DE NEDERLANDSE

OK

KRANT

DE KRANT VOOR OK-MEDEWERKERS | JAARGANG 1 | EDITIE 2 | JULI 2018

Nieuws?

Vacature?

Oproep ouderenbeleid

Heeft u ook nieuws dat van toepassing is en wilt u
dit graag geplaatst zien in De Nederlandse OK krant?
Zend een mail naar info@denederlandse-ok-krant.nl
of bel naar 06-11352165 en informeer naar
de mogelijkheden.

Heeft u een vacature binnen het vakgebied en wilt u
deze graag geplaatst zien in De Nederlandse
OK krant? Zend een mail naar
info@denederlandse-ok-krant.nl of bel naar
06-11352165 en informeer naar de mogelijkheden.

In een volgend nummer van De Nederlandse
OK-Krant willen we graag aandacht besteden aan het
onderwerp ouderenbeleid.
Hoe is dit in jullie ziekenhuis geregeld?
Mail je ervaringen aan penningmeester@lvo.nl

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

Flow-c & ProAQT

Voor de juiste flow op de OK
De Flow-c is Getinge’s allernieuwste
anesthesiemachine. Dit compacte apparaat is
ontworpen in samenwerking met clinici, om
het dagelijks werk op de drukke OK te verlichten.
Combineer de Flow-c met de ProAQT technologie
om hemodynamische veranderingen direct te
detecteren.

Meer weten?
Kijk op www.getinge.com
of scan de QR-code

www.getinge.com

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

MINISTER BRUINS KRIJGT ’S WERELD
EERSTE CIRCULAIRE INSTRUMENTENNET
Van Straten Medical presenteert
doorbraak van Nederlandse bodem

M

inister Bruno Bruins voor
Medische Zorg en Sport
heeft vrijdag 8 juni het eerste circulaire instrumentennet ter wereld in ontvangst genomen.
Het sterilisatienet is door Van Straten
Medical gemaakt van gerecycled materiaal. General Manager Bart van Straten
van de leverancier van chirurgisch instrumentarium overhandigde de wereldwijde doorbraak van Nederlandse bodem
in Sociëteit De Witte, in aanwezigheid
van vertegenwoordigers uit ziekenhuizen, de Sterilisatie Vereniging Nederland
(SVN), het bedrijfsleven en universiteiten.
Ziekenhuishuisafval is een van de snelst
groeiende afvalstromen. Het is daarom
van groot belang dat instrumenten op het
einde van hun levenscyclus gerecycled
of hergebruikt kunnen worden. Daarvoor
heeft Van Straten Medical het programma ‘Circulair Instrumentbeheer’ ontwikkeld. Dat gaat veel verder dan alleen
reparatie of het opknappen van chirurgisch instrumentarium. Enerzijds voorziet
het programma erin dat instrumenten

en materialen niet weggegooid worden,
maar na reparatie, revisie en renovatie
hergebruikt worden. Anderzijds haalt Van
Straten Medical instrumenten of RVS-onderdelen die niet meer gebruikt kunnen
worden op, om ze te gebruiken als grondstof voor nieuwe medische producten zoals een instrumentennet. Daarin worden
alle instrumenten die nodig zijn bij een
operatie gelegd en naderhand gesteriliseerd. Het RVS waarvan deze netten zijn
gemaakt is eindig als grondstof, maar is
ideaal om zonder kwaliteitsverlies om te
smelten.
Door instrumenten te hergebruiken
kunnen Nederlandse ziekenhuizen een
kwart van hun inkoopkosten besparen en
leveren zij tegelijkertijd een belangrijke
bijdrage aan de circulaire economie.
Op deze manier verandert het programma de keten van ‘maken-gebruiken-weggooien’ naar ‘maken-gebruiken-hergebruiken’. Van Straten Medical beschouwt
het ziekenhuisafval als grondstof voor
haar productie.
Nederland wil voor 2050 een circulaire
economie realiseren, waarin grondstoffen efficiënt worden ingezet en hergebruikt. Volgens Van Straten Medical kan

Minister Bruins ontvangt het instrumentennet van Bart van Straten.
de Nederlandse zorg hierin voor de hele
wereld een voortrekkersrol vervullen en
het goede voorbeeld geven. Daarom roept
Van Straten Medical ziekenhuizen op
om zich aan te sluiten bij het circulaire
programma.
Als ISO 13485 gecertificeerd beschikt
Van Straten Medical over een innovatieve instrumentmakerij voor veelzijdige

productontwikkeling en een modern
machinepark voor renovatie, revisie,
onderhoud en levering van (circulair) instrumentarium. Het programma Circulair
instrumentbeheer is volledig gericht op
de levensduurverlenging van instrumentarium, waarbij de waarde van producten
behouden blijft door reparatie, hergebruik
en het slimmer inzetten van voorraden.

ORTHOPEDISCH CHIRURG EN SEH-ARTS
ONTWIKKELEN PATIËNTVEILIGHEIDSSPEL

Z

orgverleners aan de hand van
een casus met elkaar in gesprek
brengen over medische besluitvorming, om zo een bijdrage te
leveren aan een andere kijk op patiëntveiligheid. Dat is het doel van een spel
dat werd ontwikkeld door orthopedisch
chirurg Jacob Caron en SEH-arts Pieter
van Driel, samen met ambassadeurs patiëntveiligheid vanuit de Federatie Medisch
Specialisten.

Orthopedisch chirurg Jacob Caron en SEH-arts Pieter van Driel.

Om de patiëntveiligheid in de zorg verder
te verbeteren, is het van groot belang dat
zorgverleners openlijk kunnen praten
over wat goed en minder goed gaat. Een
veilige, lerende cultuur is hiervoor cruciaal. Toch zijn we, wanneer een behandeling een ongewenste uitkomst heeft,
geneigd om beschuldigend te kijken naar
de betrokken professionals: hebben zij
wel goed nagedacht over hun keuzes? Het
spel ‘Het nieuwe veiligheidsdenken. Een
casus uit de praktijk’ helpt om zorgverleners bewust te maken van de mechanismen die spelen bij het maken van
medische keuzes.
Van Driel en Caron, beide werkzaam bij
het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis
(ETZ) in Tilburg waren in hun dagelijks
werk al jaren bezig met het verbeteren
van de patiëntveiligheid. Van Driel: “In andere sectoren, zoals de luchtvaart, zagen
we een omslag in het veiligheidsdenken:
het ‘Safety 2’-denken. Daarin wordt niet
alleen gekeken naar ongewenste gebeurtenissen, maar wordt vooral ook de vraag
gesteld waarom het meestal wél goed
gaat. Wij zochten naar een manier om
dat nieuwe denken te vertalen naar de
gezondheidszorg.”
Die manier werd een spel, waarbij zorgverleners met elkaar in gesprek gaan
aan de hand van een praktijkcasus. Van
Driel: “We merken dat deze manier van

leren door ervaren heel goed werkt in de
praktijk. Je hoeft dit spel maar één keer te
spelen en dan zie je meteen de kwartjes
vallen. ‘Goh, zo had ik er nog nooit naar
gekeken’ is een reactie die we vaak terug
horen.”
De ambassadeurs patiëntveiligheid vanuit de Federatie speelden een belangrijke
rol bij het testen en verder uitwerken
van het spel. Eén van hen is cardioloog
Jan van Wijngaarden: “Ik maakte tijdens
een bijeenkomst van de ambassadeurs
patiëntveiligheid kennis met het spel en
vond het zo leuk dat ik het vervolgens ook
tijdens de assistenten dag in het Deventer
ziekenhuis gespeeld heb. En ook daar was
het een groot succes.”
“Het is zo’n herkenbare casus, die
automatisch interessante discussies
oproept. Niet alleen over patiëntveiligheid
trouwens. Tijdens zo’n assistenten dag
hebben we anios en aios van allerlei pluimage bij elkaar, dan leent het spel zich
ook bijzonder goed om gesprekken aan te
gaan over interdisciplinaire samenwerking en samen beslissen. Al die elementen komen terug in het spel, dat maakt
het juist zo interessant.”
Het spel is inmiddels op verschillende
plekken gespeeld; zowel intern in het
ETZ, als binnen de Raad Opleiding van
de Federatie en met inspecteurs van de
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Ook
zal het via de ambassadeurs patiëntveiligheid verder verspreid worden binnen
de diverse ziekenhuizen.
Van Driel is blij dat het spel zo enthousiast gedeeld wordt: “Ik hoop heel erg dat
het nieuwe veiligheidsdenken zijn intrede
gaat doen in de zorg, in aanvulling op
alles wat we al op dit vlak doen, zodat we
met meer zelfvertrouwen onze patiënten
de beste en meest veilige zorg kunnen
leveren.”

WE ZOEKEN JOU!

B

en jij een (ervaren) operatieassistent of anesthesiemedewerker?
En wil je graag aan de slag binnen
een groot topklinisch ziekenhuis in Limburg? Dan bieden wij jou een
dynamische maar vooral ook sfeervolle
werkomgeving!
Samen één
Zuyderland komt voort uit Atrium Medisch Centrum Parkstad, Orbis Medisch
en Zorgconcern Sittard-Geleen. Deze
zorginstellingen zijn per 1 januari 2015
gefuseerd. Zuyderland Medisch Centrum
is één van de 26 Nederlandse ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de vereniging
Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) die samenwerken aan
betere patiëntenzorg.
Aantrekkelijke werkomgeving
Zuyderland is de grootste werkgever van
Limburg en één van de belangrijkste
zorgaanbieders op de Zuid-Nederlandse
zorgmarkt. Een dynamische en innovatieve werkomgeving, met enthousiaste en
gedreven collega’s. Geen dag is hetzelfde
Versteviging van de zorg
We leren van elkaar en kiezen voor het
beste van twee werelden. We investeren
in verdere specialisatie en moderne medische apparatuur en lopen graag voorop
bij innovaties in de zorg. Ons omvangrijke en fusieproces leidt tot de realisatie
van een aantal patiëntgerichte centra
waarin alle zorg rondom een ziektebeeld
samenkomt. Wij centraliseren bepaalde
specialismen op één van onze hoofdlocaties, waardoor medische ingrepen of
in Heerlen of in Sittard-Geleen worden
uitgevoerd.
Centres of excellence
Zuyderland beschikt over specifieke

expertise ten aanzien van oncologie,
obesitas (zwaarlijvigheid), neurocognitieve ziekten, mobiliteit en interstitiële
longaandoeningen. Binnen elk van deze
medische speerpunten bouwen we verder
aan een zogenoemd ‘centre of excellence’: een centrum met unieke kennis en/
of vaardigheden in Nederland, dat bij collega-artsen bekend is als hét centrum of
één van de weinige centra met de meeste
kennis op het specifieke aandachtsgebied.
Innovatie
We streven er continu naar om toepasbare nieuwe ideeën, middelen, technieken,
diensten en processen voor de zorg- en
dienstverlening te ontwikkelen en succesvol in te voeren. Door innovatief te zijn,
proberen we de zorg voor onze patiënten
te optimaliseren. Bovendien zijn medisch
specialisten en andere professionals
geïnteresseerd in innovaties, hetgeen de
toestroom van hooggekwalificeerde specialisten stimuleert.
Organiseert Zuyderland ook activiteiten
buiten werktijd?
Onze personeelsvereniging organiseert
meerdere malen per jaar workshops,
uitjes, reizen en nog veel meer. Aan deze
activiteiten kun jij als medewerker (met
jouw collega’s) deelnemen. Denk bijvoorbeeld aan een grote 14 daagse rondreis
door West Amerika, dagje winkelen in
Breda en een workshop glaskunst. Voor
de fanatiekelingen onder ons hebben wij
tevens een hardloopteam voor iedere
medewerker op elk niveau.
Operatiekamers
•
32000 ingrepen per jaar
•
Alle specialisme behalve Cardio
•
21 operatiekamers (twee locaties)
•
140 Operatieassistenten en
35 studenten

•
•

80 anesthesiemedewerkers,
inclusief 20 studenten
50 recoverymedewerkers

Onze OK
We registreren het hele traject van de
patiënt in een overzichtelijk digitaal systeem Vitoflow en de anesthesie gebruikt
daarnaast het systeem PDMS.
We werken volgens het twee-tafelsysteem
dus je bent als anesthesiemedewerker
verantwoordelijk voor het toezicht op de
patiënt tijdens de operatie. De anesthesiemedewerker in ons ziekenhuis kan ook
taken als: Pré-Operatieve Screening, Sedatie Praktijk Specialist en Pijnverpleegkundige uitvoeren.
Er wordt gewerkt in aanwezigheidsdiensten op locatie Heerlen en op locatie
Sittard in bereikbaarheidsdiensten.
Doorgroeimogelijkheden
Wij stimuleren graag onze medewerkers
om een opleiding te volgen en/of door
te groeien. Heb je de behoefte om een
extra opleiding of cursus te volgen om
jouw werk beter uit te voeren? Dan kun
je samen met jouw afdelingshoofd de
mogelijkheden bekijken.
Hoe is de werksfeer bij Zuyderland?
Onze medewerkers zijn van alle leeftijden en levensfasen. Wij hebben allemaal
eigen wensen, ambities en mogelijkheden. Zuyderland probeert om bij ieder
individu het beste naar boven te halen.
Onze medewerkers weten jou een goed
beeld te geven over hoe de werksfeer bij
Zuyderland is.

Onze medewerkers
Lonneke, anesthesiemedewerker: alles
wat ik zoek als anesthesiemedewerker

hebben we in huis. Grote variatie,
uitdagingen en complexiteit.
Huub, anesthesiemedewerker: ‘Je kunt
deelnemen aan veel zaken buiten de Ok.
Denk hierbij aan het sedatie of pijn team.
Je kan deelnemen aan het sedatieteam,
waarbij je nog meer zelfstandig werkt of
deelnemen aan het pijnteam, waarbij je
meer patiëntencontact hebt. Je bent een
duidelijke toevoeging aan de behandeling
van de patiënt.
Silvia, operatieassistent en lid van het
robotteam: ‘Je bent de rechterhand van
de chirurg. Het teamwork spreekt me
echt aan.’
Ellen, operatieassistent: ‘De mogelijkheid
om te werken op twee locaties geeft veel
mogelijkheden. Ik vind het heel interessant hoeveel je iedere dag blijft leren. Er
vinden veel innovaties plaats op onze OK.’
Student: ‘De opleiding tot anesthesiemedewerker of operatieassistent kan gevolgd
worden bij Hogeschool Zuyd (HBOV-T).
Het is een opleiding tot verpleegkundige
met een uitstroomprofiel tot anesthesiemedewerker of operatieassistent. De
duur van de opleiding is afhankelijk van
je vooropleiding. Deze kan variëren van
twee tot vier jaar.

We hebben een ontzettend leuk team!
Het maakt niet uit of je een dokter,
anesthesiemedewerker of operatieassistent
bent, iedereen heeft het gezellig met elkaar.
Het is een dynamische , maar vooral ook
een sfeervolle werkomgeving.
Meer info via; www.zuyderland.nl/
specialismen/operatiekamers-ok/

VACATURES

OPERATIE ASSISTENT
UREN PER WEEK			24-36
DIENSTVERBAND			Vast
UITERSTE SOLLICITATIEDATUM
30/09/2018
VACATURENUMMER		 924487

B

en jij een (ervaren) operatieassistent en zou je graag aan de slag willen binnen een topklinisch ziekenhuis in het prachtige Zuid-Limburg? Dan bieden
wij jou een dynamische maar vooral ook sfeervolle werkomgeving en nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

JOUW TOEKOMSTIGE WERKPLEK
Onze afdeling beschikt over 21 operatiekamers verdeeld over twee locaties. Met ons team van
140 operatieassistenten bieden wij als OK een breed pakket met hoogwaardige ingrepen
(32000 per jaar). Zo krijg jij bij ons de kans te werken bij meerdere specialismen zoals neurochirurgie KNO, kaakchirurgie, plastische chirurgie, traumatologie, algemene chirurgie, orthopedie,
urologie, gynaecologie, vaatchirurgie, oogheelkunde en longchirurgie. Hierbij volgen we de
nieuwste ontwikkelingen in een moderne omgeving. Zo beschikken wij over een hybride OK,
een operatierobot en zijn we o.a. zeer vooruitstrevend binnen de bariatrie, spine en oncologie.
ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM Zuyderland is één van de belangrijkste zorgaanbieders op
de Zuid-Nederlandse zorgmarkt en de grootste werkgever van Limburg (9500+ medewerkers).
Professionals werken bij Zuyderland in een aantrekkelijke werk- en leeromgeving. Iedere dag
opnieuw wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties in
Zuid-Limburg (Heerlen en Sittard-Geleen), op hoog niveau innovatieve patiëntenzorg geleverd.
Daar zijn flexibele collega’s bij nodig die naar nieuwe uitdagingen en kansen zoeken.

WIE BEN JIJ?
•
•
•

Je bent gediplomeerd operatie assistent en de patiënt is bij jou in goede handen.
Je beschikt over de volgende competenties: enthousiast, leergierig, stressbestendig.
Je bent een echte teamplayer.

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•
•
•

Een dienstverband voor onbepaalde tijd.
Een fantastisch team waar je met een warm hart ontvangen wordt.
De arbeidsduur bedraagt minimaal 24 uur per week (overleg mogelijk).
Je krijgt regelmatig bij- en nascholing om jezelf verder te ontwikkelen.
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.917,00
(FWG 55); aangevuld met een vakantiegeld- en aantrekkelijke eindejaarsuitkering.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden (CAO Ziekenhuizen) en goede doorgroeimogelijkheden.

MEER INFORMATIE?
Neem voor meer informatie telefonisch contact op met de heer R. Wetzels,
afdelingshoofd OK, 088-4597018.

ANESTHESIEMEDEWERKER
UREN PER WEEK 			
24-36
DIENSTVERBAND 			Vast
UITERSTE SOLLICITATIEDATUM
30/09/2018
VACATURENUMMER 		
834911

W

il je werken en wonen waar anderen op vakantie komen?
Zuyderland Medisch Centrum ligt in het zuidelijkste puntje van
Nederland. In een internationaal aantrekkelijke regio. Luik, Aken
en Maastricht zijn makkelijk en snel bereikbaar. ZUYDERLAND
MEDISCH CENTRUM Beschikt over 21 operatiekamers verdeeld over 2 locaties
(Heerlen en Sittard-Geleen). Alle specialismen (behoudens Cardiochirurgie) zijn
aanwezig in dit topklinisch Ziekenhuis.

WIE BEN JIJ?

WAT GA JE DOEN?
De anesthesiemedewerker voert zelfstandig taken uit onder eindverantwoordelijkheid van
de anesthesioloog. Je begeleidt de patiënt voor, tijdens en na de operatie en assisteert de anesthesioloog bij het toedienen van algehele anesthesie en andere anesthesie-technieken. We
werken volgens het twee-tafelsysteem dus je bent verantwoordelijk voor het toezicht op de
patiënt tijdens de operatie. De anesthesiemedewerker in ons ziekenhuis kan ook taken
als: Pré-Operatieve Screening, Sedatie Praktijk Specialist en Pijnverpleegkundige uitvoeren.
Het Anesthesie-team is jong, enthousiast met een positieve en open sfeer. Nieuwe collega’s
worden hartelijk ontvangen. Regelmatig worden er leuke afdelingsuitjes gepland.
De anesthesiemedewerker uit het Zuyderland MC beschrijft zijn baan met kernwoorden als:
teamwork, uitdaging, divers, lerend, zorg en techniek, thuisgevoel, veilig en collegiaal.
Als je op zoek bent naar een uitdagende baan in een inspirerende werkomgeving, leuke
collega’s en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, dan ben je op onze OK aan
het juiste adres!

WAT BIEDEN WIJ?

OVER ZUYDERLAND MEDISCH CENTRUM
Iedere dag wordt in het topklinische opleidingsziekenhuis, gevestigd op twee hoofdlocaties
in Zuid-Limburg (Sittard-Geleen en Heerlen), op hoog niveau excellente en innovatieve
patiëntenzorg geleverd.
•
Aantal beschikbare bedden/plaatsen voor klinische
capaciteit en dag/deeltijdbehandelingen Zuyderland Medisch Centrum: 1.023
•
Aantal klinische opnamen: 41.961 opnamen
•
Aantal eerste polikliniekbezoeken: 264.181 bezoeken
•
Aantal herhaal polikliniekbezoeken: 432.948
•
Aantal dagverplegingsdagen: 41.741 dagen
•
Aantal klinische verpleegdagen: 242.942 dagen

Je bent in het bezit van een erkend diploma anesthesiemedewerker.
•
Je bent stressbestendig, flexibel, initiatiefrijk, klantgericht en kunt goed communiceren.
•
Het aanleren, onderhouden en overdragen van kennis en kunde is voor jou
vanzelfsprekend.
•
Je levert een positieve bijdrage aan de patiëntenzorg en het optimaal functioneren
van het operatiecentrum.

•
•
•
•
•

Een dienstverband voor onbepaalde tijd.
De arbeidsduur bedraagt 24-36 uur per week, alternatieven zeker bespreekbaar.
Er wordt gewerkt in aanwezigheidsdiensten op locatie Heerlen, locatie Sittard
bereikbaarheidsdiensten.
Uitstekende arbeidsvoorwaarden (cao Ziekenhuizen) en goede doorgroeimogelijkheden
Het salaris is afhankelijk van je opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 3.917,per maand bij een 36-urige werkweek (FWG 55); aangevuld met een vakantiegeld- en
aantrekkelijke eindejaarsuitkering.

MEER INFORMATIE?
Neem voor meer informatie contact op met Marcel Berkman, afdelingshoofd OK,
telefoonnummer 06-10676543.
Uiterste sollicitatiedatum: 30-09-2018

AANVULLENDE INFORMATIE
Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van
de sollicitatieprocedure. Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere
informatie worden verstrekt.

SOLLICITEREN

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken
middels het invullen van het digitale sollicitatieformulier
via www.zuyderland.nl/werken-en-leren/werken/vacatures

TEL JIJ NOG STEEDS
JOUW INSTRUMENTEN?

S

teeds meer regels op de OK om de veiligheid te
kunnen garanderen. Sinds 2009 hebben we in
Nederland een landelijke richtlijn onbedoeld
achterblijven operatiemateriaal. Dat betekent
nog niet dat we allemaal al de adviezen van deze richtlijn hebben geïmplementeerd en altijd naleven. Tot op
de dag van vandaag zijn nog vele ziekenhuizen op zoek
naar een oplossing. Niet dat de richtlijn niet gehandhaafd wordt. We tellen de instrumenten. Maar we
willen een oplossing die ook efficiënt is. Een oplossing
waarbij de menselijke factor wordt geminimaliseerd,
de menselijke foutjes geëlimineerd. Een oplossing die
nageleefd kan worden in iedere situatie. In spoedsituaties of in een situatie met wel 14 sets. Een oplossing die
de operatieassistent ondersteund in de compleetheidscontrole.
Twee operatieassistenten, Illse Bimmel en Marja
Versantvoort uit het St. Anna Ziekenhuis te Geldrop,
doken in deze materie en kwamen in 2012 met een
praktische oplossing; Smarttray. De landelijke richtlijn
van de LVO (2012) geeft als advies: “Het gebruik van
(visuele) hulpmiddelen ondersteunt de operatieassistent bij het uitvoeren van de telprocedure.” (Jackson,
2008). Dit was een trigger voor Illse en Marja om met
het Smarttray idee te komen.
De volgende afbeeldingen geven helder weer hoe het
systeem werkt.
Vergelijk beide foto’s. De vraag die de inspectie stelt is
niet hoeveel flesjes er zijn, maar of de set compleet is.
Kun je garanderen dat er niets kwijt is of, erger nog,
achterblijft in een patiënt? Bij foto 1 moet er geteld
worden om die vraag te beantwoorden; bij foto 2 zie je
in één oogopslag dat er nog een flesje ontbreekt.

Dit gaf het idee om instrumenten te gaan fixeren. We
kennen dit natuurlijk al van de orthopedie en trauma
sets. Maar nog nooit had iemand bedacht dit voor alle
basisinstrumenten ook te gaan doen.

2)

Geen los verpakt materiaal meer gebruiken.
We denken dat we dit veilig kunnen doen
door er een extra label/barcode bij te stoppen.
Helaas kunnen we constateren dat deze materialen niet in even aantallen zijn verpakt.
Daarnaast dienen we een telprotocol te hebben voor deze “gevaarlijke” labels/barcodes.
Vraag maar na op de CSA van uw ziekenhuis.
Hoe vaak verdwijnen deze labels/barcodes? En
nu maar hopen dat deze dan in een afvalbak
is beland en niet in de patiënt!

3)

Sets zijn vaak overvol. We willen de artsen niet
teleurstellen en we mogen in welke situatie dan
ook niet misgrijpen. Toch mogen sets specifieker.
Een basisset kan worden gesplitst. Je hoeft er niet
een vinger mee te kunnen opereren en een laparatomie. Er mag meer focus liggen op groepen
van instrumenten. Kijk naar de functie van ieder
instrument en mogelijk kan er wat van het set af.

Voordat instrumenten gefixeerd kunnen gaan worden
dient er eerst naar de valkuilen van het hele compleetheidscontrole proces worden bekeken en te worden
aangepakt. Fixeren bied een visuele ondersteuning
daarnaast is het elimineren van de valkuilen ook een
vereiste voor een veilig proces:
1)

Sets worden vaak incompleet gewoon gesteriliseerd. Maak hierop als ziekenhuis een beleid.
Natuurlijk kun je het set misschien nog wel
eens gebruiken zonder die klem of schaar.
Maar je begint al met een -1 achterstand in je
compleetheidsproces.

4)

5)

Voorkom dubbel zien en verwijder instrumenten bijvoorbeeld ook al op je basisset lagen.
Het is anders een puzzel waar je die kocher
vandaan hebt. Van het basisset? Van het
laparotomieset? Voorkom dat er bij een combinatie van sets geen dubbele instrumenten
in gebruik zijn. Het betekent grof weg dat je
te weinig van die instrumenten op je basisset
hebt of dat je standaardisatie nog niet helemaal klopt.
Instrumentensets bevatten veel materialen
die niets met instrumenten te maken hebben,
zoals kommetjes, bekkentjes en vele snoeren.
Deze dekken de instrumenten af en ontnemen
je het zicht op de gehele set om een goede
controle uit te kunnen voeren. Snoeren kunnen eenvoudig op een inlay en kommetjes en
dergelijke zijn eenvoudig als disposable op een
afdekset te verkrijgen. Hierdoor bestaat een
instrumentenset weer uit instrumenten!

Nu enkele jaren later merkt het St. Anna Ziekenhuis
meerdere voordelen naast het ondersteunen bij de
compleetheidscontrole van instrumenten. De kosten
en tijd voor het reviseren van instrumenten zijn enorm
afgenomen de instrumenten liggen keurig gefixeerd en
lijden veel minder waardoor onderhoudt minder snel
nodig is. Ook is het aantal prikaccidenten bij het opdekken van instrumentensets (zowel op de OK als op de
CSA) afgenomen doordat scherpe instrumenten liggen
gefixeerd. Daarnaast zijn veel operatieassistenten op
een andere manier gaan opdekken. Vele laten de meeste instrumenten liggen en pakken bijvoorbeeld op het
juiste moment, het juiste instrument erbij uit het net.
In spoedsituaties kan er sneller worden begonnen zonder de instrumenten uit het set te halen.

Natuurlijk waren er
ook angsten aan het begin van
het project. Wat als er condensvorming optreedt bij de sets? Kunnen alle instrumenten worden gefixeerd, ook de vreemde vormen?
Voordat de eerste sets gesteriliseerd konden worden
zijn de autoclaven gevalideerd met testnetten. Deze
netten zijn extreem volgebouwd met fixatie. Daarop is
eerst de autoclaaf gevalideerd.
Wat betreft de vreemde vormen. Illse en Marja moeten het eerste instrument nog tegen komen wat ze
niet hebben kunnen fixeren. Er zijn zoveel vormen en
mogelijkheden.
Het handige aan de fixatie is ook dat deze door het
ziekenhuis zelf zijn aan te brengen of aan te passen.
Illse en Marja hebben voor iedere set een mal gemaakt
zodat er aan de hand van die mal het aantal gewenste sets kan worden nagebouwd, door wie dan ook in
het ziekenhuis) Zo kan bij een aanpassing van een
set (omdat er bijvoorbeeld een nieuwe arts nieuwe
extra instrumenten op een set wil) de strip worden
vervangen door een langere strip, door deze uit de
klemmetjes te schuiven. Of wanneer er instrumenten
verwijderd mogen worden van een set mogen, kunnen
het aantal openingen die nu te veel aanwezig zijn eenvoudig worden weggesneden. Dit maakt het voor een
ziekenhuis een efficiënte oplossing. Het set hoeft niet
te worden opgestuurd naar een extern bedrijf.

Tellen ze in het St. Anna Ziekenhuis dan helemaal niet
meer? Natuurlijk wordt er nog wel geteld. Bijvoorbeeld
bij het sluiten van een wond laag, zijn er meestal nog
drie instrumenten in gebruik; naaldvoerder, pincet en
een schaar.
Het verschil is nu dat de instrumenterende samen
met een collega de sets in één oogopslag controleert
op compleetheid en bij slechts het basisnet het aantal
openingen telt, 3 stuks. Natuurlijk wordt gecontroleerd
of er ook drie instrumenten in gebruik zijn.
Snel, efficiënt en in iedere situatie eenvoudig na te leven. Want niet het protocol maar de operatieassistent
die het protocol uitvoert kan zorgen voor de veiligheid
van de patiënt.
Voor meer informatie:
smarttray@st-anna.nl
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DE LVO BEGINT
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ijdens het afgelopen LVO-congres hebben
mijn collega’s en ik weer met plezier de
LVO-stand bemand. Veel operatieassistenten
kwamen een praatje maken en vragen stellen.
Ook werden er geweldig veel enquêtes ingeleverd.
Dit waarderen wij zeer en er zal zorgvuldig naar
worden gekeken.
Tijdens het congres verzocht onze voorzitter
Ger Creemers alle operatieassistenten met klem zich
te verenigen tot een sterke beroepsgroep. Op die manier
kunnen we een vuist maken bij de onderhandelingen
op weg naar erkenning van ons beroep.
Bij de stand hebben wij - behalve veel leden - natuurlijk
ook veel operatieassistenten gesproken die geen lid
(meer) waren van de LVO. Steevast kregen we te horen
dat ze niet goed wisten wat de LVO nu eigenlijk voor
hen kon betekenen of in het verleden had betekend.
Velen wisten ook niet dat ongeveer de helft van het
lidmaatschapsgeld terug te vorderen is binnen de
regeling Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden.
Nu moet ik eerlijk bekennen dat ook ik in de dertig
jaar dat ik operatieassistent ben niet veel met de
LVO van doen had. Net zoals veel collega’s houd ik
enorm van mijn werk en gingen de jaren voorbij met
gewoon lekker werken in dit steeds veranderende en
uitdagende vak. Ik vond het wel altijd jammer dat
‘zij’ bij de LVO het nooit voor elkaar kregen dat ons
mooie beroep erkend werd, maar had geen weet van
alle problemen die met dit onderwerp samenhingen.
Inmiddels weet ik wel beter. Het is eigenlijk puur toeval
dat ik een paar jaar geleden bij de LVO-organisatie
betrokken raakte, maar sinds deze kennismaking ben ik
besmet met het enthousiasme en de betrokkenheid van
de diverse commissie- en bestuursleden.

gebundeld. Eén centrale plaats waar alle scholingen in
het land te vinden zijn, met een register waarin al die
scholingen bijgehouden kunnen worden ongeacht waar
je werkt of gaat werken.

Inmiddels is mij ook duidelijk dat we een goede, sterke
beroepsgroep nodig hebben. Niet alleen om die vuist te
maken, maar ook om een plaats te creëren waar alle
informatie die met ons beroep te maken heeft wordt

De LVO is gesprekspartner in de ontwikkeling van een
passende opleiding waarin zowel de erkenning op
hbo-niveau als voldoende praktijkervaring te vinden
is. De LVO vormt een plaats waar juridische informatie

OK-AGENDA

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.

Zie ook lvo.nl/agenda

LVO Studiedag 2018: Extremiteiten
Datum: 13 september, 2018
Locatie: Dordrecht
Organisatie: LVO i.s.m. Zimmer Biomet
Web: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: www.nvlojaarcongres.nl
Het najaarscongres staat dit jaar in het teken van WERKGELUK.
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

COLOFON
De Nederlandse OK krant is een uitgave van;

Maril Hageman met de winnaar van ‘Raad het geluid!’, tijdens het LVO-congres.

Cursus Veiligheid voor Operatieassistenten
Datum: 5 oktober 2018
Locatie: SkillsLab Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Organisatie: Catharina Ziekenhuis
Web: lvo.nl/agenda/cursus-veiligheid-voor-operatieassistenten-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.

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

en steun gevonden kan worden en waar gewerkt wordt
aan het ontwikkelen van een goed beroepsprofiel en
aan nog veel meer zaken.
En dus trek ik samen met mijn collega’s van PR &
Voorlichting met regelmaat het land in om duidelijk
te maken hoe belangrijk het LVO-lidmaatschap is.
Want de LVO begint bij jou en samen staan we sterk!

Cursus Hechtvaardigheid
Datum: 26 oktober 2018
Een praktische cursus voor operatieassistenten
Locatie: Skillslab van het Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Organisatie: Catharina Ziekenhuis
Web: 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: lvo.nl/agenda/dag-voor-kwaliteitscoordinatoren-2018

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

Redactie;
Alex van Leeuwen, Jetty van Leeuwen, Hennie
Mulder, Marja Versantvoort, Illse Bimmel,
Barbara Koudijs, Marcelle Meesters, Frank
Zwinkels, Ruud Tromp, Bestuur LVO, Bestuur
BRV, NU’91, Mercy Ships, Zorgadviseurs.

DE CAO

A

ls je het internet afspeurt, vliegen de vacatures in de zorg je om de oren. In alle zorgsectoren zitten werkgevers te springen om gekwalificeerde werknemers. In de wijkverpleging,
verpleeghuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, ziekenhuizen en UMC’s zijn grote tekorten
ontstaan. Het lukt maar niet om de vraag naar extra en
meer personeel te beantwoorden. Maar waarom lukt het
de zorgsector niet om met oplossingen te komen voor
dit grote vraagstuk? En waarom kiezen jongeren maar
mondjesmaat voor en baan in de zorg? En als jongeren
al voor een baan in de zorg kiezen, dan laten de cijfers
zien dat juist deze groep ook snel weer uitstroomt.

Een veel voorkomende reden die genoemd wordt, is dat
de zorg een slecht imago heeft. Het werk wordt slecht
betaald, er heerst een hoge werkdruk en de zorg kent
een groot ziekteverzuim. Kort door de bocht: het is hard
werken in de zorg en dat werk wordt op alle vlakken
ondergewaardeerd. Al deze onderwerpen houden niet
alleen werknemers bezig, maar bezorgen ook werkgevers
hoofdpijn. In de gremia waar werknemers en werkgevers
elkaar treffen, zijn eerder genoemde thema’s voortdurend onderwerp van gesprek. De ervaring leert dat
werkgevers op het landelijke niveau van de brancheorganisaties in de gesprekken met de vertegenwoordigers
van werknemers het wel met elkaar eens zijn en ook
daadwerkelijk de problematiek willen aanpakken. Uitkomsten van deze gesprekken zie je terug in gemaakte
cao-afspraken. Om niet de hele zorgsector hier uiteen te
zetten, beperken we ons tot de cao Ziekenhuizen en op
de functies binnen de operatiekamers.
In het algemeen kan er gesteld worden dat er altijd
spanning staat op het thema opleiden tot specifieke
OK-functies. In ‘ruime’ tijden wordt er minder opgeleid
en in slechte tijden hebben we daar weer spijt van. Het
blijkt in de praktijk moeilijk om op basis van voorspellingen en ervaringen uit het verleden deze cyclus te door-

breken. En tóch zit er wel een mogelijke bijdrage aan een
oplossing in. Regeren is vooruitzien en dat betekent dat
het hier en nu niet leidend moet zijn.

Spanning op balans
In een organisatie betekent dit dat je de vraag op zorg
in overeenstemming moet brengen met de beschikbare
middelen; lees personeel. En ja, er zit altijd een onvoorspelbaarheid in de vraag naar zorg. Alleen hoe groot is
deze onvoorspelbaarheid en hoe kun of moet je hiermee
om gaan? In veel organisaties wordt al gewerkt aan én
met capaciteitsmanagementsystemen. Deze worden beheerd door een capaciteitsmanager, die ingegeven door
het systeem, adviseert over de balans tussen zorgvraag
en zorginzet. De vraag is wat nu leidend is in het capaciteitsmanagement. Is dat de vraag naar zorg of de inzet
van personeel? Immers, als er qua inzet van beschikbaar
personeel een probleem is - zoals nu het geval - wordt
dan de vraagkant, lees patiëntenstroom, gestuurd? Andersom gebeurt dit namelijk wel. Als de patiëntenstroom
toeneemt, wordt de beschikbare hoeveelheid personeel
niet vergroot, maar moet er maar ‘gewoon’ meer en
harder gewerkt worden. Hoe organiseren we de mogelijkheid om personeel op en af te schalen wanneer de vraag
naar inzet verandert? Dit terwijl we wel de kwaliteit
van zorg en zorgmedewerkers op peil willen houden en
werknemers aan onze organisaties willen binden door
middel van bijvoorbeeld een vaste arbeidsovereenkomst.

VERRASSEND MET
INTERESSANTE WEETJES

BEKIJK DE LEUKSTE
ZORG VIDEO’S

NU’91 WERKT VOOR DE ZORG

Instrumenten vanuit het maatwerkprincipe
Volgens Rolf zijn er in de cao een aantal instrumenten
ontwikkelt die ertoe moeten bijdragen dat werknemers
in ziekenhuizen de mogelijkheid krijgen om een beter
balans aan te brengen in de combinatie werk en privé.
Deze instrumenten hebben geen dwingend karakter,
maar gaan uit van het maatwerkprincipe. Iedere medewerker is uniek en heeft andere wensen en behoeften. Om deze instrumenten goed in te kunnen zetten
op lokaal of afdelingsniveau is het van groot belang te
weten wie er binnen de organisatie of afdeling werkt en
wat zijn/haar behoeften zijn. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld langer doorwerken, meer of juist minder uren
werken en balans aan kunnen brengen tussen werk en
privé. De vraag is wie er uiteindelijk verantwoordelijk is
voor de invulling of uitvoering van de regelingen. “Ik ben
van mening dat zowel werkgever als werknemer een rol
heeft in bovenstaande. Nadenken over je toekomst en je
functie zijn zaken die wat NU’91 betreft prima door de
werknemer zelf gedaan kunnen worden. Wat kun je zelf
en wat heb je nodig om je doel te bereiken en bij wie kun
je dan terecht?”, aldus Rolf.
De cao biedt instrumenten die jou kunnen helpen
bovenstaande vragen te beantwoorden en het gesprek
binnen jouw eigen organisatie en werkplek aan te gaan.

Eigen verantwoordelijkheid en
professionele kwaliteiten
Op het eerste oog zou een simpel omschrijven in een
cao dat capaciteitsmanagement altijd twee kanten op
moet werken, een logische stap zijn. De praktijk is helaas
weerbarstiger. Iedere organisatie is uniek, kent een andere dynamiek en kiest vooral de eigen oplossing. Regelmatig zijn er geluiden vanuit ziekenhuizen dat er wel wordt
gewerkt met een capaciteitsmanager of –systeem, maar
dat dit niet door en voor de hele keten in organisaties
zo werkt. Als de OK op volle toeren draait, zal er in de
keten voldoende capaciteit moeten zijn om de zorg na
OK te kunnen geven binnen de gestelde kaders vanuit
bijvoorbeeld de cao en kwaliteitswetgeving. Als dit niet
zo is, zou de OK dus moeten afschalen en minder productie moeten draaien of er moet meer capaciteit in de
keten moeten worden gevonden. Volgens Rolf de Wilde,
cao-onderhandelaar bij NU’91, ligt de oplossing in de organisatie en bij mensen zelf. De eerste vragen die gesteld
moeten worden, zijn: welke kwaliteit van zorg willen
wij leveren en hoe gaan we dit organiseren? Wie of wat
hebben we daarbij nodig? Dit kan namelijk door de hele
organisatie anders zijn en tot andere oplossingen leiden.
De kern moet zijn dat werknemers nauw betrokken

OP DE HOOGTE VAN
DE LAATSTE NIEUWTJES

LIKE NU ONZE FACEBOOKPAGINA:
FB.COM @NU91ZORG

worden bij het proces rondom inzet en kwaliteit vanuit
eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit.

SAMEN
STAAN WE
STERKER!
KIES VOOR HET COMBI
LIDMAATSCHAP VAN JOUW
BEROEPSORGANISATIE EN NU’91

“

EEN ANTWOORD OP EN HULP BIJ AL
JE VRAGEN OVER ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, JE CAO, SOCIALE ZEKERHEID,
FUNCTIEWAARDERING EN
ARBEIDSCONFLICTEN.

”

KIES OOK VOOR EEN COMBILIDMAATSCHAP!
NU’91 WERKT VOOR DE ZORG

EN HET
ARBEIDSMARKTPROBLEEM
OP DE OK

(bronvermelding: StAZ)
Er zijn door de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen [ StAZ] ook een aantal
handreikingen en instrumenten ontwikkeld die werknemers kan ondersteunen bij vraagstukken over inzetbaarheid, balans etc. Deze kunnen prima gebruikt worden naast de cao. Een van deze handige instrumenten is de app cao
Ziekenhuizen waar meteen doorgeklikt kan worden naar rekentools en gerelateerde cao-artikelen. De app is zowel geschikt voor de besturingssystemen iOS
als Android en is gratis te downloaden.
Thema Arbeidsverhoudingen
Goede samenwerking tussen leidinggevende en teamleden komt de patiëntenzorg
en het werkplezier ten goede. Daarom is het belangrijk om met elkaar in gesprek te
gaan over functioneren, loopbaanmogelijkheden en de balans tussen werk en privé.
Ook op organisatieniveau is de dialoog tussen ondernemingsraad en bestuurder
een belangrijke voorwaarde voor goede arbeidsverhoudingen. De StAZ ondersteunt
werkgevers en medewerkers bij het voeren van de dialoog en stimuleert eigen initiatief vanuit de werkvloer.

Thema Arbeidsomstandigheden
Hoe kunnen medewerkers fit en gezond blijven werken tot aan het einde van hun
loopbaan? Werkgevers en medewerkers hebben hierin beide een verantwoordelijkheid. De StAZ helpt om gezond en veilig werken binnen de organisatie onder
de aandacht te krijgen. Denk aan een app om medewerkers in de nachtdienst te
helpen om fit te blijven, handreikingen voor nieuwe manieren van roosteren of een
stimuleringspremie om een eigen project over gezond en veilig werken een kickstart te geven.
Thema Arbeidsmarkt
Werknemers zijn het kloppend hart van ieder ziekenhuis. Hoe kan een organisatie
voldoende goed geschoolde medewerkers behouden? Wat zijn de loopbaan- en ontwikkelkansen? En wat zijn de trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt? Met
de instrumenten en publicaties van de StAZ ben je snel op de hoogte. Daarnaast
kun je in de praktijkvoorbeelden over mobiliteit en functiecreatie lezen hoe andere
instellingen actuele vraagstukken rond personeelsbeleid hebben aangepakt.
Zie verder www.staz.nl voor meer info over deze onderwerpen.

MOOIE BELEVENIS
Eline Roodzant, een 26-jarige Rotterdamse, wist al
vroeg dat ze de zorg in wilde. Eenmaal als verpleegkundige had ze de wens om in het buitenland aan de slag
te gaan. Al googelend op ‘ziekenhuis’ en ‘Afrika’ kwam
ze terecht bij Mercy Ships. Twee maanden was ze aan
boord van de Africa Mercy in Kameroen. En… de volgende reis naar het schip staat alweer gepland!
Waarom ben je enthousiast over Mercy Ships?
‘Ik wist nog niet veel over de organisatie, maar toen
ik me had verdiept, wist ik wel hoe ongelofelijk mooi
dit werk is: gratis medische zorg voor de allerarmsten in Afrika. En wat is mooier dan je vak te mogen
uitoefenen én een bijdrage te leveren aan een nieuwe toekomst voor heel veel mensen?’
In hoeverre verschillen de Afrikaanse patiënten
met de Nederlandse?
‘Sommige patiënten zijn nog nooit in een ziekenhuis
geweest en al helemaal niet op een schip. Soms is
alles nieuw voor ze en daar kunnen ze zich echt over
verwonderen. De dankbaarheid van de patiënten aan
boord is groot en de vreugde die zij hebben na de
operatie is mooi om te zien.’
Jouw rol aan boord was Ward Nurse.
Wat betekende dat?
‘Als Ward Nurse werk je op één van de zalen in het
ziekenhuis. Voordat je aan boord gaat, hoor je in
welke categorie patiënten je bent ingedeeld (bijvoorbeeld patiënten met tumoren of gespleten lippen)
en kun je je vast inlezen over de ziektebeelden die
voorkomen. Tijdens je dienst ben je verantwoordelijk
voor zo’n zes patiënten. Je voert alle voorkomende
handelingen uit zoals je dat ook thuis gewend bent:
het controleren van de vitale functies, infuus prikken, katheterzorg, wondzorg, et cetera. Je verzorgt de
opname, bereidt de patiënt voor op de operatie en
bij terugkomst monitor je de hele situatie van
de patiënt. Waar je ook werkt, je merkt toch

dat je werk hetzelfde blijft en dat je het allemaal vrij
snel oppakt.’
Vertel eens wat over het team waarin je werkte.
‘Ons team bestond uit zo’n twintig mensen. Stuk
voor stuk stonden ze klaar voor de ander en wilden
ze me graag helpen als ik er even niet uitkwam. Soms is het aanpassen, omdat
iedereen andere gewoontes heeft dan
op het werk thuis. Het is dus belang-

rijk om goed te communiceren. Tijdens de dag- en
avonddienst is er ook een charge nurse aanwezig,
die de visite loopt met de artsen en het grote geheel
coördineert.’
Wat was er anders dan bijvoorbeeld in een
Nederlands ziekenhuis?
‘Dat er tien patiënten op een zaal liggen, was even
schakelen. Vooral omdat de zalen in verhouding niet
groot zijn. Je merkt dat de patiënten erg begaan zijn

OM OP DE AFRICA MERCY HULP TE VERLENEN
met elkaar en alles van elkaar zien en horen. Zo zit
je bij iemand een infuusnaald te prikken, terwijl er
nog wat patiënten om je heen staan en hardop meedenken waar je misschien beter zou kunnen prikken.
Dat vind ik echt geweldig!’
Hoe verliep het contact met de patiënten?
‘Op de zaal hing altijd een gemoedelijke sfeer. Het
was vaak druk met muziek, zingen en creatief bezig
zijn. De patiënten vinden het leuk als je iets met hen
doet of wat woorden leert van de taal die zij spreken. Je kunt met veel patiënten niet communiceren
vanwege de taal, maar soms kom je met gebaren en
non-verbale communicatie ook een heel eind. Of ik
ging gewoon even bij hen zitten als ze veel pijn hadden; dan begrepen zij echt wel dat ik er voor ze was.
Het was heel fijn dat er dayworkers (medewerkers
uit Kameroen) op de zaal waren; zij hielpen met de
vertaling. Een opnamegesprek duurde gemiddeld iets
langer. Maar het gaat erom dat de patiënt weet wat
er gaat gebeuren en dat hij zich serieus genomen
voelt.’
Had je naast je werk ook tijd voor ontspanning?
‘Jazeker. Soms met elkaar uit eten. Een andere keer
ging ik met een dagtrip het land in om wat van de
natuur en de cultuur te zien. Ook ben ik met anderen op pad gegaan naar het strand, zo’n vier uur
rijden verderop. Ik vond het heel leuk dat daar tijd
voor was. Soms bleef je gewoon op het schip en kon
je heerlijk boven op het dek zitten, zwemmen of
spelletjes doen.’
Hoe vond je het om met ruim vierhonderd
vrijwilligers op een schip te wonen?
‘Dat is echt bijzonder. Het zijn heel veel mensen,
maar je bent vaak niet allemaal tegelijk op dezelfde
plek, dus soms merk je het niet. Het leuke is dat je
altijd wel iemand tegenkomt waar je even mee kunt
kletsen. Alleen de eetzaal was ’s avonds wel een uitdaging, zo druk! Vaak ging ik boven op het dek eten,
waar het dan heerlijk rustig is en je kunt genieten
van de ondergaande zon.’
Hoe zie je jouw rol in het grotere geheel?
‘Met elkaar maak je dit mooie werk mogelijk. Dus
iedereen is van belang, wat voor werk je ook doet.
Dat is het mooie van het schip: iedereen mag er zijn
en je voelt je gelijkwaardig met de ander. Het fijne
was dat mijn vrienden op verschillende afdelingen
van het schip werkten, zodat je ook hoort hoe het er
daar aan toe gaat.’
Je gaat weer terug!
‘Toen ik terugkwam uit Kameroen wist ik zeker dat
ik weer terug wilde gaan. Het is zo’n verrijking en
een enorm mooie belevenis als je op deze manier
zoveel mensen mag helpen. Op 30 december dit jaar
hoop ik voor vijf maanden naar Guinee te gaan.
Ik ben heel erg blij dat ik opnieuw de mogelijkheid
krijg om aan boord te werken!’

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.

Nieuws, mededeling of vacature...
en wilt u dit graag geplaatst zien in De Nederlandse OK krant? Stuur een mail naar
info@denederlandse-ok-krant.nl of bel naar 06-11352165 en informeer naar de mogelijkheden.

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

HEIJNEMAN MEDICAL BV | COPENWEG 17 | 3411 NX LOPIK
TEL: 088 11 81 000 | WWW.HEIJNEMANMEDICAL.NL | INFO@HEIJNEMANMEDICAL.NL

BRV MAAKT
PROMOTIEFILM
OVER HET VAK

D

e BRV heeft een promotiefilm laten ontwikkelen die een beeld moet schetsen van
het werk van recovery verpleegkundigen.
Hiervoor werd een professionele filmploeg
ingehuurd die opnamen maakte in het Diakonessenhuis Zeist. De acteurs zijn zelf werkzaam als
recovery verpleegkundigen en deden belangeloos
mee. Doel van de film is om meer bekendheid te
geven aan het beroep, en om mensen enthousiast
te maken om een opleiding te volgen. Er is een flink
tekort aan recovery verpleegkundigen. De film toont
onder andere de binnenkomst en verblijf op de
holding, de overdracht naar de anesthesie en vertrek
naar de OK.

De film is ingesproken door twee voice overs en
voorzien van ondertiteling zodat deze ook getoond
kan worden in een drukke omgeving zoals bijvoorbeeld een beursstand. Ook zal er een versie worden
uitgebracht met Engelstalige ondertiteling. Het filmpje mag straks door iedereen gebruikt en gedeeld
gaan worden.

OPERATIEKAMERS BRAVIS
ZIEKENHUIS ROOSENDAAL
VLIEGEN DOOR DE LUCHT
Tekst Franka van der Rijt (BN de Stem)
Foto Peter van Trijen/pix4profs
,,Ja ja, daar komt ‘ie dan! Oh nee, toch niet.’’ Zaterdag
23 juni, begin van de middag. Grote hilariteit achter de
hekken aan de achterzijde van het Bravis ziekenhuis
in Roosendaal. Het is lang wachten voordat het spektakeltransport van twee mobiele hightech operatiekamers vanuit Gouda bij het Roosendaalse ziekenhuis is
gearriveerd.
Bijzondere gebeurtenissen mogen best even duren.
Rond 13.45 uur is het zover: een gigantische oplegger
met daarop een al even indrukwekkende en stevig
ingepakte operatie-unit draait de Sportstraat in op weg
naar een 700 tons kraan die op Bravis-terrein gereed
staat om het gevaarte de lucht in te hijsen en het in een
bouwput weer keurig neer te planten. Zo gaat het maar
liefst vijf keer waarbij de vrachtwagencombinaties letterlijk moeten passen en meten om zich door bochten
en over kruisingen in Roosendaal-West te wurmen. Het
overwinnen van de turborotonde aan de Burgemeester Freijterslaan richting Hulsdonksestraat is voor het
derde transport een operatie op zich.
Bijzonder is het transport, maar bijzonder is ook dat
het ene ziekenhuis operatiekamers overneemt van een
ander hospitaal. Bravis ziekenhuis heeft er bewust voor
gekozen, aldus Bert Beijersbergen, bouwmanager van
het ziekenhuis.
Heel blij
Door nieuwbouw heeft het Groene Hart Ziekenhuis in
Gouda de twee operatiekamers niet meer nodig, terwijl
Bravis juist grote behoefte heeft aan aparte operatiefaciliteiten voor het nieuwe pijncentrum en de oogheelkunde. ,,We zijn er heel blij mee’’, zegt pijnspecialist
Lars Elzinga die het transport zaterdag nauwgezet
volgt. ,,We zitten nu op verschillende plekken in het
ziekenhuis waardoor patiënten van het ene naar het
andere loket worden gestuurd. Straks hebben we alles
op één plek en kunnen we operaties uitvoeren los van
het bestaande OK-complex’’, aldus Elzinga. In de operatiekamers worden ingrepen uitgevoerd onder plaatselijke verdoving of een licht roesje. Vooral staaroperaties
en het inbrengen van neurostimulatoren tegen pijn
staan daarbij op de rol.

Maar waarom neemt Bravis ziekenhuis genoegen met
‘tweedehandsjes’ die jarenlang in gebruik zijn geweest
in een ander ziekenhuis? Niets ‘tweedehandsjes’, meldt
directeur Peter van Thiel van het in operatiekamers
gespecialiseerde bouwbedrijf Cadolto Benelux BV. ,,De
kamers zijn nog in perfecte staat, gefabriceerd volgens
een industrieel bouwconcept waardoor ze in grote
bouwdelen demontabel en verplaatsbaar zijn.’’
Cadolto bouwde op deze manier al meer dan 700
operatiekamers die geleverd worden van Scandinavië
tot Rusland. De kamers, die per bouwdeel zo’n 40 ton
wegen, worden kant-en-klaar in overdekte hallen gebouwd waardoor Cadolto ook bij slecht weer goed kan
doorwerken. De kwaliteit doet niet onder voor conventionele bouw, verzekert Van Thiel die zaterdag meereist
met zijn ‘kindjes’.
De overname past in een tijd waarin ziekenhuizen
moeten waken voor onnodige investeringen en kostenstijgingen, vindt bouwmanager Beijersbergen van
Bravis. Waarom 2 miljoen uitgeven voor nieuwe OK’s,
terwijl je voor 7 ton kwalitatief gelijkwaardige faciliteiten in huis kunt halen? Bravis kan overigens terugzien
op een prima verlopen transport. Zaterdagavond rond
23.00 was de klus geklaard en stonden de twee ok’s op
hun nieuwe plek in Roosendaal. ,,Het is voorbeeldig
verlopen’’, aldus Beijersbergen.
Het nieuwe pijn- en oogheelkundig centrum in Bravis
ziekenhuis Roosendaal is eind dit jaar gebruiksklaar.

TROTS

WE WERKEN MET VEEL
LIEFDE, PLEZIER EN PASSIE

tekst Marcelle Meesters | foto’s Frank Zwinkels

Y

vonne Bekx, Bo Kemmeren en Janne van der
Zanden hebben een druk bestaan. Ze zijn derdejaars hbo-V’ers aan de Avans Hogeschool in
Den Bosch, gaan daar één dag in de week naar
school, lopen gemiddeld drie dagen in de week stage en
werken daarnaast alle drie in verschillende ziekenhuizen. Drie enthousiaste jongedames met hart en passie
voor hun vak en ambitie voor de toekomst.
De drie dames zijn nagenoeg eensgezind in hun motivatie om de zorg in te gaan. Ze omschrijven zichzelf als
zorgzaam en hebben hart voor de zorg van patiënten.
Yvonne: ‘Zorgzaamheid zit in mijn karakter. Het kwam
eigenlijk door mijn moeder, zij heeft al toen ik jong was
tegen mij gezegd dat ik de zorg in moest gaan en specifiek de kant van het ziekenhuis. Ik heb eerst mbo-Verpleegkunde niveau 4 in het ziekenhuis gedaan. Ik heb
nooit getwijfeld en nooit iets anders geambieerd. Stiekem denk ik wel eens dat mijn moeder misschien zelf
wel de zorg in had gewild.’ ‘Bij mij kwam het ook door
mijn moeder,’ vertelt Janne. ‘Zij is verpleegkundige en
dus kreeg ik het met de paplepel ingegoten. Ik ging ook
weleens mee naar haar werk. Ik heb ook eerst mbo-Verpleegkunde niveau 4 gedaan, ook in het ziekenhuis. Wij
zijn alle twee in het tweede jaar hier ingestroomd.’ Bij
Bo ging het net iets anders. ‘Ik heb tot mijn 18e aan topsport gedaan, jiujitsu. Daarom ben ik de mbo-opleiding
Sport en Beweging gaan doen, maar ik wilde meer. In de
sportopleiding ben ik al de gezondheidskant op gegaan
en afgestudeerd als bewegingsagoog. Op de open dag
voelde ik me erg aangetrokken tot de hbo-V-opleiding.
Ik heb me aangemeld en daar heb ik tot op dag van
vandaag geen spijt van. Ik ben ook heel zorgzaam, dat
zit nu eenmaal in mijn karakter. En dat moet je niet te
veel in je privé-omgeving doen, dat zorgen, dus het leek
mij mooi om daar mijn werk van te maken.’ Janne zegt
lachend: ‘Dit is zo herkenbaar. Ik was 16 toen ik begon
aan de opleiding, best jong. Ik vind het hartstikke leuk.
De afwisseling, de complexiteit, maar vooral ook het
zorgen voor anderen. Dat moet je ook wel in je hebben.
Je moet echt een hart voor de zorg hebben.’ Bo: ‘Wat
het hbo ook zo leuk maakt, is dat je veel moet leren,
waardoor je echt wat te bieden hebt aan de afdeling.’ ‘Je
bent echt kwalitatief bezig en het biedt meer diepgang
dan de mbo-opleiding’, vult Janne aan. ‘Ik ben naar het
hbo gegaan, omdat ik graag op de spoedeisende hulp
wil werken.’ ‘Ik ben nog zo jong, na de mbo-opleiding
wist ik nog niet zo goed wat ik precies wilde, dus ben ik
verder gaan leren’, vertelt Yvonne.
Puur
De meiden hoeven niet lang na te denken over de vraag
wat ze nu zo mooi vinden aan de zorg. Bo: ‘Het contact
met mensen. Als ik naar onze generatie kijk, dan zie ik
dat iedereen heel erg met social media bezig is. In de
zorg is het contact heel puur. Het gaat om de contacten
die je echt met mensen hebt. Dat je iemand naar de wc
helpt en even met hem of haar praat over het leven.
Het is heel oprecht, dat vind ik er mooi aan. Yvonne:
‘Het is een enorm dankbaar beroep’. Janne: ‘Ik ben door
dit vak het leven veel meer gaan waarderen. Ik heb op
de oncologie-afdeling stage gelopen toen ik 18 jaar was.
Dan zie je de hele andere kant van het leven. Op een
gegeven moment moest ik iemand kaal scheren. Op dat
moment maak je er iets luchtigs van, maar achteraf
was dat toch wel een heftige ervaring voor me.’ Bo: ‘Ik
geniet echt van het leven. Ik maak me bijvoorbeeld niet
zo druk over een puistje. Ik vind niet dat ik het recht
heb om me over zoiets druk te maken. Er zijn zoveel
ergere dingen. Er was een keer een oudere patiënt. Hij
was priester in het klooster en wilde daar graag naar
terug, maar dat kon niet. Hij moest naar het verzorgingshuis. Deze man was daar zo verdrietig over dat hij
moest huilen. Toen zijn we alles op alles gaan zetten
om het tóch zo te regelen dat hij met zorg terug kon
naar het klooster. Toen mocht ik hem gaan vertellen
dat hij naar huis mocht. Die blik in zijn ogen zal ik niet
gauw vergeten. Ik kon echt iets doen voor hem, dat is zo
mooi.’ Janne: ‘Weet je, dat prikken en zo, dat is gewoon
een kunstje. Het is al het andere eromheen wat het
vak zo mooi maakt.’ Yvonne: ‘Soms zijn er zulke zieke
mensen op de afdeling die al zo veel kwijt zijn. Zij kunnen hun beroep niet meer uitoefenen, zijn hun naasten
verloren. Toch zijn zij nog zo positief en blij met kleine
dingen. Zij zijn echt wel een voorbeeld voor mij. Zij halen hun kracht uit iets heel kleins, dat bewonder ik.’

Werkdruk
Op de vraag of zij verbeteringen weten voor het vak,
gaat het al snel over de werkdruk op de werkvloer,
maar ook bij de studenten. Yvonne: ‘Door hoge werkdruk gaat het patiëntencontact verloren. Datgene
waarvoor je de zorg ingaat, het contact met de mensen,
tijd voor een praatje, dat wordt gewoon minder. Je bent
heel veel bezig met registreren en met allerlei werkzaamheden eromheen.’ Janne: ‘Burn-outs zie ik op de
werkvloer, maar ook hier op school al. Studenten haken
af omdat het gewoon heel pittig is, de combinatie van
leren en werken. Het is echt zonde dat zulke jonge
mensen al thuis komen te zitten, terwijl ze het vak heel
leuk vinden. Daar maak ik me oprecht wel zorgen over.
Heel veel mensen lopen op hun tenen in de zorg. Alleen
meer verpleegkundigen is niet de oplossing. Scholen
nemen maar beperkte aantallen studenten aan en er
zijn ook maar een beperkt aantal stageplekken.’
Bo: ‘Het werkt allemaal op elkaar door. Het hbo-V is
ook wel gericht op het ziekenhuis, maar er is zoveel
meer. Ook voor mannen is de zorg heel interessant. Het
is echt niet alleen maar billen wassen en pillen uitdelen. Maar veel mensen hebben geen idee.’ Yvonne: ‘We
zouden best wat meer mannelijke collega’s willen. Ik
vind dat de andere werkvelden zoals de psychiatrie,
gehandicaptenzorg en ouderenzorg door het ziekenhuis ten onder gaan. Ik vind dat ze daar echt iets aan
moeten doen qua imago. Misschien een combinatie van
werkplekken creëren en de opleidingen interessanter
maken. Bijna iedereen, wij ook, kiest nu voor werk in
het ziekenhuis. Daar kunnen opleidingen wel iets aan
doen. Wij zien nu niet alle werkvelden. Je kiest er een
aantal en de rest zie je niet. Dan weet je ook niet hoe
het daar is. Als je simpelweg alle werkvelden een keer
gezien hebt, kun je een betere keuze maken.’ Bo: ‘Wat
ik wel mooi vind, is dat de nieuwe zorg echt kijkt naar
de patiënten zelf en naar wat zij prettig vinden. Ook
omdat er steeds meer chronisch zieken komen. We
maken niet meer een standaard behandelplan bij een
ziektebeeld, maar kijken met de patiënt zelf wat hij of
zij wil en fijn vindt. Regiemanagement voor de patiënt,
daar sta ik heel erg achter.’
Toekomst
Alle drie zien ze zichzelf over tien à vijftien jaar op de
spoedeisende hulp werken in een ziekenhuis. Ze beseffen zich heel goed dat ze dan nog wel een lange weg te
gaan hebben. Eerst natuurlijk de hbo-opleiding Verpleegkunde afmaken, dan aan het werk in het ziekenhuis, proberen op de spoedeisende hulp te komen en
dan de specifieke opleiding daarvoor nog doen. Yvonne:
‘Ik wil van alles een beetje weten en me niet vastleggen
op één of een paar ziektebeelden. Ik denk dat ik dat ga
vinden op de spoedeisende hulp.’
Bo: ‘Misschien ook wel de intensive care, maar ik hoop
ook wel een huis, vriend, kinderen… Ik heb nu sinds
een jaar een relatie en dan ga je ook daar over nadenken.’ Janne: ‘Over tien of vijftien jaar hoop ik nog in hetzelfde ziekenhuis te werken op de spoedeisende hulp,
met leuke collega’s. Dat is ook wel heel belangrijk. We
zijn trots op het beroep dat we uitoefenen. We doen het
met veel liefde en plezier. Het is echt een passie.’

E

‘ROBOTARM’ VOOR HET ALLEREERST
INGEZET BIJ OPERATIE IN MMC

en primeur voor chirurgen van Máxima Medisch
Centrum (MMC): zij opereren sinds kort met een
robotarm. Dit operatiehulpmiddel combineert
de precisievoordelen van robotchirurgie met de
snelheid van een traditionele kijkoperatie. Tot voor kort
werd de toepassing alleen in ziekenhuizen buiten Europa
gebruikt.

Met de arm kan er nauwkeuriger en eenvoudiger
gehecht worden in de buik- en borstholte. De techniek
wordt voornamelijk ingezet bij maagdarm-, lever- en
longoperaties, waarbij relatief veel gehecht moet worden. Het instrument wordt als een verlengstuk aan de
arm van de chirurg bevestigd. De punt volgt de handen de polsbeweging van de chirurg. Hierdoor zijn er
minder schouderbewegingen nodig en wordt opereren
een stuk minder belastend. Chirurg Wouter Leclercq
volgde de ontwikkelingen van deze techniek in Amerika
al langere tijd en maakt er nu in Nederland als eerste
gebruik van. “Dit instrument vergroot ons bewegingsbereik en maakt complexere bewegingen mogelijk, waar-

Hulde aan Oliver Sacks
Volgens David & Arjan, Neerlands geluksgoeroes-koppel van de website 365dagensuccesvol.nl,
draagt het ‘hebben van een held’ bij aan een geluksgevoel in je professionele leven, ik ben het daarmee
eens, misschien ook wel omdat ik zo gelukkig ben
niet een, maar meerdere helden te koesteren…
Al vanaf het begin van mijn artsenstudie stond de
neuroloog Oliver Sacks door zijn boek ‘Awakenings’
hoog in mijn heldengallerij, hier was een jonge, eigenwijze arts die hart en overtuiging volgde en met een
simpel stofje (L-DOPA) door Spaanse griep verstarde
individuen letterlijk weer tot leven wekte, maar wat
een anticlimax, de bijwerkingen waren zo ernstig dat
het middel erger bleek dan de kwaal.
Het is mij wel duidelijk waarom Sacks mijn held was,
hij durfde zich kwetsbaar op te stellen, de combinatie
van nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen, openheid en humor sprak mij aan, mijn interesse werd
nog meer geprikkeld toen ik zijn brief in de New York
Times las waarin hij passages van zijn autobiografie
‘On the Move’ besprak, en en-passant vertelde dat hij
terminaal ziek was door een melanoom.

door we ook op tot nu toe moeilijk bereikbare plaatsen
in het lichaam kunnen opereren. Doordat we met nog
meer precisie kunnen bewegen, raakt omliggend weefsel minder beschadigd”, aldus Leclercq.
Robotarm of operatierobot
Landelijk heeft MMC een vooraanstaande rol op het gebied van kijkoperaties, ook wel laparoscopie genoemd.
De afdelingen chirurgie, gynaecologie en urologie
werken nauw samen op dit gebied en maken gebruik
van de nieuwste technieken. Door jarenlange ervaring
kunnen vrijwel alle operaties uitgevoerd worden via
een kijkoperatie. De voordelen van kijkoperaties zijn
groot: er zijn minder complicaties, de patiënt herstelt
sneller en ligt korter in het ziekenhuis. Een moeilijkheid
van deze techniek is het hechten in kleine ruimtes van
het lichaam. De polsgewrichten van een operatierobot
zijn daarvoor de oplossing. De kosten en tijdsinvestering maken het echter onmogelijk om elke ingreep met
een operatierobot uit te voeren. Deze robotarm biedt
een tussenoplossing, vertelt Leclercq: “Lang niet alle

Ik had me niet eerder in zijn persoonlijke leven verdiept, ik had voetstoots aangenomen dat hij, komende vanuit een artsenfamilie, ‘met een gouden lepel in
de mond geboren was’, niets was minder waar, zijn
hele leven heeft hij grote persoonlijke tegenslagen
moeten verwerken (eigen drugsverslaving, schizofrene broer, afwijzing door zijn moeder, nota bene
chirurg, vanwege zijn homoseksualiteit. Dat hij op
zijn 75e eindelijk zijn grote liefde vindt is een onverwachte ‘happy ending’ van een leven vol drama.
In zijn autobiografie vertelt hij dat lange tochten op
zijn BMW motor in de Californische heuvels destijds
zijn drugsdemonen verdreven, het simpele motorrijden gaf hem als verslaafde arts-assistent rust en
troost, op de foto’s zag ik dat hij destijds exact dezelfde BMW had als ik nu nog bezit, ik kreeg een krankzinnig idee, als ik hem op het einde van zijn leven nu
eens aanbood om ‘nog een keer een lekker stukje uit
te waaien op mijn oude BMW motor’?
Twee weken na mijn uitnodiging overleed hij, zijn necrologie stond net als een verslag van een motorritje
met mijn zoon Bob op die BMW in dezelfde aflevering
van Medisch Contact.
Marc Scheltinga is chirurg in het
Maxima Medisch Centrum.

ingrepen hoeven met een robot of robotarm uitgevoerd
te worden. Per ingreep maken we een afweging tussen
de verschillende technieken; waar het kan met een normale kijkoperatie, waar het moet met een robotarm.”
Voor complexere operaties in kleine ruimtes in het lichaam biedt deze robotarm volgens hem een uitkomst.
“Maar de ene techniek vervangt de andere niet. We
zetten voor elke ingreep de beste en meest efficiënte
techniek in. Dat bespaart tijd en geld.”
Nieuw operatiecomplex
Medio oktober neemt MMC op locatie Veldhoven een
compleet nieuw operatiecomplex en centrum voor
dagbehandeling in gebruik. Er komen acht nieuwe hypermoderne operatiekamers met de nieuwste medische
apparatuur. Omdat de robotarm geen aanpassingen
aan de operatiekamers vereist, kan deze in de aanloop
naar het nieuwe OK-complex alvast in gebruik genomen worden.

Hallo,

ik ben…

Schotland bij het
meer van Loch Ness

Naam?
Mijn naam is Alex van Leeuwen
Leeftijd?
Ik ben dit jaar 51 jaar oud (of jong) geworden
Waar werkzaam?
Ik ben eigenaar van een media advies bureau, VL Media Advies.
Met dit bedrijf breng ik naast De Nederlandse OK krant een andere
periodieke krant uit genaamd De Nederlandse Golfkrant.
Woonachtig?
Ik ben woonachtig in de plaats Hoogezand Sappemeer.
Verliefd verloofd getrouwd?
Ik ben volgend jaar 25 jaar getrouwd met in mijn ogen de liefste vrouw
van de wereld Jetty. Maar ben ook nog steeds verliefd.
Kinderen?
Ik mag me al 34 jaar gelukkig prijzen met een lieve dochter, Tracy.
Niet meer thuiswonend, moeder van Damian en een paar met schoonzoon Bart.
Sinds 4 jaar ben ik een heel blije opa.

Mijn kleinzoon Damian, een heerlijk ventje en mijn grote oogappel

Hobby’s?
Ja, muziek, dieren en vele sporten waaronder o.a. golf.
Favoriet vakantieland?
Hier moet ik er een paar noemen; Schotland (Highlands, golf & whisky),
Zwitserland (golf en natuur) en Bulgarije (regio Goudkust, golf, natuur en
jetskiën op de Zwarte Zee).
Favoriete maaltijd?
Je mag me altijd trakteren op stamppot bruine bonen of stamppot
Boerenkool met rookworst
Favoriet drankje?
Ik heb geen favoriet drankje, ik drink alleen thee en spa blauw.
En heel sporadisch een glaasje whisky als ik op een buitenlandse (pers) reis ben.
Favoriete film?
Ik ben een groot filmliefhebber en vind veel films erg leuk. Maar als ik iets moet
noemen dan; de Star Wars serie en de Hobbit/Lord of the Rings serie.
Maar Marvel films vind ik ook wel geinig
Favoriet TV programma?
Ik kijk graag naar Voetbal Inside en Custom Cars op History.
Hoe zie je je toekomst?
Positief! Ik hoop met De Nederlandse OK krant iets nieuws
neer te zetten wat een meerwaarde zal hebben.
Hoe vind je deze rubriek?

Mijn lieve vrouw Jetty links en mijn dochter Tracy rechts tijdens Donau cruise

Ik vind deze rubriek een leuk iets. Men leert mensen op een andere wijze kennen.

Medisch Centrum Jan van Goyen is op zoek naar:
OK Assistent Chirurgie
24-36 uur per week

Wat ga je doen?
Op het OK-complex bij Medisch Centrum Jan van Goyen worden er op hoop tempo (korte) operaties
uitgevoerd voor de specialismen Orthopedie, Plastische Chirurgie, Oogheelkunde, KNO, Proctologie
en Vaatchirurgie. Je gaat je o.a. bezighouden met het voorbereiden van operaties, assisteren,
instrumenteren van alle voorkomende operatieve ingrepen.
Wat wij vragen
- Een afgeronde HBO opleiding tot Operatieassistent (NZF) met differentiatie Chirurgie,
ervaring in een soortgelijke werkomgeving is een pré.
Wat bieden wij jou?
- Een boeiende werkomgeving in een kleinschalige organisatie;
- Geen weekend- avond en nachtdiensten;
- Arbeidsovereenkomst met uitzicht op onbepaalde tijd;
- Salaris conform CAO Ziekenhuizen op basis van FWG 55.
Interesse of wil je meer weten?
Bekijk onze website: www.medischcentrumjanvangoyen.nl of neem dan contact op met
Roeland Reijse, manager OK via 020 3055800. Een dagdeel meelopen behoort tot de mogelijkheden.
Solliciteren? Stuur dan je motivatiebrief en CV aan Daniëlle Obdam, via hrm@jvg.nl.

LVO symposium
Voor operatieassistenten

29 oktober 2018

LVO

DE
STAAT
VOOR KWALITEIT!
Een tipje van de sluier:

Donatie op een
andere manier
De Medewerker
Operatieve Zorg

Maquet Cardiohelp
ECLS bij de hand

Het Cardiohelp systeem is het kleinste draagbare hart-longsysteem ter
wereld. Door het compacte formaat van dit ECLS systeem, is het vervoeren
van de patiënt eenvoudig. Ideaal voor gebruik op de intensive care,
hartkatheterlaboratoria, eerstehulpafdelingen en operatiekamers.

Ronde tafel
discussie
Kwaliteit van zorg
op de OK; samen
verbeteren

Meer weten?
Kijk op www.getinge.com
of scan de QR-code

www.getinge.com

Het symposium wordt gehouden in het Van der Valk Hotel in Breukelen van 09.00 - 16.00 uur.
De toegang voor LVO-leden bedraagt € 70,-, niet-leden betalen € 90,-. Het symposium wordt
geaccrediteerd. Kijk voor het complete programma, meer informatie en registratie op www.LVO.nl

MINISTER BRUNO BRUINS ZET IN OP HET
VERDER STIMULEREN VAN BARCODERING

M

inister Bruno Bruins van VWS heeft de
kamer geïnformeerd over zijn uitwerking
van maatregelen uit het Regeerakkoord ter
beheersing van kosten genees- en hulpmiddelen. De minister zet in lijn met het Regeerakkoord
verder in op het verder stimuleren van de invoering van
barcodering.
Met zijn plannen voor de komende periode om de kosten van genees- en hulpmiddelen verder te beheersen
en tegelijkertijd te zorgen dat genees- en hulpmiddelen
toegankelijk en beschikbaar blijven voor patiënten,
geeft minister Bruins verder invulling aan de maatregelen in het Regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.
Uitgangspunt: Goede, tijdige en betaalbare toegang tot
geneesmiddelen en hulpmiddelen.
Patiënten moeten kunnen vertrouwen op goede,
tijdige en betaalbare toegang tot geneesmiddelen en
hulpmiddelen, nu en in de toekomst. Daarom kiest de
minister voor een pakket van maatregelen en initiatieven dat niet alleen inzet op aanvaardbare prijzen van
genees- en hulpmiddelen maar ook op het toegankelijk
en beschikbaar houden van geneesmiddelen en het
verminderen van bijbetalingen voor patiënten. Met
dit pakket realiseert hij de beoogde besparing uit het

Regeerakkoord oplopend tot € 467 miljoen. Zijn inzet
op aanvaardbare prijzen kenmerkt zich enerzijds door
prijsdrukkende maatregelen en instrumenten die hij
centraal kan inzetten, en anderzijds door initiatieven
op decentraal niveau die veldpartijen faciliteren bij een
scherpere inkoop van genees-en hulpmiddelen.
In lijn met het Regeerakkoord wordt verder ingezet op
het stimuleren van de invoering van barcodering, zowel
bij hulpmiddelen als bij geneesmiddelen. Dit omdat
barcodering een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de patiëntveiligheid (minder kans op medicatie
fouten en betere traceerbaarheid van medische hulpmiddelen) en de doelmatigheid (efficiënter voorraadbeheer).
Bij geneesmiddelen die in ziekenhuizen worden gebruikt is 80% van de primaire verpakking al voorzien
van een barcode. Daardoor wordt bedside scanning
mogelijk; de barcode van het geneesmiddel wordt dan
gekoppeld aan de gegevens van de patiënt. Er is een
kleine werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de
ziekenhuisapothekers en groothandels bezig om uit
te zoeken op welke wijze de resterende 20% van deze
geneesmiddelen ook voorzien kan worden van een
barcode op de primaire verpakking. Voor medische
hulpmiddelen die worden gebruikt in ziekenhuizen

DIKKE DAMES OP DE
AMBASSADEURSDAG

zijn vorig jaar door partijen afspraken gemaakt voor de
gefaseerde invoering van een eenduidige codering.
Dit loopt vooruit op de nieuwe Europese regelgeving
voor medische hulpmiddelen – die grotendeels in werking treedt op 26 mei 2020 - en die onder andere beoogt
de patiëntveiligheid te vergroten door regels omtrent
markttoelating en markttoezicht op medische hulpmiddelen aan te scherpen, inclusief de invoering van
een Unique Device Identification (UDI).
Vanaf 1 januari 2019 is het wettelijk verplicht om implantaten in het Landelijk Implantatenregister (LIR)
te registreren.

ziekenhuis of in iedere privékliniek een vertegenwoordiger voor haar LVO- leden te
hebben. Weet je niet wie er in jouw Ziekenhuis LVO-ambassadeur is of zou je zelf
een LVO ambassadeur willen worden, laat het ons dan weten.
infoambassadeur@lvo.nl.

De jaarlijkse ambassadeursdag waarop de LVO haar ambassadeurs ontvangt
en bedankt voor hun inzet, vond afgelopen 29 mei in Utrecht plaats. Bart van
Liebergen van de firma Stöpler verwelkomde hen in hun prachtige zaal en nam
de groep vervolgens mee om een keer een kijkje achter de schermen te nemen.
Vervolgens vertelde Fryda Menger wat meer over de laatste LVO ontwikkelingen en
werd er een mogelijkheid tot discussie geboden om problemen onder de aandacht
te brengen of vragen te stellen. Het tekort aan personeel -en dienstroosters kwam
ter sprake. Ontwikkelingen op de operatiekamer, specialisering en de bijpassende
scholingen werden ook aangestipt. De LVO-website werd bekekenen en uitleg over
het kwaliteitsregister met haar vele landelijke scholingen werd gegeven.
De vijftien ambassadeurs die vanuit ziekenhuizen uit Leeuwarden tot Maastricht
waren gekomen, stelden hun vragen, discussieerden en luisterden geïnteresseerd
naar elkaar. Na een heerlijke lunch was het tijd om de ambassadeurs te bedanken voor hun inzet. Na een paar uurtjes schilderen ging een ieder met een geheel
eigen Dikke Dameskunstwerk weer naar huis. De LVO streeft er naar om in ieder

SYMPOSIUM
“DE LVO STAAT
VOOR KWALITEIT”
Op 29 oktober 2018 organiseert de congrescommissie van de LVO een
symposium voor de Operatie assistent. Dit symposium loopt parallel met het
symposium voor de kwaliteitscoördinatoren, op dezelfde locatie. Tevens is er
ook een beursvloer, waar onze trouwe sponsoren aanwezig zullen zijn,
ook zij zullen ingaan op het thema van de dag: Kwaliteit op de OK.
Er zal een aantrekkelijk en gevarieerd progamma worden geboden met
sprekers uit verschillende disciplines. In de tweede helft van de middag zal
er een ronde tafel discussie plaats vinden.
De locatie is Hotel Van der Valk in Breukelen.
(Te bereiken met het openbaar vervoer).
Aanvang: 9.00 uur
Einde: 16.00 uur.
Het symposium wordt geaccrediteerd.
Meer informatie over het programma en inschrijving via de website
van de LVO: www.lvo.nl

GS1
KENNISGROEP
Wilt u meer weten (of op de hoogte blijven) over ontwikkelingen rond
traceerbaarheid en toedieningsregistratie van geneesmiddelen aan het bed
van de patiënt met inzet van standaarden?
Meld u dan aan bij de GS1
kennisgroep traceerbaarheid. Deze diverse groep,
met circa 100 leden, komt
vier keer per jaar bij elkaar
op verschillende locaties.
Tijdens de bijeenkomsten
wisselen we kennis en
ervaring over het invoeren
van traceerbaarheid in de gezondheidszorg uit. Samenwerken is hierbij heel
belangrijk; tussen verschillende afdelingen, maar ook tussen producenten,
software leveranciers, consultancy organisaties, kwaliteitsregisters, landelijk
implantatenregister, ziekenhuizen en klinieken.
Meld u aan en doe mee:
www.gs1.nl/sectoren/gezondheidszorg/hoe-werken-we-sector.

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

NIET ZOMAAR EEN
ADVIESBUREAU

Tekst Ruud Tromp en Jacques Rodenstein

A

ls zelfstandig interimmanager die geconfronteerd wordt met uitdagende situaties, gedurende de vele opdrachten in de afgelopen jaren, is
het belangrijk dat je echt toegevoegde waarde
levert. Het management van gezondheidszorgorganisaties is namelijk enorm professioneel en prima in staat
een organisatie goed te leiden.
Dan is het belangrijk dat je als interimmanager een
eigen team collega’s om je heen hebt die je uitdagen
om jezelf steeds te blijven verbeteren en die daarnaast
in staat zijn samen met jou tot betere en slimmere
oplossingen te komen.
We zijn ervan overtuigt dat de toekomstige gezondheidszorg er echt heel anders uit gaat komen te zien.
Het betaalbaar houden van onze zorg, die door technologie en vergrijzing een exponentiele kostenstijging laat
zien, is daarvan de grootste aanjager. Landelijk zien we
allerlei initiatieven ontstaan om regionaal beter en echt
samen te werken. Wat traditioneel in de 2e lijn plaatsvond verschuift naar de 1e lijn. We zien behandelcentra
ontstaan gecombineerd met tal van maatschappelijke
functies in combinatie met zorg gerelateerde activiteiten. In het specialistische segment wordt dure zorg

steeds meer geconcentreerd, zie nu ook de laatste
ontwikkeling van het indikken van de SEH zorg en die
van de intensive care. De politiek wil dat de zorg zich
steeds meer gaan richten op preventie. Hoe voorkomt
iemand dat hij ziek wordt, en als er dan behandeld
moet worden dan niet eendimensionaal maar multidimensionaal.

neren van nieuwe ideeën met praktijk en theoretische
achtergrond. Ons doel is het daadwerkelijk verbeteren
en het beschikbaar maken van nieuwe zorgconcepten
waarbij we de verschillende sectoren binnen gezondheidszorgland met elkaar in contact brengen. Wij zijn
o.a. werkzaam binnen de 1e- en 2e-lijns gezondheidszorg, V V&T, GGZ en jeugdhulpverlening.

De visie van zorgadviseurs.nl op organiseren is gericht
op nieuwe samenwerkingsstrategieën en het anders
organiseren. Een van die nieuwe manieren van organiseren is de Blockchain. ICT is daarbij een belangrijke
enabler zodat iedere schakel in de keten een stevige
en hoogwaardige ketting vormt. Maar het begint bij de
bereidheid van partijen om in zo’n samenwerking te
investeren. Voor een individuele aanbieder van zorg kan
zo’n effectieve samenwerking leiden tot derving van
inkomsten. Vaak een aanleiding om niet volledig mee te
werken of de hele samenwerking te staken.
Dit is een voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling waarbij wij als zorgadviseurs ook echt adviseurs kunnen
zijn.

meer weten?
Bezoek onze website www.zorgadviseurs.nl
Zorgadviseurs
Wipstrikkerallee 95
8023 DW Zwolle
06 - 44 20 20 88

Zorgadviseurs.nl is een associatie van zeer ervaren
bestuurders, managers en adviseurs die in de gezondheidszorg op sleutelposities werkzaam zijn of zijn
geweest. Altijd op zoek naar innovatie door het combi-

LANDELIJKE INTERESSE IN BEN
OK TIJDENS LVO-CONGRES
Op 8 en 9 maart hebben een aantal BEN OK-projectleden tijdens het jaarlijkse LVO-congres het project BEN OK
gepresenteerd en de leeractiviteiten van het bij- en nascholingsprogramma toegelicht. Bezoekers konden vervolgens zelf
het spel ‘In 30 sec wijzer’ spelen. De reacties waren enthousiast en men was onder de indruk van de creatieve manier
om met scholing bezig te zijn.
Bij het spelen van het spel viel op dat collega’s uit het hele land als vanzelf met elkaar gingen sparren over diverse
technieken, werkwijzen en ervaringen. Diverse ziekenhuizen zijn geïnteresseerd in het project en/of de aanschaf van
het spel. BEN OK onderzoekt de mogelijkheden. De interesse in het project werd bevestigd met de uitnodiging om het te
presenteren op het EORNA-congres 2019 dat in Den Haag zal plaatsvinden. De projectleden vonden de promotie tijdens
het LVO-congres leuk om te doen. Bovendien gaf het hen een goede impuls om bevlogen door te gaan en de leerlijnen te
vullen met leerzame, creatieve producten.
Meer informatie over het project vind je op www.benok.info

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

MCL: EERSTE ZIEKENHUIS
IN NEDERLAND MET EEN
LAGE TEMPERATUUR
STERILISATOR

H

et Medisch Centrum Leeuwarden heeft als
eerste ziekenhuis in Nederland, een in Canada
ontwikkelde en door Getinge op de markt
gebrachte ozonsterilisator de Sterizone®
VP4 in gebruik genomen. De Getinge Sterizone® VP4
sterilisator is een lage temperatuursterilisator, waarbij
vernevelde waterstofperoxide en ozon worden toegepast
om het optimale sterilisatieresultaat te bereiken. Het
unieke aan deze nieuwe sterilisatiemethode is dat het
is voorzien van een dynamisch H2O2 doseersysteem,
waarmee in gecombineerde ladingen tot 34 kg, een
brede range van kwetsbare instrumenten en flexibele
endoscopen kan worden gesteriliseerd.
In ziekenhuizen worden flexibele endoscopen gebruikt
voor onderzoek van onder andere de maag, longen
en darmen. De flexibele endoscoop bevat onder meer
glasvezels om licht en beeld over te brengen. Veel
flexibele endoscopen zijn tevens voorzien van dunne
kanaaltjes waarmee minuscule medische instrumenten
zoals tangetjes ingebracht kunnen worden, bijvoorbeeld
om poliepen in de darmen te verwijderen of biopten te
nemen.
Het reinigen en desinfecteren van flexibele endoscopen
vindt binnen het MCL plaats in een modern ingerichte
afdeling, die voorzien is van professionele reinigings- en
desinfectieapparatuur. Flexibele endoscopen worden na
een grondige voorreiniging machinaal gereinigd en met
perazijnzuur hoogwaardig gedesinfecteerd. Dat levert
voor een eenvoudige flexibele endoscoop, die wordt
toegepast voor een maag- of darmonderzoek,
een voldoende veilig resultaat op.

Echter uit een recent gepubliceerd landelijk onderzoek,
uitgevoerd door het Erasmus MC in Rotterdam, blijkt dat
bij 15 procent van de onderzochte complexe flexibele
endoscopen, na reiniging en desinfectie nog microorganismen zijn aangetroffen.
Dit had vooral betrekking op flexibele endoscopen, die
voorzien zijn van meerdere kanalen en een moeilijk
te reinigen tangenliftsysteem. Steriliseren van deze
complexe flexibele endoscopen die vooral in kritische
gebieden worden toegepast was tot op heden niet
mogelijk. Maar met de Sterizone VP4 beschikt het MCL
nu wel over de mogelijkheid om tot 4-kanaals flexibele
endoscopen met een interne diameter ≥ 1,2 mm en een
lengte van ≤ 1955 mm of flexibele endoscopen met een
interne diameter ≥ 1,45 mm en een lengte ≤ 3500 mm,
te steriliseren.

Heinze Sikkema, Deskundige Steriele Medische
Hulpmiddelen in het MCL: ‘Deze nieuwe
sterilisatiemethode waarbij onder extreem lage druk,
aan een damp van waterstofperoxide ozon wordt
toegevoegd en vervolgens hydroxyl radicalen worden
gevormd, biedt ons de mogelijkheid complexe flexibele
scopen op een lage temperatuur van 41°C te steriliseren
en daarmee het risico dat er ziekmakende microorganismen in of op de scoop achterblijven tot nul
te reduceren’.
Sikkema: ‘Omdat nog niet alle leveranciers van flexibele
endoscopen een compatibiliteitsverklaring hebben
afgegeven m.b.t. deze nieuwe sterilisatiemethode,
zullen we op basis van goed opgezette proeven de
overgang naar het steriliseren van de complexe flexibele
endoscopen nauwgezet begeleiden en monitoren’.

STUDENTEN ORGANISEREN
'TERRORISTISCH' SYMPOSIUM
Tekst Maaike Hoogewoning

E

en vijftal leerlingen uit het Maasstad, Erasmus
MC en het Reinier de Graaf Gasthuis hebben 21
juni een mooi symposium georganiseerd in het
kader van hun afstudeerproject voor de opleiding
tot operatieassistent. Amy Smaal, Loïs van Zon, Ellemart
Plomp, Suzanne Dusseldorp en Manon Bakkenes hebben
voor een zeer actueel onderwerp gekozen; een onderwerp gebaseerd op een terroristische aanslag. Dat er ooit
een terroristische aanslag in Nederland gaat plaatvinden
is voor de vijf dames duidelijk maar wanneer deze zal
plaatsvinden en hoe wij als OK-personeel hierop moeten
acteren leverde hun de volgende onderzoeksvraag op: “Is
het personeel van het OKC in Nederland voorbereid op
multitraumapatiënten veroorzaakt door een terroristische bomaanslag?”
Na het openen van hun Symposium bijten ze de spits
af en leggen hun onderzoek en onderzoekresultaten
voor aan ongeveer 75 aanwezigen.
De dames hebben gebruik gemaakt van veertien wetenschappelijk artikelen die niet ouder zijn dan tien jaar.
De artikelen zijn allemaal Evidence Based Practice en
bijna allemaal retrospective reviews. Hierbij wordt een
terugblik gegeven op de gebeurtenis die al heeft plaatsgevonden. De gebeurtenissen worden in het artikel geëvalueerd en daar kunnen verschillende conclusies uit
getrokken worden.
Naast deze Evidence Based Practice artikelen hebben
zij gebruik gemaakt van verschillende aanvullende
bronnen. De belangrijkste resultaten die zij hieruit verkregen hebben zijn:
•
Het personeel handelt beter wanneer zij
geschoold zijn in de behandeling van
multitraumapatiënten na een ramp of aanslag.
•
Personeel op de OK`s waar wij werken is
onvoldoende bekend met de logistieke
veranderingen die optreden in het ziekenhuis
wanneer er een aanslag of ramp heeft
plaatsgevonden.
•
Operatieassistenten hebben onvoldoende
kennis over damage control surgery.
•
Tijdens rampen en aanslagen wordt er
gehandeld volgens het damage control
surgey principe.
De conclusie die zij hieruit trekken is dat het zinvol is
om operatieassistenten scholing te geven over damage
control surgery. Ook is het handig om de operatieassistenten voorlichting te geven over de logistieke veranderingen die plaatsvinden op een afdeling na een aanslag
of ramp. De dames hebben besloten om de volgende
vernieuwingen in te voeren:
•
Scholing met betrekking tot damage
control surgey.
•
Scholing over procesmatig handelen bij
een terroristische bomaanslag.
•
Een document over het handelen bij een
terroristische bomaanslag wat door elke
operatieassistent op elk moment kan
worden geraadpleegd.
Eind augustus 2018 willen de dames de scholing geïmplementeerd hebben in de verschillende ziekenhuizen.
Een half jaar nadat de operatieassistenten de scholing
gevolgd hebben zal er een evaluatie plaatsvinden en
tevens zal er ook een E-learing opgezet gaan worden.
De dames willen vlot aan de slag; Een terroristische
bomaanslag kondigt zich tenslotte (bijna) nooit van te
voren aan!
Na deze voordracht is het de beurt aan Jeanne
Bezstarosti – van Eeden, anesthesioloog en crisis
coördinator in het Erasmus MC met haar presentatie:
“Logistieke handelingen en veranderingen na een
terroristische aanslag”.
Zij legt de focus op de logistieke kant van het verhaal,
nadat zich een terroristische aanslag heeft voorgedaan.
“Je redt het niet met alleen de traumachirurgen, iedereen die een mes in zijn handen heeft gehad heb je in
tijden van een aanslag nodig” zegt Bezstarosti. Het EMC
heeft de grootste opvangcapaciteit in de Rotterdamse

regio, de rest van de gewonden zullen in geval van een
terroristische aanslag verspreid worden in de rest van
de regio. Het EMC heeft in hun ZiROP duidelijk vermeld
staan welke specialist of medewerker waar wordt verwacht in tijden van een terroristische aan slag of ramp.
Daarnaast heeft het crisisteam van het EMC heeft zichzelf allerlei vragen gesteld; Wat doe je wanneer je centrale sterilisatie afdeling niet meer functioneert? Met
welke andere ziekenhuizen in de regio kan je dan zaken
doen? Kan Defensie hulp bieden? En ga zo maar door.
Het is heel belangrijk om op voorhand al afspraken
over tal van dit soort punten te hebben gemaakt. Op dit
vlak heeft het EMC de zaken goed op orde.
Na deze heldere presentatie volgt een pauze met een
kopje koffie of thee met wat lekkers.
Na de pauze valt de zaal stil bij de aankondiging van de
volgende spreekster zodra zij in haar militair uniform
opstaat. 1e luitenant Maaike Hoogewoning, operatieassistent bij Defensie, neemt de zaal mee naar één van
haar uitzendingen naar Afghanistan. Hierbij geeft zij
de aanwezigen een kijkje in de wereld die oorlog heet;
“Oorlog op de OK”
Haar presentatie bestaat voornamelijk uit foto`s en begint met het schetsen van haar woon-en werkomgeving
gedurende de uitzending. Ze vervolgt ze haar weg door
het ziekenhuis en opent de deur van operatiekamer 1
tot en met 3. Zij laat zien wat de veroorzakers zijn van
al die heftige verwondingen. Aan de hand van de foto`s
die volgen wordt duidelijk welke letsels er optreden in
tijden van oorlog. Ook geeft zij aan dat dit soort verwondingen niet specifiek oorlog gerelateerd zijn. Denk
maar aan vuurwerkbommen of een gasexplosie; dat
geeft vergelijkbare blast injury`s als in oorlogsgebied.
Damage control surgery komt ook aan bod; stop de
bloeding, ga infectie tegen en de patiënt moet zo snel
mogelijk naar de IC om de patiënt te stabiliseren en te
optimaliseren.
Dan volgt een filmpje over een gewond geraakte Amerikaanse militair die met de helikopter wordt opgehaald

en naar het ziekenhuis wordt gebracht. Er is duidelijk
te zien hoe met man en macht wordt gewerkt om deze
jongeman in leven te houden, maar het mocht helaas
niet baten. Hij komt te overlijden. Het is een heftig filmpje om te zien maar helaas de bittere waarheid ten tijde van oorlog. Ze legt uit dat iedere militair die komt te
overlijden in oorlogsgebied een RAMP ceremonie krijgt.
Hierbij zijn alle collega’s aanwezig om hun overleden
collega de laatste eer te bewijzen.
Maaike weet opnieuw de zaal stil te krijgen nadat ze
een kort filmpje over haarzelf laat zien. Hierin werd zij
geïnterviewd naar aanleiding van haar deelname aan
het Erecouloir op de dam op 4 mei 2016. Ze vertelt duidelijk geëmotioneerd dat ze tijdens 4 mei terug is op de
operatiekamer in Afghanistan en denkt aan de jongemannen die hun leven hebben gegeven voor een ander
land. Ze sluit haar presentatie af met foto`s van gewonde (maar niet verslagen) collega`s en geeft aan dat zij
en haar team het hier voor doen, deze jonge mannen
en vrouwen die het wel overleefd hebben.
Na deze presentatie zit het ochtendprogramma er
alweer op en volgt een heerlijke lunch.

Patiënt positionering oplossingen voor
laparascopie en robot chirurgie
PatientGuard™ Robotic
Positionering Systeem
FEATURING

TrenGuard

TM

Trendelenburg Patient Restraint

. Geen schouder steunen.

Schouderkussens hebben geen vaste
structuur en zijn niet gewicht dragend.

. Patiënt glijdt niet.

De ‘speed bump’ heeft klinisch bewezen
de patiënt op zijn plaats te houden.

. Veelzijdig.

Het systeem kan patiënten van alle maten
aan, van pediatrie tot hoog BMI (250Kg).

. Ontworpen voor kwaliteits verbetering.
TrenGuard werd ontwikkeld om de

OK te verhogen.
Bezoek www.da-surgical.com
voor de research poster:
‘Preventing patient sliding
in steep Trendelenburg’.

Model in 40° Trendelenburg, hier getoond met PatientGuard™ 600 Robot Stirrups, ArmGuard™ rail gemonteerde arm
bescherming en TrenGuard™ HYBRID 450 (één van de schouderkussens is doorzichtig gemaakt voor betere visualisatie)

TrenGuard™
Trendelenburg Restraint

ArmGuard™
Arm Protector

FaceGuard™
Face Protector/ Tray

CALL US

EMAIL US

+32 92 339 037
+1 800.261.9953

info@careforhealth.eu
da-surgical.com

PatientGuard™
Robotic Stirrups™
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Coated electrodes
for single use

Coated electrodes offer perfect
performance in electrosurgery
Benefits at a glance:
☑
☑
☑
☑
☑

The non-stick coating reduces the adhesion of tissue
The electrodes can be guided effectively through tissue
The cleaning effort and cleaning cycles can be reduced
Insulated electrodes do not cause thermal damage to surrounding tissue
The electrodes are packed sterile individually and are available immediately for procedures
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