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oor u ligt dan de eerste editie van de Nederlandse OK-Krant. Een uniek product dat tot
stand is gekomen door VL Media Advies met
medewerking van de beroepsverenigingen
voor het operatiekamercomplex. (OKc). De drijfveer voor
het maken van dit product is de wens om een platform
te maken voor alle medewerkers van het Okc. We vormen dagelijks een team waarbij we iedereen nodig hebben in de keten rondom de patiëntzorg op de OK.
Een krant waar we nieuws in kunnen verspreiden, dat
voor alle medewerkers relevant is. Op die manier krijgen we meer kennis van elkaars werkzaamheden en dat
is essentieel voor een goede samenwerking. Het is erg
belangrijk om in elkaars ‘keuken’ te kunnen kijken om

op die manier verbreding van het vakgebied te kunnen
bewerkstelligen.
Het initiatief voor deze krant komt van VL Media Advies, maar wij willen heel graag samenwerken met alle
beroepsverenigingen voor de OK. Inmiddels is elke beroepsvereniging geïnformeerd over dit initiatief. Op 24
april jl. is er een gezamenlijk overleg geweest van de LVO
met de NVLO (Nederlandse Vereniging Leidinggevenden
Operatieafdeling), de BRV (Beroepsvereniging Recovery
Verpleegkundigen) en de SVN (Sterilisatie Vereniging
Nederland). Dit was een zeer vruchtbaar en waardevol
overleg, waarin geconcludeerd is dat er zeer veel overeenkomsten zijn in de doelstellingen. Als we kijken naar
de te organiseren kwaliteitsslag voor de verschillende

OK-beroepen, dan zitten daar veel gezamenlijk raakvlakken in.
De LVO heeft samen met VL Media Advies het plan voor
de Nederlandse OK-Krant ontwikkeld. Het is de bedoeling dat de krant verspreid zal worden op alle OK-complexen, Zelfstandige Klinieken, en ook leveranciers zullen de krant ontvangen. De Nederlandse OK-Krant moet
een toegankelijk medium zijn voor iedereen die werkt op
of voor het OKC. De BRV is al aangehaakt, en we hopen
dat na deze editie de rest van de beroepsverenigingen
zal volgen.
Wij wensen u heel veel leesplezier en we staan open
voor al het nieuws uit het OKC.
VL Media Advies & LVO Bestuur
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PHYSICIAN ASSISTANTS
OPGENOMEN IN WET BIG
A
lle afgestudeerde physician
assistants (PA’s) kunnen sinds
15 mei 2018 een aanvraag indienen voor registratie bij het
BIG-register. Op 1 september wordt het
BIG-register van PA’s openbaar en gaat de
wetswijziging in. Na een experiment van
vijf jaar wordt de zelfstandige bevoegdheid van de PA in de Wet op de beroepen
in de individuele gezondheidszorg (wet
BIG) definitief geregeld. In 2012 begon
een proef met PA’s en Verpleegkundig
specialisten (VS-en). Zij worden opgeleid
om medische en organisatorische taken
van artsen en medisch specialisten over
te nemen.
Uit evaluatieonderzoek is gebleken dat de
PA bijdraagt aan het efficiënter inrichten
van zorgprocessen en de juiste inzet van
professionals. Om deze reden wordt de PA
opgenomen in artikel 3 van de wet BIG.
Daartoe hebben minister Bruins (MZS) en
minister Grapperhaus (JenV) op 11 mei jl.
het besluit gepubliceerd in het staatsblad.
De wetswijziging gaat per 1 september
2018 in.
De PA’s kunnen zich vanaf 15 mei 2018
voor het BIG register aanmelden. Registratie gaat niet automatisch: alle PA’s
moeten zelf een aanvraag voor registratie voor het BIG register doen. Bijna alle
afgestudeerde PA’s staan tevens in het
kwaliteitsregister van de NAPA inge-

schreven. Dit register blijft open voor het
registreren van de scholingsactiviteiten
van de PA’s en het zichtbaar maken binnen welk deelspecialisme de PA werkzaam is.
Op het moment dat de wijziging van de
Wet BIG op 1 september as. in werking
treedt, is de registratie van PA’s geldig en
zichtbaar in het BIG-register. Voor de PA
‘s die in het BIG-register vermeldt staan,
geldt dat ze:
•
een wettelijk beschermde
beroepstitel hebben;
•
zelfstandige bevoegdheid hebben
voor het uitvoeren van bepaalde
voorbehouden handelingen;
•
vallen onder het tuchtrecht.
Tot 1 september blijft het experimenteerartikel (artikel 36a) van kracht.
Op grond van het experimenteerartikel
hebben PA’s al zelfstandige bevoegdheid
voor het verrichten van de volgende
voorbehouden handelingen:
•
katheterisaties,
•
heelkundige handelingen,
•
injecties,
•
puncties,
•
voorschrijven van
UR-geneesmiddelen,
•
endoscopieën,
•
electieve, elektrische cardioversie en
•
defibrillatie.

Zelfstandige bevoegdheid betekent dat
de PA zelfstandig diagnose kan stellen en
een behandeling kan starten. Sinds 2015
kunnen PA’s zelfstandig een DBC openen
en sluiten. In het wettelijke besluit staat
dat PA’s samenwerkingsafspraken dienen
te maken met arts-specialisten over het
zelfstandig verrichten van handelingen. Het gaat vaak om handelingen die
worden uitgeoefend volgens landelijk
geldende richtlijnen en daarvan afgeleide protocollen. Daarnaast zijn het handelingen waarvan de risico’s te overzien
zijn, een routinematig karakter hebben

KABINET: MINDER PAPIER, MEER ZORG

M

inisters Hugo de Jonge en Bruno Bruins
en staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) komen met
een actieplan om de zorg te ontdoen van
overbodige bureaucratie. Het plan ‘(Ont)Regel de zorg’
zet in op minder regels voor zorgverleners en meer tijd
voor de patiënt.
Artsen en verpleegkundigen zijn op dit moment heel
veel tijd kwijt aan administratie, waarvan zij de helft
als onzinnig beschouwen. Dat zorgt voor een hoge
werkdruk bij zorgverleners en is niet goed voor het
werkplezier. Dat moet anders vinden de drie bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarom komen zij samen met de sector
met een actieplan.
Zo hoeven huisartsen straks niet meer jaarlijks hulpmiddelen aan te vragen bij chronische aandoeningen,
stoppen ziekenhuizen met dubbele registraties en
wordt de 5-minutenregistratie in de wijkverpleging
afgeschaft. Ook zullen verzekeraars uniforme bepalingen voor declaraties gaan gebruiken in contracten met
zorgaanbieders in de eerstelijnszorg en de geestelijke
gezondheidszorg en gaan de verpleeghuiszorg en de
GGZ zoveel mogelijk werken met meerjarige contracten. De ministers zeggen zelf toe om nieuwe regels als
gevolg van veranderende wet- en regelgeving tot een
minimum te beperken.
De administratieve lasten voor zorgverleners moeten
vanaf nu elk jaar verminderen. Het gevoel van artsen
en verpleegkundigen is daarbij leidend: zij moeten in
hun dagelijks werk ervaren dat zij minder tijd kwijt
zijn aan onzinnige klusjes. Op de website www.ordz.
nl wordt de voortgang van de afgesproken acties per
sector bijgehouden.

en van een beperkte complexiteit.
De Nederlandse Associatie van Physician
Assistants (NAPA) heeft alle leden en PA’s
die in het kwaliteitsregister van de NAPA
staan geregistreerd schriftelijk geïnformeerd hoe zij zich in het BIG register
kunnen aanmelden. De brief is via de
website van de NAPA in te zien en te
downloaden. Op de website van de NAPA
is ook een lijst met de meest gestelde
vragen over het BIG te vinden.
(Bron: NVZ)

EVEN VOORSTELLEN:

HET LVO-BESTUUR
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Het LVO-bestuur.
Van Links naar rechts:
Jurrien Jongbloed,
Jeanine Stuart,
Nicole Dreessen,
Monique de Kort,
Hennie Mulder
en Ger Creemers.

Jeanine Stuart...

is secretaris en heeft in haar portefeuille onderwijs.
Mijn naam is Jeanine Stuart en ik ben al vele
jaren bestuurslid van de LVO. Ik ben secretaris,
voorzitter van de commissie Onderwijs en Scholing
en voorzitter van de accreditatieraad. Ook zit ik
in de onderwijscommissie van het CZO. De LVO
is lid van EORNA, de Europese vereniging voor
Operatieassistenten en als afgevaardigde van de LVO
ben ik, samen met mijn collega Henk Folkertsma,
board member. Het Europese congres komt volgend
jaar naar Nederland, en ik zit, samen met een
aantal vertegenwoordigers uit andere landen in de
congrescommissie. Henk Folkertsma en ik doen ons
best er een succesvol congres van te maken. Ik verheug
me erg op dit evenement in Den Haag.

Nicole Dreessen

is bestuurslid beroepsbelangen
Ik houd me binnen de LVO bezig met Individuele
belangenbehartiging voor LVO leden en collectieve
belangenbehartiging voor operatieassistenten.
Ik probeer alle vragen met betrekking tot
beroepsbelangen en kwaliteit, te beantwoorden en zal
indien nodig hiervoor advies vragen bij de jurist van
Nu91. Verder houd ik me bezig met uitvoering geven
aan en ontwikkelen van arbeidsvoorwaardelijk beleid.
Andere doelstellingen zijn: de operatieassistent te
positioneren als professional. Kwaliteit en veiligheid
te verbeteren door intensieve contacten met andere
instanties zoals IGZ, NVZ/NFU, VMS, Medirisk en
Federatie van Medisch specialisten. Hierdoor wordt er
samengewerkt aan nieuwe richtlijnen of normen en
kan er direct worden geanticipeerd op veranderingen
en nieuwe ontwikkelingen.

Jurrien Jongbloed...

is projectleider communicatie bij de LVO.
Eind jaren zeventig heb ik mijn verpleegkundige
A-opleiding gedaan. Een jaar na de diplomering begon
ik met de opleiding tot operatieassistent en meteen na
díé diplomering met de tweejarige anesthesieopleiding.
Na enige jaren te hebben gewerkt op de OK ging ik me
op een meer commerciële functie oriënteren. Zo kwam
ik terecht bij een farmaceutisch bedrijf. Een grote
verandering, omdat ik opeens meer op mezelf was
aangewezen en doelstellingen moest realiseren.
Na dertien jaar wilde ik iets anders. Ik kreeg de kans

om als herintredend operatieassistent in Ziekenhuis
St. Jansdal te werken. Daar moest ik in korte tijd veel
leren, mede omdat er meer en meer laparoscopische
ingrepen werden uitgevoerd. In die tijd merkte ik dat
enkele operatieassistenten de laparoscopische ingrepen
als minder uitdagend ervoeren dan de open ingrepen.
Ik zag de laparoscopie meer als een kansrijke nieuwe
benadering, die ook de artsen moesten leren beheersen.
In 2001 kwam ik weer in het bedrijfsleven terecht.
Ik werd gevraagd te komen werken voor een bedrijf
gespecialiseerd in onder meer hechtmateriaal en
elektrochirurgie.
In de loop der jaren ontdekte ik dat artsen en
operatieassistenten zich graag wilden specialiseren
in de laparoscopische chirurgie, maar de faciliteiten
misten. Ik besloot daarom samen met collega’s
trainingen voor artsen en operatieassistenten te gaan
verzorgen. We gingen ook nieuwe producten toepassen
en bestaande technieken verbeteren. Ik vind het
bijzonder dat ik op die manier heb kunnen bijdragen
aan de manier waarop vele operaties vandaag de
dag worden uitgevoerd. Bij mijn huidige werkgever
Medtronic houd ik me nog steeds bezig met training en
vernieuwing.
Het staat voor mij buiten kijf dat een grote groep
medewerkers als de operatieassistenten een
beroepsvereniging nodig heeft die hen informeert over
ontwikkelingen op diverse gebieden en hen bijstaat bij
complexe zaken. De behoefte aan professionele kennis
en ondersteuning was voor mij jaren geleden een reden
om lid te worden van de LVO, evenals het delen van
ervaringen en ideeën met collega-operatieassistenten.
Ik wil graag meedenken met mijn collega’s binnen
de LVO over in- en externe communicatie en hun
hulp bieden bij het opzetten van projecten. Het is
een onbetaalde uitdaging. Ik ga ervan uit dat het veel
voldoening zal geven om met elkaar plannen en ideeën
te realiseren.

Monique de Kort...

is bestuurslid met als aandachtsgebied het
LVO-congres.
Naast de algemene bestuursvraagstukken die voor
elk bestuurslid gelden, organiseer ik samen met
de congrescommissie het jaarlijks twee daags LVO
congres. De commissie houdt zich voornamelijk bezig
met het inhoudelijk programma van het congres, de
zakelijke belangen, waaronder uiteraard de contacten

met de sprekers en de industrie, worden door het
congresbureau verzorgd.
We hebben dit jaar op 8 en 9 maart het LVO congres
gehad in de Reehorst te Ede, waarbij we terug kunnen
kijken op een fantastisch congres, het werd als zeer
goed gewaardeerd door de aanwezigen. Komend jaar
zal er geen eigen LVO congres worden gehouden
vanwege het EORNA congres wat van 16 tot 19 mei zal
worden gehouden in Den Haag.
Wel zal de congrescommissie dit jaar een 1 daags
symposium organiseren op 29 oktober, wat samen valt
met het symposium van de Kwaliteitscoördinatoren.
Die dag zal er een gevarieerd programma worden
geboden waarbij ook een beursvloer aanwezig zal zijn.
Ook in 2019 zullen we een dergelijke dag herhalen!
Nadere informatie over dit symposium volgt snel op de
website, via de nieuwsbrief en de ambassadeur in jullie
eigen ziekenhuis.
Wel belangrijk om de datum van 29 oktober 2018 alvast
te noteren en vrij te vragen om naar deze unieke dag
te komen. Locatie Hotel Van der Valk, Breukelen!! De
congrescommissie zal er zorg voor dragen dat er een
interessant programma voor jullie samen gesteld wordt
en hopen velen van jullie die dag te ontmoeten.

Hennie Mulder...

is Penningmeester / Coördinator OK Operationeel
Na mijn opleiding als verpleegkundige ben ik
direct doorgestroomd naar de OK. Ik was oneindig
nieuwsgierig naar dit zeer interessante vak. De OK is
een zeer dynamische afdeling waar veel gebeurt.
Ik heb in verschillende ziekenhuizen in Nederland en in
Zwitserland, en voor de industrie gewerkt. Mijn insteek
is altijd geweest: alle ingangen van de gezondheidszorg
zien te bewandelen.
Toen ik in het MMC (het voormalige Sint Joseph
Ziekenhuis) werkte, kreeg ik de kans om voor defensie
te werken. Ik ben vijf keer uitgezonden, naar Bosnië,
Kosovo, de Somalische wateren en twee keer naar
Afghanistan. Een onvergetelijke ervaring, zowel
vakinhoudelijk als op collegiaal vlak, waarbij ik veel
buitenlandse collega’s heb leren kennen.
Ik ben al jaren LVO-bestuurslid, en vanaf het begin
daarvan coördinator van OK-Operationeel, het vakblad
voor operatieassistenten. Ik ben altijd weer erg trots
wanneer het product klaar is en om het in je handen te
hebben.

Daarnaast ben ik penningmeester, en zorg voor de inen uitgaande geldstromen. Een hele taak, om samen
met de rest van het bestuur de begroting en
de eindafrekening samen te stellen.
Kortom, een goed gevulde portefeuille, weliswaar
onbetaald, maar zeer rijk aan ervaringen voor mijzelf
en veel voldoening gevend door wat te kunnen
betekenen voor het vak en voor mijn
collega-operatieassistenten.

Ger Creemers...

is voorzitter van de LVO
In 1989 heb ik na het behalen van mijn diploma
verpleegkundige A de overstap gemaakt naar de
dynamische OK-wereld. In 1992 behaalde ik mijn
diploma operatieassistent. Hierna heb ik zeven jaar als
zodanig gewerkt in het Sint-Josephziekenhuis en het
Máxima Medisch Centrum Veldhoven/Eindhoven.
In de periode 2003-2016 heb ik naast mijn functie in het
ziekenhuis als operatieassistent gewerkt bij Defensie.
Na een opleiding voor civiel medisch personeel aan
de Koninklijke Militaire Academie in Breda ben ik drie
keer uitgezonden geweest. In 2005 heb ik humanitaire
hulp verleend in Pakistan (aardbevingsramp,
tentenhospitaal in het Himalayagebergte). In 2009/2010
en in 2012 heb ik deelgenomen aan een oorlogsmissie
in Afghanistan. De afgelopen zeventien jaar heb ik in
diverse leidinggevende functies in het OK-complex van
het Máxima Medisch Centrum gewerkt. Een leerzame
en plezierige tijd. Sinds juni 2016 werk als manager
OK/CSA in kliniek ViaSana. Dit is een ambitieuze
zelfstandige orthopedische kliniek in Mill (NoordBrabant). De LVO is al bijna veertig jaar dé vereniging
voor en door operatieassistenten.
Zij vertegenwoordigt bijna de helft van de
beroepsgroep. Het is mijn ambitie om nog meer leden
aan de LVO te binden. Hierdoor kunnen we nog beter
en georganiseerder belangrijke thema’s bespreken en
daarbij richting geven aan de toekomst van ons vak.
De functie van operatieassistent en het werken in de
operatiekamer zijn in veertig jaar tijd aanmerkelijk
veranderd. Dit vergt van de LVO in het algemeen en
van operatieassistenten in het bijzonder een continue
aanpassing. De LVO heeft hierop geanticipeerd, en met
name in het laatste decennium is er al veel bereikt
op het gebied van kwaliteit, veiligheid, scholing en
belangenbehartiging. Hieraan wil ik graag een steentje
bijdragen door deze thema’s van aandacht te blijven
voorzien.
De zorg in de Nederlandse ziekenhuizen en klinieken
is volop in beweging. Door regionale samenwerking,
innovatie, financiële kaders, nieuwe richtlijnen,
verschuiving van zorg en focus op kwaliteit zal ons vak
nog meer gaan veranderen. Graag wil ik samen met de
LVO een platform bieden om hierover van
gedachten te wisselen.

EORNA CONGRESS 2019
Dear Perioperative Colleagues,
On behalf of EORNA and its Organising Committee, it is a great pleasure for
us to invite you to attend the 9th biennial congress of the European Operating
Room Nurses Association. The congress will be held in The Netherlands in the
beautiful city of The Hague from 16 to 19 May 2019. It will be a great moment
bringing together all committed nurses, leaders and perioperative professionals.
The scientific program will offer delegates a wide range of innovative and
interesting topics, with oral presentations, poster sessions and workshops.
During the last congress held in Greece in 2017, EORNA welcomed delegates
from over fourty countries. It is a huge opportunity to learn and to share
knowledge with colleagues from around the world.
The congress theme is ‘On The Move’. With this title we indicate that our
profession is constantly moving forward to enhance perioperative care, with
more advanced technology for quality and safety of patient care in operating
theaters. All these developments require the attention and commitment of the
entire surgical team. Besides that, it is not only the operating room environment
which is moving, but also the world around us. Thus, we know how essential it
is to have up-to-date knowledge and to be prepared for any eventuality.
The Dutch Association LVO is very proud to host the 9th EORNA Congress in The
Netherlands and to organise a warm welcome for all delegates.
We are sure to offer you a fantastic and unforgettable congress.

So, join us in The Hague.
We look forward to seeing you there!

May Karam
EORNA President

Henk Folkertsma
Chair of the Organising
Committee

BIJEENKOMST
OPLEIDINGSINSTITUTEN
WAS EEN SUCCES

D

e LVO heeft voor de tweede keer een bijeenkomst georganiseerd voor
de opleidingsinstituten in Nederland. Vrijwel alle opleidingsinstituten
waren aanwezig, evenals het College Zorg Opleidingen en de Nederlandse Vereniging van Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO). De
firma Van Straten Medical was zo vriendelijk haar ruimte ter beschikking te
stellen.
Projectleider Irma de Vries gaf een presentatie over een nieuw te starten
opleiding bij de HAN. Hierin zal de in-serviceopleiding operatieassistent/
anesthesiemedewerker zijn geïntegreerd met de bachelor Medische
Hulpverlening. Het beste uit beide opleidingen blijft behouden. Er zijn
bijeenkomsten geweest met mensen uit het veld; hun opmerkingen zijn
meegenomen en er zal binnenkort weer een evaluatiemoment zijn.
Maurice Heck van het Capaciteitsorgaan vertelde over de ramingen die zijn
instelling maakte voor de FZO-beroepen (FZO = Fonds Ziekenhuisopleidingen),
dus ook het beroep operatieassistent. Het orgaan heeft een enquête gehouden in
de ziekenhuizen en heeft experts geraadpleegd. Conclusie: er worden te weinig
operatieassistenten opgeleid in Nederland. Bovendien is de uitval vrij hoog.
Als er niets verandert, zullen de tekorten blijven. Het Capaciteitsorgaan brengt
hierover advies uit aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Tot slot hield Paul Meijsen een presentatie over scholing en landelijke
richtlijnen. De LVO maakt deel uit van internationale netwerken en heeft
bijvoorbeeld contact met de Amerikaanse vereniging voor operatieassistenten
AORN. Deze heeft veel richtlijnen. Waarom zouden we daar geen gebruik van
maken? Er is een start gemaakt met de richtlijn ‘Positioneren’. Deze is vertaald
en zal nu worden bewerkt zodat hij bruikbaar wordt in Nederland.

Jaana Perttunen
Chair of the Scientific
Committee

EORNA
EUROPEAN OPERATING ROOM
NURSES ASSOCIATION

Getinge Sterizone VP4

Onze lage temperatuur sterilisator
De Getinge Sterzione VP4 sterilisator is een lage temperatuur sterilisator,
waarbij vernevelde waterstofperoxide en ozon worden toegepast om het
optimale sterilisatieresultaat te bereiken. Uiterst precieze en effectieve
sterilisatie van warmte- en/of vochtgevoelige medische apparatuur, waaronder
complexe meerkanaals flexibele endoscopen tot een lengte van 3,5 meter.
Meer weten?
Scan de QR-code of
bezoek onze website.

www.getinge.com

“ON THE MOVE”
9th EORNA Congress
The Hague, The Netherlands
16 - 19 May 2019
www.eorna-congress.eu

LVO-CONGRES
2018 WAS
GRENZE(N)LOOS!
Tekst; LVO Foto’s; Ivonne Zijp

I

n alweer het 32ste LVO-congres gingen we over
grenzen heen. Op beide dagen was aandacht voor
inspiratie, verrassingen en nieuwe ontwikkelingen.
Hotel en congrescentrum De ReeHorst in Ede stond
opnieuw garant voor een fijne sfeer. We begonnen op
donderdag 8 maart met een buitenlandse spreker: Patrick Voight. Voight is ooit begonnen als operatieassistent in de Verenigde Staten. Hij is president van AORN
geweest en is momenteel director strategy and operations bij Deloitte Consulting. Voight heeft al tweemaal
eerder op ons congres gesproken.
Daarna gingen we internationaal verder met Simo
Toivonen, operatieassistent in het Töölö-universiteitsziekenhuis van Helsinki, afdeling Reconstructieve
plastische chirurgie. Toivonen is EORNA-lid namens de
Finse vereniging voor operatieassistenten. Zijn lezing
gaat over gezichtstransplantatie.
We sloten de eerste congresdag af met Maarten van der
Weijden. Hij nam ons mee naar zijn grenzeloze carrière
met zijn lezing ‘Accepteer pech, leef jouw leven’. Velen
van jullie kennen Van der Weijden van de gouden

medaille die hij won bij het langeafstandszwemmen
op de Olympische Spelen in 2008. Daarna werd
hij sportman van het jaar en… stopte met de
wedstrijdsport. Tijdens zijn presentatie vertelde hij
ons hoe we kunnen omgaan met tegenslagen en hoe je
jezelf kunt blijven verbeteren.
Verder op deze dag kwamen aan bod:
•
gezichtstransplantatie,
•
innovaties in de chirurgie,
•
chirurgische rook op de OK,
•
de Young Professional Award (zie onder),
•
nieuws van de LVO over ontwikkelingen
binnen de vereniging,
•
operatieassistenten met chirurgische vaardigheden,
•
transplanteren van de eilandjes van Langerhans,
•
vleesetende bacteriën.
De tweede congresdag op vrijdag 9 maart openden we
met een aangrijpende lezing over de bomaanslagen
op de Brusselse luchthaven Zaventem. Het is dan
bijna twee jaar later. Over deze aanslagen en de
first response ging de lezing van Jan Vaes, adjudantchef Crisiscel Militair Hospitaal te Brussel. Hij nam
ons mee naar deze verschrikkelijke gebeurtenis: ‘De

verwondingen die je daar zag, zie je verder alleen in een
oorlogsgebied.’
Daarna onder meer:
•
de TAMIS-procedure,
•
de thoracale leverresectie,
•
de robotgeassisteerde thyreoidectomie,
•
traumachirurgie,
•
kwaliteit en veiligheid,
•
vaatchirurgie.
De afsluiting van ons congres was echt grenzeloos zijn
met een optreden van Erik Krikke, operatieassistent bij
Defensie, en zijn band 7even Bridges. Wereldberoemde
en zelfgemaakte songs én waargebeurde verhalen
klonken in deze indrukwekkende muzikale voorstelling
vol emotie, hoop en ook humor. Jaren na zijn uitzending
naar Afghanistan begon voor Krikke zijn grootste
gevecht. Hij moest door PTSS de strijd aangaan met
zijn herinneringen, maar bovenal met zichzelf. Op het
congres vertelt hij openhartig over de gebeurtenissen
tijdens zijn uitzending naar Afghanistan.
Het congres was met recht een grenzeloos succes!

SAFARI IN AFRIKA?
Tanzania
Kenia
Madagaskar
Oeganda
Rwanda
Zimbabwe
Namibië
Botswana
Zambia
Mozambique
Seychellen
Mauritius
Zuid-Afrika

Al sinds 1979 dé Afrika specialist
Ruim 100 uitgekiende reizen vindt u op jambo.nl en in onze brochure of
bel met onze Afrika specialisten op 020-2012740 voor een reis op maat.
De mogelijkheden zijn eindeloos, privé reizen geheel conform uw wensen!

PIETER BUIJSMAN WINT YOUNG
PROFESSIONAL AWARD 2018
Alweer voor de derde keer werd tijdens het LVO congres de Young
Professional Award uitgereikt.
Dit is een initiatief van de firma Van Straten Medical te Nieuwegein.
Op donderdagmiddag 8 maart waren er drie geweldige presentaties:
op hoog niveau van recent gediplomeerde collega’s.
•

•

Foto: Hennie Mulder

•

OK-AGENDA

Zie ook https://lvo.nl/agenda
Totaal OK Congres ‘The OR goes VR’
Datum: 12 juni 2018
Locatie: Jaarbeurs Supernova, Utrecht
Organisatie: de Block Consultant’
Web: www.totaalok.org
Het tweede ‘Totaal OK’ congres zal volledig in het teken
staan van 3-D en Virtual Reality (VR) en alle spectaculaire
mogelijkheden die 3-D en VR kunnen bieden op het terrein
van ontwerpen, inrichten en gebruiken van de OK en de
Operatieafdeling.
8e Groninger HPB Dag
Datum: 15 juni 2018
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van hepatopancreato-biliaire chirurgie?
Locatie: Groningen UMCG - Blauwe Zaal
Organisatie: UMCG
Web: https://lvo.nl/agenda/
8e-groninger-hpb-dag
Op deze dag worden innovaties gepresenteerd ten aanzien van
de diagnostiek en behandeling van ziekten van lever, pancreas
en galwegen. Tevens zullen vernieuwingen en ontwikkelingen op
het gebied van paramedische en technische ondersteuning voor
de HPB-praktijk de revue passeren.
LVO Studiedag 2018: Knieën
Datum: 28 juni, 2018
Locatie: Dordrecht
Organisatie: LVO i.s.m. Zimmer Biomet
Web: https://lvo.nl/agenda/lvo-studiedag-2018-knieen
LVO Studiedag 2018: Extremiteiten
Datum: 13 september, 2018
Locatie: Dordrecht
Organisatie: LVO i.s.m. Zimmer Biomet
Web: https://lvo.nl/agenda/lvo-studiedag-2018-extremiteiten
NVLO Najaarscongres 2018
Datum: 20 en 21 september 2018
Locatie: Van der Valk Hotel Tiel
Organisatie: NVLO
Web: http://www.nvlojaarcongres.nl
Het najaarscongres staat dit jaar in het teken van WERKGELUK.

COLOFON
De Nederlandse OK krant is een uitgave van;

Wat heeft het lawaai bij het inbrengen van
een totale knieprothese,
voor invloed op het gehoor van de medewerkers
op de OK?
Het dragen van dubbele handschoenen
bij bepaalde gynaecologische operaties is aan
te raden.
Wat is het effect van deurbewegingen
tijdens een operatie?

Het was voor de leden van de commissie Onderwijs en Ron Op De Weegh van
Van Straten Medical een zware taak om een winnaar aan te wijzen. Tenslotte
werd unaniem tot winnaar uitgeroepen: Pieter Buijsman uit het Westfries
Gasthuis in Hoorn. Uit zijn onderzoek kwam de aanbeveling tijdens deze ingreep
gehoorbescherming te dragen. Pieter ging naar huis met een mooie Award en een
geldbedrag van € 250,-

Er is immers in toenemende mate bewijsvoering over hoe
werkgeluk bedrijven en medewerkers helpt om een gelukkige
organisatiecultuur te creëren, vanuit het motto “happy People
perform beter”. Als medewerkers gelukkig, bevlogen en
betrokken zijn op hun werk heeft dit niet alleen een positief
effect op hun professionele leven maar ook een positief effect op
hun privéleven. Daarnaast is werkgeluk bij medewerkers direct
zichtbaar voor patiënt.
Cursus Veiligheid voor Operatieassistenten
Datum: 5 oktober 2018
Locatie: SkillsLab Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Organisatie: Catharina Ziekenhuis
Web: https://lvo.nl/agenda/cursus-veiligheid-vooroperatieassistenten-1
Opleiders van de Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek
in het Catharina Ziekenhuis hebben een cursus ontwikkeld
voor operatie-assistenten, met als centraal thema “Veiligheid”.
De cursus bestaat uit twee dagdelen: enerzijds wordt kennis
aangeboden over laparoscopische chirurgie, elektrochirurgie en
het gebruik van apparatuur en instrumentaria. Anderzijds bevat
de cursus een belangrijke vaardigheidscomponent.
Cursus Hechtvaardigheid
Datum: 26 oktober 2018
Een praktische cursus voor operatieassistenten
Locatie: Skillslab van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Organisatie: Catharina Ziekenhuis
Web: https://lvo.nl/agenda/cursus-hechtvaardigheid
U leert verschillende hechtmaterialen en -technieken en hoe
deze toe te passen. U traint uw vaardigheden in het verwijderen
van hechtingen en in het assisteren van de specialist bij het
hechten.
Dag voor Kwaliteitscoördinatoren 2018
Datum: 29 oktober, 2018
Organisatie: LVO
Web: https://lvo.nl/agenda/dag-voorkwaliteitscoordinatoren-2018
Cursus Laparoscopie voor operatieassistenten
Datum: 5 + 6 november 2018
Basiskennis en basisvaardigheden bij laparoscopische operaties
Locatie: Wenckebach Instituut, Skills Centre UMCG
Organisatie: Aesculap Academy
Web: https://lvo.nl/agenda/cursus-laparoscopie-vooroperatieassistenten-dag-1-0

VL MEDIA Advies
Schorpioen 77
9602 MJ Hoogezand
Telefoon; 06-11352165
info@denederlandse-ok-krant.nl
Directeur/Eigenaar; Alex van Leeuwen

De cursus laparoscopie voor operatieassistenten is opgezet
om alle vereiste vaardigheden in twee dagen tijd te kunnen
onderwijzen. In deze cursus komen alle basisvaardigheden van
de laparoscopie aan de orde. De theorielessen worden steeds
gevolgd door een practicum, waardoor de cursist het geleerde
meteen in de praktijk kan oefenen.
Bijscholingsdag OK Basic
Datum: 6 november, 2018
Alles over chirurgische instrumenten, hechttechnieken en
materialen
Locatie: B. Braun Medical,
Euterpehof 10, Oss
Organisatie: B. Braun Medical
De OK assistent speelt een belangrijke rol in het correct en veilig
gebruik van chirurgische instrumenten en het inzetten van
de juiste hechttechnieken en materialen. Web: https://lvo.nl/
agenda/bijscholingsdag-ok-basic-0
LVO Studiedag 2018: Wervelkolom
Datum: 8 november 2018
Locatie: Dordrecht
Organisatie: LVO i.s.m. Zimmer Biomet
Web: https://lvo.nl/agenda/lvo-studiedag-2018-wervelkolom
Traumadagen 2018
Datum: 22 en 23 november 2018
Locatie: RAI Amsterdam
Organisatie: NVT, NVOT en LVO
Web: www.trauma.nl
Interessante battles, gelegenheid voor vrije voordrachten en
(inter)nationaal gerenommeerde keynote-sprekers. Topics: Enkelfracturen, - Revalidatie na Traumachirurgie, - Polytrauma,
- Kindertraumatologie, - Trauma Units
9th EORNA Congress
Datum: 16-19 mei 2019
Locatie: Den Haag
Organisatie: EORNA
Web: www.eorna-congress.eu
The scientific programme will offer delegates a wide range of
innovative and interesting topics, with oral presentations, poster
sessions and workshops. The Dutch Association LVO is very
proud to host the 9th EORNA Congress in The Netherlands and
to organise a warm welcome for all delegates.

Verspreiding;
Afdeling Ok van de Nederlandse
Ziekenhuizen, leveranciers ziekenhuis
en beroepsverenigingen OK.

Redactie;
Alex van Leeuwen, Jetty van Leeuwen,
Hennie Mulder, Ruud Tromp, Bestuur LVO,
Bestuur BRV, NU’91, Mercy Ships,
Zorgadviseurs

TRAUMADAGEN 18

Locatie: Van der Valk hotel Breukelen
Kosten: 90 €
Registratie: KwaliteitOK.nl

HOOFDSPONSOREN
DePuy Synthes
Pro Motion Medical
Stryker Nederland

DATE!
SAVE THE

22 & 23 NOVEMBER 2018
rd a
R A I A m st e

m

WWW.TRAUMA.NL

DEADLINE INZENDING VRIJE VOORDRACHTEN EN/OF POSTERS: 1 JUNI 2018
Voor de instructies verwijzen wij naar de website: www.trauma.nl

TOPICS

• ENKELFRACTUREN
• REVALIDATIE NA TRAUMACHIRURGIE
• POLYTRAUMA
• KINDERTRAUMATOLOGIE
• TRAUMA UNITS
DE CONGRESCOMMISSIE heeft ook dit jaar weer een raamwerk
gecreëerd om de twee Traumadagen tot een succes te maken.
Interessante battles, gelegenheid voor vrije voordrachten en
(inter)nationaal gerenommeerde keynote-sprekers zullen deze
twee dagen onvergetelijk maken!

EXTRA EVENTS

• ONTBIJTSESSIES
• WORKSHOPS
• LUNCH SYMPOSIA

Organisatie Stichting Traumatologie Nederland
T +31 (0)343 51 18 51 - secretariaat@trauma.nl - www.trauma.nl

Wetenschappelijke partners:
Meer informatie
Dit is een korte weergave van de twee traumadagen, voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.trauma.nl

MAJORSPONSOR: Mathys Orthopaedics

8.760 uur dienst
398 procedures
1 veilig paar handen
Bij Getinge geloven we dat het redden van levens, de beste
baan van de wereld is. Op de meest kwestbare momenten van
mensen, staan wij bij elke stap aan uw zijde. Together as one.
Als uw full-servicepartner ondersteunen wij u bij het gehele
klinische traject, met apparatuur voor OK’s, IC’s, CSA’s en nog
veel meer.
Ontdek meer online, bezoek www.getinge.com/or

SAMEN STERK!

D

e samenleving verandert razend snel, de
zorgsector als onderdeel van die samenleving
verandert daarin mee. Aanbodgestuurde zorg
is nu vraaggestuurde zorg. Zorgvragers worden
steeds mondiger. Zorgverleners worden geconfronteerd
met een ethische dilemma’s als euthanasie en orgaandonatie. Dagelijks hebben zij te maken met wettelijke
regels, zoals de beroepscode, Wet op de Geneeskundige
Behandelingsovereenkomst of voorbehouden handelingen. NU’91 rekent het tot haar taak de beroepsgroepen
te ondersteunen bij al deze ontwikkelingen. Deskundige,
verantwoordelijke zorgprofessionals hebben goede arbeidsvoorwaarden nodig. De ondersteuning van leden op
het gebied van arbeidsvoorwaarden - in de breedste zin
van het woord - en beroepsinhoudelijke belangen is dan
ook een van de pijlers waaraan NU’91 haar bestaansrecht ontleent.

Historie
De eerste beroepsorganisatie voor de verpleging in Nederland - Nosokomos - werd opgericht in 1900. Bijna een
eeuw later plaatste verpleegkundige Gaby Breuer op 18
november 1988 een oproep tot actie in de Volkskrant. Die
dag stond Gaby’s telefoon roodgloeiend: de Witte Woede
was een feit. Deze oproep raakte namelijk bij duizenden
beroepsgenoten de juiste, gevoelige snaar. Enkele dagen
later bestond de actiegroep VVIO (Verpleegkundigen en
Verzorgenden In Opstand). Het lukte de VVIO om zesduizend verpleegkundigen en verzorgenden op de been te
krijgen. De VVIO was de lont in het kruitvat; ze eiste vijf
procent loonsverhoging en kreeg een groot deel van verplegend Nederland in actie. Twee jaar later bundelde de
actiegroep VVIO haar krachten met de verpleegkundige
belangenorganisatie NMV (de Nederlandse Maatschappij voor Verpleegkunde). Het resultaat was een nieuwe
organisatie met een nieuwe naam: Nieuwe Unie ’91, ook
wel NU’91. De fusie tussen de actiegroep en de belangenvereniging betekende een unieke koppeling van kennis
en traditie met een eigenwijze en actuele belangenbehartiging. Inmiddels is het product van de Witte Woede
uitgegroeid tot Nederlands grootste beroepsorganisatie
en vakbond van de verpleging en verzorging.

NU’91 DE BEROEPSORGANISATIE VOOR DE
VERPLEGING EN VERZORGING!
WWW.NU91.NL

Samenwerking
NU’91 is de enige onafhankelijke organisatie van verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante beroepen.
Dit maakt de positie van NU’91 in Nederland uniek. In
deze unieke positie ligt onze kracht. Er is bewust gekozen om zo veel mogelijk vanuit deze eigen kracht te
opereren. Ook vertegenwoordigt NU’91 de arbeidsvoorwaardelijke belangen van een aantal specifieke beroepsorganisaties, zoals de BRV, NVAM en de LVO.
Met de vuist op tafel
Wanneer je als werknemer in een instelling of bij een
organisatie werkt, geldt met betrekking tot jouw arbeidsvoorwaarden een collectieve arbeidsovereenkomst:
de cao. Hierin zijn zaken geregeld die voor alle werknemers gelden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het aantal
vakantiedagen, salaris, welke vergoeding geldt wanneer
je moet overwerken of een bereikbaarheidsdienst werkt,
zorgverlof of ziekteverzuim. Deze cao is van toepassing

NOG ALTIJD
STAAN WIJ VOOR

JULLIE OP

DE BARRICADE
MET JULLIE STEUN HEBBEN WIJ
PRACHTIGE RESULTATEN BEHAALD
WWW.NU91.NL

naast datgene wat in een individuele arbeidsovereenkomst geregeld is.
Er zijn verschillende cao’s in de zorgsector: Ziekenhuizen, Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Centrum
Indicatiestelling Zorg en Academische Ziekenhuizen.
Als één van de vakbonden zit NU’91 aan tafel bij de
totstandkoming van al deze cao’s. We hebben niet de gewoonte te verzanden in onaanvaardbare compromissen
en stellen ons principieel op. Deze actieve opstelling leidt
er toe dat wij regelmatig een belangrijk deel van ons
voorstellenpakket binnenhalen. Het kan gebeuren dat
wij onze achterban vragen om onze onderhandelaars te
ondersteunen. In cao-onderhandelingstrajecten en in de
daaruit voortkomende werkgroepen en projecten werken
we strategisch samen met andere vakbonden. Als het de
belangen van onze leden dient en de positie van zorgprofessionals in Nederland versterkt, staat NU’91 altijd
open voor samenwerking.
Herregistratie
Herregistratie is erg belangrijk voor verpleegkundigen:
zonder deze BIG-registratie mag je je immers geen verpleegkundige noemen. Er worden dan ook veel vragen
over herregistratie gesteld, bijvoorbeeld: aan welke eisen
moet ik voldoen om mijn registratie in het BIG-register
te kunnen behouden, Wat betekent de nieuwe beroepsprofielen voor mij? Kan ik enkele jaren stoppen met mijn
werk zonder mijn titel te verliezen? Ik heb een paar jaar
in het buitenland gewerkt, tellen deze jaren mee? Ik ben
mijn diploma kwijt, wat nu? Ons Serviceloket kan ook al
je vragen hierover beantwoorden.
Beroepsinhoud
NU’91 werkt actief aan de beeldvorming en waardering
van het beroep, de kwaliteit van het verpleegkundig/verzorgend onderwijs en wettelijke regels en kaders. Sinds
de oprichting hebben wij ons ingezet voor het versterken
van de beroepsidentiteit. We hechten veel waarde aan
de individuele deskundigheid en verantwoordelijkheid
binnen de beroepsgroep. Om de kwaliteit van het verpleegkundig beroep te waarborgen, wordt er samengewerkt met tal van organisaties in binnen- en buitenland.
Zorgprofessionals zijn bekwaam, bevoegd en deskundig,
daarom moeten zij kunnen meebeslissen over gezondheidszorgbeleid. Dat geldt binnen hun instelling, bij het
ministerie van VWS en breder; binnen de maatschappij.
NU’91 ziet een toekomst voor zorgprofessionals weggelegd waarin zij krachtig, zichtbaar en invloedrijk zijn,
zowel op strategisch/politiek niveau als binnen instellingen, maar ook als individuele professional.

Leden van de bij NU’91 aangesloten beroepsorganisaties,
zoals BRV, NVAM en LVO, kunnen voor
een zeer voordelig tarief (€6,80 i.p.v. €13,25 per maand)
gebruik maken van ons combi-lidmaatschap!
Meld je NU aan via: www.nu91-leden.nl/leden-combi/

ACTIEPLAN
WERKEN
OP DE OK
VISVEILING URK:
70.000 EURO VOOR
MERCY SHIPS

R

OTTERDAM/URK – De veiling van het eerste kistje Mei-schol op de Visveiling
Urk heeft 70.000 euro voor Mercy Ships opgebracht. Met dit mooie bedrag
kan Mercy Ships minstens 280 kinderen helpen met een oogoperatie. Veel
ondernemers van Urk en buiten deze vissersplaats hebben diep in de buidel
getast om de veiling tot een succes te maken. Uiteindelijk gaven de bedrijven Dayseaday en Korf Vis BV de klap op de bekende vuurpijl. CEO’s Jelle van Veen en Jan
Korf gingen met het eerste kistje schol naar huis. Daarna overhandigde de voorzitter
van de Stichting Visserijdagen Urk, Klaas-Jelle Koffeman, de cheque met het eindbedrag aan Marianne Huurman, interim-directeur van Mercy Ships.

D

e zorg krijgt 320 miljoen euro om de personeelstekorten in 2022 naar nul
te reduceren en om de huidige werknemers in de zorg te behouden. Dat
zijn mooie geluiden uit Den Haag, maar hoe concreet wordt dit voor ons
als medewerkers van de OK? Wie gaat onze belangen vertegenwoordigen in
het actieplan “werken in de zorg”?
Ruim een jaar geleden werd een debatavond georganiseerd over de personeelstekorten op de OK, waarin duidelijk werd dat er geen pasklare oplossing is, maar dat
samenwerking op regionaal niveau tussen ziekenhuizen een belangrijke stap in de
goede richting is. Met name het maken van afspraken over opleidings- en stageplaatsen is cruciaal. De NVZ zou hier een coördinerende rol in moeten spelen. Nu, ruim
een jaar later maakt de LVO de balans op.
De LVO constateert dat de uitstroom van gediplomeerde operatieassistenten nog
steeds veel te laag is om aan de vraag te voldoen. En niet alleen operatieassistenten,
maar ook het aanbod anesthesiemedewerkers is nog steeds veel te laag om aan de
toekomstige vraag te voldoen. Daarnaast is de bekendheid van de beroepen op de OK
bij de jeugd een punt van aandacht. Hoog tijd voor een landelijke campagne en een
(eigen) actieplan “werken op de OK”.
De komende maanden gaat de LVO de plannen, in het licht van het landelijke actieplan ‘werken in de zorg’, verder concretiseren en wij hebben hierbij jullie hulp hard
nodig. Ook de andere beroepsverenigingen (NVAM, NVLO en BRV) zullen betrokken
worden bij de uitwerking van ons actieplan. We willen de nadruk leggen op “samen”,
want hier ligt onze kracht en het succes van onze acties! We willen graag met jullie
in gesprek hierover.
Bestuur LVO

Uniek concept
De veiling was tot het laatste moment spannend, want wie zou met het eerste kistje
naar huis gaan? Een ding stond echter voor de ondernemers van Urk vast: hij moest
op Urk blijven. Dat is gelukt met het laatste bod van de netgenoemde visbedrijven.
Andries Knevel stond de veilingmeester met verve bij. Hij deed een inspirerende duit in
het zakje, door de aanwezige ondernemers te enthousiasmeren. ‘Ik was diep, diep onder de indruk toen ik eens aan boord was van de Africa Mercy. Ongeveer 450 vrijwilligers zijn met enorm veel passie elke dag druk in de weer om de allerarmsten te helpen
met gratis medische zorg. Wat een uniek concept! Dan komt dit ziekenhuisschip een
Afrikaanse haven binnenvaren voor duizenden mensen die niet naar een dokter of ziekenhuis kunnen. Dat is toch geweldig! Met jullie bod krijgen honderden kinderen weer
het licht in hun ogen, dus bieden maar!’
Op de koffie
Tijdens de veiling deed SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer ook een duit in het veilingzakje door spontaan een rondleiding door de Tweede Kamer aan te bieden. Ook werd
er een koffiegesprek met fractieleider Kees van der Staaij weggegeven. Andries Knevel
bood aan om zelf op de koffie te komen bij een ondernemer als een bepaald bedrag
behaald zou worden.
Cornelis Zeemanschool
Heel mooi was tevens de inbreng van de Cornelis Zeemanschool. Kinderen van groep
7 zongen het Urker volkslied voor het publiek en overhandigden Marianne Huurman
een cheque van maar liefst 250 euro. Zij kregen net daarvoor een rondleiding op de
Visveiling, in het kader van hun themaweek over Urk. De cheque werd ingezet als een
mooi bod op de veiling.
Heel waardevol
Marianne Huurman: ‘We zijn ontzettend blij met de inzet van de Stichting Visserijdagen Urk voor Mercy Ships, voor de ondernemers die op de veiling hebben geboden en
de bijdrage van de Cornelis Zeemanschool. Met het prachtige bedrag van 70.000 euro
kunnen we honderden patiëntjes op de Africa Mercy helpen. Heel waardevol!’

Toe aan verdieping en verbreding als operatieassistent?
De LVO is op zoek naar een enthousiast lid onderwijscommissie. Vind je het leuk om de deskundigheid van
de LVO-leden te bevorderen en mee te denken over onderwijsactiviteiten? Dan zijn we op zoek naar JOU!
Wat zijn de doelstellingen van de onderwijscommissie?
Organiseren van diverse bij- en nascholingsactiviteiten, voor zowel studenten als
gediplomeerde operatieassistenten.
Meewerken aan het ontwikkelen van landelijke richtlijnen.

Wat levert het je op?
Je leert de beroepsvereniging goed kennen.
Je ontwikkelt organisatorische en communicatieve vaardigheden.
Je zult daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor je collega’s.
De huidige onderwijscommissie bestaat uit:
Jeanine Stuart, praktijkcoördinator OKC BovenIJ Ziekenhuis,
Rina Kuijl, operatieassistent Rode Kruis Ziekenhuis,
Anneloes ten Brink, operatieassistent en floormanager Ziekenhuis Amstelland,
Wil je meer weten?
Mail dan met Jeanine Stuart: onderwijs@lvo.nl.

ULRICH STAAT VOOR
HET EERST RECHTOP!

Tekst Mercy Ships Holland

U

lrich stond bijna horizontaal. Zo erg waren
zijn benen misvormd. Eén van de artsen van
Mercy Ships zei: ‘Net als je denkt dat je alles
al hebt gezien en meegemaakt, ontmoet je
Ulrich. Voor mij een reden te meer om door te gaan met
ons werk om de allerarmsten te helpen.’
De 12-jarige Ulrich uit Kameroen is een bijzondere
jongen. Hij leerde lopen met gebogen benen op een manier die bewondering afdwong. Alsof hij er geen moeite
mee had. Het tegendeel was waar. Hij had pijn aan zijn
handen door het vasthouden van de stokken, waarmee
hij liep. ‘Ik was bang voor de toekomst. Als de pijn nu
al zo hevig was, hoeveel te meer als ik ouder zou zijn.’
Ook viel het niet mee om ‘gewoon’ te zijn. Mensen op
straat staarden hem na. Hij kreeg het label ‘gehandicapt’ opgeplakt en werd vaak anders behandeld, niet
volwaardig. ‘Veel dingen lukte me ook niet, zoals water
halen, hout verzamelen en mijn moeder helpen.’ Ulrich
zag het niet zitten om op deze manier op te groeien.

Houten stokken
Ulrich moest vanzelfsprekend revalideren. Wat een bijzonder moment toen hij langzaam maar zeker op ‘zijn’
chirurg afliep en hem de houten stokken overhandigde.
Hij had ze niet meer nodig. De arts, de verpleging en
Ulrich zelf hielden het niet meer droog: de tranen stonden in hun ogen. Om niet veel later plaats te maken
voor een bevrijdende lach. Om te bukken en je tenen
aan te raken is voor ons vaak een kunst. Maar Ulrich
was blij dat hij - voor de eerste keer in zijn leven -, dit
juist niet meer hoefde te doen.
Zonnige toekomst
Ulrich heeft nog steeds veel therapie nodig. Zijn knieën
hebben in zijn leven veel te verduren gehad. Toch is hij
ongelofelijk blij: ‘Nu al kijken mensen met een nieuwe
blik naar mij en ik kan mijn moeder helpen.’ Ulrich wil
later journalist worden. Nu hij rechtop staat, is zijn
droom dichterbij gekomen. Zijn toekomst ziet er veel
beter uit!

Onder het mes
Zijn ouders informeerden naar een operatie in een
ziekenhuis op het vasteland, maar dat was voor hen onbetaalbaar. Totdat de Africa Mercy de haven van Kameroen, Douala, kwam binnenvaren. Nu leek een oplossing
binnen handbereik. Na een screening door het medische
personeel was het eindelijk zover: Ulrich ging onder het
mes. Ulrich keek erg uit naar deze operatie. Hij zei tegen
de artsen: ‘Het lijkt me geweldig om rechte benen te
hebben en net zo lang als mijn vrienden te zijn.’
De operatie werd in twee fasen uitgevoerd: eerst zijn
ene been, toen zijn andere. Daarna begon het herstel.
Na twee weken wat het zover: hij stond voor het eerst
rechtop! ‘Het voelt zo vreemd om voor het eerst mijn
benen recht te zien.’ Maar hij straalde…

Maar liefst 4,5 miljard mensen wereldwijd hebben
geen toegang tot veilige en bereikbare chirurgische
zorg. Mercy Ships gaat al 40 jaar de strijd aan met
deze nood. We varen met ons ziekenhuisschip, de
Africa Mercy, naar de armste landen in Afrika.
Daar voorzien we de allerarmsten van gratis
medische zorg. We helpen mensen met bijvoorbeeld
de verwijdering van een tumor, reconstructie van
een gezicht, schizis, cataract, ernstig misvormde
benen, transplantaties na contracturen,
vesicovaginale fistel, liesbreuk of struma.

Een operatie verandert levens! Daarnaast geven
we ook training aan lokale medische professionals
om het niveau van de medische zorg in het land te
verhogen. We doen dit werk omdat we geloven dat
ieder mens kostbaar is.
Ga naar www.mercyships.nl voor informatie.
Wilt u een gift geven?
Ga naar www.mercyships.nl/doneer.
Wil je meehelpen als vrijwilliger aan boord?
Ga dan naar www.mercyships.nl/FAQ.
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WWW.TRAUMA.NL

DEADLINE INZENDING VRIJE VOORDRACHTEN EN/OF POSTERS: 1 JUNI 2018
Voor de instructies verwijzen wij naar de website: www.trauma.nl

TOPICS

• ENKELFRACTUREN
• REVALIDATIE NA TRAUMACHIRURGIE
• POLYTRAUMA
• KINDERTRAUMATOLOGIE
• TRAUMA UNITS
DE CONGRESCOMMISSIE heeft ook dit jaar weer een raamwerk
gecreëerd om de twee Traumadagen tot een succes te maken.
Interessante battles, gelegenheid voor vrije voordrachten en
(inter)nationaal gerenommeerde keynote-sprekers zullen deze
twee dagen onvergetelijk maken!

EXTRA EVENTS

• ONTBIJTSESSIES
• WORKSHOPS
• LUNCH SYMPOSIA

Organisatie Stichting Traumatologie Nederland
T +31 (0)343 51 18 51 - secretariaat@trauma.nl - www.trauma.nl

Wetenschappelijke partners:
Meer informatie
Dit is een korte weergave van de twee traumadagen, voor meer informatie verwijzen wij u naar: www.trauma.nl

MAJORSPONSOR: Mathys Orthopaedics

HET BEROEP VAN RECOVERY
VERPLEEGKUNDIGE KENT EEN
BREDE DYNAMIEK IN EEN HOOG
COMPLEXE OMGEVING

HET BESTUUR VAN
DE BRV BESTAAT
MOMENTEEL UIT;
Ton Sol
Voorzitter BRV

Mary Schoemaker
Secretaris BRV

Andrea Huisman
Penningmeester BRV

We organiseren elk jaar een zeer goed bezocht congres
voor recovery verpleegkundigen in Nederland en België.
Jaarlijks wordt een scriptieprijs voor recovery verpleegkundigen in opleiding uitgereikt. Al deze onderwerpen
en meer kunnen onze leden teruglezen in ons tijdschrift
Waking Up, dat vijf keer per jaar verschijnt (zie foto). In
opdracht van het BRV bestuur wordt dit jaar een professioneel filmpje gemaakt om het vak van recovery verpleegkundige te promoten. Het filmpje is geschikt voor
beurzen en door iedereen te gebruiken op sociale media.

De BRV is een beroepsvereniging en als vakbond
behartigt NU´91 de beroepsvoorwaardelijke belangen
voor onze leden.
De aandacht voor het postoperatieve proces begon zich
pas in de tweede helft van de vorige eeuw goed op gang
te komen. Sindsdien is het steeds harder gegaan met de
vooruitgang van het beroep, aandacht voor de positie en
ontwikkeling van het vak van de recovery verpleegkundigen. Daarbij spelen ook nog andere belangrijke factoren
mee, zoals de voortdurende ontwikkeling in technologische mogelijkheden en de scholing die daarvoor nodig
is. Ook worden er meer patiënten met toenemende
comorbiditeit geopereerd. Dit alles maakt dat het beroep
van recovery verpleegkundigen een zeer brede dynamiek
kent in een hoog complexe omgeving.

“Voorbeeld van een themanummer
van het vakblad “Waking Up”

TIJDSCHRIFT VOOR REC

OVERY VERPLEEGKUNDIG

EN

5

NOVEMBER 2017
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e Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV) is een vereniging voor verpleegkundigen met belangstelling voor de postoperatieve zorg en is in 1966 opgericht. De vereniging
heeft ongeveer 750 leden, waarvan het merendeel
werkzaam is in algemene ziekenhuizen.
De BRV richt zich op het bevorderen van de ontwikkelingen ten aanzien van de zorgverlening binnen de recovery-afdelingen in het belang van de patiënt, de recovery
verpleegkundigen en de gezondheidszorg.

Simone
van der Werf
Vakblad en
Website BRV

Jolanda
Winnemuller
Congressen BRV

Tineke Stamm
Bestuurslid BRV

WAKING UP

Diverse thema’s houden ons bezig. Zo ontwikkelen we
in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor
Anesthesiologie een evidence based ontslagscore.
We hebben een (actueel) digitaal naslagwerk met informatie rondom de zorg aan recovery patiënten op
www.brvkompas.nl
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IN DEZE EDITIE:

Vragen uit de praktijk worden beantwoord en
gepubliceerd op www.brvnederland.nl

Mmm… waterijsjes na de
ok | Ervaringen van een
verpleegkundige
Pijn bij pasgeboren baby
| Kinderen rijden zelf naar
operatiekamer

VACATURE VOOR DE BRV CONGRESCOMMISSIE
De commissie Congressen houdt zich met name bezig
met de organisatie van het jaarlijkse BRV congres.
Tijdsinvestering: 1x per jaar bij elkaar om het congres
in te vullen met onderwerpen en sprekers.
Daarna kunnen de sprekers gevraagd worden, via
eigen werk of mail. Als netwerken jou leuk lijkt, dan is
dit super om te doen. Ook om sponsors te vragen voor
het congres moet je lef hebben.

Contact: minimaal 1x per jaar met het bestuur en
regelmatig overleg via mail met bestuur.
Met commissieleden onderling mailcontact of
telefonisch overleg.
Wil je meer informatie: mail Jolanda, nu al weer een
paar jaar de trekker van deze groep, op
congressen@brvnederland.nl

EVEN NIET IN STAAT OM
AAN HET BED TE STAAN?
Helaas het kan ons allemaal overkomen; een ongeluk zit in een klein hoekje. Ben je wel in staat om te
lezen en/of achter je pc te werken? En wil je – korte
tijd – inzetten voor de beroepsvereniging?
Meld je aan per mail bij Ton Sol, de voorzitter,
en verken samen wat je allemaal zou kunnen
doen. voorzitter@brvnederland.nl

Foto: Hennie Mulder

KWALITEITSDAG OK: SAMEN KENNIS
EN ERVARING UITWISSELEN

Waarom een kwaliteitsdag?
Ik had als bestuurslid van de beroepsvereniging LVO
naast Beroepsbelangen, ook Kwaliteit en Veiligheid in
mijn portefeuille. Kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg is voor mij altijd een belangrijk item geweest.
Na het ontwikkelen van richtlijnen, kwam ik al snel tot
de conclusie dat er meer nodig is dan alleen richtlijnen.
En tijdens mijn opleiding voor kwaliteitsfunctionaris
(OKF) kwam ik in aanrakingen met andere beroepsgroepen en andere perspectieven. Kwaliteit wordt voornamelijk positief beïnvloed door bewustwording van de
risico’s en de intrinsieke motivatie om te zorgen voor
optimale zorg waarbij de patiënt centraal staat. Gelukkig zit dat in onze genen bij zorgprofessionals, alleen
is de focus op dit doel soms verwaterd door productiedruk of regelgeving. En nog een belangrijk feit dat ik
geleerd heb is dat je dit niet alleen kan, als je kennis en
expertise deelt zal dit de zorg flink ten goede komt. En
dan niet alleen samenwerken met je eigen vakgroep,

maar ook met andere vakgroepen.
Daarom is de kwaliteitsdag Ok georganiseerd. Samen
met collega’s van de Operatiekamer,die of kwaliteitstaken hebben of kwaliteitsfunctionaris zijn, kennis
en ervaringen uitwisselen. Op deze eerste dag waren
al ruim 65 deelnemers, die enthousiast waren en ook
direct goede ideeën geopperd hebben. Een was om de
kwaliteitsdag OK jaarlijks te herhalen en proberen alle
vakgroepen met de daarbij horende beroeps verenigingen hierbij te betrekken. En een ander was het ontwikkelen van een platform, waarbij men bij elkaar vragen
stellen en de kennis continue uitwisselen.
Kwaliteitsplatform OK
Het is gelukt om het platform te ontwikkelen, namelijk
KwaliteitOK.nl. Hier kan iedereen zich aanmelden. Men
kan vragen stellen of items aandragen waarop collega’s
oplossingen of suggesties aandragen. Het wiel hoeft
niet iedere keer opnieuw worden uitgevonden. Daarnaast is er een archief waarin alle richtlijnen, procedures en artikelen die betrekking hebben op het algemene
aspect of per vakgroep. Het platform kan door iedereen
worden aangevuld. Rick Davis ( lid kwaliteitswerkgroep)
en ik zullen het beheren. Nieuwe ideeën of verbeterpunten zijn altijd welkom. Het moet een platform voor
en door Kwaliteitsmensen OK worden.
Wat ook gelukt is dat BRV, NVLO, NVAM, SVN , naast de
innoverende LVO mee zullen gaan participeren in het
platform. Ze waren allemaal enthousiast. Ook zullen
ze een rol gaan spelen bij de kwaliteitsdag Ok. Daarom
ook het thema van de volgende Kwaliteitsdag ok:
Kwaliteit maken we samen!

Kwaliteitsdag OK:
29 oktober 2018
Ben jij kwaliteitsfunctionaris van een OK-complex? Kom dan naar de landelijke Kwaliteitsdag OK op 29 oktober aanstaande in het Van
der Valk hotel Breukelen. In 2017 organiseerde
de LVO en diverse kwaliteitsfunctionarissen
van een operatiekamercomplex deze dag
voor het eerst. Bij de komende Kwaliteitsdag
participeren ook de beroepsverenigingen van
de recoveryverpleegkundigen (BRV), leidinggevenden operatieafdeling (NVLO), medewerkers
steriele medische hulpmiddelen (SVN) en
anesthesiemedewerkers (NVAM).
Op verzoek van deze professionals is het
Kwaliteitsplatform KwaliteitOK opgericht.
Een platform waarop je vragen kunt stellen
en kennis kunt delen. Daarnaast vind je er
een archief waarin richtlijnen en artikelen in
staan over de operatiekamer. Iedereen kan ook
zelf protocollen toevoegen, zodat anderen ze
kunnen gebruiken. Het wiel hoeft immer niet
steeds opnieuw te worden uitgevonden.
Registreren voor het platform kan op
www.kwaliteitok.nl

Nicole Dreessen, bestuurslid Lvo

PROFESSIONALISERING OP DE OK:
AORN-RICHTLIJNEN

D

e Nederlandse operatieassistenten zijn hard
op weg naar een internationaal erkend
niveau. De opleiding gaat langzaam maar
doelgericht richting een vierjarige hbo-opleiding op bachelorniveau. Door een combinatie met
de bachelor Verpleegkunde of Medische Hulpverlening
kunnen afgestudeerden zich inschrijven in het BIG-register. Internationaal gezien is een bachelorgraad en
BIG-registratie een voorwaarde voor herkenning en
erkenning.
Met het oog op verdere professionalisering volgens
internationale standaarden heeft de LVO contact gelegd
met AORN, dé organisatie voor de OK in de Verenigde

staten. Als ’s werelds grootste professionele vereniging beschikt AORN over een professioneel bureau dat
richtlijnen ontwikkelt van hoog niveau. Hun uitgebreide assortiment richtlijnen heeft ons beroep in Amerika
nog beter op de kaart gezet en geprofessionaliseerd. Ze
ondersteunen de scholing en dragen bij aan optimale
resultaten in de zorg. Bij het ontwikkelen van deze
richtlijnen wordt altijd gebruikgemaakt van uitgebreide
evidence, met oog voor de praktische tools en implementatie. Ze zijn in het Engels opgesteld en in alle
landen goed bruikbaar.
Wij willen de evidence-based AORNA-richtlijnen graag
in Nederland gebruiken. Te denken valt aan richtlijnen

over positioneren, elektrochirurgie, röntgenstraling,
chirurgische rook, lasers en bloedleegte.
Gebruik van internationale richtlijnen is een relatief
eenvoudige manier om kennis en kwaliteit naar Nederland te halen en hier de kwaliteit van opleidingen,
lesmateriaal, e-learningmodules, ziekenhuisprotocollen
en ons beroep op internationaal niveau te brengen. We
roepen operatieassistenten, praktijkopleiders, kwaliteitsfunctionarissen en opleidingsinstituten dan ook op
de nieuwe richtlijnen straks toe te passen.
Zo professionaliseren we ons beroep verder met een
internationaal elan.

Al 32 jaar dé specialist
RUSLAND
BALTISCHE LANDEN
MONGOLIË
CHINA
GEORGIË
ARMENIË
OEKRAÏNE
FINLAND

INDIVIDUELE- EN GROEPSREIZEN • MAATWERK • CITYTRIPS • RIVIERCRUISES
FLY & DRIVES • TRANS SIBERIË EXPRESS EN ANDERE TREINREIZEN

Vraag nu de gratis brochure aan!
020 – 2012777 | INFO@BOLSJOJ.NL | WWW.BOLSJOJ.NL

Hallo,

ik ben…
In deze rubriek stellen wij u iedere editie iemand voor die werkzaam
is binnen het medisch gebeuren van de operatiekamer. In deze editie stellen wij u voor aan Marco Heijneman. Marco is directeur van
Heijneman Medical. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het inrichten van
(Hybride) operatiekamers, Recovery, Spoed Eisende Hulp, Care afdelingen en Poliklinieken. Heijneman Medical is een 100% familiebedrijf. De
oprichter van Heijneman Medical is Nelis Heijneman. Nelis is sinds 1975
actief in de medische wereld en heeft ruim 40 jaar ervaring in medische investeringsgoederen. Marco Heijneman is sinds 2001 actief in de medische
wereld en sinds 2003 binnen Heijneman Medical. Marco is sinds 2014 de
huidige directeur en sinds mei 2018 enig aandeelhouder.
Naam?
Mijn naam is Marco Heijneman
Leeftijd?
Ik ben 38 jaar
Waar werkzaam?
Ik ben al 15 jaar werkzaam bij Heijneman Medical
Woonachtig?
Ik woon sinds 10 maanden in Nieuwegein
Verliefd verloofd getrouwd?
Ik ben tot over m’n oren verliefd op Yvonne
Kinderen?
Ik heb 3 kinderen (Dochter Guusje van 11, zoon Sjoerd van 8
en dochter Rowan van 2)
Hobby’s?
Mijn grootste hobby is kamperen met onze caravan.
Hierin kan ik mijzelf helemaal verliezen.
Opleiding(en)?
Ik heb na 6 jaar MAVO, Technische Informatica en
Internationale (groot-) handel gestudeerd.
Favoriet vakantieland?
Italië is mijn favoriete vakantieland
Favoriete maaltijd?
Het liefst eet ik elke dag pizza
Favoriet drankje?
Ik drink graag af en toe een Bacardi Cola
Favoriete film?
Ik kan de film Shaft blijven kijken. Shaft is een Amerikaanse actiefilm
uit 2000 van John Singleton met in de titelrol Samuel L. Jackson.
Favoriet TV programma?
Zonder schaamte Goede Tijden Slechte Tijden
Hoe zie je je toekomst?
Ik heb recent ons familiebedrijf overgenomen van mijn vader en ik zou het
geweldig vinden als (een van) mijn drie kinderen het bedrijf in de toekomst
van mij over zou nemen
Hoe vind je deze rubriek?
Ik vind deze rubriek een leuke manier om de mens achter het bedrijf te
zien i.p.v. de producten of diensten
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De unieke programmatische aanpak van Ecolab biedt ziekenhuizen de
Ecolab’s unique programmatic approach provides hospitals the ability to improve
mogelijkheid om de oppervlakken hygiëne van het OK te verbeteren,
and track the improvement of OR environmental hygiene, a more streamlined
dankzij een meer gestroomlijnde aanpak en systematische opvolging
process for the OR turnover that ensures cleaner ORs and potentially reduced
van schoonmaak
en desinfectie-procedures.
wait-times,
an additional
tool to combat healthcare acquired infections and most
importantly higher standard of care and lower re-admittance due to SSIs.
Dit programma is erop gericht om ziekenhuis infecties te bestrijden
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with us.
Wij geven graag vrijblijvend een meer gedetailleerde presentatie. Bel of
Please fill in the registration form and we will get in touch with you.
email ons en wij nemen direct contact met u op.
https://nl-nl.ecolab.com/landing-pages/lvo-focus-groups/
MICROTEK MEDICAL B.V. (a division of Ecolab Inc.)
ECOLAB NEDERLAND
HEKKEHORST
24, 7207 BN ZUTPHEN, THE NETHERLANDS
Microtek B.V. (a Division of Ecolab)
Customer
Service:
Hekkehorst
24 +31 575 599 200
Email NL-7207
custservnl@ecolab.com
BN Zutphen
Tel.: +31 0575 599200
email: custservnl@ecolab.com

Maquet Otesus

Een flexibel OK-tafelsysteem
De Maquet Otesus is ons innovatieve en flexibele operatietafelconcept. Het
biedt comfort en meer ergonomie, evenals een verbeterde patiëntveiligheid.
Danzkij het Easy Click systeem bouwt u de tafel snel op. Het brede scala aan
verstellingsmogelijkheden, zorgt voor eindeloos veel positioneringsopties.

Meer weten?
Scan de QR-code of
bezoek onze website.

www.getinge.com

In 2019 geen LVO congres maar het EORNA
congres in Den Haag
Lijkt het je leuk om te spreken? Dien dan een
abstract in voor 15 juli as.
Voor meer info kijk op de congreswebsite
www.eorna-congress.eu

GEPERSONALISEERDE ZORG
VEELBELOVEND BIJ
HEUP- EN KNIEARTROSE

H

uisartsen, fysiotherapeuten en orthopeden
stemmen hun zorg vaak af op de individuele
patiënt met heup- en knieartrose. Op deze
manier blijft zorg voor mensen met chronische aandoeningen goed en betaalbaar. Maar er is nog
verbetering mogelijk, zo blijkt uit onderzoek van Di-Janne Barten. Zij promoveerde 24 mei aan de Universiteit
Utrecht.
In het proefschrift van Barten
zijn twee vormen van gepersonaliseerde zorg onderzocht voor
mensen met artrose: ‘timing van
zorg’ en ‘focus van zorg’. Deze
blijken beiden al regelmatig
toegepast te worden in de dagelijkse praktijk, maar er
is nog verbetering mogelijk, bijvoorbeeld door meer
combinaties van behandeling aan te bieden en door
interventies nog beter toe te spitsen op specifieke patiëntengroepen.
Timing van zorg betekent dat eerst alle minder ingrijpende behandelingen geprobeerd worden, voordat een
operatie wordt ingezet. Uit het onderzoek blijkt dat dit
al regelmatig gebeurt. Huisartsen kiezen bijvoorbeeld
vaker voor leefstijladviezen en het voorschrijven van
onstekingsremmers, dan voor een verwijzing voor

fysiotherapie of een verwijzing voor een gewrichtsvervangende operatie door de orthopeed. Huisartsen en
fysiotherapeuten bieden echter zelden alle niet-operatieve behandelopties aan voordat een patiënt wordt
doorverwezen.
Van de populatie patiënten met heup-/knieartrose is
bekend dat er onderling grote verschillen zijn in bijvoorbeeld de oorzaak en het beloop van de aandoening.
De huidige richtlijnen voor niet-operatieve artrosezorg
bieden zorgprofessionals vrijwel geen handvatten om
hiermee om te gaan. Toch focussen fysiotherapeuten
en oefentherapeuten hun behandeling al op verschillende subgroepen binnen de grote groep patiënten met
knieartrose.
Heup-/knie artrose wordt in de volksmond vaak aangeduid met ‘gewrichtsslijtage’. Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal mensen met artrose fors toenemen
de komende jaren. Om die groeiende groep mensen
goede zorg te kunnen blijven bieden is er een grote behoefte aan effectieve en efficiënte zorg. Het bieden van
‘zorg op maat’ of ‘gepersonaliseerde zorg’ zou hier op
een oplossing voor kunnen zijn.
Di-Janne Barten heeft verschillende bronnen gebruikt
om de status van gepersonaliseerde artrosezorg in
kaart te brengen. Naast gegevens uit zo’n 12.000 elek-

tronische dossiers verzameld via Nivel Zorgregistraties
eerste lijn zijn gegevens gebruikt van 303 patiënten en
70 huisartsen die deelnamen aan de implementatiestudie van de Behandelstrategie ARTrose (Sint Maartenskliniek, Nijmegen). Verder hebben 144 fysio- en
oefentherapeuten een online vragenlijst ingevuld over
hun behandeling van patiënten met knieartrose. Sinds
september 2016 is Di-Janne Barten werkzaam als onderzoeker bij de Hogeschool Utrecht, lectoraat Innovatie van Beweegzorg.
(Bron: Nivel)

SPAARNE GASTHUIS START INNOVATIEPROGRAMMA MET SMART CITY HAARLEM

H

et Spaarne Gasthuis ontwikkelt samen met
Smart City Haarlem een uniek innovatieprogramma voor start-ups die willen bijdragen
aan het ziekenhuis van de toekomst. Door
samen te leren wordt het gemeenschappelijk doel bereikt: betere zorg voor de patiënt. Samen met Smart City
ontwikkelde het Spaarne Gasthuis verschillende uitdagingen voor de start-ups. Bijvoorbeeld hoe je medicatieverspilling tegengaat, hoe je kunt innoveren in de polikliniek of hoe je de informatiestroom voor patiënten beter
kunnen stroomlijnen. Tijdens het programma worden de
start-ups begeleid door specialisten uit het ziekenhuis.
Peter van Barneveld voormalig voorzitter raad van
bestuur van het Spaarne Gasthuis: “We zien dat het
voor partijen met innovatieve ideeën soms lastig is voet

aan de grond te krijgen in de medische wereld. Vaak
gepaard met lange beslistermijnen en trage processen.
Tijdens dit programma lopen deelnemers een korte selectieprocedure door, waarna een pilot van 3 maanden
in het ziekenhuis start. Hiermee verwachten we snel en
samen innovatieve ideeën te kunnen ontwikkelen die
ten goede komen aan onze patiënten.”
Smart City Haarlem is een platform voor innovatie in
Haarlem. Samen met bedrijven, organisaties, inwoners en gemeenten gaat Smart City de uitdaging aan
om innovatieve ideeën en oplossingen voor stedelijke
vernieuwingen te realiseren. De reden dat zij nu gaan
samenwerken met het Spaarne Gasthuis is dat er de
komende jaren veel gaat veranderen in de manier
waarop we zorg organiseren, zegt Daniël van den Bor
van Stichting Smart City. “De vergrijzing, de betaalbaar-

heid van de zorg en technische ontwikkelingen vragen
om een alternatieve aanpak met lokale en regionale
innovaties. We hopen dat we met dit innovatieprogramma daaraan kunnen bijdragen, zodat de patiënt
de beste mogelijk zorg krijgt en we gezamenlijk het
ziekenhuis van de toekomst ontwikkelen.”
Heb je een start-up of maak je er deel van uit?
De selectieprocedure duurt van mei tot september
2018. De pilots duren van oktober 2018 tot en met
januari 2019. Meer informatie vind je op
www.spaarnegasthuis.nl/innovatieprogramma.

DIEPE HERSENSTIMULATIE (DBS)
REGULEERT BLOEDSUIKER

O

nderzoekers van het AMC en de universiteit
Yale hebben aangetoond dat elektrische
stimulatie van de hersenen (Deep Brain Stimulation of DBS) de bloedsuikerregulatie bij
mensen verbetert. Dit publiceren zij in Science Translational Medicine.
Het onderzoek brengt voor het eerst de relatie tussen
elektrische stimulatie van de hersenen en insulineregulatie in beeld, en kan in de toekomst leiden tot nieuwe
behandelmogelijkheden voor mensen met diabetes
type 2. Onderzoek bij dieren heeft laten zien dat de
hersenen een rol hebben in de bloedsuikerregulatie.
Voor het eerst is aangetoond dat deze suikerregulatie
verbetert door de elektrische stimulatie (DBS) van een
hersengebied dat gevoelig is voor beloningen, en dat de
eetlust reguleert. In het AMC wordt DBS al langer toegepast bij Parkinson en bij ernstige dwangstoornissen.
Hoofdonderzoeker en internist-endocrinoloog dr. Mireille Serlie bestudeerde een patiënt met diabetes die
voor zijn dwangstoornis werd behandeld met DBS en
vond een verbetering in de bloedsuikerregulatie. Dit gaf
aanleiding tot verder onderzoek. Ze ontdekte dat bij
patiënten met een dwangstoornis DBS de werking van
het hormoon insuline versterkt. Het hormoon insuline
houdt de bloedsuikerspiegel in evenwicht. Al eerder
toonden onderzoekers van het AMC aan dat DBS in dit
hersengebied de neurotransmitter dopamine verhoogt.
Dopamine is een signaalstof die betrokken is bij eetlust
en de motivatie om te gaan eten. De onderzoekers beredeneerden dat dopamine in dit hersengebied invloed
heeft op de bloedsuikerregulatie door de werking van
insuline te verhogen. Zij testten vervolgens of het omgekeerde dan ook waar was: een tekort aan dopamine
verslechterde inderdaad de bloedsuikerwaarde.
Tot slot werd, door onderzoekers van de universiteit
Yale in de VS, bevestigd dat specifieke stimulatie van
dopaminecellen in muizen de bloedsuiker verlaagt.
“Deze studie toont aan dat elektrische manipulatie van
een specifiek gebied in de hersenen de bloedsuikerregulatie verbetert. Deze studie vormt de basis voor verder
onderzoek naar de mogelijkheid van de behandeling
van suikerziekte via medicamenteuze, elektrische of
misschien wel magnetische beïnvloeding van de hersenen”, aldus Serlie.
In de komende jaren moet onderzoek aantonen hoe de
hersenen via dopamine de bloedsuikerspiegel verlagen
en welk hersengebied de grootste rol speelt bij de beïnvloeding van de bloedsuiker, en daarmee het meest in
aanmerking komt voor behandeling.
[Bron: AMC]

NIEUWE VERSIE NEN 7513 OVER
LOGGING OP PATIËNTDOSSIERS
GEPUBLICEERD

D

e privacy van cliënten is afhankelijk van het handhaven van de vertrouwelijkheid van persoonlijke gezondheidsinformatie. De nieuwe versie van
NEN 7513 bevat voorschriften voor zorgverleners en hun systeemleveranciers over wat er precies moet worden gelogd in een patiëntdossier.
Dit geeft inzicht in wie toegang heeft gehad tot een patiëntdossier. Ook verplicht
de nieuwe norm om de gelogde gegevens in een voor de patiënt begrijpelijke vorm
beschikbaar te stellen.

•

De gereviseerde norm is de herziening van NEN 7513 uit 2010. De belangrijkste
wijzigingen ten opzichte van de vorige editie zijn:
•
Voor patiënten, cliënten en alle personen van wie persoonlijke gezondheidsinformatie wordt verwerkt, biedt NEN 7513 nu een duidelijk houvast over wat
van een zorginstelling of andere beheerder van persoonlijke gezondheidsinformatie mag worden verwacht als het gaat om het verstrekken van informatie
over wie toegang heeft gehad tot haar of zijn elektronisch patiëntdossier;

NEN 7513 is niet alleen bedoeld voor zorgverleners en andere beheerders van
persoonlijke gezondheidsinformatie, maar ook voor hun systeemleveranciers en
degene die hierbinnen verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de beveiliging
en privacy van patiëntdossiers. Veder is de norm ook bedoeld voor beveiligingsadviseurs, -consultants, -auditoren, -aanbieders en externe dienstverleners.

•

Bij de herziening is met extra zorg gekeken naar de compatibiliteit met andere
standaarden over auditlog-berichten en -berichtenverkeer;
Er is rekening gehouden met recente ontwikkelingen in persoonlijke gezondheidsomgevingen, zoals het Medmij-programma. Privacyregelgeving is vooral
gericht op de gegevens die zorginstellingen bijhouden over hun cliënten, maar
afspraken over toegangsbeheersing kunnen net zo goed worden toegepast op
gegevens die cliënten zelf over hun gezondheid verzamelen en bijhouden.

Voor meer inhoudelijke informatie over NEN 7513, kijk op www.nen.nl/nen7510
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SPECIALISTEN IN HET INRICHTEN VAN
 OPERATIEKAMER
PENDELS EN BRUGGEN | OK-LAMPEN | OK-TAFELS | SPINE | ACCESSOIRES | MEUBILAIR

 RECOVERY
PENDELS EN GOTEN | LAMPEN | TROLLEYS | ACCESSOIRES | MEUBILAIR

 SPOED EISENDE HULP
PENDELS EN GOTEN | LAMPEN | TROLLEYS | ACCESSOIRES | MEUBILAIR

 CARE
PENDELS, GOTEN EN BRUGGEN | LAMPEN | TROLLEYS | ACCESSOIRES | MEUBILAIR

 POLIKLINIEK
PENDELS EN GOTEN | LAMPEN | OK-TAFELS | ACCESSOIRES | MEUBILAIR
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