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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

ADVERTENTIE

UNIVERSITAIR MEDISCH
CENTRUM GRONINGEN
STANDAARDISEERT OP DE
TAT-5000 THERMOMETER
VAN EXERGEN MEDICAL

H

et UMC Groningen heeft besloten te standaardiseren op de
TAT-5000 thermometer van Exergen Medical. Daarom schaft
het UMC Groningen enkele honderden ‘temporal scanners’ aan
bij de Nederlandse distributeur, Van Vliet Medical Products in
Almere. Het UMC Groningen zal integraal overstappen op deze temporale
scanners, als vervanger van de al decennia lang in gebruik zijnde
oorthermometers.

OP DE OK VAN DE

AFRICA
MERCY

I

n gedachten loop ik van mijn cabin naar de operatieafdeling van het allereerste schip van Mercy Ships, de Anastasis. Boven de ingang is het bordje te zien:
‘Ambulatorio’. De grand lady (1953) ademt nog steeds de Italiaanse sfeer uit
met een sierlijke lijn, het vele hout in de cabins en de luxe eetzalen. In 1978
begon dit cruiseschip aan haar tweede leven als ziekenhuisschip voor Mercy Ships.
Vandaar de naam Anastasis, dat wederopstanding betekent.

Eerst waren er twee heel kleine OK’s, later drie, met oude apparatuur. Dr. Gary’s OK
had een verrijdbare operatielamp. Rond de wieltjes lagen natte doeken om hem
op zijn plek te houden op het deinende schip. Chirurgische instrumenten werden toen met de hand schoongemaakt, gedesinfecteerd en weer gesteriliseerd in
oude stoomautoclaven. De omkleedruimte voor personeel was niet meer dan een
voorraadkast met een houten blokje wat je om kon draaien, met de tekst ‘men’ en
‘women’. We deden staaroperaties, verhielpen schisis, verwijderden tumoren en
reconstrueerden gezichten. Dat doen we nog steeds, al is het palet uitgebreid met
meer specialismen.
Dr. Gary Parker is er ook nog: hij is al 31 jaar aan boord! Soms doet hij een hele
bijzondere operatie. Ik herinner me nog dat Bob, de Ghanese vertaler, naar de OK
werd geroepen om model te staan. Dr. Gary wilde een patiënt weer een echte Afrikaanse neus geven die deze door een traumatische verwonding was kwijtgeraakt.
Door de jaren heen kwamen de verbeteringen op het oude schip: OK-lampen
aan het plafond (uit Nederland!) en een desinfectiemachine voor de instrumenten. Toen ik voor het eerst op de OK van de Africa Mercy, het huidige schip van
Mercy Ships, kwam, was ik werkelijk ontroerd. Wát een ontwikkeling en vooruitgang. Grote OK’s met goede apparatuur en een moderne sterilisatieafdeling. Een
‘first world hospital’ voor de kust van Afrika.
Inmiddels werk ik niet alleen een paar weken per jaar op ons ziekenhuisschip als
operatieassistent. Ook werk ik op het Rotterdamse kantoor in het HR team voor de
Nederlandse vrijwilligers. Hier hebben eveneens de nodige veranderingen plaatsgevonden, met bijvoorbeeld informatieavonden voor mensen die geïnteresseerd zijn
om op het schip te werken. De verbeteringen bij Mercy Ships zijn een grote zegen.
In navolging van Jezus mogen we dit mooie werk doen.
In de afgelopen veertig jaar hebben we gewerkt met een aantal verbouwde schepen. Niet alleen de Anastasis en de Africa Mercy, maar ook de Island Mercy, Caribbean Mercy, de Good Samaritan en de Pacific Ruby. Van deze schepen is op dit
moment alleen de Africa Mercy in gebruik. Naar verwachting in 2020 komt ons
eerste, nieuw gebouwde schip in de vaart met een indeling naar eigen ontwerp en
precies wat we nodig hebben. Wie had veertig jaar geleden durven denken dat dit
mogelijk zou zijn?”
ERIC VIS
Operatieassistent en HR-medewerker Mercy Ships Holland

Nauwkeurig en niet-invasief
De TAT-5000 thermometer kent een groot aantal voordelen ten opzichte
van meer traditionele methoden om de lichaamstemperatuur van een
patiënt vast te stellen:
• een zeer nauwkeurige temperatuurmeting
• snel, veilig en comfortabel voor de patiënt
• snel en gemakkelijk door de gebruikers in te zetten
• lage kosten waardoor de terugverdientijd gemiddeld minder dan 1 jaar
bedraagt
• de TAT-5000 is duurzaam en kan worden gebruikt zonder wegwerpkapjes
op de sensor, zodat geen onnodig afval ontstaat en het UMCG ook geen
kosten meer behoeft te maken voor de aanschaf van wegwerpkapjes
• dankzij de industriële constructie kent de TAT-5000 een levenslange
garantie
• de behuizing is bestand tegen agressieve middelen voor reiniging en
desinfectie
• de TAT-5000 wordt ondersteund door meer dan 70 peer-to-peer getoetste
en gepubliceerde klinische studies
Onderzoek UMCG
Jan Bos, stafadviseur Medische hulpmiddelen bij het UMCG en coördinator
van dit project, zegt in een toelichting: “Uit vergelijkend wetenschappelijk
onderzoek blijkt dat de Exergen TAT-5000 een gelijke betrouwbare en
nauwkeurige methode biedt om de lichaamstemperatuur te meten.
Doordat de thermometer de kerntemperatuur weergeeft en door een
2-punts meting heel nauwkeurig is, geeft de thermometer een constante
realistische temperatuur aan. Bij een in opdracht van het UMCG
uitgevoerd afstudeeronderzoek door een student van de opleiding Human
Technologie van de Hanzehogeschool Groningen bleek met name het
gebruik van deze thermometer door de verpleegkundigen zeer goed te
bevallen ten opzichte van de oude situatie.”
“Zowel artsen als verpleegkundigen vinden de TAT-5000 thermometer
eenvoudig in gebruik. Zij hebben vertrouwen in deze thermometer”, vult
Theo Huigen, directeur van Van Vliet Medical Products, aan.
Duurzaam
“Voor patiënten is een niet-invasieve thermometer ideaal”, zegt Dr.
Marybeth Pompei, Senior Vice President & Chief Clinical Scientist,
Exergen Corporation. “De TAT-5000 is comfortabel voor de patiënt en zeer
nauwkeurig. Bovendien past het gebruik
van de TAT-5000 in het streven van
ziekenhuizen om te verduurzamen.
Doordat bij de TAT-5000
geen gebruik behoeft te
worden gemaakt van
wegwerpkapjes om
de meetsensor te
beschermen, ontstaat
ook geen onnodig afval.
Voor zowel het UMCG
als Exergen Medical
is dat een belangrijk
voordeel.”

‘IK BEN EEN

MONTER MENS’
tekst Marcelle Meesters | foto's Chris Lans
(dit interview eerder verscheen in de FLOOR,
de glossy voor verpleegkundigen)

A

ls we nu niets doen, dan dreigt in 2022
een tekort van 100.000 tot 125.000
medewerkers in de zorgsector, meldt het
ministerie van VWS. Wacht Nederland
met actie tot er geen verpleegkundigen
en verzorgenden meer zijn, vraagt NU’91,
beroepsorganisatie voor verpleegkundigen
en verzorgenden, zich af. Hoog tijd voor een
gesprek tussen Hugo de Jonge, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en Monique
Kempff, voorzitter van beroepsorganisatie NU’91.
Op een vrijdagmiddag ontmoeten zij elkaar op het
ministerie van VWS, speciaal voor een dubbelinterview
voor FLOOR. Het is niet de eerste keer dat zij elkaar
ontmoeten en het zal ook zeker niet de laatste keer
zijn. Ze praten samen over wat nodig is om heel veel
voor de verpleegkundigen en verzorgenden voor elkaar
te boksen. Allebei zijn ze vastberaden om het mooie
vak voor de toekomst te waarborgen. Daar hebben
ze elkaar, maar vooral ook de toekomstige én huidige
zorgprofessionals voor nodig. Ze hebben veel gemeen,
zo blijkt.
U bent beiden begonnen op de werkvloer, heeft
de handen uit de mouwen gestoken ofwel u stond
met de laarzen in de klei. U, minister De Jonge, als
onderwijzer op de basisschool en u, Monique Kempff,
als verpleegkundige. Wat hebben jullie meegenomen
van die ervaringen in jullie huidige dagelijks werk?
HUGO DE JONGE: ‘Ha, nou, de kwalijke kant
ervan is dat ik nog steeds af en toe een beetje
een schoolmeester ben. Dat merk ik soms in
Kamerdebatten. Ik heb daar weleens de neiging, die
ik dan niet kan onderdrukken, om het allemaal nog
eens één keer heel erg goed uit te leggen. Tja, en voor
je het weet zit iedereen een beetje ongeduldig op zijn
horloge te kijken, omdat zo’n uitleg weleens wat lang
kan duren’, lacht de minister. ‘Toen ik de pabo ging
doen in Rotterdam ben ik eigenlijk een beetje verliefd
geworden op de stad, maar ook op het onderwijs.
Ik gaf les op verschillende scholen, wat ze noemen
‘achterstandsscholen’, in Rotterdam-Zuid. Wat ik het
allermooiste vond van lesgeven, was dat je daar het

‘IK DENK, ALS WE AL
DIE DINGEN DOEN DIE
WE OP DIT MOMENT
IN DE STEIGERS AAN
HET ZETTEN ZIJN,
DAT HET VOORSPELDE
TEKORT VAN DIE
125.000 ER NIET KOMT’
HUGO DE JONGE

‘WAT IK VOORAL NODIG
HEB, ZIJN MENSEN UIT DE
ZORG ZELF. MENSEN DIE
ZELFBEWUST, MET EEN
RECHTE RUG, KUNNEN
VERTELLEN WAAROM ZIJ
VOOR DIT PRACHTIGE VAK
HEBBEN GEKOZEN’
HUGO DE JONGE

verschil kunt maken in het leven van de kinderen
die aan je worden toevertrouwd. Dat vond ik echt
schitterend om te mogen doen. Het besef dat als jij
het niet doet daar, als jij niet die kinderen bij de hand
neemt, als jij het niet bijbrengt, als jij geen oog hebt
voor hun veiligheid, als jij de signalen niet oppikt over
wat er niet goed gaat thuis, er weinig anderen zijn die
het doen, dus je doet het! En volgens mij is dat precies
waarom je voor het onderwijs kiest, maar ook waarom
je voor de zorg kiest. Betekenisvol willen zijn in het
leven van mensen en het verschil willen maken in het

leven van mensen, er toe willen doen. Dat is het mooie
van het werken in het onderwijs en volgens mij ook
van werken in de zorg.’
Klopt dat Monique, ben jij daarom de zorg in gegaan?
MONIQUE KEMPFF: ‘Jazeker. Toen ik zo’n 40 jaar
geleden begon in de zorg was dat precies om die reden.
Ik wilde het verschil maken. Ik ben ooit in de GGZ
begonnen als psychiatrisch verpleegkundige. En ik moet
zeggen dat 20 jaar werken in de psychia-trie een heel
goede leerschool is om opgewassen te zijn tegen het
leven, maar ook om je staande te kunnen houden in
de bestuurlijke heksenketel. Als verpleegkundige leer
je communiceren en afstand nemen. Je leert veel over
groepsdynamiek en interactie tussen mensen en je
wordt voor de duvel niet bang. En daar heb ik vandaag
de dag nog steeds heel veel aan. Ik herken zeker wel wat
u zegt over het verschil maken en mensen bij de hand
nemen. Ik merkte dat laatst nog in het verpleeghuis
waar wij samen waren. Er was daar een activiteit en ik
zat naast een dame. Ik vroeg haar of ik iets voor haar
kon doen en zij vroeg me of ik haar nagels wilde lakken.
Voordat je het weet heb je iemands hand in jouw hand
en dan gaat mijn zorghart weer open.’
HUGO DE JONGE: ‘Dat was in ’s-Gravesande, waar we
het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ lanceerden.
Ik zag u inderdaad de nagels van die mevrouw lakken.’
MONIQUE KEMPFF: ‘Wat u dan als schoolmeester
heeft dat heb ik dan als verpleegkundige. Ik heb dan de
neiging om maar meteen de dingen te doen die gedaan
moeten worden. Het was een enorm mooie middag.’
We zitten hier bij elkaar voor FLOOR. Het blad is
gemaakt ter ere van de Dag van de Verpleging. In 1964
werd deze dag voor het eerst in het leven geroepen,
onder andere omdat er een tekort was aan verplegend
personeel. Vandaag de dag ook weer zeer actueel. Wat
zijn nu oplossingsrichtingen om de tekorten op de
arbeidsmarkt in de zorg structureel terug te dringen?
HUGO DE JONGE: ‘De tekorten van toen kun je niet
helemaal vergelijken met de tekorten van vandaag. Wat
nu veel meer speelt dan destijds, is dat er gewoonweg
veel meer mensen en veel meer ouderen zijn. Er zijn
dus ook veel meer mensen in de zorg nodig. Maar dat is
niet de enige verklaring van de tekorten die we op ons
af zien komen. Jaarlijks verlaten zo’n 80.000 mensen
de zorg. Dat zegt iets over de mate waarin mensen zich
niet meer op hun plek voelen in de zorg. Bijvoorbeeld
doordat ze zich onvoldoende begeleid voelen of omdat
ze onvoldoende ontwikkelmogelijkheden hebben. Ik
denk dus dat we in goed werkgeverschap een hele hoop
te winnen hebben. Je ziet ook dat er grote verschillen
zijn in de sector. Het is gelukkig niet zo dat er in alle
sectoren veel mensen op dezelfde manier de zorg
verlaten. Er zijn wel degelijk werkgevers die beter weten
hoe ze mensen kunnen vasthouden. We kunnen heel
veel van elkaar leren.

Ik denk dat we voor de komende tijd veel meer
instroom nodig hebben. Dat betekent dat we moeten
zorgen dat we veel jonge mensen enthousiast weten
te maken voor het prachtige vak. Maar we moeten
ook zorgen dat we herintreders en zijinstromers
warm weten te maken voor het mooie werk in de
zorg. En we moeten onze mensen beter weten vast
te houden, de achterdeur moet eigenlijk dicht.
Daarnaast is het scholen van mensen en het bieden
van betere begeleiding van stagiaires op de werkvloer
heel belangrijk. Tot slot moeten we ook anders gaan
werken. Dus het moet ook een kwestie zijn van
minder regels, minder papier en van minder het
gevoel hebben dat je dingen doet waarvoor je niet
bent opgeleid.’
MONIQUE KEMPFF: ‘Ik kan me heel goed aansluiten
bij wat u zegt over meer mensen aantrekken voor
de zorg. Ik denk wel dat we er dan met elkaar voor
moeten zorgen dat het imago van de zorg verandert.
Dat we het juiste verhaal vertellen, waardoor jonge
mensen kiezen voor de zorg. Voor herintreders en
zijinstromers moeten we het ook makkelijker maken
om de zorg in te komen. Ik heb zelf ook afscheid
genomen van mijn big-registratie. Als ik deze weer
zou moeten halen, dan heb ik een lange weg te gaan
en dat is jammer. Daar kunnen we vast iets aan
doen. Tegelijkertijd vind ik ook dat we niet moeten
onderschatten dat heel veel mensen het vak verlaten
omdat het een ontzettend zwaar beroep is. Dat
realiseer ik me regelmatig als ik op werkbezoek ben.
Wij zien wat bewoners, ik lak wat nagels en heb leuke
en interessante gesprekken. Maar als je jaar in, jaar
uit maximaal ingezet wordt, dan moeten we ook
zorgen dat al die mensen het leuk blijven vinden. De
ziektebeelden worden complexer en dat stelt andere
eisen aan al die professionals op fysiek, maar zeker
ook op intellectueel niveau. Dat besef vind ik heel
belangrijk.’
In dit magazine staan enthousiaste verhalen van
trotse verpleegkundigen. Ze zijn trots op hun vak,
maar zij maken zich ook zorgen over de werkdruk,
zowel op de werkvloer als tijdens de studie. Zij
denken graag mee over oplossingen. Hoe lossen we de
werkdruk op?
HUGO DE JONGE: ‘Mag ik daar een paar dingen
over zeggen? Tijdens mijn werkbezoeken vraag ik
regelmatig aan mensen wat nu de reden is geweest
dat ze voor de verpleeghuiszorg hebben gekozen. Dan
hoor ik natuurlijk ook de verhalen over de werkdruk
en die is ook serieus. Tegelijkertijd denk ik dat we
moeten oppassen dat we niet in een vicieuze cirkel
belanden met elkaar. Dus als de werkdruk hoog is en
we gaan daardoor een beetje zuchtend door het leven
en daardoor zouden de mensen het vak verlaten en
iets anders gaan doen, dan heb je nog meer vacatures
en neemt de werkdruk nog meer toe… Wat wij
eigenlijk in deze kabinetsperiode proberen te doen,
is de spiraal omhoog weer vinden. Dat betekent om

in de kern is toch dat je iedere dag beter wil worden
dan je gisteren was. Omdat je gekozen hebt er te
willen zijn voor die patiënt of die cliënt die aan jou is
toevertrouwd. Ik zie dat daar een groter zelfbewustzijn
is in de sector dan ik een tijdje geleden voor mogelijk
had gehouden. Dat vind ik zelf misschien nog wel
het meest hoopgevend, omdat ik denk dat dat
uiteindelijk een hele belangrijke oplossing gaat zijn
voor de aantrekkelijkheid van het vak. Een sector die
zelfbewust is, die echt professioneel is in de zin van
‘iedere dag beter willen worden dan je gisteren was’.
Ja, in zo’n sector wil je graag werken, daar wil je bij
horen. En nogmaals: een minister krijgt in zijn eentje
maar bitter weinig voor elkaar. Dus ik kan én ik wil ook
niet anders dan daarin de samenwerking zoeken met
iedereen die een bijdrage kan leveren aan betere zorg,
een bijdrage kan leveren om voldoende mensen die
zorg te laten leveren. Ik vind het hartstikke mooi dat
NU’91 daar een actieve rol in speelt. We zijn elkaar al
meerdere keren tegengekomen. Bij alle plannen die we
hebben gemaakt, zijn jullie betrokken geweest in het
uitdenken daarvan en straks spelen jullie ook je rol in
het uitvoeren ervan en dat is hartstikke mooi.’
MONIQUE KEMPFF: ‘Ik kan alleen maar zeggen dat
ik dit heel fijn vind. Ik ben zelf een marathonloper,
ik geef niet op. Ik weet hoe zwaar het is. Maar als het
onderweg zwaar wordt, zet ik juist aan in plaats van
ermee stoppen. En zo doen we dat bij NU’91 ook voor
de verpleegkundigen, verzorgenden en de andere
professionals uit onze achterban.’
te beginnen dat er meer geld beschikbaar is voor de
zorg. Dat is belangrijk, want je kunt daarmee meer
mensen aannemen. Dat helpt bij het verlichten van
die werkdruk. Ik probeer er ook voor te zorgen dat
de contracten tussen zorgkantoren en instellingen
meerjarig zijn, zodat er meer vaste contracten gegeven
kunnen worden. Ook dat helpt geweldig. Dat kan ik
niet alleen hoor, vanuit dit prachtige departement.
Daar heb ik heel veel mensen bij nodig, óók NU’91.
Maar wat ik vooral nodig heb, zijn mensen uit de zorg
zelf. Mensen die zelfbewust, met een rechte rug, goed
hun verhalen over de zorg kunnen vertellen. Mensen
die kunnen vertellen waarom zij voor dit prachtige
vak hebben gekozen. Niet een roze gekleurd verhaal,
maar een realistisch verhaal. En realistisch is ook hoe
prachtig het werk is. Wat ik weleens verdrietig vind
voor mensen die in de zorg werken, is hoe de zorg de
afgelopen jaren in het nieuws is geweest. Dat is toch
vaker dan terecht wel erg tobberig geweest. Dat doet
geen recht aan al het moois wat er gebeurt in de zorg
en het is natuurlijk ook weinig aantrekkelijk. Ik denk
echt dat we met elkaar moeten zorgen om die spiraal
naar boven weer in te zetten.’
En hoe kunnen jullie elkaar daarbij helpen? Wat
hebben jullie van elkaar nodig om dat voor de
beroepsgroep voor elkaar te krijgen?
MONIQUE KEMPFF: ‘Ik ben al heel erg blij met de
initiatieven van de minister van VWS om dat ook
te verbinden met alle partijen die daarin of daarbij
betekenisvol kunnen zijn. Ik ben er ook wel kritisch
over. Wij spreken elke dag mensen uit de zorg en horen
de realistische verhalen. Dan gaat het over alle kanten
van het vak én over de arbeidsvoorwaardelijke kant
van het werken in de zorg. NU’91 heeft na ruim 25 jaar
nog steeds genoeg werk. Helaas, zou ik willen zeggen.
Het is nog altijd hard nodig dat wij opkomen voor de

verpleegkundigen en verzorgenden. Natuurlijk willen
wij ook dat er genoeg handen aan het bed zijn én
onder goede voorwaarden. Daarom denken en werken
we ook actief mee aan de verschillende initiatieven.
We blijven echter kritisch kijken of de effecten die de
initiatieven hebben de gewenste effecten zijn. Maar
we mogen echt trots zijn op onze gezondheidszorg en
dan morgen wij ook trots zijn op al die professionals
die wij hebben die dat werk dag in dag uit doen. Als
wij schouder aan schouder en hand in hand daarin
kunnen samenwerken om het imago van de zorg naar
een hoger plan te tillen en de tekorten weg te werken,
dan kunnen wij veel voor elkaar betekenen. De
praktijkverhalen nuanceren en uitrafelen naar beleid
en strategie. Daar hebben we iedereen bij nodig. Dat
zijn we met zijn allen verplicht aan de patiënten want
dat is de gemeenschappelijkheid, al die zieke mensen,
mensen die nog ziek worden, die moeten ook weten
dat zij in goede handen zijn bij de professionals van
nu.’

HUGO DE JONGE: ‘Zo is dat!’

Grote ambities. Hoe zien jullie de toekomst voor
verpleegkundigen? Hoe ziet het er over pakweg tien
jaar uit?
HUGO DE JONGE: ‘Ik ben een monter mens. Ik denk
dat, als we alles op alles zetten en al die dingen doen
die we op dit moment in de steigers aan het zetten
zijn, dat het voorspelde tekort van die 125.000 er niet
komt. Het streven moet natuurlijk nul zijn, of dat
helemaal gaat lukken, dat weet ik niet, maar ik vind
dat je nooit de handdoek al op voorhand in de ring
moet gooien. Ik zie dat op flink wat plekken er met
steeds rechtere rug het verhaal wordt verteld over het
eigen vak. Dat er met steeds meer overtuigingskracht
wordt verteld over hoe mooi dat vak is. Natuurlijk ook
hoe zwaar het is en hoe moeilijk, maar onder de streep
toch hoe mooi het is. De toenemende professionaliteit

DE GLOSSY VOOR
VERPLEEGKUNDIGEN
EN VERZORGENDEN

Download de recentste versie op www.floormagazine.nl

Maquet PowerLED II

Til efficiëntie naar een hoger niveau
De eersteklas Maquet PowerLED II OK-lamp zorgt voor een
heldere, schaduwvrije verlichting voor uw conventionele of
hybride operatiekamer. De hoogwaardige verlichting vermindert
de belasting van de ogen en verbetert weefselvisualisatie. Deze
lamp is de evolutie van de bewezen Maquet PowerLED-technologie,
waar al meer dan een decennium wereldwijd op wordt vertrouwd
in operatiekamers.

Meer weten? Scan de QR-code
en bekijk de video of ga naar
www.getinge.com
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DEADLINE INZENDING VRIJE VOORDRACHTEN EN/OF POSTERS: 1 JUNI 2018
Voor de instructies verwijzen wij naar de website: www.trauma.nl

TOPICS

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

EXTRA EVENTS

• ONTBIJTSESSIES
• WORKSHOPS
• LUNCH SYMPOSIA

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

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

MAJORSPONSOR: Mathys Orthopaedics

WERK AAN DE WINKEL
E
ind september vinden steevast de
beleidsdagen van de LVO plaats.
We komen dan met zoveel mogelijk
commissieleden bij elkaar en blikken
terug op het afgelopen jaar, bespreken de
problematiek van de werkvloer, ontwikkelingen
binnen onze opleiding, met in het bijzonder de
erkenning van ons beroep en proberen samen
tot een actielijst te komen van wat er moet
gebeuren in het komende jaar.
Tekorten
Natuurlijk stond dit onderwerp bovenaan de agenda.
Waarom zijn onze adviezen van onze brandbrief
in 2017 niet opgevolgd, en zijn er niet meer
operatieassistenten opgeleid? Het uitvalpercentage
van studenten is 40%.
Hoe komt dat? Hoe kunnen we de
personeelsproblematiek het beste onder de aandacht
van de betrokken partijen brengen?
Om deze onderwerpen te bespreken werd aan de hand
van stellingen in groepjes met elkaar gebrainstormd.

Door de tekorten worden er noodsprongen door de
ziekenhuizen gemaakt; grote premies om personeel
te behouden of aan te trekken, inzet van medisch
studenten of andere mensen zonder opleiding tot
operatieassistent voor camerawerkzaamheden. Zaken
waar de LVO niet achter staat! Er wordt zelfs gedacht
om de opleiding nog meer in te korten zodat er sneller
nieuwe assistenten op de werkvloer komen. Allemaal
tijdelijke oplossingen die de kwaliteit van de operatieve
zorg niet ten goede komen. Er is een structurele
verandering nodig om de tekorten op de werkvloer aan
te pakken!

Opleiding
De opleiding tot operatieassistent vormt een belangrijke
factor in dit grote probleem. Opleidingsinstituten zijn
afhankelijk van het aanbod vanuit de ziekenhuizen en
daar zit geen constante in. Het ene jaar worden er vier
leerlingen in een ziekenhuis opgeleid en het andere
maar een. Er zijn vier verschillende opleidingen tot
operatieassistent in Nederland. De technologische en
innovatieve ontwikkelingen vragen steeds meer van de
operatieassistent om bevoegd en bekwaam te worden
en te blijven. En de hoge werkdruk wordt gezien als één
van de redenen van de hoge uitval van studenten.
Hoe breng je het vak onder de aandacht van de jeugd?
En wat moet er gebeuren om erkenning voor ons
beroep te krijgen?
Actie
Met man en macht wordt er gewerkt om de
beroepsvereniging zo sterk te maken dat ze een stem
heeft aan de onderhandelingstafel bij de diverse
besprekingen waar de bovengenoemde problemen ter

sprake komen. Om te weten hoe de achterban denkt
over deze zaken, wil de LVO heel graag met haar leden
in gesprek komen. Dit doen we door zoveel mogelijk
aanwezig te zijn bij de diverse symposia in het land
en het organiseren van de Praktijkbegeleidersdag,
Kwaliteitsdag, Ambassadeursdag en de Studentendag.
We trachten zo een beeld te krijgen van wat de
operatieassistent nou eigenlijk wil. Als directe actie
heeft de LVO besloten om nogmaals een brandbrief
te sturen naar de leden van de Tweede Kamer en
woordvoerders van het gezondheidsbeleid. We brengen
hiermee de erkenning van ons beroep wederom onder
de aandacht.
En om de ernst van de situatie nog een beetje meer
onder de aandacht te brengen bij de politiek wordt er
ook een Manifest geschreven, zodat we dat aan kunnen
bieden aan de Tweede Kamer en de Minister van
Volksgezondheid uit naam van de operatieassistenten
van Nederland.
Samen Sterk
We hopen dat zoveel mogelijk operatieassistenten
dit manifest tekenen en verspreiden onder collega’s
zodat ook die een handtekening zetten! De weg
naar verbetering valt of staat met participatie van de
werkvloer! We hebben jullie steun en inzet nodig om
de noodzaak van dit probleem kenbaar te maken bij de
politiek.
Samen staan we sterk en kunnen we laten zien dat we de
zaken voor ons mooie beroep beter geregeld willen zien!

ACTIEPLAN TEKORTEN OK
EN ERKENNING BEROEP
OPERATIEASSISTENT
Beste LVO leden, beste
operatieassistenten,
anesthesiemedewerkers en
OK-professionals,
Zoals jullie wellicht merken gebeurt er op dit moment veel in OK-land, kijkend
naar de tekorten en werkdruk op de OK's. De Beroepsvereniging staat nog steeds
voor jullie klaar om hierin te ondersteunen. Eigenlijk is dit niets nieuws, het
is een cyclus die regelmatig terugkomt. De LVO heeft in het verleden hierin al
een grote rol gespeeld, d.m.v. gesprekken met Ministerie, Raden van Bestuur
en opleidingsinstituten. Dit hebben we vaak vermeld in ons eigen vakblad
Operationeel (voorheen OK-Operationeel), de nieuwsbrief en sociale media.
Hierbij was de erkenning van ons beroep een belangrijk aspect. Door de grote
tekorten komt de noodzaak hiervan steeds meer naar voren. De LVO was
al druk in gesprek met het Ministerie hierover. Ook in verband met de BMH
en het experimenteel artikel in de wet Big, 36a. Door de tekorten wordt de
noodzaak hiervan benadrukt. Er worden nu soms oplossingen gezocht, waarbij
medewerkers zonder opleiding tot operatieassistent worden ingezet. Dit komt de
kwaliteit van zorg niet ten goede.

OK-AGENDA
Symposium OK Transparant (AMC)
Datum: woensdag, 31 oktober, 2018 - 08
Symosium voor OK-assistenten / Verpleegkundigen
Locatie: AMC Amsterdam
Organisatie: Amsterdam UMC
De doelstelling van het symposium OK Transparant is:

• Begrip van het concept en de verschillen tussen een
‘medische datarecorder’ en ‘video opnames op OK’
• Duiding en duidelijkheid rondom de meerwaarde
van video-opnames in de zorg
• Duidelijkheid omtrent het juridisch kader en
voorwaarden voor het gebruik van medische
datarecorders in hoog-riscio omgevingen zoals de
operatiekamer en de spoedeisende hulp
• Inzicht in organisatorische voorwaarden voor goede
implementatie van videoregistratie in de zorg
• Meer kennis van software analyse modellen en
voorwaarden voor gebruik en inzet van software
algoritmen in automatische verwerking van
beelden
• Bekendheid met uitkomsten van
implementatieonderzoek naar goed gebruik
van medische datarecorders in team debriefing
(nabeschouwingen van operaties)
• Bekendheid met verschillende modellen van
veiligheids-initiatieven vanuit zowel (OK)
verpleegkundig oogpunt als dat van de arts

De Nederlandse OK krant is een uitgave van:

Actiepunten:
• Opstellen van een een petitie/manifest op Facebook, in de nieuwsbrief, in een
persbericht
• Ambassadeurs, leden en de ziekenhuizen benaderen
• De LVO zet een persbericht uit.
• We hopen zoveel mogelijk mensen te bereiken, die het manifest ondertekenen.
Deze zullen we tijdens het bezoek aan Den Haag overhandigen.
• Er is een Meldpunt opgezet op onze website, om voorbeelden vanuit de
werkomgeving te kunnen aandragen.

Jullie zullen snel meer van ons horen en
WE hopen op veel respons.
Samen staan we sterk!
Namens het LVO Bestuur
Nicole Dreessen,
Bestuurslid Beroepsbelang

• Begrip van verschillen en overeenkomsten tussen
luchtverkeersleiding / piloten en de operatiekamer
omgeving in incident en veiligheidsanalyse

Zie ook lvo.nl/agenda

COLOFON

De LVO heeft een actieplan bedacht:
Er wordt z.s.m. een brief opgesteld aan de Minister. Tevens zal er een bezoek aan
het Ministerie plaatsvinden. De kwaliteit en kwantiteit komen in gevaar. Dit zal
benadrukt moeten worden bij de Minister. We praten dan over:
a) de tekorten
b) de erkenning

Cursus Laparoscopie voor operatieassistenten
Datum: 5 + 6 november 2018
Basiskennis en basisvaardigheden bij laparoscopische
operaties
Locatie: Wenckebach Instituut, Skills Centre UMCG
Organisatie: Aesculap Academy
Web: lvo.nl/agenda/cursus-laparoscopie-vooroperatieassistenten-dag-1-0
Bijscholingsdag OK Basic
Datum: 6 november, 2018
Alles over chirurgische instrumenten, hechttechnieken en
materialen
Locatie: B. Braun Medical, Euterpehof 10, Oss
Organisatie: B. Braun Medical
Web: https://lvo.nl/agenda/bijscholingsdag-ok-basic-0

2e Congres UMCG Transplantatiecentrum
Datum: vrijdag, 9 november, 2018
Locatie: Wenckebach Instituut UMC Groningen
Organisatie: Wenckebach Instituut
Web: www.umcg.nl/NL/Onderwijs/cursussen/Paginas/2eCongres-UMCG-Transplantatiecentrum-79641.aspx
Traumadagen 2018
Datum: 22 en 23 november 2018
Locatie: RAI Amsterdam
Organisatie: NVT, NVOT en LVO
Web: www.trauma.nl

Interessante battles, gelegenheid voor vrije
voordrachten en (inter)nationaal gerenommeerde
keynote-sprekers. Topics: - Enkelfracturen, Revalidatie na Traumachirurgie, - Polytrauma, Kindertraumatologie, - Trauma Units.

De OK assistent speelt een belangrijke rol in
het correct en veilig gebruik van chirurgische
instrumenten en het inzetten van de juiste
hechttechnieken en materialen.

Symposium Hart in Actie
Datum: vrijdag 23 november 2018
Locatie: Auditorium Medisch Spectrum Twente Enschede
Organisatie: Thorax Centrum Twente
Web: https://www.mst.nl/p/Centra/thorax-centrum-twente/
symposium-hart-in-actie/

LVO Studiedag 2018: Wervelkolom
Datum: 8 november 2018
Locatie: Dordrecht
Organisatie: LVO i.s.m. Zimmer Biomet
Web: lvo.nl/agenda/lvo-studiedag-2018-wervelkolom

PB Dag: Falen maakt je sterker als je ervan leert
Datum: maandag, 26 november, 2018
Locatie: Van Straten Medical Nieuwegein
Organisatie: LVO
Web: lvo.nl/form/inschrijven-pb-dag-2018

VL MEDIA Advies
Schorpioen 77
9602 MJ Hoogezand
Telefoon: 06-11352165
Email: 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, Menno Goossen,
Barbara Koudijs, Ruud Tromp, Bestuur
LVO, Bestuur BRV, NU’91, Mercy Ships,
Zorgadviseurs.

Toe aan een nieuwe winteroutfit?
NL Healthcare Clinics biedt tweedelijns gezondheidszorg voor medische specialismen waar veel patiënten
mee te maken krijgen. Voor onze focusklinieken zijn wij op zoek naar leuke collega’s die toe zijn aan een
nieuwe winteroutfit. Ben jij er klaar voor? Reageer dan via de weblinks op één van onderstaande functies.

Anesthesie-assistent
18 uur per week, Delft
Kijk op www.orthopedium.nl/anesthesie-assistent

OK-assistent
27 uur per week, Breda
Kijk op www.medinova.com/ok-assistent

Anesthesie-assistent
18 - 36 uur per week, Ede
Kijk op www.nedspine.nl/anesthesie-assistent

OK-personeel
16 - 40 uur per week, diverse locaties
Kijk op www.oogziekenhuiszonnestraal.nl/okcollega

NL HEALTHCARE CLINICS
WIE ZIJN WIJ?
Het is een dynamisch bedrijf met veel ambitie en
ontwikkelingsmogelijkheden. Naast een moderne en
professionele infrastructuur, waarin kennis en ervaring
wordt opgedaan, bieden wij goede arbeidsvoorwaarden,
ontwikkelmogelijkheden en een fijne, collegiale
werksfeer. Interesse? Bekijk onze vacatures op:
Medinova.com/vacatures
Orthopedium.nl/vacatures
Nedspine.nl/vacatures

‘Ik word in staat gesteld te
werken zoals elke arts dat het
liefste doet; met veel aandacht
voor de patiënt, op hoog niveau
topkwaliteit leveren en met
zeer professionele collega’s.’
Oogarts Oogziekenhuis Zonnestraal

N

L Healthcare Clinics is één van de
grootste tweedelijnszorgaanbieders op
het gebied van Ogen, Huid en Bewegen.
Door een gefocuste aanpak per
specialisme bieden wij onze patiënten excellente
en efficiënte zorg, zonder lange wachtlijsten. Bij
NL Healthcare Clinics werken in totaal zo’n 600
collega’s.
Waarom werken bij NL Healthcare Clinics?
Onze focusklinieken blinken stuk voor stuk uit op
hun eigen specialistische vakgebied, als werkgever
hebben we juist veel gemeenschappelijk:
•
Kleine teams met betrokken collega’s en
prettige sfeer
•
Korte communicatielijnen
•
Kleinschalige klinieken
•
Veel patiëntcontact
•
Gespecialiseerde en hooggekwalificeerde zorg
•
Dagdiensten en geen weekenddiensten
•
Persoonlijke groei en ontwikkeling
•
Cao-Ziekenhuizen geldig

Oogziekenhuis Zonnestraal is met 45 oogartsen
en 9 locaties in Nederland uitgegroeid tot één
van de grootste gespecialiseerde aanbieders van
oogheelkundige zorg. Onze professionals leveren
deskundige oogheelkundige zorg met korte
communicatielijnen in een ontspannen sfeer.
Word je enthousiast van de mogelijkheden bij een
specialistisch ziekenhuis, zoals werken in een klein
team en flexibele werktijden? Ben je OK-assistent,
optometrist, oogarts of TOA? Bekijk dan onze vacatures
op Oogziekenhuiszonnestraal.nl/vacatures.

Wat doen we?
NL Healthcare Clinics bestaat uit een vijftal merken,
verdeeld over 3 platforms.
Ons bewegingsplatform wordt gevormd door Medinova,
NedSpine, Orthopedium met 5 orthopedische
focusklinieken in Arnhem, Breda, Delft, Ede en
Rotterdam. Onze medisch specialisten hebben zich
aanvullend gespecialiseerd op deelgebieden binnen
de orthopedie en wervelkolomchirurgie en kunnen
hierdoor een hoge kwaliteitstandaard bieden.
Gezamenlijk beschikken we over 34 medisch
specialisten in loondienst en 300 overige collega’s.

Dermicis, ons huidziekenhuis, heeft 4 hoofdlocaties
(Alkmaar, Haarlem, Doetinchem en Enschede) en 15
buitenlocaties. 60 collega’s, waarvan 18 specialisten
met specifieke expertise en ervaring op deelgebieden
zoals huidkanker, allergie of eczeem, zijn op de hoogte
van de laatste ontwikkelingen en maken gebruik van
de nieuwste behandelmethodes. Ben je dermatoloog of
doktersassistente en geïnteresseerd in een baan binnen
een klein team met prettige sfeer, korte lijnen en veel
afwisseling? Kijk dan snel op Dermicis.nl/vacatures.

Welke mogelijkheden zijn er bij onze klinieken?
Wij hebben altijd plek voor enthousiaste en deskundige
collega’s! Dus ben je doktersassistent, dermatoloog,
oogarts, optometrist, orthoptist, TOA, OK-assistent,
anesthesiemedewerker, orthopeed of ANIOS?
Check één van onze websites voor de contactgegevens
of stuur je CV en motivatiebrief naar
hr@nlhealthcareclinics.com.

‘De complexiteit van de
verschillende operaties in
combinatie met de fijne
werksfeer binnen het team
maakt dit een topbaan!’
OK-assistent Medinova

PETRA WIERSEMA WERKTE OP ZIEKENHUISSCHIP DE AFRICA MERCY:

‘NIET
AARZELEN,
GEWOON
DOEN!’
P

etra Wiersema, opgegroeid op een
boerderij in het Groningse Spijk, besloot
een tussenjaar te nemen voordat ze naar
de universiteit zou gaan. Haar doel: meer
van de wereld zien! Ze twijfelde tussen au-pair
worden in Australië of vrijwilligerswerk doen in
Afrika. Het werd vrijwilliger in de huishouding
en wasserette op het ziekenhuisschip de Africa
Mercy van Mercy Ships. Een bijzonder avontuur.
Waarom ging je aan de slag bij Mercy Ships?
‘Mijn moeder vertelde me over Mercy Ships. We
wisten er niet zoveel van, dus ik ging wat op internet
zoeken. Ik zag dat er voor mij alleen iets beschikbaar

was in de huishouding en de wasserette. Nu had ik
de eerste helft van mijn tussenjaar als hulp in de
huishouding in een verzorgingstehuis gewerkt en zei
dus: ‘Ik ga echt niet vrijwillig wc’s schoonmaken hoor!’
Als ik naar Afrika zou gaan, wilde ik dat om zo in contact
te komen met de bevolking, niet om toiletten te boenen.’

is: samen werken aan één doel: mensen helpen.
Een schip schoonmaken is geen droombaan, maar
indirect ben je zeker van belang. Daarbij zijn er genoeg
mogelijkheden om in contact te komen met patiënten.
Zodoende ben ik voor de zomer twee maanden lang
naar het schip geweest.’

‘Een tijdje later las ik het verhaal van een andere
vrijwilliger, Elise Boon, op de site van Mercy Ships
(www.mercyships.nl). Zij had ook in de huishouding
gewerkt heeft. Zij heeft mij echt overtuigd. In het
interview zei Elise: ‘Ieder mens is nodig’ en daar
heeft ze volkomen gelijk in. En ik denk dat wat Mercy
Ships betekent voor West-Afrika van groot belang

Wat hield je werk precies in?
‘Elke dag wasten we de kleding van het medisch
personeel, de patiënten, het beddengoed en vouwden
we alles weer netjes op. Daarnaast moesten we
zorgen dat de wasserette schoon bleef. Als hulp in
de huishouding was het hele schip mijn werkplek.
De wasserette runde ik samen met een dagwerker
uit Kameroen; het huishoudelijke team bestond uit
meerdere dagwerkers envier bemanningsleden. We
werkten in teams van twee; ieder had zijn eigen dek.’

Was je snel gewend aan boord?
‘Nee, eigenlijk niet. Ik vond het spreken van de
Engelse taal pittig. Normaal gesproken wil je ’s avonds
socializen met alle leuke mensen aan boord, maar aan
het eind van de dag was ik gewoon versleten van het
voortdurende spreken in het Engels. Ik had verwacht
dat mijn Engels sneller zou verbeteren. Ook miste ik in
het begin het kunnen doen van je eigen ding en het op
mezelf kunnen zijn.’
‘Achteraf gezien had ik te rooskleurige verwachtingen.
Op de video’s zag het er allemaal zo gaaf uit. De
gebeurtenissen aan boord overvielen me daardoor
behoorlijk, maar nu ik weer thuis ben, besef ik extra
hoe ontzettend mooi en bijzonder de twee maanden
aan boord waren. Om nooit te vergeten!’
‘Mijn tip voor als je aan boord gaat is daarom: geef
jezelf echt de tijd om te wennen. Ik vond dat het soms
leek alsof echt iedereen het op het schip volkomen
naar zijn zin heeft. Maar ik bleek niet de enige te zijn
die het soms even niet zag zitten. Gelukkig zijn er
genoeg lieve mensen aan boord waar ik naar toe kon
gaan. Die hebben me zeker geholpen.’

Wat heeft je het meest geraakt?
‘Via een Nederlandse verpleegkundige hoorde ik het
verhaal van een meisje van 17. Ze had een tumor bij
haar kaak. In het dorp waar ze vandaan kwam, was
het erg onrustig. Mensen werden vermoord en huizen
verwoest. Ook haar moeder, broertjes en zusjes zijn
hierbij omgekomen. Haar vader bleef in de omgeving,
op zoek naar een andere woonplaats. Het meisje moest
dus in haar eentje naar het schip. Het verdrietige
was dat ze een infectie opliep, waardoor ze niet meer
geopereerd kon worden. Ook kreeg ze te horen dat ze
in haar leven alleen nog maar vloeibaar voedsel zou
kunnen verdragen. Bovendien vernam ze op dezelfde
dag dat haar vader was vermist. Zo ontzettend
afschuwelijk, dit gun je niemand…’

Ben je nog in contact gekomen met de lokale
bevolking?
‘Ja zeker, zo ben ik een paar keer bij de patiënten op de
ziekenzalen geweest. De meeste keren ging ik kleuren
met de patiënten. Voor hen is dat heel rustgevend.
Verder ben ik bij een bruiloft geweest in Douala
(Kameroen). Zo bijzonder! Iedereen was in dezelfde,
vrolijke stof gekleed en er werd veel gedanst.’
‘Kameroen is voor West-Afrikaanse begrippen nog niet
eens per se ontzettend arm, maar ik kon gerust zeggen
dat ik het arm vond. Doordat veel mensen modern
gekleed zijn en met een telefoon op zak lopen, lijkt
het niet alsof ze het slecht hebben. Maar toen ik bij
een vrouw op bezoek ging, viel dit beeld in duigen.
Ze woont in een klein hutje waar ze met relatief veel
mensen leeft.’
‘Eén van de dagwerkers uit Kameroen maakte weleens
gebruik van de wasmachines aan boord voor een
privéwasje. Ik ergerde me eraan en dacht: ‘Doe dat
lekker thuis!’ Maar nadat ik zag hoe zij met de hand
alles in een kleine bak waste, was al de was van mijn
collega’s welkom!’

Haalde je wel voldoening uit het schoonmaken?
‘Jazeker, anders zou het schip binnen een dag één grote
bende zijn en mensen ziek worden. Je leeft tenslotte
met vierhonderd vrijwilligers bij elkaar. Bacteriën
hebben zich in een mum van tijd verspreid. Wanneer
mensen ziek worden, kunnen er ook geen operaties
plaatsvinden en dus mensen geholpen worden. Ik
merkte daarom aan boord zeker de waardering voor de
huishouding. Heel anders dan in het verzorgingstehuis

waar ik eerder dit jaar werkte. Er is gewoon geen
statusverschil. Dr. Gary Parker, chirurg, kwam
bijvoorbeeld gewoon even de wasserette binnenlopen
om te vragen hoe het gaat. Heel leuk! Veel mensen
zeiden wanneer ik aan het dweilen was: ‘Thanks for
your work!’, heel lief.’

Hoe vond je het om te wonen en te werken met
mensen uit zoveel verschillende culturen?
‘Ik vond het uniek. Eerst viel het me op dat bijvoorbeeld
sommige mensen van de dagwerkers zo traag liepen.
Maar dit is heel gewoon voor hen. Ze staan anders in
het leven en hebben gewoon alle tijd van de wereld.
Bijzonder om te zien hoe we allemaal van elkaar
verschillen.’

dorp. Je kent elkaar dan wel niet allemaal persoonlijk,
maar wel van gezicht. De leefgemeenschap aan boord is
wel een soort christelijke bubbel, wat thuis niet het geval
is. Maar al met al een levensveranderende gebeurtenis
voor me die ik nooit zal vergeten. Daarbij dien je God en
indirect al de patiënten die geholpen worden.’

Wat deed je zoal in je vrije tijd?
‘Na het werk ging ik vaak hardlopen met een collega
uit Amerika. ’s Avonds gingen we regelmatig de stad in,
uiteten of een drankje doen. Een aantal zondagen heb
ik de kerken van een paar dagwerkers mogen bezoeken,
waarna we naar hun huis gingen. Dat was echt heel
bijzonder!’

Wil je nog een keertje terug?
‘Aan boord wonen vierhonderd mensen, maar in mijn
beleving waren het er veel minder. Na twee maanden
herkende ik de meeste mensen aan boord wel. Behalve
dat ik soms graag even een eigen plekje wilde, had ik er
verder geen last van. Het voelde eigenlijk aan als een

‘Ik denk het wel. In ieder geval wil ik eerst mijn Engels
verbeteren en mijn studie Rechten doen. Misschien kan
ik daarmee een andere functie aan boord vervullen.
Wat ik tegen anderen zou zeggen die nog twijfelen om
aan boord te gaan? Niet aarzelen, gewoon doen!’

Hallo,
ik ben…

Naam?
Menno Goosen.
Leeftijd?
43.
Waar werkzaam?
Ik ben werkzaam als freelance bladenmaker, hoofdredacteur en
journalist. Voor de LVO (Landelijke Vereniging Operatieassistenten)
maak ik Operationeel (voorheen OK Operationeel). In het verleden heb
ik bladen gemaakt als Verpleegkunde, Tijdschrift voor Verzorgenden, OK
Management en SW-Journaal.
Woonachtig;
Amsterdam.
Verliefd verloofd getrouwd?
Al elf jaar samen met Rob.
Kinderen?
Ik heb zelf geen kinderen, maar gelukkig heb ik hele lieve neefjes en
nichtjes waar ik altijd heel veel lol mee heb.
Hobby’s?
Lezen, reizen, Netflixen, koken en gezellig afspreken met vrienden.
Opleiding(en)?
HBO Tekstschrijven; een brede schrijfstudie met als afstudeerrichtingen
tijdschriftjournalistiek, scenario schrijven, proza, poëzie en copywriting.

Favoriet vakantieland?
Spanje en Griekenland. En dan bij voorkeur een kustplaats die niet al te
toeristisch is.
Favoriete maaltijd?
Sushi en Mexicaans vind ik altijd erg lekker.
Favoriet drankje?
IJsthee met citroen en munt op een zonovergoten terras.
Favoriete film?
Loving Vincent. De geheel geschilderde film over het leven van Vincent van
Gogh. Echt een meesterwerk.
Favoriet TV programma?
Documentaires en actualiteitenprogramma’s.
Hoe zie je je toekomst?
In ieder geval wil ik dingen doen die ik leuk vind. Ik heb geen vastomlijnde
plannen, ik leef meer met de dag, maar ik zou nog graag eens een roman of
een scenario voor een film schrijven. Dat heb ik tijdens mijn studie geleerd,
maar ik heb er in de praktijk nog nooit iets mee gedaan omdat ik in de
journalistiek terechtgekomen ben.
Hoe vind je deze rubriek?
Leuk om de antwoorden van anderen te lezen, maar best lastig om de
vragen voor jezelf in te vullen. ;-)

CORRIGERENDE INGREEP
VOOR OVERTOLLIGE HUID NA

EXTREEM GEWICHTSVERLIES
MEESTAL NIET VERGOED

S

teeds meer Nederlanders die flink zijn
afgevallen, worstelen met overtollige
huid. Op vrijdag 16 november staat de
Dag van de Plastische Chirurgie daarom
volledig in het teken van een specifieke plastisch
chirurgische behandeling: postbariatrie. Bij
deze chirurgische ingreep wordt overtollige
huid verwijderd na extreem gewichtsverlies.
Volgens recente cijfers van het CBS lijden ruim
honderdduizend Nederlanders aan morbide
obesitas. Jaarlijks ondergaan rond de 12.000
patiënten een operatie voor morbide obesitas,
maar een aanvullende corrigerende ingreep
om het huidoverschot tegen te gaan, blijft vaak
achterwege. Vanwege strenge voorwaarden krijgt
slechts 15 tot 20 procent van de patiënten deze
behandeling vergoed.

bezoekers een kijkje achter de schermen te geven bij
hun dagelijks werk en patiënten bij te praten over de
laatste ontwikkelingen en behandelingen binnen het
vakgebied.

Thema ‘Lekker in je vel’

Marc Mureau, voorzitter van de NVPC: “Met deze dag
willen we aandacht vragen voor de moeilijke situatie
van mensen met overtollige huid na gewichtsverlies.
Zij hebben vaak last van fysieke maar ook mentale en
psychosociale ongemakken. Daarnaast is het belangrijk
dat mensen weten wat een plastisch chirurg voor ze
kan betekenen als het gaat om hun lichaam en hun
kwaliteit van leven.” De Dag van de Plastische Chirurgie
wordt georganiseerd door de Nederlandse Vereniging
voor Plastische Chirurgie (NVPC) in samenwerking met
ziekenhuizen en obesitasklinieken.

De NVPC heeft dit jaar gekozen voor een specifieke
plastisch chirurgische behandeling, vanwege het
groeiende obesitasprobleem in Nederland. Ongeveer
14 procent van de bevolking boven de 20 jaar kampt
met obesitas, wat ruim 2,5 keer meer is dan begin
jaren tachtig. Van de Nederlanders boven de 20
jaar heeft één op de honderd mensen morbide
obesitas - de zwaarste vorm van overgewicht. Een
gevolg hiervan is dat er inmiddels jaarlijks rond de
12.000 patiënten een operatie voor morbide obesitas
ondergaan. De frequentie van deze ingrepen zoals
maagverkleiningen is in 10 jaar tijd verdrievoudigd
en velen ondervinden na de ingreep blijvend last van
de achtergebleven, overtollige huid. Hierdoor neemt
de vraag naar postbariatrische chirurgie toe. Na
succesvol gewichtsverlies wenst 80 procent van de
patiënten een aanvullende corrigerende ingreep. Echter,
vanwege ingrijpende voorwaarden wordt de ingreep
vaak niet vergoed, waardoor slechts 15 tot 20 procent
van de patiënten deze behandeling krijgt. Patiënten
met overtollige huid hebben vaak last van fysieke
ongemakken zoals uitslag maar ook psychosociale en
seksuele problemen.

Op vrijdag 16 november staan plastisch chirurgen
in diverse ziekenhuizen en klinieken klaar om
patiënten te informeren over alle ‘ins’ en ‘outs’ van de
postbariatrische chirurgie. De Dag van de Plastische
Chirurgie is een terugkerend initiatief van de NVPC om

Volgens NVPC-voorzitter Marc Mureau kunnen deze
problemen ernstige gevolgen hebben. Hij pleit daarom
voor verandering: “Uit wetenschappelijke studies blijkt
dat deze mentale problemen het afvallen kunnen
belemmeren of zelfs bijdragen aan opnieuw een

toename van gewicht, waardoor mensen weer in hun
oude patroon vervallen. Daarnaast blijkt uit diezelfde
studies dat de kwaliteit van leven na postbariatrische
correcties duidelijk toeneemt. Deze uitkomsten
onderstrepen het nut en de noodzaak van deze
ingrepen en zijn reden om ruimhartiger te vergoeden.”

Interactief programma
Deelnemende ziekenhuizen en klinieken bieden
tijdens de dag van de Plastische Chirurgie een
gevarieerd en interessant programma aan, dat ze
zelf per locatie samenstellen. Deze programma’s
bestaan uit activiteiten zoals live-operaties, mini‘speeddates’, waarin bezoekers op laagdrempelige wijze
een vraag kunnen stellen aan de plastisch chirurg,
workshops (bijv. hoe kleed je je af met overtollig huid?),
rondleidingen en lezingen. Er wordt zo aandacht
gevraagd voor de situatie omtrent de vergoedingen
en daarnaast kunnen mensen kennis maken met alle
facetten van de postbariatrische chirurgie.
Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om langs
te komen op een van de locaties. Meer informatie
over o.a. de deelnemende ziekenhuizen/klinieken is
te vinden op: www.nvpc.nl/Dag_van_de_Plastische_
Chirurgie/

NVZ LANCEERT ZIEKENHUISCHECK.NL

D

e Nederlandse ziekenhuizen
lanceren de nieuwe website
Ziekenhuischeck.nl. Met
dit gezamenlijke initiatief
geven alle ziekenhuizen in Nederland
inzicht in hun kwaliteitsgegevens,
en bieden zo waardevolle keuzeinformatie voor een groot aantal
behandelingen. Ziekenhuizen kunnen
per behandeling met elkaar worden
vergeleken, ook geeft de website
informatie over de samenwerking
tussen ziekenhuizen.
NVZ-voorzitter Yvonne van Rooy: "Met
Ziekenhuischeck zetten ziekenhuizen
een volgende stap in het beschikbaar
maken van keuze-informatie. Door
kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen
op één site te kunnen bekijken en
vergelijken, weten patiënten nog beter
waar ze aan toe zijn."
De zorg in Nederlandse ziekenhuizen
is goed, maar niet alle ziekenhuizen
zijn gelijk. Op Ziekenhuischeck kan
een patiënt eenvoudig ziekenhuizen
naast elkaar zetten om een beeld te
krijgen van de geleverde zorg. Ieder

ziekenhuis kan een toelichting geven op
Ziekenhuischeck, om patiënten inzicht
te geven in de achtergrond van de cijfers.
Waarom is een uitkomst hoger of juist
lager?
Veelvoorkomende behandelingen, zoals
een staaroperatie, worden in de meeste
ziekenhuizen uitgevoerd. Voor andere
operaties verwijst het eigen ziekenhuis
soms door naar een ziekenhuis dat
hierin is gespecialiseerd. Ziekenhuizen
maken ook deze informatie inzichtelijk:
voor welke operaties en behandelingen
kan de patiënt terecht, en voor welke
operaties en behandelingen bestaat een
samenwerkingsverband.
De cijfers op Ziekenhuischeck zijn
afkomstig van kwaliteitsindicatoren
die ziekenhuizen wettelijk verplicht
moeten aanleveren aan de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd en
Zorginstituut Nederland. Deze cijfers
worden ook door artsen en ziekenhuizen
zelf gebruikt om de kwaliteit van
zorg te verbeteren. De algemene
tevredenheidscijfers zijn afkomstig uit
landelijk onderzoek.

ADVERTENTIE

114 jaar ervaring
44 landen
1 passie
Bij Getinge vinden we dat het redden van levens, de beste
baan ter wereld is. Op de meest kwestbare momenten van
mensen, staan wij bij elke stap aan uw zijde. Together as one.
Als uw full-servicepartner ondersteunen wij u bij het gehele
klinische traject,met apparatuur voor OK’s, IC’s, CSA’s en nog
veel meer.

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

MMC BOUWT AAN DE

TOEKOMST

M

et een forse renovatie maakt Máxima Medisch Centrum zijn
locaties klaar voor de toekomst. De huidige én toekomstige
wensen van de patiënt zijn het uitgangspunt bij alle
aanpassingen aan de gebouwen. De patiënt moet zich er
comfortabel voelen en de beste en meest veilige zorg krijgen die er is.
Locatie Eindhoven is gerevitaliseerd en verbouwd. Op dit moment wordt
hard gewerkt op locatie Veldhoven aan de poliklinieken en een compleet
nieuw operatiecomplex en centrum dagbehandeling. Het gebouw wordt
aangepast aan de nieuwste eisen op het gebied van veiligheid en hygiëne
met veel aandacht voor een gastvrij verblijf van de patiënt, en een
prachtige werkplek voor alle professionals.
In het voorjaar van 2017 is de bouw gestart van een compleet nieuw
operatiecomplex en centrum voor dagbehandeling voor volwassenen en
kinderen op locatie Veldhoven. Er komen acht nieuwe hypermoderne
operatiekamers met de nieuwste medische apparatuur. Alle
operatiekamers beschikken over daglicht. Verder omvat het complex een
grote verkoeverkamer met veel aandacht voor privacy van patiënten. In
het nieuwe centrum voor dagbehandeling voor volwassenen en kinderen
komt er speciaal voor kinderen veel aandacht voor spel en afleiding.
In de volgende editie van de Nederlandse OK-Krant besteden we uitgebreid
aandacht aan de feestelijke opening.

PATIËNTEN
KORTER OP DE
OPERATIETAFEL
DANKZIJ NIEUWE
TECHNIEK

H

et Medisch Spectrum Twente (MST) heeft als eerste ziekenhuis in het
oosten van het land een medisch 3D print laboratorium. De afdeling
kaakchirurgie van MST was al gewend om met de 3D print techniek
transplantaties van bot naar kaak tot op de millimeter nauwkeurig voor
te bereiden. Vanaf nu zijn er in dit ziekenhuis nog veel meer toepassingen mogelijk
waarvoor deze techniek ingezet kan worden.

Voordelen voor patiënten
Onder regie van de afdeling Medische Technologie zullen hier wekelijks meerdere
3D prints gemaakt worden voor specialisten van het Traumacentrum, orthopedie,
hoofd-hals team, KNO, plastische chirurgie, kindergeneeskunde en Mond-, Kaaken Aangezichtschirurgie. Met deze 3D prints kunnen specialisten hun operaties al
buiten de operatiekamer op maat voorbereiden. Dit leidt tot een aanzienlijk kortere
operatietijd en een minder lange narcose. Uiteindelijk heeft dit veel voordelen voor
de patiënt en voor de ontwikkeling van de gezondheidszorg in het algemeen – denk
alleen al aan de enorme kostenbesparing.

Samenwerking met Saxion
Door de samenwerking te zoeken met hogeschool Saxion en de industrie die kennis
hebben van de 3D techniek is het realiseren van dit 3D print lab in een stroomversnelling gekomen. In een paar maanden tijd is dit laboratorium gerealiseerd. Saxion blijft ook betrokken bij het Medisch 3D Print Lab, waardoor MST deel uitmaakt
van de leeromgeving en de innovatiekracht van de hele regio gestimuleerd wordt.
In Nederland zijn het vooral de academische ziekenhuizen die van deze techniek
gebruik maken. MST neemt als topklinisch ziekenhuis in Twente nu het voortouw
om deze ontwikkeling in Oost-Nederland breed in te zetten.

UMCG NEEMT
OPERATIEROBOT
IN GEBRUIK

I

n het UMCG zijn onlangs de eerste patiënten geopereerd met ondersteuning van een operatierobot. Het ging onder meer een complexe operatie
waarbij de staart van de alvleesklier en de milt van een patiënt werden
verwijderd vanwege een tumor. Het UMCG gaat de robot geleidelijk en
gericht verder inzetten bij complexe (kanker)operaties.

De staart van de alvleesklier wordt normaal gesproken weggehaald met een
open buikoperatie of een kijkbuisoperatie. De patiënt wordt via kleine sneetjes in de buik en via een kijkbuis met camera geopereerd. In dit geval werd
de patiënt geopereerd via een kijkbuisoperatie, ondersteund door robotgestuurde chirurgie. Hierbij staat de chirurg niet aan de operatietafel, maar zit
hij op enige afstand achter een consoletafel. Hiermee bedient de chirurg de
robotarmen met de instrumenten. Op een beeldscherm is het operatiegebied
driedimensionaal te zien, tot tien keer uitvergroot en met meer diepte.De
operatie is succesvol verlopen en de patiënt maakt het goed.
Door de combinatie van driedimensionaal zicht en het gebruik van kleine,
trillingsvrije en zeer beweeglijke robotinstrumenten kan de chirurg beter
manoeuvreren. Hierdoor kunnen belangrijke structuren zoals zenuwen en
bloedvaten goed gespaard worden. Ook lijkt de kans kleiner dat tijdens de
kijkbuisoperatie - vanwege een complicatie, of technische beperkingen alsnog moet worden omgeschakeld naar een open buikoperatie. Met een
kijkbuisoperatie verliest de patiënt doorgaans minder bloed. Ook herstelt
deze in het algemeen sneller. Voor de chirurg is opereren met robotchirurgie
meer ontspannen en ergonomisch beter.
In de afgelopen jaren heeft robotchirurgie zijn intrede gedaan in veel operatiekamers. Het UMCG gaat de robot geleidelijk en gericht gebruiken bij
complexe (kanker)operaties aan onder andere lever, alvleesklier, nieren,
slokdarm, blaas en endeldarm. Het is ook de bedoeling dat het UMCG in de
toekomst de robot inzet voor het verwijderen van een deel van de lever bij
gezonde donoren, zodat dit deel kan worden gebruikt voor levertransplantatie bij kinderen met een ernstige leverziekte.

ADVERTENTIES
ADVERTENTIE

Flow-i & Flow-c

Onze anesthesiemachines
Onze Flow anesthesiemachines brengen
geavanceerde ventilatieprestaties en
veilige anesthesietoediening samen in één
gebruiksvriendelijke unit. Combineer de toestellen
met de ProAQT technologie om hemodynamische
veranderingen direct te detecteren.
Kies voor de vertrouwde Flow-i of onze nieuwste
aanwinst, de Flow-c. Ontdek de voordelen van de
machines op onze website.

Meer weten? Scan de QR-code
of ga naar www.getinge.com

EORNA
EUROPEAN OPERATING ROOM
NURSES ASSOCIATION

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

MELDPUNT LVO:

TEKORTEN

OPERATIEASSISTENTEN
O
p steeds meer plekken in Nederlandse
ziekenhuizen wordt het voelbaar
dat er tekorten (zijn) ontstaan
aan operatieassistenten. Als gevolg
hiervan is de werkdruk ernstig verhoogd
en staan de kwaliteit en veiligheid van de
medewerkers op de operatiekamers onder druk.
De Landelijke Vereniging van Operatieassistenten
(LVO) maakt zich zorgen over het tekort aan
operatieassistenten en de kwaliteit en veiligheid
op de operatiekamers.
Vacatures zijn moeilijk in te vullen met als gevolg dat
er sprake is van een ernstig hoge werkdruk en worden
operaties uitgesteld of niet uitgevoerd. Door een hoge
werkdruk zijn instellingen en medewerkers minder

goed in staat om studenten goed te begeleiden en wordt
er geconstateerd dat uitval van studenten toeneemt.
Dit versterkt opnieuw het feit dat er een tekort aan
adequaat geschoolde operatieassistenten blijft bestaan
en dat het aantal steeds verder oploopt.

Soms horen we via leden of de media dat er oplossingen
bedacht worden, die de nodige vraagtekens oproepen.
Maar om concreet als beroepsvereniging te reageren,
willen we inventariseren wat er op de OK’s gebeurt.
• Wordt er onbekwaam of onvoldoende getraind
personeel ingezet?
• Is de werkdruk te hoog?
• Krijgen studenten niet de juiste mogelijkheden om
hun opleiding op een goede manier te volgen door de
tekorten?

Dit zijn een paar voorbeelden, maar misschien zijn er
nog meer te noemen.
Het gaat ons niet om iemand aan de schandpaal
te zetten, maar we willen graag inventariseren
wat er allemaal speelt. Dan pas kunnen we als
beroepsvereniging een constructieve rol spelen om
de kwaliteit van zorg voor de operatieassistenten te
waarborgen. En dan samen met alle betrokkenen tot
een goede en duurzame oplossing kunnen komen.
Je kunt alles melden bij ons Meldpunt. Dit kan
zelfs anoniem.
https://lvo.nl/form/meldpunt-lvo-tekortenoperatieassistenten

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

MERCY SHIPS EN WHO

Afrikaanse regio inhoudt - handen ineen slaan met
nieuwe partners, samenwerken aan verbeterde, eerlijke
toegang tot gezondheidszorgdiensten - om levens
van mensen te veranderen, hoop en genezing op het
Afrikaanse continent te brengen.’ Linz: ‘De oplossing
voor dit ontmoedigende en complexe probleem (om
chirurgische zorg veilig en betaalbaar te maken)
vereist hard werken en samenwerking van alle
belanghebbenden. We zijn hoopvol dat onze formele
samenwerking met de WHO een van die pijlers zal zijn
bij het versterken van de toegang tot chirurgische zorg
in heel Afrika.’

Tientallen jaren ervaring
Ruim 5 miljard mensen wereldwijd hebben geen
toegang tot veilige, betaalbare chirurgische zorg.
Jaarlijks sterven 17 miljoen mensen omdat ze geen
operatie kunnen krijgen. Dat is meer dan het aantal
sterfgevallen door aids, malaria en tuberculose bij
elkaar. Mercy Ships gaat al 40 jaar de strijd aan
met deze nood. We zijn met onze schepen, zoals de
Anastasis, de Caribbean Mercy en de Africa Mercy,
in 73 landen geweest, waaronder Congo, Togo,
Kameroen, Benin en Madagaskar. Momenteel is ons
ziekenhuisschip dat operationeel is, de Africa Mercy,
voor een werkperiode in Guinee. Ruim 450 vrijwilligers
aan boord verlenen gratis medische zorg aan patiënten
die lijden aan verschillende aandoeningen, zoals
tumoren, brandwonden, fistels en misvormde benen.

40 jaar impact

D

e Wereldgezondheidsorganisatie
(WHO) in de Afrikaanse regio
en Mercy Ships hebben een
samenwerkingsovereenkomst getekend.
Het doel is om de toegang tot chirurgische zorg
te vergroten. Ook willen zij de capaciteit van
gezondheidswerkers in deze regio versterken.

Hoop en genezing

De inspanningen om de chirurgie en
anesthesiediensten in Afrika te verbeteren,
komen in een stroomversnelling na deze
ondertekening. De overeenkomst omvat een reeks

De overeenkomst werd ondertekend in Dakar (Senegal)
door Matshidiso Moeti, WHO regionaal directeur voor
Afrika, en Peter Linz, internationaal hoofd Medische
Zaken bij Mercy Ships. Moeti: ‘Deze overeenkomst
belichaamt wat de Transformation Agenda in de

activiteiten, waaronder technische bijstand voor
de integratie van chirurgische, obstetrische en
anesthesiediensten, alsmede het ontwikkelen van
gezondheidsinfrastructuur in lokale ziekenhuizen
en klinieken.

In de afgelopen 40 jaar heeft Mercy Ships impact gehad
op de levens van 16,3 miljoen mensen. We hebben
95.000 operaties en 445.000 tandartsbehandelingen
uitgevoerd; ruim 48.000 medische professionals
in deze landen hebben een training ontvangen
en 239.000 mensen hebben voorlichting gekregen
in basisgezondheidszorg. Daarnaast zijn 1.100
infrastructurele en agrarische projecten opgezet. Bij
onze operaties gaat het niet slechts om genezing. De
operaties zijn levens veranderend. Volwassenen en
kinderen kunnen dankzij een operatie weer naar school
of werk en krijgen weer een volwaardige plaats in
familie en samenleving. Ze hebben weer hoop!

DE NIEUWE BEROEPSPROFIELEN
VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN
VERZORGENDEN IG KOMEN ERAAN!
INTERVIEW MET DIEKE FELIKSDAL, BELEIDSMEDEWERKER BIJ NU’91
Tekst: Barbara Koudijs-Kok
Fotografie: Isaac Jansen
Wat doe je precies bij NU’91 en wat is jouw aandeel
in het uitrollen van de nieuwe beroepsprofielen?
NU’91 is een beroepsorganisatie voor verpleegkundigen,
verzorgenden en aanverwante beroepen en behartigt
de beroepsvoorwaardelijke belangen en bevordert de
positie van haar leden. Dit doen we door middel van
cao-onderhandelingen, juridische ondersteuning en
belangenbehartiging. Als beleidsmedewerker bij NU’91
houd ik landelijke ontwikkelingen bij, zorg ik dat ik aan
tafel zit bij het ontwikkelen van dit beleid en informeer ik de leden van NU’91 over deze ontwikkelingen.
Beroepsinhoud verbind ik altijd met beroepsvoorwaarden; immers zonder kwaliteit van arbeid, geen kwaliteit
van zorg. Zodoende ben ik ook betrokken bij de nieuwe
beroepsprofielen. Al vanaf 2012 heeft de voorzitter van
NU’91 - Monique Kempff - zitting in de regiegroep en ik
participeer in verschillende werkgroepen. Hierbij oefen
ik invloed uit op landelijke ontwikkelingen, beleid en
projecten. Vervolgens vertaal ik dit naar onze leden
en de gehele beroepspraktijk. De infographic ‘nieuwe
beroepsprofielen’ is zo’n voorbeeld van het vertalen van
ontwikkelingen. Het doel is om zoveel mogelijk verpleegkundigen en verzorgenden te informeren.
Waarom komen er nieuwe beroepsprofielen?
De zorg verandert. Het is complexer geworden, mensen
leven langer met meerdere aandoeningen en innovatieve technologie en digitalisering doen steeds meer
hun intrede. De vorige beroepsprofielen waren verouderd en niet toekomstbestendig. Het was dus hoog tijd
om de beroepsprofielen te herzien. Daarnaast is – in
de praktijk - nooit echt onderscheid gemaakt tussen
mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen ondanks dat
het twee verschillende verpleegkundige opleidingen
zijn. De nieuwe beroepsprofielen geven de basis voor dit
onderscheid.
Hoe wordt er geëxperimenteerd met de nieuwe profielen?
Er zijn een aantal ‘proeftuinen’ van start gegaan in het
land. Dit zijn afdelingen die experimenteren met de
nieuwe beroepsprofielen en functiedifferentiatie. In
een proeftuin wordt een afdeling gefaciliteerd om te
experimenteren. Collega’s gaan rond de tafel en kijken
naar wat er beschreven staat in de nieuwe beroepsprofielen en hoe zij daar uitvoering aan zouden kunnen
geven op de afdeling. Vragen die zij onderzoeken zijn:
Wat doet dit met deskundigheden en verantwoordelijkheden? Hoe verloopt de onderlinge samenwerking?
Wat betekent het voor de kwaliteit van zorg? Voor
de andere sectoren dan de ziekenhuizen is het even
belangrijk om te experimenteren, maar op dit moment
zien we daar minder initiatieven.
Leeft dit thema al onder de beroepsgroep?
Waaraan merk je dit (of niet)?
Het leeft steeds meer onder de beroepsgroep, met
name onder de inservice opgeleide verpleegkundigen.
Dit is natuurlijk niet genoeg. Alle collega’s in het land
moeten weet hebben van de nieuwe beroepsprofielen en wat dat betekent voor hen. Het gaat namelijk
over de toekomst van je beroep. Om die reden heb ik
in samenwerking met een aantal leden van NU’91 de
infographic ‘nieuwe beroepsprofielen’ gemaakt. Daarin
staan antwoorden op de vragen als: Wat is het? Waarom komen die beroepsprofielen er? Wat kan je met de
informatie doen?
Wat doen zorgorganisaties zelf aan bekendheid van
dit onderwerp?
Veel organisaties zijn al druk bezig met het ontwikkelen van het beleid over functiedifferentiatie, functiemix en de nieuwe beroepsprofielen. Hierin ziet
NU’91 nog een kloof. Aan de ene kant zien we een
beroepsgroep die niet volledig op de hoogte is en aan
de andere kant zien we organisaties die het beleid al
implementeren. NU’91 vind het belangrijk dat jij als

verpleegkundige of verzorgende geïnformeerd bent en
kan bepalen wat dit voor je gaat betekenen. Je kunt
wachten tot de organisatie je vraagt om input, maar je
kan ook zelf het initiatief nemen om vragen te stellen
aan de ondernemingsraad, de verpleegkundig adviesraad, je teamleider of bestuurder. Misschien vind je
dit lastig, maar voor dit soort zaken en ondersteuning
ben je dus onder andere lid bij een beroepsorganisatie
zoals NU’91. Wij werken met vakbondsconsulenten
binnen de organisaties. Naast dat zij jouw collega zijn,
zijn zij tegelijkertijd NU'91-consulenten die de eerstelijnsopvang binnen een organisatie verzorgen. Zij
beantwoorden bijvoorbeeld vragen over je arbeidsovereenkomst, de cao of arbeidstijdenwet. Soms hebben
ze een bemiddelende functie en ze zijn hét aanspreekpunt binnen de organisatie.
Leden van NU’91 zijn vanaf het begin op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen. Ook zijn zij gevraagd mee
te denken en krijgen individuele ondersteuning bij
vragen over dit onderwerp. Onderdeel hiervan is dat ik
bij organisaties langskom voor workshops en dialoogtafels over dit onderwerp. Daarnaast zouden organisaties zich sterk moeten maken om verpleegkundigen
en verzorgenden te betrekken in het ontwikkelen van
beleid en hen hierin te faciliteren. Door vanaf het begin met elkaar op te trekken, zorg je ervoor dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Deze erkenning en
waardering is van groot belang maar ook noodzakelijk
voor juiste implementatie in de praktijk.
Welke reacties krijg jij zoal?
Ik krijg met name reacties van bezorgde verpleegkundigen die een initiële inservice of mbo opleiding
hebben gevolgd met aanvullende scholingen. Zij
vragen zich af of ze zich straks wel als regieverpleegkundige kunnen registreren. Het is heel begrijpelijk
dat zij hier vragen over hebben. Wie zich kan registreren als regieverpleegkundige wordt beschreven in de
zogenoemde overgangsregeling binnen de wet BIG II.
Deze wet is nog niet definitief. Op dit moment is er een
technische commissie door minister Bruins van VWS
aangesteld om bepaalde opleidingen van deze specifieke groep verpleegkundigen te beoordelen op zowel
inhoud als niveau. Indien de commissie beoordeelt
dat deze opleidingen gelijkgesteld kunnen worden aan
het oude hbo-profiel, zal de commissie de minister
hierover adviseren. Dan zou je je kunnen registreren
als regieverpleegkundige, maar de eerste vraag zou
eigenlijk moeten zijn: past het beroep van de regiever-

pleegkundige bij jouw ambitie? Reacties van verzorgenden of hbo-opgeleiden krijg ik bijna niet, terwijl
de verandering álle verzorgende en verpleegkundige
beroepen treft.
Wat is de grootste verandering en voor wie?
Het is belangrijk en terecht dat met grote aandacht
gekeken wordt naar een goede overgangsregeling voor de
inservice- en mbo-opgeleide verpleegkundigen. Er wordt
echter wel eens vergeten dat de beroepen en de beroepspraktijk niet alleen voor hen gaat veranderen. Als de
wet BIG II definitief wordt, zal er op een andere manier
samengewerkt worden. Vooralsnog kunnen we enkel nog
scenario’s schetsen van hoe het er straks uit zal gaan
zien. Ik verwacht dat het verschil per sector aanzienlijk
zal zijn. De functiedifferentiatie in het ziekenhuis zal anders zijn dan bijvoorbeeld binnen de gehandicaptenzorg.
Hoe krijg je dit onderwerp hoog op de agenda?
De leden van NU’91 worden structureel en via diverse
kanalen geïnformeerd. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ook niet-leden goed geïnformeerd worden,
vandaar dat we de infographic hebben ontwikkeld.
Deze infographic is niet volledig, maar zet hopelijk
aan tot bewustwording. Het is een A4’tje dat heel
gemakkelijk uitgedeeld of rondgestuurd kan worden
naar collega’s en belanghebbenden. Zo hopen we dat
het onderwerp ‘de nieuwe beroepsprofielen’ meer gaat
leven onder de beroepsgroep. Nu je geïnformeerd bent,
kan je je vragen, twijfels, zorgen, maar ook adviezen delen met je collega’s. Weet de weg binnen je organisatie
te vinden om je stem te laten horen als het gaat over
jouw toekomst!
Hoe kom ik aan meer informatie over dit onderwerp?
Op de website van NU’91
(www.nu91.nl) is alles te
lezen over de nieuwe beroepsprofielen. Wil je meer
weten of heb je behoefte om
hierover te praten, zoek dan
contact met de NU’91-vakbondsconsulent binnen je
organisatie, de ondernemingsraad of de verpleegkundige en verzorgende
adviesraad.

DE NIEUWE BEROEPSPROFIELEN

WERKT VOOR DE ZORG
WWW.NU91.NL
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Een beroepsprofiel beschrijft de kern van een beroep onafhankelijk van de sector waar je

Er is veel veranderd in de zorg. Mensen leven langer en hebben vaker meerdere

werkt. Nog niet eerder werd er in de praktijk onderscheid gemaakt tussen MBO- en

aandoeningen. Daarnaast wordt er meer gebruik gemaakt van technologie. De zorg is

HBO-opgeleide verpleegkundigen. De nieuwe beroepsprofielen geven een basis voor

complexer geworden en er wordt anders naar gezondheid gekeken. De focus verschuift
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• Klinisch redeneren en integreren van EBP kennis
• Indiceren en regisseren van overstijgend zorgproces
• Voor aantal voorbehouden handelingen zelfstandig

Eerste advies over nieuwe beroepsprofielen

Adviesrapport ‘toekomstbestendige
beroepen’ volgt met het gevraagde

• Regisseren zorgproces

onderscheid tussen de beroepen.

• Preventie en kwaliteitszorg

SAMENWERKING
IN ONDERSCHEID

• Innovatie en praktijkonderzoek

2016

VERPLEEGKUNDIGE



2012

• Voorbehouden handelingen in opdracht van bevoegde
2017

bevoegd

Ministerie van VWS publiceert het
wetsvoorstel BIG II dat het onderscheid in
beroepen in de wet moet vastleggen.




2018

Via internetconsultatie kwamen 2600
reacties van verpleegkundigen en

VERZORGENDE IG

verzorgenden op het wetsvoorstel.

• Verzorging en ondersteuning bij zelfmanagement

Onafhankelijk onderzoeksrapport komt uit
over de overgangsregeling voor huidige

en algemene dagelijks levensverrichtingen

verpleegkundigen die willen registreren als

• Voorbehouden handelingen in opdracht van bevoegde

regieverpleegkundige.

WIE? 

EN NU?

Het ministerie van VWS heeft een regiegroep samengesteld welke bestaat uit

Stuur deze infographic vooral door naar je collega’s, zodat zij ook geïnformeerd zijn.

opgesteld worden en dan naar de Tweede

vertegenwoordigers van NU’91, V&VN, Bracheorganisaties Zorg, FNV, LOOV, MBO-raad en

Wil je meer lezen? Lees dan het rapport. Heb je vragen of wil je van gedachten wisselen?

kamer, Eerste kamer en de Raad van

de Chief Nursing Officer. Samen houden zij de regie op de vervolgstappen aan de hand

Neem contact op met de NU’91 vakbondsconsulent in je organisatie of met NU’91.

State gaan.

COLOFON

Zorgorganisaties experimenteren met de

van zes thema’s:



NU

Een definitief wetsvoorstel BIG II zal

nieuwe profielen.

• overgangsregeling voor de zittende verpleegkundigen

NU’91 Dieke Feliksdal, beleidsmedewerker

• arbeidsmarktonderzoek naar functiemix

In co-creatie met leden NU’91: Agnes Offenberg (verpleegkundig specialist ziekenhuis)

• vertalen van beroepsprofielen naar functieprofielen en HR-beleid

Karin Rozeveld (wijkverpleegkundige thuiszorg), Jolieke Kuulkers (verpleegkundige

• vertalen van beroepsprofielen naar opleidingsprofielen

geestelijke gezondheidszorg), Barbara Koudijs (verzorgende IG verpleeghuis)

2020

Nieuwe Wet BIG II is in werking. Registratie

• uitwerken van voorbehouden handelingen voor verzorgenden

in BIG register als verpleegkundige óf

• uitwerken van zelfstandige bevoegdheid voor regieverpleegkundigen

regieverpleegkundige.

PALACADEMY® TRAINING BOTCEMENT:

THEORIE EN PRAKTIJK
GAAN HAND IN HAND

B

otcement wordt binnen de orthopedie en
traumachirurgie voornamelijk gebruikt voor
de stabiele verankering van heup- , knie en
schouderprotheses. Heraeus Medical is al
vele jaren producent van PALACOS® botcement en
producten voor infectiemanagement. Haar educatief
platform PALACADEMY® organiseert elk jaar
cementcursussen voor OK assistenten met als doel de
kennis van deze medische beroepsgroep te vergroten op
het gebied van botcement en cementeertechnieken.
ijdens de trainingen wordt zowel theoretische
kennis overgebracht alsmede kennis uit de klinische
praktijk. Verder wordt speciaal ingegaan op het
nut, de eigenschappen en de toepassing van vele
typen antibiotica-houdend botcement voor zowel
infectiepreventie als voor de septische revisiechirurgie.

De theorie wordt afgewisseld met praktische workshops
waarbij, onder begeleiding van ervaren product
specialisten, verschillende mengsystemen en typen
cement worden geoefend.
Aan het einde van de tweedaagse opleiding hebben de
deelnemers beter inzicht in de toegepaste technieken, in
de eigenschappen van cement en kunnen zij de klinische
consequenties van de gecementeerde orthopedische
ingreep voor de patiënt beter begrijpen, mede waar het
gaat om het effect op de levensduur van de prothese in
de vorm van klinisch bewijs. Ook mogelijke complicaties,
zoals infecties, kunnen beter worden ingeschat. Met
de opgedane kennis kunnen de deelnemers hun
persoonlijke kwaliteit verhogen en zo actief bijdragen
aan het lange termijn succes van de operaties. Na afloop
ontvangt men een persoonlijk certificaat.

De cursussen vinden plaats in het PALACADEMY®
trainingscentrum in Wehrheim, Duitsland. Dit jaar
organiseert Heraeus Medical op 8 en 9 november haar
eerste Nederlandse editie in Garderen.

Voor nadere informatie kunt u een mail te sturen naar:
trainings.medical@heraeus.com
WEBSITE: www.heraeus-palacademy.com

EEN FLEXIBELE STENT DIE IN IEDER

LICHAAM PAST
millimeters hoger of lager opnieuw uitgevouwen te
worden. “We kunnen de stent dus zeer nauwkeurig
plaatsen”, legt vaatchirurg prof. dr. Marc van Sambeek
uit. Hij verwacht dat door deze stent het aantal
heroperaties zal verminderen. “Nu is het nog zo dat
bij 10 tot 15 procent van de patiënten in de jaren erna
een heroperatie plaatsvindt”, zegt de vaatchirurg.
“Hoeveel minder dat wordt is onderwerp van een groot
Europees onderzoek.” Van Sambeek leidt dat onderzoek
waaraan elf ziekenhuizen uit Duitsland, Spanje, Italië
en Nederland deelnemen. De verwachting is dat de
stent over enkele maanden ook beschikbaar komt voor
andere ziekenhuizen.

V

aatchirurgen van het Catharina
Ziekenhuis in Eindhoven hebben
voor het eerst in Europa een nieuwe
techniek toegepast bij de behandeling
van patiënten met een verwijde buikslagader
(aneurysma). Bij twee patiënten met een
complexe verwijding werd een nieuw type stent
(buisje) in de buikslagader geplaatst om het
bloedvat te verstevigen. Dit voorkomt dat de
slagader scheurt.
De nieuwe stent is – in tegenstelling tot de huidige
stents – herplaatsbaar. Na het plaatsen kan de stent
weer ingeklapt worden om bijvoorbeeld enkele

Complexe anatomie
De nieuwe stent is speciaal gemaakt voor patiënten
met een complexe anatomie. “De stent is inklapbaar,
maar kan ook tijdens het plaatsen in de slagader
gebogen en gedraaid worden. Als het bochtig is in een
slagader kunnen we meedraaien en de stent ook in een
scherpe hoek plaatsen. Dat kan niet met de huidige
stents.”

Modernste apparatuur
De producent van de stent, W.L. Gore, heeft voor
het Catharina Ziekenhuis gekozen omdat het
ziekenhuis beschikt over de modernste apparatuur om
aneurysma’s te behandelen. Zo heeft Philips onlangs
zeven operatiekamers voor hart- en vaatziekten

voorzien van de allernieuwste apparatuur. “Met
Philips hebben we de afspraak dat wij altijd over
de meest geavanceerde up-to-date technologie
en behandelapparatuur kunnen beschikken”,
verduidelijkt Van Sambeek. “Die ombouwoperatie
heeft de afgelopen maanden plaatsgevonden. We
zijn dus weer klaar voor de toekomst. Tijdens de
behandeling hebben we betere, scherpere beelden, we
gebruiken minder straling en alle relevante informatie
van de patiënt is letterlijk continu onder handbereik.
Zelfs de kleinste vaatjes krijgen we haarscherp in
beeld. En met resultaat, want daardoor kunnen
we nieuwe vindingen blijven aanbieden aan onze
patiënten in deze regio.”

Professor TU/e
Het plaatsen van een stent gebeurt vaak zelfs onder
lokale verdoving. Via een klein sneetje in de lies – 1
centimeter – wordt de stent via de slagader naar de
juiste plek gebracht. Door middel van doorlichting weet
de vaatchirurg waar zijn instrument in het bloedvat
zich bevindt. In het Catharina Ziekenhuis worden
jaarlijks zo’n 100 patiënten met een aneurysma door
vaatchirurgen behandeld. Patiënten met een complexe
aneurysma worden vaak door andere ziekenhuizen
doorverwezen naar het Catharina Ziekenhuis. Van
Sambeek is naast zijn werk als vaatchirurg ook
hoogleraar op de TU/e, waar hij onderzoek doet naar
nieuwe behandelmethoden voor aneurysma’s.

SCHILDKLIEROPERATIE
ZONDER ZICHTBAAR LITTEKEN

zichtbaar litteken achterblijft. Bij hals- en okseloperaties
is dat wel het geval.

I

n het UMC Utrecht is voor het eerst in
Nederland een schildklieroperatie zonder
blijvend litteken verricht. De eerste
twee patiënten zijn met behulp van de
zogenoemde TOETVA (transorale endoscopische
thyreoidectomie vestibulaire approach) aan hun
schildklier geopereerd. Deze techniek maakt
het mogelijk om een zichtbaar en potentieel
ontsierend litteken te voorkomen.

Jaarlijks worden meer dan 3.000 patiënten aan hun
schildklier geopereerd. Die schildklieroperaties worden
normaal gesproken voornamelijk via de hals of via de

oksel gedaan. De TOETVA is een kijkoperatie en vindt via
de mond plaats. Voor de onderste tandenrij worden drie
scopische instrumenten geplaatst. De chirurg verwijdert
het weg te halen weefsel vervolgens over de kin.
Het voordeel van deze behandeling is dat de TOETVA via
de mond gaat en daarmee een veel korter traject vereist
dan bijvoorbeeld via de oksel. Dat zorgt ervoor dat
deze ingreep veel minder belastend is voor de patiënt.
Ook ontbreekt de noodzaak van een operatierobot,
die bij schildklieroperaties via de oksel wel vereist
zijn. Bovendien maakt de TOETVA het mogelijk om
een schildklieroperatie uit te voeren zonder dat er een

De TOETVA-procedure is vooral bedoeld om een litteken
in de hals of oksel te voorkomen. Niet iedere patiënt
is echter geschikt voor de TOETVA. Alleen patiënten
met een knobbel in de schildklier van maximaal drie
centimeter grootte komen in aanmerking. Patiënten
met een grotere knobbel worden alsnog via de oksel
geopereerd.
De TOETVA-methode is een relatief nieuwe techniek
en vindt zijn oorsprong in Thailand. De techniek
laat geen verschil zien met andere methoden in
complicaties. Bovendien blijkt uit ervaring en literatuur
dat de procedure veilig is. Inmiddels wint de TOETVA
wereldwijd aan populariteit. De professoren Borel
Rinkes en Vriens van het UMC Utrecht zijn een van de
eersten in West-Europa die de techniek nu toepassen.
De verwachting is dat vele Nederlandse centra dat ook
zullen doen.
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Coated electrodes offer perfect
performance in electrosurgery
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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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