MERCY SHIPS VIERT JUBILEUMEVENT!

Op vrijdagavond 5 oktober 2018, exact
40 jaar geleden dat de Anastasis werd
aangekocht, komen we samen in de
Basiliek in Veenendaal. Dankbaar
blikken we terug, maar kijken we ook
de toekomst in. Voor nog meer impact,
hoop en genezing in de levens van de
allerarmsten in Afrika. Met volle kracht
vooruit!

bij Groot Nieuws Radio. Tijdens de avond
zal ze verschillende liederen ten gehore
brengen. Kijk voor meer informatie
op www.jokebuis.nl.

hij een liefhebber van Bach. Dywel: “Ik
heb dit talent van God gekregen en ik
dien God met heel mijn hart en met alle
muziek die ik maak, geef ik Hem de eer.
Hij staat centraal in mijn leven.”

Programma

Gert van der Vijver

Special guest: Carys Parker

Het belooft een vol en veelzijdig
programma te worden! We zijn
enthousiast en dankbaar dat de
volgende artiesten meewerken aan het
jubileumevent:

Gert is zandkunstenaar. Als geen ander
weet hij mensen te verrassen met zijn
inspirerende zandtekeningen. Tijdens
de avond zal hij het werk van Mercy
Ships op een unieke wijze naar voren
brengen. Meer informatie op www.
zandkunstenaar.nl.

Carys Parker, dochter van Mercy Ships
chirurg dr. Gary Parker, heeft tot haar
18e aan boord gewoond en vertelt op
deze avond haar unieke verhaal. In het
afgelopen jaar liep ze op de Africa Mercy
stage als geestelijk verzorger. Daarnaast
vlogde ze er vrolijk op los.

Dywel Braaf

Presentatie

Dywel Braaf (20) is een bijzonder, jong
en getalenteerde pianist. Daarnaast is

Presentator van de avond is onze eigen
bestuursvoorzitter: Jan van den Bosch!

Joke Buis
Joke Buis is zangeres. Ze heeft meerdere
cd’s uitgebracht zoals Sing over me,
Johannes de Heer (studioversie) en Kerst
bij Joke Buis. Regelmatig is ze te horen

Aanmelden

In verband met de organisatie
is aanmelden verplicht.
Meld u nu aan via
www.mercyships.nl/
Volle-kracht-vooruit-opening

LOCATIE

De Basiliek, Wiltonstraat 56
3905 KW Veenendaal

TIJD

Zaal open vanaf 19.30 uur
Start: 20.00 uur
Einde avond: ± 22.00 uur
Meer weten? Neem contact op via
telefoonnummer 010-3107909.

SPOEDOPERATIES WORDEN
BETER PLANBAAR

Vanaf nu zijn er duidelijke spelregels voor welke
spoedpatiënt prioriteit krijgt in de OK. Een indeling daarvoor staat in de richtlijn ‘Beleid rondom
spoedoperaties’ die deze maand verschijnt.
De LVO maakte deel uit van de werkgroep en werd
daarin vertegenwoordigd door Nicole Dreessen. “Wij
hebben ons gericht op specifieke onderdelen uit de
richtlijn, zoals wat een optimale organisatie van
spoedoperaties en bijhorende teams inhoudt. Het doel
van werkgroep was om uniforme afspraken te maken
over de termijn waarbinnen een patiënt op medische
gronden zou moeten worden geopereerd,” aldus Nicole Dreessen. “In de nieuwe richtlijn hebben we rekening gehouden met beschikbare expertise, capaciteit
en specifieke kenmerken van de patiënt.”
Chirurg Pieter Lubbert: “We geven duidelijk de grenzen
aan van wachttijden voor acute operaties. Daardoor
kunnen we beter onderbouwde beslissingen nemen en
de spoedzorg efficiënter organiseren. Spoedzorg wordt

daardoor minder een punt van discussie. En daar heeft
iedereen baat bij.”

Meer duidelijkheid
Er zijn altijd wel meerdere patiënten die spoed hebben, maar de capaciteit op de OK is beperkt. Dat levert
veel discussie op: wie mag eerst en hoe lang kan een
patiënt maximaal wachten? Hierover bestonden tot nu
te veel verschillende en ook te vrijblijvende afspraken.
Ook voor de patiënt is de huidige gang van zaken niet
prettig, omdat het vaak onduidelijk is hoe lang hij of zij
moet wachten voordat de operatie kan plaatsvinden.
Pieter Lubbert was namens de Nederlandse Vereniging
voor Heelkunde als werkgroepvoorzitter betrokken bij
de ontwikkeling van de richtlijn. “Dit is echt een knelpunt waar veel medisch specialisten last van hebben
in hun dagelijks werk. We wilden de zorg bij spoedoperaties verbeteren. En meer duidelijkheid scheppen voor
iedereen die betrokken is bij spoedzorg. Die duidelijkheid is er met deze nieuwe richtlijn.”

Vier categorieën

Met de ervaringen uit de ziekenhuizen en de beschikbare wetenschappelijke inzichten zijn veelvoorkomende
spoedingrepen ingedeeld in vier urgentiecategorieën.
Lubbert: “In de richtlijn staan bijvoorbeeld normen met
betrekking tot maximale wachttijd. Maar we hebben
ook aandacht besteed aan de organisatorische gevolgen
voor de dienstteams en ziekenhuizen als ze werken volgens deze indeling. Wat betekent dat voor de planning
en de benodigde capaciteit die je op bepaalde momenten in huis moet hebben?”

Samenwerking
Deze multidisciplinaire richtlijn is gemaakt op initiatief
van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, in samenwerking met acht wetenschappelijke verenigingen,
patiëntenverenigingen en een ethicus, met ondersteuning van het Kennisinstituut van de Federatie.

EORNA
EUROPEAN OPERATING ROOM
NURSES ASSOCIATION

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

Tips om fouten in
de zorg te voorkomen

Tekstversie
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HOE KAN IK
MIJN DROMEN
VERWEZENLIJKEN?
Geneeskunde
Toen ik wegging, zei mijn moeder tegen mij: “Ik wil een
kind waar ik trots op kan zijn”. Dat is mijn grote motivatie om alles uit het leven te halen wat het biedt.’ In
Afghanistan wist Tasal al dat hij geneeskunde wilde studeren. ‘Ik heb lang in het ziekenhuis gelegen in Afghanistan toen ik vijftien jaar was. Mijn been was op meerdere
plaatsen gebroken. In Afghanistan lig je langer in het ziekenhuis dan hier en de verzorging wordt door je familie
gedaan. Ik vond het vreselijk om zo lang afhankelijk te
zijn van anderen. Ik kon niet zoveel, ook niet naar de wc.
Mijn moeder moest mij verzorgen. Ik vond het verschrikkelijk, maar was ook dankbaar voor de zorg die ik kreeg.
Toen heb ik bedacht dat ik voor mensen wilde zorgen en
ze beter wil maken.’

Lange weg
In Nederland had Tasal aangegeven dat hij geneeskunde
wilde studeren. ‘Maar ja, ik had natuurlijk geen papieren.
Mijn schoolgegevens had ik niet meegenomen. Dat zijn
dingen waar je niet aan denkt als je alles achterlaat. Ik
moest eerst Nederlands leren. Tegen mijn leraar zei ik
dat ik arts wilde worden. Hij zei dat dat veel te hoog gegrepen was voor mij. Het advies was dat ik een mbo- opleiding zou doen waarmee ik makkelijk werk kon vinden.
Omdat Nederlands nog moeilijk voor mij was, werd ik
naar niveau 2 gestuurd. Ik heb toen voor business administration gekozen, omdat je daarbij veel moet schrijven
en spreken en dat was goed voor mijn taalontwikkeling.
Dat was een goede basis om de taal goed te leren. Verder
bood het niveau mij geen uitdaging. Ik had in Afghanistan het niveau dat vergelijkbaar is met 5 havo. Ik heb
de opleiding afgemaakt en kreeg een baan bij mijn stageplaats op de sportschool bij de receptie. Maar ik wilde
nog steeds de medische wereld in en stelde mezelf de
vraag: hoe kan ik mijn dromen verwezenlijken?’

De enige weg blijkt voor Tasal om alle stapjes te doorlopen. ‘Toen ik in Nederland aankwam, wist ik niet wat het
verschil was tussen vmbo en vwo. Mensen hebben met
alle goede bedoelingen beslissingen voor mij genomen,
waardoor ik begon op niveau 2 en van daaruit omhoog
moest krabbelen. Bij niveau 3 liep ik stage in het verpleeghuis. Ik liep al snel weer tegen het niveau aan. Ik
wil uitdaging, ik wil getriggerd worden, ik wil meer. De
opleiding heb ik versneld kunnen doen en ik mocht meteen door naar niveau 4. Maar ook hier liep ik weer vast.
Ik wilde in een klinische setting, een ziekenhuis, gaan
werken en leren.’
Het blijkt lastig voor Tasal om als leerling-verpleegkundige vanuit het verpleeghuis naar het ziekenhuis
te gaan. Verschillende ziekenhuizen geven aan het niet
te zien zitten. Zij hebben hier minder goede ervaringen
mee. Vaak blijkt dat het verschil te groot is tussen een
verpleeghuis en een ziekenhuis. ‘Niemand wilde me hebben. Uiteindelijk zag ik een aankondiging voor een meet
and greet bij het ziekenhuis Tergooi voor mbo-studenten.
Daar ben ik naartoe gegaan en zij hebben mijn verhaal
gehoord. Het is mij gelukt. Ik heb ze ervan weten te overtuigen dat ik het kan, dat het mijn intrinsieke motivatie
is om dit te doen, dat ik hier heel bewust voor kies.’

Glimlach van de patiënt
Tasal mocht zijn laatste jaar in het ziekenhuis volgen,
met als voorwaarde dat hij, als het nodig was, er een half
jaar langer over zou doen. Nu zit hij bijna aan het einde
van de opleiding en doet hij het keurig binnen een jaar.
‘Het gaat heel goed en ze willen me graag houden en
in me investeren. Ik wil graag de CCU-opleiding doen,
de Cardiac Care Unit. Ik heb weer de uitdaging nodig.
Geneeskunde studeren zou nog kunnen, maar wordt wel
moeilijk nu ik al bijna 24 ben. Ik vind echter dat ik met
mijn kwaliteiten en capaciteiten meer kan zijn dan een

arts. Ik wil uiteindelijk pshysician-assistent worden. Dan
ben je een soort afdelingsarts. Daarnaast wil ik clinical
business administration gaan studeren. Ik wil me bezighouden met verbeteringen in de zorg, met innovatie,
met de vergrijzing in Nederland, de financiering van de
zorg, kortom: ik wil in de medische wereld blijven, maar
uiteindelijk op een hoger niveau. Het meest waardevol in
de zorg is de glimlach van een patiënt, omdat jij er bent.
Dat maakt me sterk, geeft me energie. Maar ik weet ook
dat ik veel meer kan betekenen, dat ik de kwaliteit heb
om op een hoger niveau te komen. Ik wil alle ervaringen
die ik nu en de komende jaren op de werkvloer opdoe,
meenemen naar een hogere strategische functie. Ik blijf
leren en wil mijn ervaringen delen met andere mensen.’

Jongeren helpen
Tasal is coach en jongerentrainer. ‘Ik wil jongeren helpen
om vooruit te komen. Ik ben zelf gecoacht toen ik net in
Nederland was. Ik ben zelf ook jongeren gaan begeleiden, ook Nederlandse jongeren. Het maakt mij niet uit
waar je vandaan komt. Ik wil jongeren helpen om hun
dromen na te jagen en ze helpen om de juiste keuzes te
maken. Ik wil voorkomen dat hen hetzelfde gebeurt als
mij is overkomen, dat er keuzes voor je gemaakt worden
waardoor het moeilijker wordt om je dromen waar te
maken. Ik ben ook actief bij de Nationale Jongeren Raad
(NJR) als jongerentrainer. Ook daar help ik jongeren om
verder te komen en stel mezelf daarbij als voorbeeld. Ik
ben niet hier geboren, heb een moeilijke en lange weg
gevolgd om hier te kunnen staan, maar ik sta klaar om
jongeren te helpen. Ik wil daarmee ook laten zien dat
wij onderdeel kunnen zijn van de maatschappij.
Ik wil jongeren laten voelen dat als je in jezelf gelooft
niemand je kan tegenhouden om je doel te bereiken.
In Nederland zijn talloze mogelijkheden, ga voor je
dromen, pak de kansen en geloof in jezelf!’

BETERE HEUPARTROSEZORG

MIJLPAAL
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DOOR SAMENWERKING
BINNEN SANTEON
e zorg voor patiënten met heupartrose is flink verbeterd door samenwerking tussen OLVG en andere Santeon ziekenhuizen. Zo is de opnameduur
met 36% gedaald en worden patiënten van OLVG na een heupprothese
niet langer beperkt in hun bewegen door allerlei leefregels.

De zeven Santeon ziekenhuizen zijn in 2016 gestart met het actief verbeteren van
de heupartrosezorg met behulp van verbetercycli door heupartrose teams. In het
team zitten bijvoorbeeld een orthopeed, verpleegkundige en fysiotherapeut, maar
ook twee heupartrose patiënten. Iedere halfjaar vergelijken de ziekenhuizen de
uitkomsten van hun heupartrose zorg. Vervolgens haalt ieder ziekenhuis eigen verbeterpunten en data uit gesprekken. Zo verbeteren de teams de zorg voor heupartrosepatiënten.
De gemiddelde opnameduur na heupvervanging is binnen OLVG met 36% teruggebracht, van vijf naar ongeveer drie dagen. Voor de patiënt een groot voordeel,
want een langer dan noodzakelijk verblijf kan leiden tot complicaties zoals delier
en algeheel functieverlies. Binnen OLVG is dit gerealiseerd doordat alle orthopedie
teamleden volgens hetzelfde zorgpad zijn gaan werken. Ook is er een opnamepoli
gerealiseerd waardoor patiënten de dag van de operatie beter voorbereid op de
afdeling komen en niet (onnodig) een dag eerder opgenomen worden.
De verzamelde data laten ons ook zien wat we al goed doen. Zo laten alle Santeon ziekenhuizen percentages complicaties zien tijdens en na de opname van een
totale heupprothese. Binnen OLVG heeft 96% van de patiënten geen complicaties
binnen 90 dagen na een primaire totale heupoperatie.
Patiënten gaven aan dat zij de leefregels die ze na een heupvervanging kregen
enorm beperkend vonden. Na analyse in OLVG blijkt dat de meeste leefregels na
plaatsing van een heupprothese onnodig beperkend zijn. Leefregels na een heupoperatie werden meegegeven om luxaties (het uit de kom schieten) van de heup te
voorkomen. Vanaf deze maand krijgen patiënten het volgende advies mee naar
huis: beweeg en luister naar de pijngrens.

OK-AGENDA
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”.

De Nederlandse OK krant is een uitgave van:

et een beetje hulp van een ‘bobcat’ (een kleine graafmachine)
duwde de Hoogeveense operatieassistent Claudia Stinne het
laatste muurtje tussen het oude en het nieuwe bouwdeel van
het nieuwe operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie
Bethesda om.
Hiermee vierden Treant Zorggroep en bouw- en installatiebedrijf Strukton
Worksphere een zichtbare mijlpaal in de realisatie van het nieuwe
operatiekamercomplex van ziekenhuislocatie Bethesda. In totaal worden
er vier nieuwe operatiekamers met opdekruimtes gerealiseerd.
De huidige operatiekamers zijn verouderd. De nieuwe operatiekamers
voldoen straks aan de eisen en wensen voor alle typen operaties. Ook
worden ze ingericht met nieuwe apparatuur en technieken zodat Treant
ook in de toekomst veilige patiëntenzorg in Hoogeveen kan blijven leveren.
Ook de omliggende ruimtes – zoals de kantoren, koffieruimte en berging –
worden gerenoveerd. De bouwkosten van de vernieuwbouw bedragen 5
miljoen euro.
De bouw gebeurt in fases. Hierdoor kan het bestaande operatiecomplex
in gebruik blijven en kunnen operaties in ziekenhuislocatie Bethesda
doorgaan. De laatste operatiekamer is naar verwachting medio 2019 klaar.
Twee operatiekamers worden gerealiseerd in een uitbreidingsbouw boven
de afdeling Radiologie. De twee andere komen op de plek van de huidige
operatiekamers. In het gerenoveerde complex komen aparte ruimtes waar
de operaties worden voorbereid, zogeheten ‘opdekruimtes’. De nieuwe
operatiekamers worden zo nog beter benut waardoor de vier nieuwe
kamers de huidige vijf operatiekamers kunnen vervangen.

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.

Zie ook lvo.nl/agenda

COLOFON

VOOR BOUW NIEUWE
OPERATIEKAMERCOMPLEX BETHESDA

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 Veiligheid voor Operatieassistenten
Datum: 5 oktober 2018
Locatie: SkillsLab Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Organisatie: Catharina Ziekenhuis
Web: lvo.nl/agenda/cursus-veiligheid-vooroperatieassistenten-1
Opleiders van de Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek
in het Catharina Ziekenhuis hebben een cursus ontwikkeld

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

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

Redactie:
Alex van Leeuwen, Jetty van Leeuwen,
Hennie Mulder, Barbara Koudijs, Ruud
Tromp, Bestuur LVO, Bestuur BRV, NU’91,
Mercy Ships, Zorgadviseurs.

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

OP DE HOOGTE VAN
DE LAATSTE NIEUWTJES

VERRASSEND MET
INTERESSANTE WEETJES

BEKIJK DE LEUKSTE
ZORG VIDEO’S

LIKE NU ONZE FACEBOOKPAGINA:
FB.COM NU91ZORG
NU’91 WERKT VOOR DE ZORG
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SPA’S / JACUZZI’S

INFRAROOD SAUNA’S

BARREL SAUNA’S

HOTTUBS

Bezoek onze showroom
Textielstraat 24G
7483 PB Haaksbergen
+31 (0) 53 5729 292

info@sauna4you.nl
www.sauna4you.nl

Bekend
van TV

JOYCE DEGGENS NIEUWE
DIRECTEUR VAN HET CZO

D

e raad van toezicht van het College
Zorg Opleidingen (CZO) heeft drs.
Joyce Deggens benoemd tot nieuwe
directeur-bestuurder van het CZO. Joyce
Deggens volgt hiermee Klaus Boonstra op die
deze functie de afgelopen vijf jaar heeft vervuld.
De benoeming gaat in per medio september 2018.
De raad van toezicht van het CZO is enthousiast
over de benoeming van de nieuwe directeur.

Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en
de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).
Het CZO borgt de kwaliteit van zorgopleidingen door
het erkennen van de opleidende zorgorganisaties en
ze daarna doorlopend te auditen. Hiervoor zijn samen
met de brancheverenigingen, beroepsverenigingen
en de Vereniging Brancheopleidingsinstituten

Gezondheidszorg (VBG) kwaliteitseisen vastgesteld
waaraan opleidingen moeten voldoen. De erkenning
biedt een landelijk gewaarborgd kwaliteitskeurmerk
en geeft studenten een landelijk erkend CZO-diploma.
Daarnaast geeft CZO uitvoering aan de registratie van
studenten en gediplomeerden van de opleidingen die
onder het CZO vallen.

Anita Wydoodt (voorzitter raad van toezicht): “Joyce
Deggens is iemand met heel veel kennis op het
terrein van de opleidingen in het verpleegkundige
en medisch-ondersteunende domein. Door haar
jarenlange beleidservaring met een veelheid aan
medische- en verpleegkundige dossiers, en het
netwerk dat erbij hoort, zijn wij verheugd met Joyce
te gaan samenwerken. Een integrale aanpak vanuit
onderwijs en zorg in de keten, is daarbij de uitdaging.”
Joyce Deggens over haar nieuwe functie: "Ik kijk er
naar uit om, samen met alle CZO medewerkers, de
kracht van het CZO verder uit te bouwen. Het CZO
staat voor kwaliteit en deskundigheid. Vanuit die
overtuiging wil ik nieuwe verbindingen leggen tussen
het toezicht op hoogwaardig praktijkgericht onderwijs,
praktijkleren en een samenhangend opleidingsstelsel
in een dynamische omgeving.”
Sinds 1 juni 2018 wordt de functie van directeurbestuurder waargenomen door Wilma Jackson. Zij zal
aanblijven als directeur-bestuurder ad interim tot 1
september 2018.
Het College Zorg Opleidingen (CZO) is het landelijk
orgaan voor de accreditatie van zorgopleidingen. Het
CZO werd in 2003 opgericht door de Nederlandse

MEER PRIORITEIT VOOR INFECTIEPREVENTIE
IN ZIEKENHUIZEN DOOR TOEZICHT INSPECTIE

Z

iekenhuismedewerkers geven aan
dat het programma ‘Toezicht op
infectiepreventie’ (TIP) het thema
infectiepreventie meer prioriteit heeft
gegeven in hun ziekenhuis. 48 ziekenhuizen
werden afgelopen zomer bezocht door
inspecteurs van de Inspectie Gezondheid en
Jeugd (IGJ). Het Nivel evalueerde voor IGJ de
ervaringen van ziekenhuismedewerkers.

De ziekenhuismedewerkers zijn zeer positief over
de manier waarop het inspectiebezoek wordt
uitgevoerd. De meeste medewerkers vinden het
essentieel om met de inspectie in gesprek te gaan

en daarvan te leren. Het geeft bevestiging van wat
goed gaat en spoort blinde vlekken op, zo geeft een
ziekenhuismedewerker aan. Tegelijkertijd blijkt dat
ziekenhuizen zelf ook meer verantwoordelijkheid
en vertrouwen van de inspectie willen krijgen.

Invulling van toezicht
De inspectie is op dit moment aan het
heroriënteren op hoe toezicht het beste uit kan
worden gevoerd. Het Nivel-onderzoek geeft hiervoor
enkele suggesties. Het ligt voor de hand om
gunstige effecten te behouden: doordat de inspectie
‘meekijkt’ houdt het onderwerp infectiepreventie
prioriteit. Daarnaast moet er gezocht worden

naar een werkwijze die zorgt dat naleving geen
formaliteit wordt, en zo mogelijk ziekenhuizen de
ruimte geeft om meer eigen verantwoordelijkheid
te kunnen nemen.

TIP-3
Afgelopen zomer 2017 ontvingen 48 ziekenhuizen
in Nederland een bezoek van inspecteurs van
de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
in het kader van de derde toezichtsronde van
‘Toezicht op infectiepreventie’(TIP-3). Doordat de
Werkgroep Infectiepreventie (WIP) per 1 juni 2017
is opgeheven toetst de IGJ aan de hand van (deels)
verouderde richtlijnen. Er is momenteel geen zicht
op vernieuwing van de richtlijnen, en de richtlijnen
sluiten niet altijd even goed aan bij de praktijk.
Heldere normen zijn overigens niet alleen nodig
voor het toezicht door de inspectie, maar zijn ook
primair van belang binnen de ziekenhuizen, om het
infectiepreventiebeleid goed vorm te kunnen geven.

Over het onderzoek
Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen
zijn in zeven ziekenhuizen verschillende
ziekenhuismedewerkers geïnterviewd tijdens
groepsgesprekken. De medewerkers betroffen leden
van raden van bestuur, inhoudelijk deskundigen,
zorgverleners en schoonmaakmedewerkers.
De IGJ heeft de bevindingen van de TIP-3
inspectiebezoeken gepubliceerd in een geaggregeerd
rapport.

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

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/

Lonneke, anesthesiemedewerker: alles
wat ik zoek als anesthesiemedewerker

WE ZOEKEN JOU!

OP 30 JUNI JONGSTLEDEN WAS HET WEER ZOVER:

DE NEDERLANDSE
VETERANENDAG!

I

eder jaar op de laatste zaterdag van juni vindt de Nederlandse Veteranendag plaats in Den Haag.
Met een defilé in de binnenstad en een grote manifestatie op het Malieveld is deze dag sinds 2005
dé dag waarop de bevolking van Nederland haar erkenning en waardering toont voor het werk
van veteranen. Nederland heeft inmiddels meer dan 111.000 veteranen die overal ter wereld zijn
ingezet in dienst van de vrede, vanaf de 2e Wereldoorlog tot aan Mali.
Tekst: Hester Vissia

De bijna tropische dag startte met een plechtigheid in
de Ridderzaal, aansluitend werden er, in aanwezigheid
van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, op
het Binnenhof medailles uitgereikt. Het Instituut
samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR)
heeft militairen werken in 13 ziekenhuizen door heel
Nederland. Complete chirurgische teams, IC-/SEHverpleegkundigen, radiodiagnostisch laboranten en
klinisch chemisch laboranten in dienst van defensie,
hebben hun dagelijkse werkzaamheden gewoon in
de ziekenhuizen in Nederland. Deze ziekenhuizen
leveren dan weer reservisten, die in dienst zijn van
het ziekenhuis, maar die graag ook hun steentje aan
defensie willen bijdragen. Zij worden door defensie
in zes weken opgeleid op de Koninklijke Militaire
Academie en kunnen daarna ook uitgezonden worden
naar missiegebieden. Dit jaar zijn of worden er
medische teams uitgezonden naar Irak, Afghanistan
en Somalië, deze laatste op schepen van de marine.
Het IDR heeft dan ook heel veel veteranen in zijn
gelederen.

specialisten: een chirurg, een radiodiagnostisch
laborant, operatieassistenten, anesthesiemedewerkers
en IC-verpleegkundigen, een enkeling echt nog
maar net terug van uitzending. Iedereen werd
voorzien van een rodekruis-armband, zodat de
groep goed herkenbaar was als medisch personeel.
Ook kreeg iedereen een (kunststof) witte anjer, die
op de linkerkraag gedragen moest worden. De witte
anjer was oorspronkelijk het symbool van verzet in
de 2e Wereldoorlog. Prins Bernhard had sinds zijn
studententijd al de gewoonte om zich met een witte
anjer te tooien. Op zijn verjaardag op 29 juni 1940
(toen ons land al bezet was) droegen veel Nederlanders
de anjer demonstratief. Vandaag de dag geldt de witte
anjer als teken van respect en waardering voor de
Nederlandse veteranen.
Tot het moment van verzamelen voor het defilé kon
iedereen rondkijken op het terrein, om te kijken
en luisteren naar artiesten die optraden, stands te
bezichtigen, voer- en vliegtuigen te bekijken en oude
maatjes en bekenden te begroeten. Ook voor kinderen
is er altijd heel veel te zien en te doen.
Om 12.00u was de indrukwekkende binnenkomst
van de Stichting Nederlandse Veteranen Motorrijders.
Hierin rijden 100-en veteranen mee, die van te voren
verzamelen op de Korporaal van Oudheusdenkazerne
in Hilversum. Deze intocht gaat gepaard met veel
herrie, grote stoere motoren en veel geroep en gezwaai
van herkenning.

Defilé

Witte anjer
Dit jaar liepen we weer mee in het defilé van ruim
4000 veteranen, met een groep van 14 (para-medisch)

Daarna was het tijd om op te stellen voor het
defilé. Voor de start was er de traditionele en
indrukwekkende fly-past van historische en moderne
vliegtuigen en helikopters die over het terrein en de
route vliegen. Het defilé loopt over een route van ca
drie kilometer rond de hofvijver in de binnenstad
van Den Haag. Langs de hele route staan mensen te

klappen en te juichen om hun waardering te tonen
voor de inzet van al deze veteranen. De eerste keer
dat je meeloopt is dit echt een kippenvelmoment. Ter
hoogte van de tribunes wordt de eregroet gebracht aan
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, die het defilé
afneemt.
Na afloop van het defilé is er de mogelijkheid om een
maaltijd te nuttigen: de traditionele “blauwe hap”,
dit is een Indische maaltijd. De gezelligheid op het
terrein duurt tot begin van de avond. Na afloop hoor je
iedereen zeggen: ‘volgend jaar weer!!’

ADVERTENTIE

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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