risico lopen op het krijgen van bepaalde ziektes.
Tekst: dr. I. Janssen, algemeen chirurg Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem
Operationeel / 21e jaargang / 05-1997
Het gaat hierbij om diabetisch mellitus, hypertensie en hypercholesterolose.
Tevens bestaat er een geringe verhoging van de kans op mammacarcinoom en
coloncarcinoom. Bij de behandeling van obese patiënten kijkt men naar de
Body Mass Index (BMI), ook wel de Quetelet-index genoemd. De BMI is het
gewicht in kilogrammen, gedeeld door de lengte in meters in het kwadraat.
BMI normaal: 20 tot 25 kilogram per m2.
BMI adipeus: 25 tot 30 kilogram per m2.
BMI morbide obesitas: meer dan 40 kilogram per m2.
Om in aanmerking te komen voor een operatieve ondersteuning van een morbide obesitas moet een patiënt aan de volgende voorwaarden voldoen:
1 De BMI moet meer dan 40 bedragen. Hierbij heeft de patiënt een aan zijn
overgewicht gerelateerde medische afwijking die kan verbeteren bij gewichtsvermindering: hypertensie, diabetes, arthritis, slaapapnoe.
2 Een leeftijd tussen de 18 en 50 jaar.
3 Er moet al meer dan vijf jaar sprake zijn van een
stabiele obesitas.
4 Diëten, ook met medicijnen en ondersteund door
een arts en/of een diëtist, moeten zijn geprobeerd zonder succes (meestal wil dit zeggen een
tijdelijk succes).
5 Er mogen geen endocriene afwijkingen bestaan.
6 De patiënt moet de voorgestelde techniek goed
begrijpen en ook de mogelijke complicaties begrijpen en accepteren.
7 De patiënt mag niet alcohol- of drugsverslaafd
zijn.
8 Het operatierisico moet acceptabel zijn.
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De operatieve behandeling van obese patiënten bestaat al jaren.
Conventioneel zijn er twee hoofdvormen van chirurgie: de bypass-chirurgie: de Jejuno-iliale bypass; deze geeft een malabsorptie waardoor het gewicht vermindert, en de gastroplastiek
(in Nederland wordt het meest de gastroplastiek volgens Mason
gebruikt).
Het opblaasbare maagbandje is zowel in Amerika als in Zweden
ontwikkeld. Op dit moment bestaan er twee typen maagbandjes.
Het principe van het maagbandje is heel eenvoudig. Er wordt een
bandje juist naast de oesofagocardiale overgang om de maag gelegd, zodat er boven het bandje een pouch ontstaat ter grootte van
een pingpongbal. Het bandje blijft met een siliconenslang verbonden aan een portacathsysteem dat onder de huid wordt geplaatst,
waardoor de diameter van het bandje van buiten af geregeld kan
worden. Hiermee kan de inname van voedsel worden beperkt.
De nadelen van dit bandje zijn:
Peroperatieve complicaties: milt- en leverletsel.
Maagperforatie, bloedingen en conversie na een open
procedure.
Latere complicaties: dehydratie en obstipatie.
Gastritis.
Gastro-oesofageale reflux.
Obstructie van het stoma door oedeem of infecties.
Verschuiven van de band waardoor een grote pouch ontstaat.

Figuur 2

Figuur 3

Operatietechniek
De patiënt ligt in rugligging, de benen in spreidstand, zodat de
operateur tussen de benen kan staan. De benen worden op de
operatietafel gefixeerd omdat de patiënt in maximale anti-Trendelenburgstand wordt geopereerd. Dit is om het overtollige
buikwandvet naar caudaal te laten verschuiven, zodat het mogelijk is om het operatiegebied te bereiken. De patiënt wordt steriel
afgedekt en krijgt een antibioticumprofylaxe. Bij het inbrengen
van de Verres-naald moet eraan gedacht worden dat de lever van
deze patiënten meestal sterk vergroot is door vervetting, zodat
het het veiligste is om de Verres-naald links onder de ribbenboog in te brengen. De patiënt heeft natuurlijk wel een maagsonde om te voorkomen dat de maag wordt opgeblazen.
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Figuur 5

Figuur 6

De eerste trocart wordt nu in handbreedte onder het xyfoïd ingebracht. Hierna wordt een viertal hulptrocarts ingebracht, één rechts
onder de ribbenboog, één bij het xyfoïd en twee links onder de ribbenboog (figuur I). De anesthesist vervangt nu de gewone maagslang door een speciale opblaasbare dikke maagslang. Onder laparoscopische controle wordt de ballon van deze slang opgeblazen
en tegen de cardio-oesofagusovergang getrokken (figuur 2).
Op de ondergrens van de ballon wordt nu een dissectie aan de
kleine curvatuur verricht, waarbij we proberen om buiten de bursa
omentalis te blijven.
Tijdens de dissectie wordt de ballon van de maagkatheter weer gedesouffleerd. Er wordt geprobeerd om zo hoog mogelijk door te
prepareren tot aan de hoek van His (figuur 3). Hierna wordt bij de
hoek van His het peritoneum geopend (figuur 4).
Dan wordt met behulp van een metalen vinger de maag omsingeld (figuur 5). De maagband wordt nu in de buik gebracht en
deze wordt met het instrument aangehaakt en om de maag getrokken (figuur 5 en 6).
De band wordt aan zichzelf gefixeerd. Bij de Zweedse band moet
dit met losse hechtingen gebeuren. Bij de Amerikaanse band is
het een meer ingenieus systeem dat zichzelf fixeert. Om te voorkomen dat de maag onder het bandje door naar boven schiet en er
zo een grote pouch zou kunnen ontstaan, moet de maag over het
bandje heen met een drietal hechtingen gefixeerd worden (figuur
7). De verbindingsslang van de band wordt nu door één van de
trocartopeningen naar buiten geleid en aan het portacathsysteem
gefixeerd.
De portacath wordt op de buikwand, of zoals in onze kliniek, gefixeerd. Dit laatste heeft het voordeel dat bij zeer adipeuze mensen
het systeem gemakkelijk kan worden aangeprikt.

postoperatief
De patiënt mag zes weken alleen vloeibaar eten tot zich nemen;
dit is om de band vast te laten groeien. Het grootste probleem op
de lange duur is namelijk de pouchdilatatie. Na zes weken wordt
de band, die tot dan toe leeg is gelaten, voor het eerst opgeblazen.
Dit geschiedt onder röntgenologische controle (figuur 8).
Figuur 7
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Resultaten
Over het algemeen vallen de patiënten in de eerste maanden redelijk snel af, zodat
zij na anderhalf jaar al in de buurt van het ideale gewicht komen (figuur 9). De klinieken die al langer ervaring hebben, met name in Zweden en in België, hebben ook
op de lange duur (vijf jaar en langer) goede resultaten. Dat wil zeggen dat meer dan
60% van de patiënten juist boven hun ideale gewicht zit. Wel is het zo dat een
kwart van de patiënten in de loop van de jaren opnieuw geopereerd moet worden.
Dit heeft te maken met:
1 Pouchdilatatie, waarvoor de band verwijderd dient te worden.
2 Infectie door het aanprikken van het portacathsysteem.
3 Lekkage waardoor de band of het portacathsysteem vervangen dient te worden.

Linksboven: Figuur 8 Voor en na
het opblazen van de band wordt
een röntgenfoto gemaakt.
Boven: Figuur 9 Afname van het
gewicht over twee jaar.
Onder: Figuur 10 Na het
gewichtsverlies komt de mortaliteit dichtbij die van een normale populatie.

Ten slotte
Het doel van de ingreep is om deze
morbide obese patiënten, die een hogere mortaliteit hebben dan de normale populatie, terug te brengen naar de
mortaliteit die bij een normale populatie behoort.
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4

HISTORIE EN TOEKOMST VAN DE

BARIATRISCHE CHIRURGIE

De eerste bariatrische operatie vond meer dan een
halve eeuw geleden plaats. Sinds deze intestinale
bypass is er veel verbeterd.

Tekst: dr. F.M.H. van Dielen, chirurg, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven.
Foto’s: Johannes Abeling
OK Operationeel / 5e jaargang / 8-2010
Door de enorme toename van zwaarlijvige patiënten is het aantal bariatrische
procedures de laatste jaren extreem toegenomen. De historie van de bariatrie
gaat terug tot de jaren vijftig van de vorige eeuw. Sinds die tijd zijn er veel veranderingen doorgevoerd om de procedure veiliger te maken.
De eerste bariatrische operatie vond plaats in 1954 en werd uitgevoerd
door een chirurg genaamd A.J. Kremen. Deze procedure werd toen intestinale bypass genoemd.
Hierbij werd een groot gedeelte van het jejunum en ileum gebypassed om
zo een bijzonder grote malabsorptie te bewerkstelligen. Dit zou uiteindelijk leiden tot een sterke gewichtsreductie. Het grote nadeel van deze operatie bleek dat patiënten in de loop van de tijd enorme dehydratie, diarree
en elektrolytenstoornissen ontwikkelden. Deze operatietechniek is uiteindelijk volledig verlaten en men is gaan zoeken naar wat veiliger technieken en
gaan experimenteren met de maag.

Verticale gastroplastiek
Deze verschillende onderzoeken hebben uiteindelijk geleid tot
de introductie van de verticale gastroplastiek. Deze methode
is ontwikkeld door dr. Edward E. Mason aan de universiteit
van Ohio. In 1966 bedacht hij een techniek om met behulp
NAAM HOOFDSTUK
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van chirurgische staplers een kleine voormaag te creëren, waardoor patiënten minder
konden eten. Deze pouch gaf de patiënt reeds bij een kleine hoeveelheid voeding een
gevoel van verzadiging. Aanvankelijk vielen patiënten hiervan goed af. Echter, in de loop
van de tijd bleken zij weer in gewicht aan te komen, met name doordat de verticale staplernaad losliet. Vooral vanwege deze complicatie is uiteindelijk besloten ook deze operatietechniek te verlaten, alhoewel zij zeker tot het begin van deze eeuw werd uitgevoerd.

De meeste bariatrische operaties worden tegenwoordig laparoscopisch uitgevoerd. Op
de foto (midden) chirurg Bart
van Wagensveld van het Sint
Lucas Andreas Ziekenhuis.

Roux-en-Y gastric bypass
Naar aanleiding van de initiële maagverkleiningen volgens dr. Mason is uiteindelijk de
Roux-en-Y gastric bypass ontwikkeld. Dit is momenteel de meest uitgevoerde maagverkleinende procedure voor gewichtsverlies in zowel Amerika als Europa.
In het begin werd deze operatie uitgevoerd als een loop-bypass met een veel groter stuk
maag. Uiteindelijk is de operatie gemodificeerd naar de Roux-en-Y met een elementaire
en een biliaire lis vanwege de enorme gallige reflux die optrad door de configuratie van
de loop.
Bij een standaard gastric bypass wordt een elementaire lis van 150 centimeter aangehouden. In meerdere studies is aangetoond dat deze procedure leidt tot langdurig gewichtsverlies. Gemiddeld is de reductie van overtollig gewicht ongeveer 65 procent.
De eerste zes maanden na de operatie verliest de patiënt ongeveer de helft van het totale gewichtsverlies. Het gewichtsverlies bereikt meestal het maximum tussen de 18 en 24
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maanden postoperatief.
Door de enorme gewichtsreductie verbeteren of verdwijnen veel obesitasgerelateerde
comorbiditeiten, zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten en hypertensie. Daarnaast
is gebleken dat de kwaliteit van leven van de patiënten sterk toeneemt.

Maagband
In 1990 ontwikkelde dr. Lubomyr Kuzmak de maagband, die door de opkomst van de laparoscopie scopisch geplaatst kon worden. Net zoals als bij de verticale gastroplastiek
van Mason kon zo een kleine voormaag worden bewerkstelligd. Deze procedure won
zeer snel aan populariteit, omdat zij laparoscopisch werd verricht en omdat met een
soort Port-a-Cath-systeem de doorgang naar de rest van de maag kon worden geregeld.
Nog steeds is de ingreep zeer populair, zowel in Amerika als in Europa.
Bij veel chirurgen is de interesse in de maagband echter verminderd. Er kan een aantal
complicaties optreden, zoals het slippen van de band, pouchdilatatie en erosie van de
maagband. Bovendien is het gewichtsverlies bij een maagband minder dan dat bij een
gastric bypass. Daarom wordt in de meeste ziekenhuizen in Europa de maagband alleen
nog geplaatst bij patiënten met een Body Mass Index (BMI) tot 45 à 50. In ons ziekenhuis is een BMI van 45 de bovengrens voor het plaatsen van de maagband.
Gastric sleeve
Sinds een aantal jaren is de gastric sleeve in opkomst. Dit is net als de maagband een
HISTORIE EN TOEKOMST VAN DE BARIATRISCHE CHIRURGIE

57

Foto: Hennie Mulder

restrictieve procedure. Aanvankelijk was de gastric
sleeve onderdeel van een
two stage-procedure bij superobese patiënten. Het
idee was dat zij door een
sleeve-procedure een groot
gedeelte van hun gewicht
zouden kwijtraken, waarna
zij een tweede operatie zouden ondergaan. Dit kon een
gastric bypass zijn dan wel
een duodenal switch, een
malabsorptieve procedure.
De laatste tijd wint de gastric sleeve in populariteit als
single procedure. Steeds
meer patiënten vragen echter om een gastric sleeve in
plaats van een maagband
als restrictieve procedure.
De langetermijnresultaten
van de gastric sleeve zijn echter nog niet bekend. De kortetermijnresultaten lijken vergelijkbaar met die van een verticale gastroplastiek: een gewichtsreductie van ongeveer 60
procent overgewicht.
Ook in ons ziekenhuis worden in toenemende mate gastric sleeveoperaties uitgevoerd.
Ten dele komt deze toename door de wens van de patiënten. Deels kan hij worden verklaard door de voorkeur van de chirurg; het blijkt makkelijker om na deze operatie een
gastric bypass uit te voeren dan na een maagbandoperatie.

Dr. van Dielen, chirurg
Maxima Medisch Centrum
met zijn team.

Overig
Naast deze procedures is er nog een heel aantal andere procedures uitgevonden en ook
op grote schaal toegepast. De twee bekendste zijn de duodenal switch en de biliopancreatische diversie (BPD). Bij beide wordt een grotere voormaag gecreëerd dan bij de
verticale gastroplastiek, met daarnaast een sterk malabsorptieve component. Deze procedures worden minder toegepast dan de gastric bypass en de maagband. Ze worden
behandeld in het artikel op pagina 14
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De toekomst
Door de enorme vlucht van
de laparoscopie worden
alle genoemde maagverkleinende procedures tegenwoordig laparoscopisch
uitgevoerd.
Er bieden zich echter alweer nieuwe technieken
aan. Het is tegenwoordig al
mogelijk om incisievrije bariatrische chirurgie te verrichten dan wel single incision-procedures uit te
voeren. Een van de incisievrije procedures is de
transorale gastroplastiek
(TOGA). Hierbij wordt endoscopisch een soort verticale gastroplastiek uitgevoerd, zonder incisies.
Deze techniek staat nog
zeer in de kinderschoenen en wordt nu op experimenteel niveau verder onderzocht.
Bij de single incisiontechniek wordt een bariatrische procedure uitgevoerd met behulp
van een trocart van 2,5 centimeter. Via deze SILS-trocart zijn reeds de maagband, gastric
sleeve en gastric bypass uitgevoerd. Alhoewel sommige instituten al meer dan honderd
procedures met behulp van de SILS hebben uitgevoerd, is hiermee wereldwijd nog heel
weinig ervaring. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre deze techniek standaard care
gaat worden.
Eén ding is echter zeker: gezien de extreme toename in morbide obese patiënten zal het
aantal bariatrische procedures in de loop van de tijd sterk toenemen. Door de ontwikkeling van nieuwe technieken zullen steeds minder invasieve chirurgische procedures worden bedacht om uiteindelijk long term gewichtsverlies te bereiken met een zo laag mogelijk risico op complicaties.
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TEKORTEN AAN
OPERATIEASSISTENTEN
ANNO

1999

Onderzoek ‘Werksituatie en ontwikkelingen rond tekorten aan
operatieassistenten’, anno 1999
Conclusies en aanbevelingen
Tekst: Ronald Lans, bestuurslid Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO).
Operationeel / 23e jaargang / 06-1999
De helft van het aantal ziekenhuizen waar de geënquêteerden vandaan komen heeft een
tekort aan operatieassistenten. Het gemiddelde aantal vacatures per ziekenhuis bedraagt drie tot vier.
Als belangrijkste oorzaak voor dit tekort kan worden aangegeven dat ziekenhuizen niet
structureel bovenformatief opleiden. Uit de enquête is gebleken dat de meeste ziekenhuizen net zoveel mensen opleiden als ze nodig hebben. Men leidt niet op wanneer het
aantal vacatures is vervuld en men dus op formatie is. Kennelijk wordt er dus niet of
nauwelijks rekening gehouden met het verloop aan operatieassistenten. Denk hierbij
ook aan operatieassistenten die parttime (willen) gaan werken. De beroepsgroep bestaat namelijk vooral uit (jonge) vrouwen die bijvoorbeeld bij gezinsuitbreiding vaak
parttime gaan werken. Het aantal parttimers neemt ook steeds meer toe. In veel ziekenhuizen werken meer parttimers dan fulltimers. Om de tekorten op te lossen blijken de
meeste ziekenhuizen in eerste instantie een afwachtende houding aan te nemen voordat tot actie wordt overgegaan. Vervolgens worden veel ‘secundaire’ activiteiten ontplooid, zoals het toekennen van een bindingspremie, een arbeidsmarkttoelage of een
hogere salarisschaal.
Na het inschakelen van wervingsbureaus en/of na zoekacties van ziekenhuizen, komt
men regelmatig tot de conclusie dat de pool ‘herintreders’ en/of ex-operatieassistenten
leeg is. Geconcludeerd kan worden dat aan de oorzaak van het tekort – volgens velen
toch het opleiden van te weinig operatieassistenten – weinig tot niets wordt gedaan.
Voor de LVO is het misschien noodzakelijk om er bij de verschillende instanties op aan
te dringen dat ziekenhuizen verplicht worden structureel bovenformatief te blijven opleiden, zodat men in de toekomst niet meer achter de feiten aan loopt. Het standpunt van
de LVO hieromtrent dient dus ook duidelijk kenbaar gemaakt te worden bij de NVZ, het
ministerie van VWS en andere belanghebbenden. Tevens is het noodzakelijk het aanbod
beter te laten aansluiten op de vraag. Het eerste gedeelte van de enquête spitst zich
voornamelijk toe op de werksituatie van operatieassistenten. Uit dit gedeelte blijkt dat
bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet in veel ziekenhuizen (nog) niet goed nageleefd wordt.
Dit komt tot uitdrukking in de dienstenstructuur, de uitslaapregeling en de invoering
van de 36-urige werkweek in de diverse organisaties. In veel ziekenhuizen wordt nog te
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vaak langdurig achter elkaar gewerkt, met name in de weekenden (54% van de geënquêteerden doet nog een heel weekend dienst). Een derde van het aantal deelnemende ziekenhuizen kent geen uitslaapregeling. Tevens wordt vaak vermeld dat het afhankelijk is
van het aantal mensen dat aan het werk is of degenen die dienst gedaan hebben thuis
mogen blijven of alsnog naar het werk moeten. In een aantal ziekenhuizen kent men
weliswaar een uitslaapregeling, maar er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan om hier gebruik van te mogen en kunnen maken. Deze voorwaarden zijn onder
andere dat men minimaal twee uur gewerkt moet hebben in de nacht of dat men minimaal tweemaal is opgeroepen tussen 24.00 en 06.00 uur. Tevens is regelmatig vermeld
dat er (nog) niet goed wordt omgegaan met de 36-urige werkweek. Indien men bijvoorbeeld een systeem van 4 x 9 uur werken hanteert, komt het regelmatig voor dat mensen
een zogenaamde ‘roostervrije’ dag krijgen na een bereikbaarheidsdienst (BD). Indien zij
gewerkt hebben tijdens een BD, slapen zij uit op de roostervrije dag. Bovengenoemde
constructie is gemakkelijk in te plannen voor een organisatie, maar is ons inziens niet
de juiste manier van omgaan met de 36-urige werkweek.
Het is een taak van de LVO om zich via de commissie Beroepsbelangen hard te maken
voor een goede naleving van het Arbeidstijdenbesluit. Hierover zijn Tweede Kamervragen gesteld, en het CFO is geïnformeerd over de uitslagen van dit onderzoek. Het is
noodzakelijk dat een vinger aan de pols wordt gehouden om dit proces goed te bewaken
en conclusies duidelijk naar alle belanghebbenden uit te dragen, met name naar de leden. Misschien ten overvloede, maar ook hierbij is het belangrijk om een grote organisatie te worden. Hoe meer leden, hoe groter de invloed, maar dit moge duidelijk zijn.
Leerling-operatieassistenten hebben volgens de enquête nog weinig hinder ondervonden van het tekort aan operatieassistenten. Er worden gemiddeld twee leerlingen per
ziekenhuis per jaar opgeleid. Zoals eerder vermeld, zijn er in de meeste gevallen dan
ook twee vacatures.
De meeste leerlingen worden ingezet in bereikbaarheidsdiensten als ze alles kunnen
omlopen. In 11 procent van de gevallen worden leerlingen zo snel mogelijk ingezet. De
meeste leerlingen (72%) gaan in het tweede leerjaar bereikbaarheidsdiensten draaien.
Het is ook een taak van de LVO leerlingen te beschermen in deze hectische tijden. De
opleiding tot operatieassistent mag niet in gevaar komen, ook niet door ontwikkelingen
zoals het opleiden van omloopmedewerkers of mensen op tweede deskundigheidsniveau. De LVO zal haar kanalen moeten gebruiken om dit niet te laten gebeuren. Dit is
natuurlijk ook noodzakelijk om onze jonge beroepsgenoten gemotiveerd en binnen het
beroep te houden. Uit gemotiveerde mensen valt op die manier veel rendement te halen. Wat betreft de arbeidsomstandigheden en satisfactie zijn de operatieassistenten
over het algemeen genomen gematigd positief. Dit komt tot uitdrukking in de mening
over de frequentie van diensten, de werkdruk, de werksfeer, de gelegenheid tot het com25 JAAR LVO-CONGRES
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penseren van overuren en de gelegenheid om extra werkzaamheden te verrichten.
Van de geënquêteerden vindt 79 procent de frequentie van het aantal diensten prima, de
werkdruk wordt door de meesten als hoog ervaren (54%), 41 procent ervaart de werkdruk als normaal; 79 procent ervaart de werksfeer in zijn/haar ziekenhuis als prettig
(17% vindt de werksfeer gespannen).
Vijfenzestig procent van de operatieassistenten vindt dat er voldoende gelegenheid is
om overuren te compenseren, 32 procent vindt dat hier te weinig gelegenheid voor bestaat.
Van de laatstgenoemde groep heeft het merendeel dan ook gemiddeld 50 tot 100 overuren staan. Om extra werkzaamheden en/of taken te verrichten heeft 39 procent soms
wel even tijd; 20 procent zegt hiervoor genoeg tijd te hebben; 33 procent zegt te weinig
tijd te hebben voor extra werkzaamheden. Voor de arbeidsomstandigheden dient de
LVO zich ook in te zetten, zodat niet te veel taken naar andere disciplines verschuiven.
Door de automatisering zijn al veel taken een stuk vereenvoudigd of zelfs verdwenen
(denk aan automatische bevoorrading en registraties). Ook deze ontwikkelingen dienen
goed gevolgd te worden om ‘bij te blijven’ en hierin desnoods een adviserende rol te
kunnen spelen. De vele technologische ontwikkelingen vragen ook de nodige aandacht.
Het is maar de vraag of de huidige opleidingsstructuur hier voldoende gereedschap
voor biedt. In de toekomst zal het beroep van en misschien ook de opleiding tot operatieassistent in Nederland dan ook waarschijnlijk de nodige veranderingen ondergaan.
om aan de behoeften vanuit specialistische of organisatorische kant te kunnen voldoen.
De beroepssatisfactie zal mede afhangen van de gevarieerdheid van het beroep, denk
hierbij niet alleen aan het vervullen van de kerntaken (omlopen, instrumenteren en assisteren), maar ook aan organisatorische en andere OK-overstijgende taken.
Het formuleren van functieomschrijvingen is in deze tijd noodzakelijk om het beroep
gevarieerd, afgebakend en misschien ook enigszins ‘beschermd te houden’. De invoering van het FWG 3.0 biedt hiervoor voldoende mogelijkheden en is ook de ideale gelegenheid om alle taken af te bakenen en te plaatsen. De LVO kan hierin een sturende rol
(gaan) spelen.
Volgens meer dan de helft van het aantal geënquêteerden is het beroep operatieassistent niet bekend genoeg (53%). Volgens hen is dit ook een oorzaak van het tekort aan
operatieassistenten. De LVO kan misschien inventariseren hoe het zit met de aanwas
van nieuwe leerling-operatieassistenten. Op basis daarvan kan eventueel een campagne
worden opgezet om meer in de publiciteit te treden met het beroep. Hierbij valt te denken aan voorlichting op middelbare scholen, meer reclame voor het beroep en participatie op banenmarkten. Ook hier geldt dat de LVO een sturende en adviserende rol kan
spelen naar ziekenhuizen en andere belanghebbenden.
Volgens 55 procent van het aantal geënquêteerden biedt het beroep van operatieassisTEKORTEN AAN OPERATIEASSISTENTEN ANNO 1996
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tent vooralsnog te weinig carrièreperspectief (bij de discussie over functiedifferentiatie
dient de LVO duidelijk in de gaten te houden wat bepaalde initiatieven betekenen voor
de reeds gediplomeerde werkzame operatieassistenten en de leerling-operatieassistenten. Zoals eerder vermeld dienen de leerlingen goed beschermd te worden indien bepaalde initiatieven hun belangen dreigen te schaden. Denk hierbij met name aan de
praktische opleiding tot operatieassistent. Het standpunt dat de LVO een verticale functiedifferentiatie in eerste instantie niet bezwaarlijk vindt, zal waarschijnlijk toegejuicht
worden door de beroepsgroep.
De meningen over de huidige ontwikkelingen om de tekorten aan te pakken zijn enigszins verdeeld. De grootste groep is het niet eens met een invoering van een tweede deskundigheidsniveau, het inzetten van lager opgeleiden of het scheiden van de kerntaken.
Kanttekening hierbij is wel dat deze enquête is gehouden op een tijdstip dat deze ontwikkelingen in de kinderschoenen stonden en iedereen binnen het beroep operatieassistent dit als een bedreiging zag voor zijn/haar werkzaamheden. De voornaamste redenen
waarom men het niet eens is met deze ontwikkeling, is dat men bang is dat het beroep
zijn niveau, dat de laatste jaren is opgebouwd, snel zal verliezen wanneer lager opgeleiden hetzelfde werk gaan verrichten. Tevens ziet men het als een uitholling en versmalling van de beroepsuitoefening als de drie kerntaken van elkaar gescheiden worden en
door verschillende disciplines uitgevoerd zullen gaan worden. Ook denkt men dat het
beroep een stuk onaantrekkelijker wordt indien er een taakversmalling en -versplintering
plaatsvindt. Vervolgens heeft men weinig vertrouwen in de organisatie met betrekking
tot de planning van het personeel. Volgens velen ontstaat al snel een situatie waarin
mensen op een lager deskundigheidsniveau handelingen gaan uitvoeren waar zij niet
voor opgeleid zijn. Hierdoor ontstaat een normvervaging met betrekking tot de inzetbaarheid van de verschillende deskundigheden. Ten slotte is men bang dat er een stijging van de werkdruk zal gaan plaatsvinden voor de reguliere operatieassistenten wanneer er een ongunstige verhouding binnen het personeel ontstaat met betrekking tot het
eerste en het tweede deskundigheidsniveau. Reguliere operatieassistenten doen complexere ingrepen, staan langduriger en vaker aan tafel en doen vaker diensten wanneer
deze verhouding niet goed is.
Als laatste belangrijke punt is men bezorgd over calamiteiten peroperatief. Kan iemand
met een tweede deskundigheidsniveau adequaat en snel genoeg handelen bij een calamiteit? Wanneer de kerntaken worden gescheiden, is het voor een omloop moeilijk in te
schatten wat er nodig is, terwijl men bij calamiteiten juist alle aandacht moet vestigen
op hetgeen gebeurt. Als omloop loopt men dan achter de feiten aan en de instrumenterende moet op een zeer ongewenst moment zijn aandacht verdelen.
Indien hier niet zorgvuldig mee wordt omgegaan, kan dit ernstige gevolgen hebben voor
de kwaliteit van de zorg op de OK. Er is dan ook vaak vermeld dat indien men op een
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operatiekamer werkzaam wil zijn als operatieassistent chirurgie, men van alle taken kennis moet hebben om ze afzonderlijk goed uit te kunnen voeren.
Op pagina 14 van de uitslagen van de enquête wordt een antwoord gegeven op de vraag
wat de verschillende organisaties voor initiatieven hebben genomen om nieuwe mensen
aan te trekken buiten de reguliere operatieassistenten om. Dit om de tekorten (zo snel
mogelijk) te kunnen oplossen.
Wanneer de organisatie op formatie is, worden geen maatregelen getroffen. Veel organisaties denken op de korte termijn en volgen niet de trends zoals die over lang uitgespreide periodes bekend zijn. Er zou overlegd kunnen worden met de Nederlandse Vereniging van Hoofden OK hoe het komt dat men pas nadat een tekort aan personeel is
gebleken, actie onderneemt en dit niet enigszins vooruitplant op grond van gegevens
uit het verleden met betrekking tot het verloop van operatieassistenten en de reactie van
de organisatie daarop.
Wanneer geen regulier personeel wordt aangenomen, wordt meestal in eerste instantie
algemeen ondersteunend personeel aangetrokken om in ieder geval de kerntaken door
reguliere operatieassistenten te kunnen laten verrichten. Andere overschrijdende taken,
zoals logistiek, planning en buitenomloopwerkzaamheden, worden dan door algemeen
ondersteunend personeel opgevangen.
Indien nog steeds geen regulier personeel gevonden wordt om tekorten aan te vullen,
wordt personeel gezocht onder potentiële herintreders. Voor de LVO is het van belang
hiervoor op landelijk niveau een instrument te ontwikkelen waardoor deze groep wordt
beschermd en/of enthousiast gemaakt en gehouden om er zo veel mogelijk rendement
uit te kunnen halen. Door de landelijke begeleidingscommissie van de opleiding tot
operatieassistent zou een opzet gemaakt kunnen worden voor een soort korte ‘opfriscursus’, waardoor deze mensen weer snel volledig aan het arbeidsproces kunnen deelnemen in het huidige beroep van operatieassistent.
Er is landelijk gezien veel vraag naar zo’n opleiding, zo blijkt ook uit de enquête. Tevens
wordt het als een gemis gezien dat er geen gedegen cursus is voor mensen die er een
tijd tussenuit zijn geweest, om hen weer up-to-date werkzaam te laten zijn en op de
hoogte te brengen van de technologische ontwikkelingen die de laatste jaren hebben
plaatsgevonden. Een aantal opleidingsinstituten heeft een opleidingsprogramma voor
herintredende operatieassistenten of is bezig er een te ontwikkelen. Indien er een speciale cursus bestaat voor herintreders, voelt dit deel van de beroepsgroep zich ook gewaardeerd. De verschillende initiatieven die al genomen zijn kunnen als uitgangspunt
dienen voor een landelijke opzet. Veel minder vaak wordt personeel uit het buitenland
aangetrokken om een tekort op te lossen. Oorzaken hiervoor zijn waarschijnlijk de bijkomende administratieve, logistieke en praktische afhandeling. Denk hierbij aan huisvesting, taalbarrière, sociale voorzieningen, verblijfsvergunning en het risico dat men
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neemt. Indien een personeelslid niet bevalt of niet meer nodig is, kan zo iemand niet zomaar teruggestuurd worden.
Op het tijdstip dat de enquête werd gehouden, werkten in de meeste ziekenhuizen alleen nog reguliere operatieassistenten. Verder werkte een aantal organisaties met algemeen ondersteunend personeel en met polikliniekassistenten. Een zeer gering aantal
organisaties werkte met omloopmedewerkers (initiatief AZU) en personeel op een tweede deskundigheidsniveau (initiatief AMC). Bij ziekenhuizen die niet alleen met reguliere
operatieassistenten werken ligt de grens wel duidelijk bij de OK-deur of vervult men een
soort buitenomloopfunctie. Niet-regulieren worden niet ingezet in de bereikbaarheidsdiensten.
Een tweede deskundigheidsniveau zoals dat momenteel wordt ingevoerd in het AMC te
Amsterdam zien veel operatieassistenten niet zitten. Dit weer om dezelfde redenen als
reeds eerder genoemd (beperkt inzetbaar, calamiteiten, taakverzwaring eerste deskundigheid, uitholling van het beroep, flexibiliteit qua inzet neemt af, opleiding van leerlingen komt misschien in gevaar). Tevens ziet men dit niet als een oplossing voor het oorspronkelijke probleem. Lager opgeleiden kunnen alleen op de OK (komen) werken
wanneer er een duidelijke beschrijving voor taakverdeling en verantwoordelijkheden bestaat en dit als noodoplossing wordt gebruikt. Om het oorspronkelijke probleem op te
kunnen lossen moeten ziekenhuizen structureel blijven opleiden en moet het aanbod
beter aansluiten bij de vraag. Er kan overwogen worden om net als bij de verpleegkundigenopleiding twee keer per jaar een opleiding voor operatieassistenten te starten om –
zeker in praktische zin – meer operatieassistenten per jaar te kunnen opleiden. Tevens
zou er volgens velen meer geld moeten komen om de opleiding tot operatieassistent zeker te stellen, ook in tijden van financiële krapte, wat voor veel organisaties waarschijnlijk de aanleiding is om geen personeel op te leiden indien men op formatie is. Het initiatief van het AZU om omloopmedewerkers op te leiden die snel inzetbaar zijn, begint
langzamerhand zijn vruchten af te werpen. In het begin is er nog niet veel rendement te
halen uit deze mensen: zeker dan staan zij voornamelijk boventallig en moeten zij nog
ingewerkt worden.
Voordeel is wel dat deze mensen allemaal een hbo-achtergrond dienen te hebben en er
tevens wordt geselecteerd op mensen die later ook de opleiding tot operatieassistent
gaan volgen. Ook is het zo dat de huidige groep die gestart is met deze opleiding uit
mensen bestaat die al in bepaalde mate werkervaring hebben opgebouwd, zodat de omschakeling voor hen minder groot is dan voor schoolverlaters. Probleem is alleen dat de
organisatie nu heel goed moet inschatten wat de maximale opleidingscapaciteit is om
zowel leerling-operatieassistenten als omloopmedewerkers (eigenlijk voorwerkers voor
de opleiding) te kunnen opleiden. Uiteindelijk valt er dan uit uit het opleiden van deze
groep organisatorisch en praktisch gezien veel meer rendement te halen dan uit alleen
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het opleiden van meer operatieassistenten. Praktisch gezien dient er echter ook nog gesleuteld te worden aan de inzetbaarheid van omlopend personeel, zeker bij complexe
chirurgie, alle voors en tegens die al genoemd zijn bij de scheiding van kerntaken in acht
nemend. Er zou gekeken kunnen worden naar het buitenland, waar in sommige landen
al geruime tijd gedifferentieerd wordt op kerntaken. Om een goed beleid te kunnen uitstippelen kan gebruik worden gemaakt van de internationale expertise. Hier kan de LVO
een adviserende rol in spelen.
Om de beroepsgroep gemotiveerd te houden en nieuwe mensen aan te kunnen trekken,
moet de LVO een sleutelrol gaan spelen. De verhouding reguliere/niet-reguliere operatieassistenten moet zodanig blijven dat taakversmalling en overbelasting van een deel
van de beroepsgroep wordt voorkomen. Tevens is dit belangrijk om een voldoende aantal gekwalificeerde personeelsleden per dag op een operatieafdeling beschikbaar te hebben. Dit is zeer zeker van belang om een goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Bij
tekorten (bijv. bij ziekte of een tekort aan aflossend personeel) moet voorkomen worden
dat niet-regulieren ingezet worden voor taken waarvoor zij niet gekwalificeerd zijn. Bij iedere organisatie dient hierop gehamerd te worden om de kwaliteit van zorg te handhaven. Door de LVO dient dit standpunt duidelijk naar alle belanghebbenden uitgedragen
te worden.
Last but not least kan dit tevens als beschermingsmechanisme dienen voor het niveau
en de status die het beroep reeds heeft verworven.
In het laatste gedeelte van de enquête werd de hamvraag gesteld: Bent u voor of tegen
functiedifferentiatie van de kerntaken omlopen, instrumenteren en assisteren?
Tevens werd gevraagd of men het eens was met het voorlopige standpunt van de LVO
dat ten tijde van de start van dit onderzoek is geformuleerd. Driekwart van de operatieassistenten is tegen om redenen die al eerder genoemd zijn. De personen die ervoor
zijn hebben hier een aantal mitsen en maren aan verbonden (duidelijke taak/functieomschrijving, verhouding regulier/niet-regulier binnen de organisatie, tijdelijke oplossing).
Als belangrijkste tegenargument kan genoemd worden dat men bang is voor verlaging
van het niveau, te hoge werkdruk en uitholling van het beroep. Tachtig procent denkt dat
de huidige ontwikkelingen een gevaar voor het beroep operatieassistent opleveren en
dat de kwaliteit van zorg op de OK slechter wordt. Tevens heerst de algemene opinie dat
de kerntaken afzonderlijk pas goed uitgevoerd kunnen worden indien ze alle worden beheerst.
Met het voorlopige standpunt van de LVO dat de kerntaken omlopen, instrumenteren
en assisteren te allen tijde door reguliere operatieassistenten dienen te worden uitgevoerd, is bijna 90 procent van de geënquêteerden het dan ook eens. Verticale functiedifferentiatie wordt wel als professionalisering van het beroep gezien. Een kleiner percentage denkt dan ook dat juist de huidige ontwikkelingen positief kunnen werken om
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verticale functiedifferentiatie mogelijk te maken. Allereerst dienen echter de tekorten te
worden aangevuld om met deze ontwikkeling verder te kunnen gaan.
Van het aantal geënquêteerden vindt 93 procent dat de LVO naar aanleiding van dit onderzoek iets moet ondernemen om in ieder geval de status en het niveau van het beroep
zoals die nu zijn te handhaven. Dit kan door actieve ledenwerving om meer invloed te
kunnen uitoefenen en door de uitslagen, conclusies en aanbevelingen van de inventarisatie en dit onderzoek duidelijk uit te dragen naar alle belanghebbenden (opleidingen,
hoofden OK, anesthesiemedewerkers, NVZ, ministerie). Verder dient een onderzoek
plaats te vinden naar een splitsing van de kerntaken (buitenland, EORNA) en dient het
initiatief van het AZU en het AMC nauwlettend te worden gevolgd.
De opzet van het kwaliteitssysteem, zoals dit momenteel door bureau SOVOV in samenwerking met de LVO wordt opgezet, dient ook duidelijke lijnen naar de toekomst te
bevatten indien er toch functiedifferentiatie gaat plaatsvinden. Kwaliteitsborging en -uit
oefening dienen landelijk gedragen te worden. Ieder initiatief dat invloed kan hebben op
de kwaliteit dient dan ook duidelijk te worden getoetst door de LVO. Ten slotte zouden
opleidingsinstituten de opdracht moeten krijgen om te bekijken in hoeverre het mogelijk is meerdere keren per jaar te starten met de opleiding tot operatieassistent.
Op het gebied van werving en selectie dient de LVO een duidelijke adviserende rol te
(gaan) spelen. Ook dient een onderzoek te worden gedaan naar het aanbod van personeel dat de opleiding tot operatieassistent wil gaan volgen. Eventueel kan hierop actie
worden ondernomen, om zodoende zo veel mogelijk operatieassistenten landelijk te
kunnen opleiden. Om een en ander mogelijk te maken, zal waarschijnlijk ook een financieel balletje opgegooid moeten worden door en naar de verschillende instanties.
Het beroep van operatieassistent is een mooi beroep in al zijn facetten. Momenteel
staat de beroepsgroep onder (grote) druk. Het is nu zaak om met de huidige beroepsgroep het hoofd boven water te houden en duidelijke lijnen naar de toekomst uit te zetten om de beroepssatisfactie optimaal te houden. Op deze manier zullen waarschijnlijk
meer operatieassistenten de toekomst wat rooskleuriger tegemoet zien dan nu (12%
ziet de toekomst als rooskleurig, 42% denkt dat het beroep terrein zal verliezen, 26%
denkt dat er een beter carrièreperspectief ontstaat, 1.5% denkt dat het beroep zal ophouden te bestaan).
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PERSONELE ONTWIKKELINGEN OP DE OK
ANNO

2011

5

Al decennia lang kampen de ziekenhuizen met
tekorten aan gespecialiseerd personeel, waaronder
anesthesiemedewerkers en operatieassistenten.
Waarom zijn er al zo lang tekorten, en valt er iets aan
te doen?
Tekst: Henk Folkertsma.
Sinds eind jaren zeventig hoeft aan de opleiding voor operatieassistent geen verpleegkundige vooropleiding meer vooraf te gaan. Deze eis is destijds geschrapt om de perso-
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De ‘motor ’ van het
ziekenhuis is ons nieuwe
de afdeling opnam
OK-complex. Dit
e en de preoperatieve
bestaat uit de operati
polikliniek. De moder
eafdeling,
en een binnenkort
te openen nieuwe
ne afdeling heeft 10
recovery. Jaarlijks
operatiekamers
De sfeer op de afdelin
worden hier ruim
g is ambitieus, collegi
10 duizend ingrep
aal en professioneel.
en verricht.
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Zowel parttime als

fulltime.

VSHJF NW

Je zorgt er voor dat
de operatiekamers
bedrijfsklaar zijn.
medisch specialist
Tijdens ingrepen
bij door te instrum
sta je de snijdend
enteren, assisteren
Verder begeleid je
en omloopwerkza
leerlingen, bewaa
amheden te verrich
k je steriliteit en de
ten.
voortgang van het
operatieprogramm
8JKWSBHFO
a.
Je bent in het bezit
*OUFSFTTF
van het NZR diplom
a
OK-Assistent Chirurg
Voor nadere inform
ie. Je kunt zelfstan
atie kun je contact
dig werken.
Verder ben je bewegi
opnemen met
mw. T. Hartingsveld,
ngsvaardig, oplette
waarnemend teamle
nd
en beschik je over
ider,
telefoon: (036)-5398564
doorzettingsvermoge
.
n.
8JKCJFEFO
Een afwisselende
functie in een groeien
d ziekenhuis.
De arbeidsvoorwa
arden zijn volgens
de CAO
Ziekenhuizen, waarbi
j een salaris geldt
conform
functiegroep 55 met
een maximum van
€ 3.460,bruto per maand bij
een fulltime dienstv
erband
(36 uur), aangevuld
met een vakantietoesla
in mei en een eindeja
g van 8%
arsuitkering in decemb
jaar is deze gesteld
er. Dit
op 6% over het bruto
jaarsalaris.
Jaarlijks wordt deze
verhoogd, totdat het
maximum
is bereikt van 7,33%
in 2011. Voor de functie
OK-Assistent geldt
een arbeidsmarktto
eslag en
een startpremie van
in totaal € 500,- netto.
Het Flevoziekenhu
is kent verder een aantal
interessante secund
aire arbeidsvoorwa
arden.
Een onderdeel hiervan
is het Meerkeuze Systeem
Arbeidsvoorwaarden.
Ook is het mogelijk
om
kortingen te verkrijg
en op diverse verzeke
ringen.

Bent u de OK-collega m/
v
die deze
jas als gegoten zit?

D E W E R K P L E K Het
Deventer Ziekenhuis is
een
modern en aantrekkelijk
topklinisch opleidingszieke
nhuis
met ruim 2100 medewerkers,
130 medisch specialisten
en 190 vrijwilligers. Onze
operatieafdeling (OK) telt
10 moderne operatiekamers
. Er werken circa 110
medewerkers (89 fte) en
behalve neurochirurgie
en
cardiochirurgie zijn alle
specialismen aanwezig.
Binnen
het OK-team heerst een
prettige werksfeer die ruimte
laat
voor zelfstandig werken
met eigen verantwoordelij
kheden.
Eigen inbreng, enthousiasme
en goede samenwerking
vinden we belangrijk.
UW BAGAGE
• u heeft een opleiding
gevolgd

4PMMJDJUFSFO

tot operatieassistent en
(medische/anatomische)
kennis van alle voorkom
ende specialismen;
• u werkt in dagprogramma
’s onder leiding van het
hoofd
Chirurgie, maar werkt op
de operatiekamer zelfstan
dig
en bent verantwoordelijk
voor het verloop van het
operatieprogramma;
• u heeft geen probleem
om met een flexibel OK
schema
te werken;
• u bent een gezellige, stressbe
stendige, klantvriendelijk
e
en initiatiefrijke collega.
heeft brede specialistische

Solliciteer bij voorke
ur
website: www. evozie direct via onze
kenhuis.nl
Schriftelijke reactie
s kunt u sturen naar:
Flevoziekenhuis, t.a.v.
de afdeling
HR services, Postbu
s 3005,
1300 EG Almere of
per email naar:
sollicitaties evozie
kenhu
vermeld in beide gevall is.nl
en
vacaturenummer 20091
12.
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ONZE TEGENPRE
S T A T I E Wij bieden u
een
vaste baan van 24 tot 36
uur in de week, in een goed
draaiend team. Rekenin
ghoudend met uw ervaring
is
aan deze functie salariss
chaal FWG 55 verbonden.
Het maximum bruto salaris
dat bij deze schaal hoort,
is
€ 3.426 bij een volledige
werkweek. Het Devente
r
Ziekenhuis biedt verder
goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
een verhuiskostenvergoedi
ng.
De Hanzestad Deventer
is een prima plek om te
wonen,
te werken, te studeren en
te recreëren.
INFORMATIE EN
S O L L I C I T A T I E Nadere
informatie over deze functie
kunt u verkrijgen bij Bart
Gietema, hoofd Chirurg
ie, telefoon (0570) 53 64
45 of
A.B.C.Gietema@dz.nl. U
bent van harte welkom een
dag mee te lopen op onze
OK. Uw schriftelijke sollicita
tie
kunt u vóór 16 april 2009
richten aan de Personeelsadministratie, Postbus 5001,
7400 GC Deventer
onder vermelding van vacature
nummer V23059 op
sollicitatiebrief en envelop
.
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Het Deventer Ziekenhuis
is een van de Samenwerken
de Topklinische
opleidingsZiekenhuizen,
dat opleiden en

Gelre ziekenhuize
n vormt, in same
nhang met de eerste
zorgnetwerk in de
en derdelijnsgezond
regio Apeldoorn
heidszorg, een transm
- Zutphen, waar
uraal
een Diagnostisc
onze twee zieken
h Centrum zich
huizen, een buiten
bevinden. In Apeld
polikliniek en
ziekenhuis. In Zutph
oorn beschikken
en wordt een comp
we over een prach
leet nieuw zieken
tig vernieuwd
genomen. Met ongev
huis gebouwd, dat
eer 3300 medewerke
in 2010 in gebruik
zal worden
rs en ruim 180
één van de grote
medisch specialisten
re ziekenhuizen
is Gelre ziekenhuize
in Nederland. Speer
en uitbreiding van
punten van beleid
n
medisch specialistisc
zijn: ICT-ontwikk
eling, ketenzorg
he opleidingen.
ziekenhuisorganis
Gelre ziekenhuize
atie zijn die bij
n wil een hooggewa
patiënten en zorgv
ardeerde
bereikbaar en behul
erleners bekend
pzaam. Hoog in
staat als deskundig,
het
vaand
betro
el van Gelre zieken
kken,
en de ontwikkelin
huizen staat de
g van haar mede
zorg voor het welzij
werkers.
n

Al lro un d Op er at
ie -a ss is te nt
De functie

Voor het Operatiekam
er Complex (OKC
), Gelre
Zutphen, zijn wij
tie-assistent en
per direct op zoek
beschikt over releva
naar een
nte werkervaallround operatie-as
ring. Je zoekt een
sistent. Omdat
nieuwe uitdaging
wij een klein
en hebt de
OKC zijn kunne
kwaliteit van zorg
n wij korte lijnen
hoog in het vaand
hante
ren
en
el staan. Je
naast het instru
hebt een positieve
menteren en omlo
en flexibele instel
pen
krijg
ling, bent
je
daardoor de moge
zelfstandig maar
lijkheid om te assist
kunt ook goed met
eren bij
anderen
bijna alle voork
samenwerken.
omende operaties.
Je bent enthousias
Het OKC
t over je vak,
bestaat uit 4 opera
hebt plezier in je
tiekamers, 1 dagbe
werk en je bent
handelings
bereid én in
OK, een holding
staat om alle voork
en een verkoeverk
omende diensten
amer. Er
te verrichten.
werken ongeveer
55 medewerkers.
Alle specialismen, met uitzon
Ons aanbod
dering van open
hart- en cerebrale neurochirur
Wij bieden een
gie, zijn aanwezig.
salaris van maxim
Bij ons kun je
aal € 3426,-als operatie-assisten
bruto per maan
t deelnemen aan
d (functiegroep
55) op basis van
één van de
vakgroepen, daard
een volledige werkw
oor kun je je breed
eek.
ontwikkelen
in het vakgebied.
Voorbeelden zijn
het
organiseren van je eigen
Geïnteresseerd
werk, het introd
uceren van
nieuwe (operatie-)
Voor meer inform
technieken, het
atie kun je vrage
leggen van
n naar Lucia
contacten en het
Selles-Mensink,
opzetten van overle
coördinator OKC,
gvormen met
telefoon
medisch specialiste
0575-592 740 of
n maar ook met
kijken op
externe
organisaties. Onze
www
.gelre
ziekenhuizen.nl.
voorkeur gaat uit
Je brief voorzien
naar een
full-time dienstverb
van
cv
kun
je onder vermelding
and maar partti
van vacaturenu
me werken is
bespreekbaar.
mmer
Z08-170 vóór 30
juni 2009 bij voork
eur mailen aan
personeelsadmin
istratiez@gelre.n
l.
Gelre
Uw profiel
ziekenhuizen, ter attent
ie van Irene Barin
k, Postbus
Je bent in het bezit
9020, 7200GZ Zutph
van het NVZ-diplom
en. Het overleggen
a operavan een
verklaring omtre
nt gedrag maak
t onderdeel uit
van de procedure.
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25 JAAR LVO-CONGRES

EIDING - ORIËNTATIE

IN DE ZORG - REÏNT

EGRATIE - VACAT

De volgende maatregelen zijn genomen om de tekorten op te
lossen:
- uitoefenen van druk door de overheid, NVZ en NFU om
structureel meer op te leiden en dit vaak vast te leggen in een
regioafspraak;
- oprichten van een opleidingsfonds van de overheid, waaruit
sinds 2010 forse subsidies aangevraagd kunnen worden indien men bovenformatief opleidt;
- toepassen van horizontaal en verticaal gedifferentieerde
functies, zoals: omloopmedewerker, operatieassistent
‘tweede deskundigheid’ en logistiek medewerker; al deze
nieuwe (beroeps)ontwikkelingen zijn echter niet gekwalificeerd, gecontroleerd en gecertificeerd door overheidsinstanties;
- inzetten van buitenlandse operatieassistenten uit EU- en
niet-EU-landen;
- inzetten van detacheerders en zzp’ers;

LOOPBAANBEGEL

neelstekorten op te vangen. Nu, dertig jaar later, hebben we echter
nog steeds te maken met ernstige tekorten op de arbeidsmarkt.
Hoewel er sterke regionale verschillen zijn, kunnen we gezamenlijk
(LVO, overheid, zorgverzekeraars, schadeverzekeraars en de Inspectie voor de Gezondheidszorg) vaststellen dat de tekorten zeer
ernstig zijn. Voor de patiënten betekent dit ongetwijfeld lange
wachtlijsten, en omdat veel ziekenhuizen gedwongen zijn om te
werken met (dure) uitzendkrachten, ontstaan er budgettaire problemen.
Belangrijke oorzaken van de tekorten zijn:
- niet structureel bovenformatief opleiden gedurende een lange
periode;
- relatief hoog uitvalspercentage tijdens de opleiding;
- hoge werkdruk;
- toename van het aantal parttime medewerkers;
- fysiek zware werkbelasting, die veel uitval door ziekte veroorzaakt;
- geen beroepsbescherming en geen erkenning in een register;
- weinig carrièreperspectief;
- onvoldoende bekendheid van het beroep.

00 medewerkers
gelijke zorg en
n en circa 80 med
staat een goed
isch specialisten
contact met de
door zorgverzeker
bieden we de best
patiënt centraal.
aar Menzis belo
Niet voor niets
ond met maar liefs
werd het SKB
AD-ziekenhuis
t vier Topzorg-p
Top 100 als best
redicaten en kom
e uit de bus wat
samenwerkingsver
t
het
SKB in de
betre
ft
band met traum
patiënttevredenhei
acentrum Eure
d! Het SKB heef
gio. Winterswijk
t een
uitgebreide wink
is een gezellige
el- en uitgaansm
en levendige plaa
ogelijkheden en
ts met
prachtige natuur.

Zo ek je ee n
uit da ge nd e
ba an in ee n
en tho us ias t

Het Streekziekenhu
is Koningin Beatr
ix heeft die baan

O P E R AT IE A S
Het OK complex

Op dit moment is
een verbouw en
renovatie van het
complex in voorb
OK
ereiding die medi
o 2010 afgerond
Het complex word
wordt.
t uitgebreid met een
6e OK en een
holding. De OK’s
worden ingericht
voor Minimale Invas
Chirurgie (lap scopi
ieve
e). Na de renovatie
bestaat de afdeling
uit 6 OK’s waarvan
1 OK ten behoeve
van het dagcentrum
Binnen de afdeling
.
zijn 65 medewerk
ers werkzaam waar
40 collega’s chirur
van
gie en 25 anesthesie
/recovery/dagcentrum
Wij hechten veel
.
waarde aan een corre
cte en vriendelijk
opvang en begeleidin
e
g van de patiënt,
een goede werksfeer
en een actieve bijdra
ge aan de gang van
zaken op de OK.
Wij vinden het belan
grijk onze medewerk
ers ‘op niveau’ te
houden door het
volgen van (bij)sc
holingen en traini
ngen.

Zelfstandige funct
ie

In het SKB kennen
de operatie-assisten
ten een grote mate
van zelfstandigheid.
Het assisteren beho
ort bij vrijwel alle
operaties tot de taken
van de operatieass
istent. Binnen het
OK complex ben
je allroud inzetbaar
op alle vakgebiede
Per vakgebied word
n.
en specialisme oudst
en ingezet om in
samenwerking met
de specialisten o.a.
zorg te dragen voor
introductie van nieuw
e technieken, behe
ren van instrument
rium, apparatuur
aen disposables, conta
cten met leveranciers
het uptodate houd
,
en van protocollen
en het verzorgen
scholing/klinische
van
lessen op het vakge
bied.

S IS T E N T

Je kwaliteiten en
onze tegenprestatie

Je bent in het bezit
van het NVZ diplo
ma operatie-assisten
met recente werk
t
ervaring en -zeke
r zo belangrijk- je
een teamplayer die
bent
enthousiasme voor
het beroep uitstraalt.
Bovendien ben je
flexibel, initiatiefrijk
en verricht je berei
bare diensten. Bij
kons heb je na een
bereikbare dienst
volgende dag vrij
de
en bestaat de moge
lijkheid tot het verrichten van bereikbare
diensten vanuit huis.
een afwisselende
Wij bieden je
functie binnen een
professioneel team
dat prijs stelt op een
,
plezierige, inform
ele werksfeer. Je
arbeidsvoorwaarden
zijn conform de CAO
-Ziekenhuizen.
De functie is inged
eeld in functiegro
ep 50, conform FWG
(onder bepaalde
3.0
voorwaarden, als
specialisme oudst
functiegroep 55).
e in
Tot slot kennen we
uitstekende secun
arbeidsvoorwaarden,
daire
waaronder een studie
kostenregeling,
spaarloon, een aantr
ekkelijke regeling
woon-werkverke
en een fietsproject
er
.
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Informatie en sollic
itatie

Wil je meer inform
atie of wil je eerst
vrijblijvend kennismaken of een rondl
eiding binnen ons
OK-complex? Bel
met mevrouw J. Reyri
dan
nk, teammanager
Chirurgie, telefoon
(0543) 54 44 44
of met mevrouw
G. van Straaten,
adviseur, telefoon
P&O
(0543) 54 43 99.
Je kunt solliciteren
www.zorgselect.nl/
via
vacatures (zoek op
vac.nr. SKB-8091/
solliciteer).

=[Z_fbec[[hZWd
Een afwisselende
en uitdagende werk
kring.
Dat is wat het Haga
Ziekenhuis een ambi
tieuze
gediplomeerd anes
thesiemedewerker
heeft
te bieden.

tea m?

voor jou als

ZorgSelect
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Oost-Nederland

Het HagaZiekenhuis
is
lid van de vereniging
Samenwerkende
Topklinische opleidings
Ziekenhuizen (STZ)
en biedt vrijwel
alle medische
specialismen.
Ruim 3700 mede
werkers en 220
specialisten werk
en
vanuit de kernwaarden Zorgzaamheid,
Innovatie en Same
nwerking aan zorg
met
een menselijke maat
.
Het Ziekenhuis is
gevestigd op
de locaties Leyweg
en Sportlaan, Julian
a
Kinderziekenhuis
en
de buitenpoliklinie
k
Wateringse Veld.

Ons vakgebied is uiteen
lopend. We doen ons
werk
voor zowel acute als
planbare zorg, bijvoo
rbeeld
voor cardio-, neuro
-, vaatchirurgie en
traumatologie
óf orthopedie gynae
cologie en urologie.
Ook ons
werkterrein is divers
: van een groot zieke
nhuis aan
de Leyweg tot een
kleinere locatie aan
de Sportlaan
of het specialistische
Juliana Kinderzieke
nhuis.
Jouw sollicitatie
Onze uitnodiging
Natuurlijk ben je nieuw
sgierig geworden
Wil je even sfeer proev
en wil je
meer weten. De volled
en, dan willen we
ige vacaturetekst kan
jou graag
ontmoeten. Dan laten
je
lezen
op www.hagazieke
wij je zien waar jouw
nhuis.nl. Klik op ‘werk
toekomst ligt. Maak
en vervolgens op ‘vacat
en’
een afspraak met
ures’ in het linkermenu
onze
unithoofden Bas Krul
Daarn
.
a klik je op ‘medische
op de locatie Leyw
en medisch ondereg
(070) 210 25 12 óf
steunende functies’
met Paul Schoustra
en zoek je op de funct
op onze
locatie aan de Sport
ie
Gediplomeerd Anest
laan (070) 210 72 32.
hesiemedewerker.
Daar ligt je toekomst!
www.hagaziekenhuis
.nl

Kleur geven aan
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Werkgeversvereniging
Zorg en Welzijn

Jouw toekomst
In een professionele
werkkring met bijzon
der
aardige en enthousiast
e collega’s zoeken
we jou.
Wat je echt moet weten
is dat:
- we willen investeren
in jouw profession
ele
ontwikkeling
- je vanaf 24 uur per
week aan de slag kan
- een 9-urige werkd
ag bespreekbaar is
- je kunt kiezen op
welke locatie je wil
werken
- we uitkijken naar
jouw kwaliteiten

zorg

Kom werken in het
nieuwe Martini Zie
kenhuis!
Nieuwe collega’s zijn
van hart
e welkom

aste
OK-assisten
ten
Verpleegkundigen
gie,

Wij zoeken enthousi

OperatieMe
disis
atyp
ch se
ss
tecrentarteesnses en
isten

IC, OncoloKindergeneeskunde,
Recovery, Dialyse
en
Brandwonden IC

Klionsnis
voor
nieuch
we Opsychol

Nieuwste ziekenhu

is van Noord-Neder

land

Topklinisch oplei

dingsziekenhuis

met 29 specialism
en
en 2350 medewerk
ers •
Splinternieuw, kleur
rijk gebouw met
nieuwste
apparatuur en mode
rnste technieken
•
Jaarl
ijks
285.000 polibezoek
en en 48.000 opna
mes •
Betrokken en harte
lijke medewerkers
• Goed
bereikbaar en parke
ren naast de deur
• Prima
opleidings- en ontw
ikkelingsmogeli
jkheden
• 150 specialiste
n
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Wil jij met ons
n
bouwen aan ee
st?
om
ek
to
gezonde
medewerkers
k naar nieuwe
Wij zijn op zoe

nten
Operatieassiste
ewerkers
Anesthesiemed
er
en verkoeverkam
Verpleegkundig
24-36 uur per week

24-36 uur per week

24-36 uur per week

en en
CAO ziekenhuiz
salaris conform
itkering,
Een uitstekend
een eindejaarsu
rwaarden, zoals
goede arbeidsvoo
jfszorgpakket en
erzekering, bedri
zorgv
tieve
collec
sregelingen.
bonu
ijke
ekkel
aantr
vacatures
deze en andere
informatie over
Kijk voor meer
.
ziekenhuizen.nl
op www.ijsselmeer

Wij bieden

ging in een
een nieuwe uitda
n
Ben jij toe aan
omschrijvinge
omgeving en zijn
veranderende
en accuraat
unicatief sterk
comm
l,
giaa
de
als colle
Dan ben je bij
g?
assin
toep
op jou van
s.
het goede adre
MC|Groep aan

)++%,4
2IJNLAND /.47
het roer van de
sinds kort aan
d.
De MC|Groep staat
tad en Emmeloor
nhuizen in Lelys
IJsselmeerzieke
ndigheid en
nhuizen die desku
.
Het zijn basiszieke
el hebben staan
vaand
het
in
heid hoog
klant vriendelijk
roep heeft
MC|G
de
die
e zaken
e
Eén van de eerst
volledig nieuw
bouw van vier
r worden
opgepakt is de
zome
de
Rond
in Lelystad.
operatiekamers
genomen.
tiekamers.
deze in gebruik
heeft drie opera
in Emmeloord
met een
Het ziekenhuis
de operatiekamer
werken we op
re.
Sinds eind 2008
de timeout-procedu
m, waaronder
kwaliteitssystee

GROEI JIJ MEE
d
Locatie Emmeloor
Postbus 5000
eloord
8300 GA Emm
37
76
63
)
tel. (0527

Reageren?

de toekomst?
en aan een gezon
t.a.v.
Wil je mee bouw
naar MC|Groep,
itatiebrief met CV
GA
Stuur dan je sollic
Postbus 5000, 8200
ij (Manager OK),
Verhe
e-mail
riet
-Marg
Anne
4. Of stuur een
urenummer 09.00
vacat
o.v.v.
tad
Lelys
enhuizen.nl.
@ijsselmeerziek
iteren
sollic
naar
ijgen bij
tingen zijn te verkr
139998.
Telefonische inlich
OK, telefoon 06-48
Verheij, Manager
Anne-Margriet

Locatie Lelystad
Postbus 5000
tad
8200 GA Lelys
11
tel. (0320) 27 19

ken wij:

mplex zoe
EDEWERKERS
EN ANESTHESIEM
NT
TE
SIS
AS
IE
AT
/PER
EN
DIG
LEEGKUN
EN RECOVERY VERP

ekamerco
Voor het operati

- invoeren van meerdere startmomenten van de opleiding zodat er sneller geanticipeerd kan worden op ontstane vacatures;
- nemen van initiatieven vanuit de LVO aangaande registratieregister en
voeren van gesprekken met de overheid aangaande beroepsbescherming en beroepserkenning; zorgen voor meer bekendheid en informatie over het beroep van operatieassistent.
Of al deze maatregelen en ontwikkelingen ertoe zullen bijdragen dat de
tekorten structureel oplossen, is onbekend. Veel beroepsgenoten geloven niet in een ontwikkeling van diverse beroepsniveaus op de OK en
het scheiden van de kerntaken. Ook zal het beroep volgens hen minder aantrekkelijk worden als operatieassistenten alleen maar hoog- of
laagcomplexe ingrepen uitvoeren en als wordt gewerkt met taakversmalling en versplintering.
Maar deze ontwikkelingen kunnen ons weer kansen bieden. Hierbij
kun je denken aan specialistische medewerkers en dedicated teams.
Verticale functiedifferentiatie kan als professionalisering van ons beroep gezien worden en daartoe zullen de huidige ontwikkelingen zeker bijdragen.
Dat ons beroep de laatste jaren verandert, moge duidelijk zijn. De LVO
moet dan ook, als vertegenwoordiger van de beroepsgroep, optreden
als professionele gesprekspartner bij alle voorgestelde en ingezette
maatregelen.

Ziekenhuis:
;
WAAROM Rijnland
ktijden mogelijk
aangepaste wer
;
aarheidsdiensten
- verschillende en
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reg
v.
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t.b.
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stenvergoeding
n en telefoonko
- mobiele telefoo
diensten;
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System);
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l Patiënt Safety
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S-traject (Surgica
) niveau;
r in het SURPAS
lope
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se Practitioner (NP
land
- Rijn
nden
wikkelen tot Nur
ont
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RECTUMCHIRURGIE:
DE TIJD HEEFT NIET
STILGESTAAN

Rond 1900 werden grote operaties mogelijk en relatief veilig. Dit was te
danken aan vooruitgang op het gebied van anesthesie, steriliteit, instrumentarium, pathologische anatomie en operatietechnieken. Het was een
tijd van grote namen die we nu nog dagelijks in de operatiekamer horen,
zoals Billroth, Trendelenburg, Halsted, Balfour, Hartmann en Kocher. Een
belangrijke naam voor de rectumchirurgie was William Ernest Miles.
Tekst: Paul Meijsen, operatieassistent in het Catharina-ziekenhuis en docent operatieve zorg en technieken aan de Fontys
Hogeschool in Eindhoven.
William Ernest Miles (1869-1947, foto hiernaast) publiceerde in 1908 over de abdominoperineale resectie (figuur 1 hieronder). Deze operatie, die destijds soms minder dan een
halfuur duurde, staat ook bekend als de rectumamputatie volgens Miles. De operatie
van Miles zou voor laaggelegen rectumtumoren tot in de jaren zeventig en tachtig de
gouden standaard blijven. Inmiddels werden hoger gelegen tumoren al wel behandeld
met een lage naad. Zeker na de ontwikkeling van de circulaire staplers in de jaren vijftig
werden low anterior resecties en dus rectumsparende technieken mogelijk en veilig.

TME
In de jaren negentig werd wereldwijd de door de Engelse chirurg Bill Heald ontwikkelde
total mesorectal excision (TME) geïntroduceerd. Dit betekende weer een belangrijke verbeterslag. Niet alleen de overleving verbeterde, maar ook de kwaliteit van leven voor de
patiënt (afbeeldingen op de volgende pagina).
Na de introductie van de TME is de tijd evenmin stil komen te staan. De combinatie van
preoperatieve bestraling en chemotherapie
maakt de chirurgie effectiever, waardoor de resultaten opnieuw verbeteren. Minimaal invasieve
behandelingen (laparoscopie en transanale endoscopische microchirurgie) maken momenteel
minder ingrijpende behandelingen mogelijk. We
lijken op weg naar een tijd waarin het rectumcarcinoom een beheersbare ziekte is. Inmiddels is
de overleving van patiënten met een rectumcarcinoom beter dan die van patiënten met een coloncarcinoom. Luttele jaren geleden was dit verschil
RECTUMCHIRURGIE: DE TIJD HEEFT NIET STILGESTAAN
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Incidentie colorectaal
carcinoom
In 2008 werd in Nederland bij circa 10.000
nieuwe patiënten een colorectaal carcinoom vastgesteld. Hiervan was ongeveer
20 procent een rectumcarcinoom. Het colorectaal carcinoom staat bij mannen met
14 procent van het totale aantal tumoren op
de derde plaats qua incidentie, na prostaat(21 procent) en longkanker (16 procent). Bij
vrouwen staat het zelfs op de tweede plaats
(13 procent), na borstkanker (33 procent).
Verwacht wordt dat het aantal patiënten bij
wie de diagnose ‘colorectaal carcinoom’ gesteld wordt in 2015 zal zijn gestegen tot ongeveer 14.000, als gevolg van de bevolkingsgroei en de vergrijzing

bijna 15 procent, ten nadele van
het rectumcarcinoom. Verbeterde diagnostiek en medische
beeldvormende technieken kunnen gaan zorgen voor behandeling op maat.

Van perineaal naar abdominaal
De eerste behandelingen voor
rectumcarcinomen vonden al
plaats rond 1850, door onder anderen Lisfranck, Von Volkmann
en Czerny. De benadering was
perineaal of transanaal. Vrijwel
altijd keerde de ziekte al binnen
enkele maanden terug in het
oorspronkelijke gebied en was
dus sprake van een lokaal recidief. Lokale recidieven van rectumtumoren zijn zeer vervelende complicaties met doorgroei naar bekkenorganen, zenuwen en huid, met als gevolg
daarvan pijn, necrose en sepsis.
Miles was een van de eersten die studie maakten van de lymfogene verspreiding van het
rectumcarcinoom. Ook Miles kende hoge recidiefpercentages (95 procent, bijna allemaal binnen een jaar), toen hij de operaties nog uitsluitend perineaal uitvoerde. Er was
in die tijd ook terughoudendheid tegenover het uitvoeren van een laparotomie, omdat
die vaak eindigde met een fatale peritonitis.
Bij obducties van zijn patiënten ontdekte Miles dat de lymfogene verspreiding niet alleen naar distaal plaatsvond, maar vooral ook naar klieren proximaal in het mesorectum
in het verloop van de a. rectalis naar de a. mesenterica inferior. Een laparotomie was dus
noodzakelijk (zie figuur 3 op de volgende pagina).
Miles deed zijn eerste abdomino-perineale resectie in 1907. Aanvankelijk was de perioperatieve mortaliteit bijna 50 procent. De grote winst was dat de helft van de patiënten
die overleefden pas na vier jaar een recidief kreeg. In 1923 publiceerde Miles sterk verbeterde resultaten; hij had de peroperatieve mortaliteit teruggebracht tot 15 procent en het
aantal recidieven tot 30 procent. Zijn primaire doel was bereikt: het terugdringen van
het lokaal recidief.

25 JAAR LVO-CONGRES

Professor Bill Heald.

Figuur 2
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Figuur 3 Frontale doorsnede
met resectievlakken van Miles
(Bron: W.E. Miles, Cancer of the
rectum. London; Harrison &
Sons, 1926). Later zouden de
distaal en lateraal getekende
lymfeklieren klinisch van minder belang blijken.
Rechtsboven: Figuur 4 Bij de
operatie van Miles ging de
hand van de chirurg dwars
door het mesorectale weefsel.
Hierdoor kon tumorweefsel
achterblijven en konden bovendien gemakkelijk autonome
zenuwvezels worden beschadigd.

Twee fases
De operatie die Miles uitvoerde bestond uit twee fases: een abdominale en een perineale. Tijdens de abdominale fase vond ligering plaats van de a. sigmoïdea en a. rectalis.
Vervolgens werd het sigmoïd doorgenomen. Onder de omslagplooi van het bekkenperitoneum volgde een manuele, stompe dissectie van het rectum door het mesorectale
vetweefsel tot aan de bekkenbodem. De hand van de chirurg ging hierbij dwars door het
mesorectale weefsel (zie figuur 4 hierboven). Aan het eind van de abdominale fase werd
de buik gesloten en een eindstandig colostoma aangelegd.
Met schoon instrumentarium volgde de perineale fase: de amputatie van het rectum.
Het rectum werd ruim omsneden in de richting van het eerder gemaakte dissectievlak.
Als dit bereikt was, kon het totale rectosigmoïd worden verwijderd.
Het was niet te vermijden dat bij de Miles-operatie de autonome zenuwen van het bekken werden beschadigd, met urine-incontinentie en verminderde seksuele functies als
gevolg.
Tot in de jaren tachtig bleef het recidiefpercentage van de Miles-operatie hoog: circa 30
procent. Postoperatief werd weliswaar nabestraling toegepast, maar de dosis werd vaak
gelimiteerd vanwege de omliggende gezonde weefsels en was daardoor te laag voor verdere curatie.
The holy plane
In 1982 publiceerde Heald over de total mesorectal excision. In tegenstelling tot de blinde techniek van Miles, waarbij het mesorectum in feite incompleet werd verwijderd, beschreef Heald een nauwkeurige, scherpe dissectie van het totale mesorectum. Heald
sprak van the holy plane. Samen met de patholoog-anatoom Quirke beschreef hij rectum
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Figuur 5 Deze transversale doorsnede
toont de begrenzing van het mesorectum
gevormd door de fascia rectalis. Heald
introduceerde the holy plane en beschrijft
een nauwkeurige, scherpe dissectie van het
complete mesorectum. De gehele roodgetekende fascie wordt mee verwijderd
voor een goed oncologisch resultaat; de
autonome zenuwen worden gespaard voor
een goed functioneel resultaat van de
bekkenorganen.

en mesorectum als een eenheid, die in geval van een carcinoom
compleet verwijderd moest worden.
The holy plane wordt gevormd door avasculaire fascielagen rondom het mesorectum (figuur 5). Door deze anatomische klievingsvlakken tijdens de operatie nauwkeurig te volgen, blijft tijdens het
opereren het zicht goed, daalt de recidiefkans tot onder de 10 procent en kunnen de autonome zenuwen worden gespaard. Zelfs
voor de meeste lage rectumcarcinomen kan tegenwoordig worden
volstaan met een abdominale resectie met een gestapelde lage
naad, die meestal wel tijdelijk beschermd moet worden door een
dubbelloopse colostomie.

Nieuwe kansen
In plaats van nabestraling blijkt een combinatie van pre-operatieve
bestraling van de tumor en voorafgaande chemotherapie (neoadjuvante therapie) zeer succesvol. Als gevolg van deze voorbehandeling slinken grote tumoren en neemt de kans op radicale resecties
verder toe. Er wordt al overwogen om bij een pathologisch complete respons niet meer te opereren (zie kader).
Zelfs voor tumoren die op het moment van ontdekking al buiten
the holy plane zijn doorgegroeid en voor recidieftumoren na eerdere operaties (T4-tumoren) zijn er kansen. Dankzij de neoadjuvante
25 JAAR LVO-CONGRES

Niet per se opereren
In het Academisch Ziekenhuis Maastricht
worden patiënten met een rectumcarcinoom die een totale respons laten zien op
chemotherapie en radiotherapie, niet per se
ook nog eens geopereerd. Dit besluit is genomen mede op basis van onderzoek dat
Maastrichtse onderzoekers hebben gepubliceerd in The Lancet Oncology.
De combinatie van preoperatieve radiotherapie en chemotherapie is tegenwoordig
standaard. Bij 15 à 27 procent van de voorbehandelde patiënten kan na de radio-chemotherapie geen tumor meer worden aangetoond. In plaats van per definitie te
opereren, worden de patiënten nauwlettend
gevolgd; per controle beoordelen de artsen
of een operatie nodig is. De verwachting is
dat bij hooguit 10 procent van deze patiëntengroep het rectum chirurgisch moet worden verwijderd.
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Figuur 6 Intraoperatieve radiotherapie.T4-tumoren zijn buiten het vlak van de total mesorectal
excision doorgegroeid. Als verdere chirurgische
resectie niet meer mogelijk is, kan het tumorbed
tijdens de operatie direct in de wond worden
bestraald.
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therapie en intraoperatieve bestraling tijdens de
operatie (zie afbeeldingen op deze en vorige
pagina), stijgt zowel de kwaliteit van leven als de
overleving.
Voor vroeg ontdekte, kleine, oppervlakkige tumoren
(T1-tumoren) biedt transanale endoscopische microchirurgie een weinig belastende, maar oncologisch verantwoorde ingreep.
De grote invloed van Miles op de rectumchirurgie
valt niet te ontkennen, maar honderd jaar later blijken nog steeds nieuwe kansen mogelijk.
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Benieuwd naar de andere delen
van de Werken op de OK-reeks?

Stuur een e-mail naar okoperationeel@y-publicaties.nl en we houden je op de hoogte!
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In 2011 vindt voor de 25e keer het LVO-congres plaats. In de afgelopen 25 jaar veranderde en

25 jaar LVO-congres
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Een handreiking voor operatieassistenten
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vernieuwde er veel in de OK. Zowel op het gebied van technieken, arbeidsomstandigheden,
salarissen, professionaliteit of tekorten in de zorg. Het vakblad van de LVO – Operationeel,

herpubliceren we vijf artikelen uit de periode 1981-1997, en we vroegen deskundigen de
huidige stand van zaken te beschrijven. Wat zijn de verschillen, en wat is hetzelfde gebleven?

Aan de orde komen:
- Abdominale uterusextirpatie anno 1988 / Uterusextirpatie anno 2011
- Cholecystectomie anno 1981/ Laparoscopische cholecystectomie anno 2011
- Extracapsulaire lensextractie anno 1996 / Phaco-emulsificatie anno 2011
- Het opblaasbare maagbandje anno 1997 / Historie en toekomst van de bariatrische chirurgie
- Tekorten aan operatieassistenten anno 1996 / Personele ontwikkelingen op de OK anno 2011
- Rectumchirurgie: de tijd heeft niet stilgestaan

Een handreiking voor operatieassistenten

later OK Operationeel – is van dit alles de stille getuige geweest. In dit jubileumboekje

Benieuwd naar de volgende delen van de Werken op de OK-reeks?
Stuur een e-mail naar okoperationeel@y-publicaties.nl en we houden u op de hoogte!
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