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DE NEDERLANDSE
OK-KRANT WENST
IEDEREEN PRETTIGE
FEESTDAGEN & EEN
GEZOND 2019!
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

SPECIALISTEN IN HET INRICHTEN VAN
 OPERATIEKAMER
PENDELS EN BRUGGEN | OK-LAMPEN | OK-TAFELS | SPINE | ACCESSOIRES | MEUBILAIR

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

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

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

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

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

OK HMC HAAGLANDEN STRIJDT TEGEN

PLASTICVERSPILLING
IN DE KOFFIEKAMER

Tekst: Astrid van der Meer-Breeveld, operatieassistent, ‘teamleider’ en zzp-er PuritAs Cordis en ambassadeur BRON. Shop en Mercyship.org en Anti-plastic!

J

aarlijks gingen er maar liefst 63.600 plastic bekers (*) doorheen op de OK-locatie Antoniushove HMC Haaglanden. Volkomen onnodig, vonden Edgar
Schiffer, Karima Harhar en Astrid van der Meer-Breeveld, en ze kwamen in actie, door te proberen de slechte gewoontes te doorbreken bij al het OKpersoneel. Lastig, want veel medewerkers zitten vastgeroest in hun gewoontes. Afwijken hiervan gaat gepaard met heel veel weerstand.

Voordat een drukke OK-dag begint, wordt snel een kop koffie gehaald. Zonder koffie
wordt niet gewerkt. Een rij plastic bekers steekt uit het koffieapparaat. Dat is snel
en gemakkelijk. Eerst wordt één bekertje gepakt en volgeschonken, maar zo’n dun
laagje plastic beschermt de gevoelige handen niet tegen de gloeiendhete koffie. Dus
veiligheidshalve wordt er nog een extra bekertje omheen gedaan. Met een plastic
lepeltje wordt twee seconden in de hete drank geroerd. Snel worden een paar slokken genomen, en dan begint het werk. Binnen vijf minuten belanden twee plastic
bekertjes én een plastic lepeltje in de vuilnisbak. Dit is de score van slechts één medewerker en het is nog geen acht uur in de ochtend! Dit gaat uiteraard iedere pauze
zo door. Minimaal vier keer per dag, en bij iedere medewerker. En dan rekenen we
de plastic bekertjes met water niet eens mee. Als ik vraag waarom men een plastic beker pakt in plaats van een mok of een kopje, dan is het antwoord standaard:
‘Gewoonte. Lekker snel en makkelijk.’ Daar ligt dus de eerste taak: bewustwording
creëren en daarna alle argumenten ontkrachten.
Argument: ‘Er zijn niet genoeg kopjes en lepels.’ ‘De plastic bekertjes zijn makkelijk
te pakken.’ ‘De vaatwasser heeft niet gedraaid.’
Actie: meer kopjes in het zicht zetten. Metalen herbruikbare lepeltjes aanschaffen.
Wegwerpbekers uit het zicht onderin de kast neerleggen, of nog veel beter: het wegwerpplastic helemaal uitbannen. Nu nog een nieuwe, zuinigere vaatwasser.
Wij hebben alle collega’s OK een gratis personaliseerbare BRON-bidon geschonken. Deze is voorzien van een maatindex om goed bij te houden hoeveel je drinkt.
Belangrijk in verband met de dehydratie tijdens een werkdag met beperkte pauzes

die ook nog eens plaatsvindt in een ruimte met laminaire down flow. Er is nu geen
wegwerpbekertje meer nodig om water te drinken. De bidon is Bisfenol A (BPA)-vrij.
Dat is een giftige stof, mogelijk carcinogeen, die in plastic zit en vooral vrijkomt bij
verhitting! Niet gezond dus om daar je koffie uit te drinken. BPA is inmiddels verboden in babyflesjes en speentjes. Dat verbod zou voor alle materialen moeten gelden
waar voedsel of dranken in worden verpakt.
Wij kunnen in ons ziekenhuis alleen al op de OK € 150.000 per jaar (**) aan plastic
bekers, bestek en borden uitsparen! Om maar te zwijgen over de milieuschade. Kijk
eens op de website van de plastic Soup Foundation, en je begrijpt waar we ons zorgen over maken: www.plasticsoupfoundation.org.

We roepen alle ziekenhuizen (OK’s, maar ook
de poli’s) op om ons voorbeeld te volgen.
Hang vooral overal flyers op. Mensen bewustmaken van de problematiek werkt. Na
slechts één maand werkte bijna iedereen mee.

(*)Het aantal van 63.600 plastic bekers is berekend aan de hand van de gedane bestellingen op de Kostenplaats OK 1 locatie: Antoniushove.
(**)Het bedrag van 150.000 euro is berekend op basis van de bestellingen van drie locaties van HMC
Haaglanden. Dit gaat om plastic bekers, borden en lepels.

TWEEMAAL KWALITEIT
BIJ DE LVO
Tekst: LVO
Foto’s: Ivonne Zijp

O

p 29 oktober vonden twee interessante bijeenkomsten plaats: De tweede landelijke Kwaliteitsdag én het symposium 'De LVO staat voor
kwaliteit'. In Van der Valk Hotel Breukelen waren
verschillende sessies en rondetafeldiscussies.
Tijdens de Kwaliteitsdag kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
Veilig Incident Melden of Patiënt Incident Melden. Er is
iets fout gegaan. We willen niet blamen and shamen,
maar kijken wat we hiervan kunnen leren.
•
“Werken zonder risico’s is een utopie”. Risico’s
beheersen door een Prospectieve Risico Analyse (PRI) te
maken helpt ons. Hoe ga je als kwaliteitsfunctionaris
te werk en welke tips kunnen je hierbij helpen?
•
Onbedoelde hypothermie kan eenvoudig worden
voorkomen. Patiëntverwarmingsoplossingen voor
pre-, intra- en postoperatieve verzorging.
•
Hersteriliseren van single use materialen. Single use
hergebruiken, kan dit?
•
Landelijke implantatenregistratie. Het hoe en
waarom van registreren van implantaten en de
gevolgen daarvan voor de OK.
•
Lean op de OK en de CSA.
•
Medisch Teamwork in het World Café, wat levert het
ons op? Tijdens deze interactieve bijeenkomst werd
ingegaan op de vraag hoe je als kwaliteitsfunctionaris de teamleden kunt stimuleren een bijdrage te
leveren aan kwaliteitsverbetering. Aan bod kwamen
ook vaardigheden en handvatten die gericht zijn op
reductie van fouten. Tevens kwam aan bod hoe je
collega’s meekrijgt bij veranderingen.
Tijdens het symposium 'De LVO staat voor kwaliteit'
kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
Invloed op de luchtkwaliteit in de OK.
•
Kwaliteit van zorg voor chirurgische patiënten:
samen verbeteren.
•
De ontwikkelingen binnen de LVO.
•
De medewerker operatieve zorg (MOZ).
•
Een andere kijk op donatie.
•
Veilig leren op de OK: de blackbox.
•
Ronde tafel discussie.

GROTE ZORGEN

OM TEKORT AANTAL OPERATIEASSISTENTEN
Tekst: Ingrid Lutke Schipholt
Foto’s: Ivonne Zijp

ACTIES OM TIJ TE KEREN

D

e LVO maakt zich grote zorgen over
het tekort aan beroepskrachten en
over de erkenning en de werkdruk van
operatieassistenten. Daarom is de LVO
druk bezig om het tij te keren met onder meer
een petitie, een meldpunt en aandacht vragen in
Den Haag. En er is haast bij.
De LVO wil officiële erkenning van het beroep van
operatieassistent, zodat alleen goed opgeleide
operatieassistenten in de OK mogen werken. ‘Nu
kan bij wijze van spreken iedereen die van straat
wordt geplukt op de OK aan de slag gaan’’, zegt
beroepsbelangenbehartiger van de LVO, Nicole
Dreessen. ‘Wij willen opgenomen worden in het
register Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg
(BIG-register). Dan worden de kwaliteit, veiligheid en
bevoegdheid gewaarborgd.’
In het BIG-register zijn zorgverleners opgenomen
die voorbehouden handelingen mogen uitvoeren
zoals trocarts inbrengen of het hechten van de
huid. Dreessen: ‘Operatieassistenten verrichten
voorbehouden handelingen, maar deze taken zijn in
de wet niet goed geregeld en geborgd. Het is heel raar
dat wij nog niet in het BIG-register staan. We vragen
het ministerie van Volksgezondheid in Den Haag keer
op keer aandacht hiervoor, maar er gebeurt niets. Ons
beroep wordt steeds ingewikkelder. We nemen steeds
meer taken over van de medisch specialist. Dat moet
je goed regelen.’
De roep om erkenning staat in verband met het
grote aantal tekorten aan OK-personeel. ‘Wil je
kwaliteit bieden, dan moet een operatieassistent een
drie- of vierjarige opleiding achter de rug hebben en
moet hij of zij zich blijvend laten nascholen’, aldus
Dreessen. ‘Maar er zijn te weinig collega’s. En ons
beroep is niet beschermd want we zijn niet BIGgeregistreerd, dus mogen mensen zonder specifieke
OK-opleiding als operatieassistent werken. Patiënten
en zorgprofessionals moeten erop kunnen vertrouwen
dat operatieassistenten daadwerkelijk bevoegd en
bekwaam zijn.'
De vraag naar gekwalificeerde operatieassistenten
is groot. Het Capaciteitsorgaan, dat de arbeidsmarkt
in de zorg monitort, stelt dat er de komende drie
jaar jaarlijks 1.068 operatieassistenten bij moeten
komen. Een behoorlijke toename in vergelijking met
voorgaande jaren. In 2017 raamde het orgaan nog dat
er 643 operatieassistenten bij moesten komen. (zie
kader).
In een tweede brandbrief aan de Tweede Kamer legt
de LVO weer uit dat er te weinig operatieassistenten
bij komen: ‘Het tekort aan operatiepersoneel
is twee jaar geleden al aangekondigd door het
Capaciteitsorgaan van uw overheid, dat berekent
hoeveel mensen in de toekomst nodig zullen zijn
in de geneeskunde. Ziekenhuizen moesten aan de
bak: zij zijn zelf verantwoordelijk voor het opleiden
van operatieassistenten. Dat hebben zij echter niet
voldoende gedaan.’ Daarnaast speelt het probleem van
de grote uitval van leerlingen/studenten.
Dreessen: ‘Er is al jaren veel uitval. Daarbij komt dat
door de tekorten er nu minder tijd is voor een goede
begeleiding van de studenten. Er vallen daardoor
nogal wat studenten tussen wal en schip. Weet wel dat
het een moeilijke opleiding is. Het is mentaal zwaar
en complex. Dat kan lastig zijn voor mensen die net
van de middelbare school komen. Die vragen tijd en
aandacht en die kunnen we ze steeds minder vaak
geven.’

Meldpunt
Naast lobby-activiteiten en de brandbrief aan
de Tweede Kamer, heeft de LVO een meldpunt
ingesteld. Hier kunnen OK-medewerkers melding
maken van incidenten als gevolg van het tekort aan
operatieassistenten. Binnen twee weken waren er
al meer dan vijftig meldingen gedaan, variërend
van hoge werkdruk tot operaties die op het laatste
moment worden uitgesteld omdat er geen personeel
is. Dreessen: ‘Dat is niet niks voor patiënten die
opgenomen zijn er zich erop hebben voorbereid.’
Het meldpunt is te vinden op www.lvo.nl/form/
meldpunt-lvo-tekorten-operatieassistenten
Petitie
De LVO is een petitie gestart om het tekort aan
operatieassistenten op de politieke agenda te
krijgen, om de erkenning van het beroep in de Wet
BIG te krijgen en voor het structureel opleiden van
operatieassistenten. De LVO roept iedereen op de
petitie te tekenen, dus ook andere zorgprofessionals
zoals anesthesiemedewerkers en medisch specialisten.
In de petitie staan de volgende punten:
•
Operatieassistenten worden opgenomen in
artikel 3 van de Wet BIG, waarin registratie en
titelbescherming zijn geregeld.
•
Studenten worden structureel en proactief
opgeleid en niet reactief ingezet bij tekorten of
problemen.

•

•

De werkdruk wordt verlaagd, en daarnaast moet
gezorgd worden dat de operatieassistent de nodige
bij- en nascholing kan volgen.
Een verplichte registratie en accreditatie zou
een belangrijke stap zijn, ook om de kwaliteit en
veiligheid van operatieve zorg te borgen en te
verbeteren.

De petitie is te ondertekenen op
www.operatieassistenten.petities.nl

CAPACITEITSORGAAN
Het Capaciteitsorgaan, de instantie die de in- en
uitstroom van zorgverleners becijfert, heeft in
november de laatste cijfers bekendgemaakt. Er
moeten tot 2021 jaarlijks 1.068 operatieassistenten bij komen. Ter vergelijking: in 2017 kwamen er
313 operatieassistenten bij. Omdat ziekenhuizen
verantwoordelijk zijn voor een groot deel van het
aantal opleidingsplaatsen, zijn de regionale in- en
uitstroomcijfers belangrijk. In de regio Noordwest
Nederland moeten er jaarlijks de meeste operatieassistenten bij komen, namelijk 232. In de regio
Stedendriehoek, rond Apeldoorn, de minste,
namelijk 31 operatieassistenten. Landelijk werken
er nu 5.207 operatieassistenten in 4.036 fte’s.

VOORBEHOUDEN HANDELINGEN
Patiënten en zorgprofessionals moeten erop
kunnen vertrouwen dat operatieassistenten
daadwerkelijk bevoegd en bekwaam zijn.
Operatieassistenten hebben een cruciale rol in
het operatieve proces. Bij deze zorg bestaat een
grote kans op fouten met soms zeer ernstige
consequenties voor de patiënt. Tevens voeren
we medisch-verpleegkundige handelingen
uit. Operatieassistenten verrichten zelfstandig
heelkundige en voorbehouden handelingen,
bijvoorbeeld: introduceren van trocars bij
robotchirurgie, plaatsen van klemmen of clips
op organen, blaaskatheterisatie, aanleggen van
bloedleegte en doorlichten door middel van röntgen.
Soms worden zelfs kleine operaties zelfstandig
uitgevoerd, zoals het uitnemen van venen, of wordt
een gedeelte van een operatie uitgevoerd, zoals het
prepareren van pezen en het hechten van subcutis
en huid, terwijl de operateur hier niet meer bij
aanwezig is.

Deze handelingen worden in de praktijk nu wel
uitgevoerd door de operatieassistent, maar ze zijn in
de wet niet goed geregeld en geborgd. Een verplichte
registratie en accreditatie is een belangrijke stap om
de kwaliteit en veiligheid van operatieve zorg door de
operatieassistent verder te borgen en te verbeteren.
Momenteel zijn voor negen (basis)beroepen (*)
wettelijke registers ingesteld (artikel 3). Wie voldoet
aan de wettelijke opleidingseisen kan zich laten
inschrijven in het wettelijke register voor het beroep
(BIG-register). Alleen diegene die is ingeschreven
in het register voor een beroep mag de wettelijk
beschermde beroepstitel voeren en mag (indien
bekwaam) zelfstandig de bij dat beroep behorende
voorbehouden handelingen verrichten.
* Arts, tandarts, apotheker, verpleegkundige, verloskundige,
gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, fysiotherapeut en
de PA.

VARKENSCYCLUS
BELEMMERT DE ZORG
Het tekort aan ic -verpleegkundigen, operatie -assistenten en anesthesiemedewerkers is nijpend. Waarom zijn deze beroepsgroepen zo gevoelig voor
tekorten?
We zitten in een varkenscyclus’, zegt Petrie Roodbol,
hoogleraar verpleegkunde. ‘Dit is overduidelijk
een varkenscyclus’, zegt Ger Creemers, voorzitter
van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten. ‘Ik zit nu achttien jaar in het vak. Dit
is mijn derde varkenscyclus’, zegt Remko ter Riet,
anesthesiemedewerker in Winterswijk. Alsof ze
een geheim codewoord hebben afgesproken om
de huidige personeelscrisis in de zorg te duiden.
Die afspraak is er niet: Roodbol zit in Groningen,
Creemers in Brabant, Ter Riet in de Achterhoek.
Ze werken in verschillende instellingen, in andere
disciplines. Maar de routine waarmee ze over de
‘varkenscyclus’ spreken, verraadt: dit nijpende
tekort hebben we eerder gezien, het zal ook weer
overgaan. Maar ook: als bestuurders nou eens
een keer minder kortzichtig waren geweest, dan
had de dip in de cyclus niet zo hevig hoeven zijn.
Want een varkenscyclus gaat over overschotten
en tekorten en hoe die elkaar altijd afwisselen.
Wanneer de prijs van varkensvlees hoog is, zullen
boeren overstappen op een varkensstapel. Tegen
de tijd dat fokkerijen uit de grond zijn gestampt en
de varkens oud genoeg zijn om te worden geslacht,
is er sprake van overproductie en keldert de prijs.
Gevolg: fokkerijen sluiten. Waarna de prijs oploopt,
en, enfin, u begrijpt het idee. Naar de zorg vertaald:
zodra personeelstekorten zijn weggewerkt en de
operatiekamers en de intensive care weer draaien,
trapt een ziekenhuis op de opleidingen-rem.
Waardoor er op den duur door verloop en verzuim
opnieuw een tekort ontstaat, er paniek uitbreekt,
arts-assistenten en geneeskundestudenten dan maar

taken moeten vervullen waar ze officieel nog niet
klaar voor zijn, dure invalkrachten en detacheerders
de productie op peil moeten houden, er meer mensen
uitvallen door de verhoogde werkdruk, roosters niet
meer rondkomen, operatiekamers en intensive care
bedden moeten sluiten, er subsidiemaatregelen
komen om weer nieuwe mensen op te leiden, en na
verloop van tijd de ergste nood weer is geleden. Tot
dan weer het moment komt dat al die kosten van het
ondersteunend personeel op de begroting beginnen
te drukken. En dan hier een pijl naar het begin van
deze alinea. Deze problemen laten zich het nijpendst
voelen bij ic -verpleegkundigen, operatie -assistenten
en anesthesiemedewerkers. Zij spelen een cruciale
rol in de infrastructuur van een ziekenhuisen,
niet onbelangrijk, zij worden grotendeels door de
ziekenhuizen zelf opgeleid.
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OPERATIE-ASSISTENTEN
PER JAAR ZOUDEN AAN
DE OPLEIDING MOETEN
BEGINNEN. HET WAREN ER
DE AFGELOPEN JAREN NOG
GEEN 200.

IC-VERPLEEGKUNDIGEN

Medische wetenschap gaat steeds verder
Veel operaties kunnen pas doorgaan als er een bed
vrij is op de intensive care -afdeling, waar de patiënt
bewaakt kan worden. De ic -verpleegkundigen houden
die intensive care draaiende. Daar liggen patiënten
alleen als een orgaan het niet meer doet, als een van
de vitale functies niet meer zelfstandig functioneert
Een ic-verpleegkundige is in staat die functies over te
nemen. Denk aan beademing als de longen geen lucht
meer omzetten in zuurstof voor het bloed, aan dialyse
als de nierfunctie het begeeft. Een verantwoordelijke,
intensieve taak: reken op een à twee patiënten per
verpleegkundige. Ic-verpleegkundige word je dan ook
niet zomaar: na de reguliere vierjarige opleiding
komt er nog anderhalf jaar bovenop. Een gewone
verpleegkundige kan de taken van de ic-collega dan
ook niet overnemen. ‘Onmogelijk’, zegt hoogleraar
Petrie Roodbol. Daar komt bij dat het vak ‘voortdurend
verandert, de medische wetenschap gaat steeds
verder.’ Drie maanden eruit betekent minimaal een
dag bijscholing. Het maakt de inzet van invalkrachten
buitengewoon lastig. ‘Dit tekort toont hoe kwetsbaar
het systeem is. Je moet voortdurend blijven opleiden
om het verloop te kunnen opvangen. Maar als het
verloop een keer hoger is dan voorspeld, zit je met de
gebakken peren.’
Nu de economie zo goed draait, is dat verloop hoger.
Het is makkelijker om een keer de stap te maken
naar een andere sector, of verpleegkundigen (meestal
vrouw) verhuizen met hun partner (meestal man) mee,
die elders een carrièrestap kan maken, zegt Roodbol.

DE OPLOSSING

ONTSLAGEN MENSEN
KREGEN TWEE
MAANDEN LATER
EEN BELLETJE OF ZE
ALSJEBLIEFT KONDEN
TERUGKOMEN
ROBIN DIESBERGEN VOORZITTER VAN
DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN
ANESTHESIEMEDEWERKERS

OPERATIE-ASSISTENTEN

Structureel genoeg mensen opleiden lukt niet
Ook een gebrek aan de kans op een carrièrestap
kan de tekorten verergeren. Dat is het geval bij de
operatie -assistenten. Eenmaal opgeleid tot operatie
-assistent, blijf je operatie -assistent en vormen
de muren van de operatiekamers een carrièrefuik.
Een onaantrekkelijk idee voor starters, als ze het
beroep al kennen. Operatie -assistenten bewegen in
de luwte en treden weinig naar buiten. Onterecht,
vindt Ger Creemers, want het is een prachtig
vak. Bij elke operatie ondersteunen twee tot drie
assistenten de chirurg. Een goede assistent kent het
operatieverloop, voorvoelt wat de chirurg nodig heeft,
heeft geen vragen nodig en duwt de instrumenten op
het juiste moment in de handen van de operateur,
verwijdert klemmen, houdt de wond zichtbaar, stelpt
bloedingen. ‘Toch lukt het maar niet om consistent
en structureel genoeg mensen op te leiden’, zegt
Creemers. Zo’n opleiding duurt drie of vier jaar,
gebeurt in en gedeeltelijk door de ziekenhuizen
zelf in samenwerking met opleidingsinstituten,
en is in principe voor iedereen met een havo
-diploma toegankelijk. In 2016 adviseerde het
Capaciteitsorgaan – dat voor alle medische
disciplines berekent hoeveel opleidingsplekken er in
Nederland moeten zijn – 643 operatie -assistenten
per jaar aan de opleiding te laten beginnen. Het
waren er de afgelopen jaren nog geen 200. Komende
maand komt het Capaciteitsorgaan met een nieuwe
raming; dat getal zal de 643 fors overstijgen,
melden ingewijden. Volgens de afspraken in het
Hoofdlijnenakkoord voor de medisch-specialistische
zorg dat het ministerie met de ziekenhuizen sloot,
moeten de ziekenhuizen in 2021 de ramingen van
het Capaciteitsorgaan ook daadwerkelijk volgen. Het
tekort zal langer duren dan de eerdere cycli die hij
heeft meegemaakt, denkt Creemers. Op korte termijn
een blik opentrekken gaat niet. Er zijn nu
subsidies om het aantal opleidingsplaatsen te
verhogen, maar het effect daarvan kan jaren op zich
laten wachten.

ANESTHESIEMEDEWERKERS

Onbekend maakt onbemind
Wat voor de operatie -assistenten geldt, geldt ook
voor de anesthesiemedewerkers onbekend maakt
onbemind. Ook zij brengen hun dagen door onder de
felle lampen van de operatiekamers. Zij blijven de
gehele operatie bij de patiënt en monitoren constant
de beademing en de bloedcirculatie. ‘We houden de
pijn weg en de patiënt in leven’, zegt Remko ter Riet.
‘Het is de mooiste functie in het hele ziekenhuis.
We stellen de patiënt gerust op het moment dat hij
het meest kwetsbaar is. In korte tijd bouwen wij
een band op.’ Een beroep van hollen of stilstaan:
gaat alles goed met de patiënt, dan is het relatief
rustig. ‘Gaat het mis, dan is het alle zeilen bijzetten.’
Maar ook hier geldt: het zijn de ziekenhuizen zelf
die opleiden. Dat kost hun geld, dus wanneer er
even te veel mensen zijn opgeleid, komt er een
rem op het aantal opleidingsplekken en moeten
de net afgestudeerden eruit. ‘Ziekenhuizen zijn
heel goed voor hun patiënten, maar goed zijn voor
hun personeel is lastiger’, zegt Robin Diesbergen,
voorzitter van de Nederlandse Vereniging van
Anesthesiemedewerkers.
Van de korte termijn zijn ze soms ook. ‘Ik ken
mensen die na de opleiding werden ontslagen
en twee maanden later een belletje kregen of ze
alsjeblieft terug konden komen.’

Onafhankelijk van de grillen van het ziekenhuis
Het aantal mensen dat nu een opleiding volgt tot
gespecialiseerd verpleegkundige – of voor een
ondersteunende medische discipline – stijgt. Maar
het zijn er nog altijd niet genoeg. Vorig jaar
begonnen 2.500 mensen met zo’n opleiding,
duizend meer dan het jaar ervoor. Maar
ook nog altijd duizend te weinig, schreef
minister Bruins onlangs aan de Kamer.
Die opleidingen moeten uiteindelijk
onafhankelijk worden van de grillen van
het ziekenhuis, vindt Creemers, omdat er
nu ‘niet wordt opgeleid voor de buren’.
‘Laat dat systeem los, het is niet meer
van deze tijd.’ Ook belangrijk: verhoog
de status van het vak, geef het een
officiële hbo-erkenning. Een verplichte
BIG-registratie, zoals die al geldt voor
verpleegkundigen en artsen, kan daarbij
helpen. De anesthesiemedewerkers hebben
hiervoor inmiddels een aanvraag ingediend
bij het ministerie. Op korte termijn moeten
mensen die het vak hebben verlaten er weer
worden ingelokt. Maar er moet vooral worden
ingezet op het behoud van de medewerkers
die er nog zijn, tipt Creemers. Om de ergste
nood te ledigen en verder verloop te voorkomen,
bieden ziekenhuizen nu zelfs blijfbonussen aan
verpleegkundigen en andere medewerkers. Die
kunnen oplopen tot 5.000 euro. Een te begrijpen
noodmaatregel, vindt Roodbol. ‘Zo’n bonus kan je over
een dood punt heen helpen. De sfeer wordt beter en
dan kom je misschien net uit de vicieuze cirkel.’
Maar de crux blijft: opleiden, opleiden, opleiden.
En vervolgens: heb oog en oor voor de wensen en
noden van het personeel. Zelfs kleine zaken als een
parkeerplaats, zodat een verpleegkundige niet na een
zware dienst om 23.00 uur nog eens met de bus moet,
kunnen al helpen. Roodbol: ‘Het zijn allemaal
kleine irritaties bij elkaar die ertoe kunnen
leiden dat mensen uit prutterigheid op
de werkvloer besluiten een andere
baan te zoeken”.

VEEL SPIER- EN GEWRICHTSKLACHTEN ONDER MUSICI
Musici hebben meer spier- en gewrichtsklachten dan niet-musici. Dat
geldt voor zowel amateurs als professionele musici. Vooral vrouwen
en strijkers hebben klachten. Dat schrijft orthopedisch chirurg in
opleiding en violiste Laura Kok in haar proefschrift 'Musculoskeletal
Health in Musicians Epidemiology & Biomechanics', waarop ze promoveerde
aan het LUMC.

Uw huidige operatielamp is historie, de operatielamp van de toekomst is een
mysterie, maar de nieuwe marLED® X is een geschenk voor de toekomst!
Heijneman Medical en KLS Martin presenteren samen een compacte
innovatieve lichttechnologie. De marLED® X is de meest veelzijdige OK-lamp
van dit moment. Door de intuïtieve pictogrammen kan iedereen deze OK-lamp
direct en zonder problemen bedienen. De marLED® X is Xtreem eenvoudig.
Xtreem flexibel
Alle situaties binnen de OK kunt u aan met de
marLED® X serie, ongeacht de vereiste lichtintensiteit,
lichtveldgrootte of kleurtemperatuur! Iedere LED kan
afzonderlijk worden bediend. Variabele lichtveldvorm,
variabele lichtveldgrootte, actief schaduwmanagement en LightTube
met afzonderlijk configureerbare waardes geven u de breedste keuze aan
instellingen.
Xtreem functioneel
De marLED® X biedt u verschillende
bedienopties. Het slanke frontpaneel op
het lamphuis voor het bedienen van de
belangrijkste functies of de optionele
marTouch® Pro bedienunit, welke
kan worden gebruikt voor individuele
configuratie van alle waardes. U kunt
de marTouch® Pro bedienunit gebruiken
voor het aanpassen van elke waarde
voor uw specifieke wensen tijdens
de operatie. Beter nog: u kunt uw
eigen ‘persoonlijke licht’ instellen
en opslaan, dat wil zeggen de exacte
lichtinstellingen die u wenst. Ook alle
functies van de KLS camera’s kunt u
moeiteloos bedienen met de marTouch®
Pro. Alles volledig intuïtief met voor zichzelf sprekende symbolen op een
touchscreen bedienunit.

Kok baseert haar conclusies op meerdere studies onder Nederlandse
professionele en amateurmusici, alsmede een onderzoek van 17 bestaande
internationale studies naar spier- en gewrichtsklachten bij professionele
musici. “We zien dat spier- en gewrichtsklachten zeer vaak voorkomen
onder musici. In het jaar voorafgaand aan het onderzoek had 89 procent
van de conservatoriumstudenten spier- en gewrichtsklachten.” Ook uit de
systematische review bleek dat de grote meerderheid van de professionele
musici jaarlijks klachten heeft die het spelen beïnvloeden. “Er wordt vaak
gedacht dat muziek-gerelateerde blessures met name een probleem zijn
voor professionele musici, maar ook amateurmusici blijken veel spier- en
gewrichtsklachten te hebben. Met name bij een plotselinge toename van
speelduur, zoals een intensieve repetitieperiode, zie we een verdrievoudiging
van de klachten.”
Vrouwen en strijkers
Nader onderzoek onder amateurmusici wijst uit dat vrouw zijn en het
bespelen van een strijkinstrument het risico op klachten verhoogt. Het gaat
om dan vooral om pijn in de nek en de schouder tijdens en na het spelen.
“Vrouwen hebben überhaupt vaker last van spier- en gewrichtsklachten.
Daarnaast kan het vrouwelijk lichaam wellicht minder goed omgaan met de
intensieve eenzijdige belasting van het bewegingsapparaat”, legt Kok uit.
Taboe
Ondanks de wijdverbreidheid van de klachten is de juiste hulp vinden nog
lastig, vertelt Kok, die zelf ook professioneel violiste is. “Er is tijdens de
opleiding en in het beroepsleven nog te weinig systematische aandacht voor,
terwijl de klachten een grote impact hebben op de psychische gezondheid, het
dagelijks functioneren en de carrière van musici.”
Ook binnen de gezondheidszorg voor musici wordt volgens Kok nog
onvoldoende ingegaan op de speciale behoeftes van musici. “Als je het
vergelijkt met bijvoorbeeld sporters of dansers, zijn er nog heel weinig
specialisten op het gebied van orthopedische klachten bij musici. Gek
aangezien veel klachten goed te behandelen en te voorkomen zijn, zeker
wanneer daarbij de specifieke wensen en behoeften van musici in ogenschouw
worden genomen.” Haar ambitie is dan ook om een speciale polikliniek voor
musici op te zetten in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp, waar ze haar
opleiding tot orthopedisch chirurg zal afronden.

Xtremely hygiënisch
Onze marLED® X heeft een slimline
ontwerp. Er is hierbij in het bijzonder
aandacht besteed aan het gesloten
oppervlak en de optimale airflow
van de behuizing. Beide functies
zorgen ervoor dat de OK-lamp snel
en grondig kan worden gereinigd. Het
veiligheidsglas aan de onderzijde van
de lamp en de IP beschermingsgraad
verhogen de veiligheid en de
levensduur.
Meer weten? Heijneman Medical BV toont u in hun
showroom te Lopik graag de ontelbare mogelijkheden van
de nieuwe marLED® X.
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OORLOG IN DE
OPERATIEKAMER
OORLOG
IN DE OPERATIEKAMER

Maaike Hoogewoning

'Oorlog in de operatiekamer' is het verhaal van eerste luitenant Maaike Hoogewoning, die twee keer als
operatieassistent in een militair ziekenhuis in de Afghaanse stad Kandahar werkzaam was. Ze vertelt
over wat er gebeurt in dat ziekenhuis tijdens haar uitzending.
Over haar inspanningen om samen met haar collega's
zieke en gewonde collega's, maar ook Afghaanse
burgers, te helpen met de beste geneeskundige hulp
die zij kunnen leveren. Inspanningen waarbij zoveel
verschillende emoties zich aandienen. "Het is zo
dubbel, leven en dood, geluk en verdriet zo dicht bij
elkaar", schrijft ze in dit boek en laat dit gevoel de lezer
op een open, maar indringende manier mee beleven.

er raketten op de basis worden afgevuurd? Of hoe
vertel ik dat er op één dag drie jonge Amerikaanse
collega's zijn overleden bij mij op de operatiekamer?
Ik wist dat ik in de hel op aarde terecht zou komen
in Afghanistan, maar er daadwerkelijk dan ook zijn,
zien, horen, ruiken en voelen, is toch echt een ander
verhaal."

Maaike toont ook hoe het dagelijkse leven op een
militaire basis in een missie is en hoe met de dreiging
en de spanning wordt omgegaan. Zij laat zien wat dit
kan doen met jezelf als militair, maar ook met het
thuisfront, de familie thuis. Tijdens de uitzendingen
stelde zij hen op de hoogte. Voor zo goed als ze kon.
"Want hoe kan ik thuis vertellen dat ik een paar
keer per dag op de grond moet gaan liggen omdat

Titel: Oorlog in de operatiekamer
Subtitel: Belevenissen van een militair operatieassistent in
Afghanistan
Auteur: Maaike Hoogewoning
ISBN: 978-90-79763-26-9
Aantal pagina’s: 304 / Paperback
Prijs: € 22,- (geen verzendkosten)
Bestellen en meer informatie: www.we-publishing.nl

Belevenissen van een militair operatieassistent in Afghanistan

PETER VAN UHM OVER OORLOG IN DE
OPERATIEKAMER
Dit boek van eerste luitenant Maaike Hoogewoning vertelt over wat er gebeurt
in het militair ziekenhuis in Kandahar/Afghanistan tijdens haar uitzending.
Wat voor een inspanning zij met haar collega’s doet om zieke en gewonde
collega’s, maar ook Afghaanse burgers, te helpen met de beste geneeskundige
hulp die zij kunnen leveren. Zij vertelt dat al die inspanning en die beste hulp
soms niet mogen baten en dat zij toch mensen verliezen in hun operatiekamer. Maaike is zo eerlijk om ook te beschrijven wat dit allemaal met haar en
haar collega’s doet. Zij beschrijft bijvoorbeeld hoe dun de grens is met de zin:
‘Het is zo dubbel, leven en dood, geluk en verdriet zo dicht bij elkaar.’ Zij maakt
het allemaal mee en laat de lezer op een open maar indringende manier het
ook meebeleven.
Maaike toont ook hoe het dagelijkse leven op een militair kamp in een missie
is en hoe met de dreiging en de spanning wordt omgegaan. Zij laat zien wat
dit kan doen met jezelf als militair, maar ook met het thuisfront, de familie
thuis. Dit boek gaat over een gedreven professional in uniform, maar onder dat
uniform zit ook gewoon een kwetsbaar mens. Het is een boek dat een mooi inzicht geeft in een wereld die velen niet kennen. Het is een boek dat om respect
vraagt!
Peter van Uhm, Generaal b.d., oud-commandant der Strijdkrachten

‘IK WIST DAT IK IN
DE HEL OP AARDE
TERECHT ZOU KOMEN IN
AFGHANISTAN, MAAR ER
DAADWERKELIJK DAN
OOK ZIJN, ZIEN, HOREN,
RUIKEN EN VOELEN
IS TOCH ECHT EEN
ANDER VERHAAL, MIJN
VERHAAL.’
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Met CombiSet® van HARTMANN lopen
uw procedures net zo gesmeerd als een uurwerk.
5 redenen om voor CombiSet® te kiezen:
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Bel ons op het nummer +31 (0)24-711 2111
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Ruim assortiment hoogkwalitatieve componenten
Operatiesets optimaal afgestemd op uw protocollen
Handige en flexibele verpakkingsoplossingen
Deskundige begeleiding en permanente evaluatie
Efficiënte logistieke oplossingen

www.hartmann.nl

SAVE THE DATE

EORNA
EUROPEAN OPERATING ROOM
NURSES ASSOCIATION

INNOVATE TO PERFORM
NVEC Congres 2019

Onderwerpen:

Nieuwe Technologie
Robotica
lmaging Technologie
Ontwikkelingen Image Guided Surgery
Improving Team Performance
Improving Patient Performance

Special guest:
Robert Doornbos, voorheen autocoureur
Titel lezing: Fast & furious Technology

18 april 2019
Beurs van Berlage, Amsterdam

“ON THE MOVE”

Masterclasses voor AIOS en Jonge Klaren op 17 april 2019:
Masterclass 1. Robotic Surgery: hier leert u de beginselen van de robotchirurgie
Masterclass 2. PreHab & ReHab: ins en outs voor een succesvolle introductie van
een pre- en posthabilitatie programma
Masterclass 3. Career Development: Hoe richt je een carrière pad in voor een geslaagd leven
als hightech chirurg

9th EORNA Congress
The Hague, The Netherlands
16 - 19 May 2019
www.eorna-congress.eu

Programma en meer informatie: www.nvec.nl

WACHT NEDERLAND MET ACTIE TOT ER
GEEN VERPLEEGKUNDIGEN MEER ZIJN?
‘INMIDDELS IS HET OMSLAGPUNT BEREIKT EN OVERSTIJGT DE HUIDIGE ZORGVRAAG BIJ ALLE
BEROEPEN HET BESCHIKBARE ZORGAANBOD.’ - CAPACITEITSORGAAN 2018
Het Capaciteitsorgaan rapporteert www.capaciteitsorgaan.nl/capaciteitsplan-2018-2021-fzo-beroepen-ambulanceverpleegkundigen aan de zorgsector en de
overheid. In een pas uitgekomen rapport van dit instituut staat vermeld dat het aantal instromers in de opleidingen voor gespecialiseerde verpleegkundigen
(waaronder ook operatieassistenten) flink omhoog moet. Ziekenhuizen leiden namelijk jaarlijks nog lang niet genoeg mensen op om het tekort aan
gespecialiseerd verpleegkundigen voor nu en in de toekomst op te lossen.
Vooral van IC-verpleegkundigen, operatieassistenten,
SEH-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en
kinderverpleegkundigen zijn in absolute zin hoge
aantallen instromers nodig. Er zouden bijvoorbeeld
jaarlijks 1068 operatieassistenten moeten beginnen
aan de opleiding om in 2024 geen tekorten meer
te hebben. Daarnaast neemt komende jaren ook
de zorgvraag toe door onder andere de vergrijzing.
Dit maakt mede een hogere opleidingsstroom
noodzakelijk. Andere oorzaken zijn te vinden in
complexere ziektebeelden, co-morbiditeit en de
administratiedruk, aldus het Capaciteitsorgaan.
NU’91 luidt de noodklok: ‘Niets doen is geen optie!’
Ernstig tekort verpleegkundigen leidt tot dodelijke
slachtoffers
NU’91, beroepsorganisatie voor de verpleging
en verzorging, luidt de noodklok. “Laten we niet
met z’n allen in Nederland wachten tot er geen
verpleegkundigen meer zijn. De urgentie is fors
toegenomen, zodat door een ernstig tekort aan
zorgprofessionals er dodelijke slachtoffers dreigen te
gaan vallen.”
Urgentie: we brengen het in beeld
De campagne ‘Nederland Zonder Zorg’ is door NU’91
gestart om Nederland bewust te laten worden wat
er gebeurt met onze patiënten en cliënten als er
onvoldoende zorgprofessionals zijn op de vereiste
locaties. Een verpleegkundige is opgeleid om situaties
te herkennen en te handelen. Als deze goedopgeleide
verpleegkundigen er niet zijn, dan kan dat tot
levensbedreigende situaties leiden. Door middel van
korte confronterende filmpjes geven we een aantal
situaties weer die misschien nu nog ver weg lijken of
zelfs onmogelijk, maar helaas is de realiteit al daar.
NU’91 actie-driedaagse
Begin november hebben zorgprofessionals samen met
NU’91 actie gevoerd via www.nederlandzonderzorg.nl/
actiewall. Door het uploaden van een foto en/of
statement op de actiesite, konden zorgprofessionals
kenbaar maken dat zij de te hoge werkdruk die een
goede zorgverlening in de weg staat beu zijn.
Een greep uit de statements
•
‘Meer zorgwerking in de markt’
•
‘Zorg voor de patiënt niet voor de zorgverzekering’
•
‘Ik registreer me een tenniselleboog en een
muisarm’
•
‘Hoeveel kunnen onze schouders nog dragen?’
•
‘Werkdruk maakt het vak ondergewaardeerd’
•
‘Ik heb het mooiste vak van de hele wereld.
Helaas wordt het alleen nog door mijn patiënten
gewaardeerd’
•
‘Zonder verpleegkundige heeft een OK-bed geen
waarde’
•
‘Straks kunnen we alleen nog maar in het
openluchtmuseum zien dat er ooit mensen in de
zorg werkten. Dat baart mij zorgen’
•
‘Verpleegkundigen: Voor je toekomst, word
strijdbaar!
•
Samen zijn we sterk!’
Wat moeten we doen
“Wij kunnen en mogen het niet zo uit de hand laten
lopen”; aldus Monique Kempff voorzitter van NU’91.
De werkdruk in de zorg en in de operatiekamers is
onacceptabel hoog. Dat is al geruime tijd bekend.
Grenzen stellen aan uit te voeren taken is een eerste
stap om de werkdruk aan te pakken.

De waardering voor het mooie vak is beneden de maat.
NU’91 daagt de werkgevers uit om specifieke afspraken
voor zorgprofessionals met een verpleegkundig vak te
maken.
De zorgsector heeft veel nieuwe professionals uit de
opleidingen nodig om de tekorten het hoofd te kunnen
bieden. Opleidingen moeten aantrekkelijker worden
door de studentenstops op te heffen en het collegegeld
te halveren. Zorgprofessionals moeten weer ervaren
dat zij het verschil maken tussen geen en goede
zorg. Er moet een landelijke imagocampagne gestart
worden, die is vormgegeven van uit verpleegkundig en
verzorgend beroep.

Niet meer wachten met actie
Als werkgevers en overheid niet tot daden overgaan,
dan gaat NU’91 over tot actie. Niets doen is geen optie.
Een goede (OK-)zorg is voor in iedereen in Nederland
van levensbelang.
Posters en boomerangkaarten
Ben jij die strijdbare operatieassistent? Bestel dan
gratis de poster en een setje boomerangkaarten van de
‘Nederland Zonder Zorg Actiewall’ en laat zien dat jij
de campagne steunt.
Bestellen kan via secretariaat@nu91.nl onder
vermelding van je volledige naam en adresgegevens.

TRAUMA VAN KOP TOT TEEN
Tekst: Maril Hageman
Foto’s: Guus Pauka

De RAI vormde 22 en 23 november jl. weer het toneel voor de traumadagen, nu al weer enkele jaren georganiseerd door de NVT, de NVOT en de LVO. En ook
ditmaal was er voor zowel de plenaire sessies als de parallelsessies een interessant programma samengesteld voor de operatieassistenten.
Naast de presentaties van de vele studies vonden
tijdens de plenaire sessies ook voordrachten plaats
waarbij de nieuwe richtlijnen binnen de traumachirurgie ter sprake kwamen. Nieuwe inzichten en
daaruit voortvloeiende nieuwe behandelmethoden
werden besproken en ter discussie gesteld. Ook voor
operatieassistenten interessant om te horen hoe
dit proces verloopt. Dit jaar was er geen papieren
programmaboekje meer, alles verliep via de NVT-app
en de laatste aanpassingen werden middels pushberichten verspreid. Verder waren er ook een paar
nieuwe firma’s op de beursvloer te vinden, altijd interessant.
Van kop tot teen
Tijdens de plenaire ochtendsessie stond alles rondom
voet- en enkelletsels op het programma. Onderwerp
van discussie was het wel of niet opereren van de
geriatrische traumapatiënt, en dr. Martijn Poeze van
het MMC vertelde over de nieuwe onderzoek- en
behandelmethoden van de diverse enkelfracturen
volgens de indeling van Weber. Zeer interessant was
de voordracht van dr. C. Sommers uit Zwitserland over
zijn huidige operatietechnieken van de pilonfracturen.
Ook de parallelprogramma’s voor operatieassistenten
boden interessante onderwerpen. Dr. Edward Tan sprak
over hoe een snelle hemostase op straat vele levens
kan redden en prees de ‘Stop de bloeding’-cursus aan
die dit jaar van start zal gaan. Vervolgens nam dr.
Oscar van Waes op geheel eigen Rotterdamse, humoristische wijze de behandeling van de traumalaparatomie door. Samen met de sessie van dr. Eppo Wolvius

LVO-voorzitter Ger Creemers op de foto met Dagmar Vos,
traumachirurg Amphia Ziekenhuis Breda.

over 3D navigatie bij aangezichtstrauma en de behandeling van de lange pijpbeenderen door dr. Sander
Dijkstra, werd de traumapatiënt deze dag dus van
kop tot teen besproken. Ten slotte wees dr. Dagmar
Kempink iedereen nog op het feit dat fracturen bij
kinderen een andere behandeling vereisen dan die bij
volwassenen. Het altijd weer leuke Kahoot-spel werd
dit jaar gewonnen door Marie-Claire Janssen uit Breda.
Workshops
Het onderwerp van de vrijdagochtend was revalidatie,
de verschillende inzichten hierin werden tijdens de
discussies wel duidelijk. De onderwerpen van het
parallelprogramma in de ochtend waren afgestemd op
de workshops in de middag. Tibia- en enkelfracturen
met hun verschillende operatietechnische behandelmogelijkheden kwamen aan de orde. Met als afsluiter
een mooie presentatie van mr. C. Blundell uit Sheffield
over de enkelarthrodese. De workshops werden dit
jaar verzorgd door de firma’s DePuy Synthes, Stryker,
Zimmer Biomet en ProMotionMedical. Als plenaire
afsluiting stond de kinder-traumachirurgie centraal,
waarbij dr. Victor de Ridder de aanpassingen in richtlijnen duidelijk maakte en dr. Arnold Besselaar nog
wat mooie tips en tricks met de zaal deelde.
Tijd voor erkenning
Tussen al die mooie voordrachten in werd gebruikgemaakt van de mogelijkheid om een kijkje te nemen
op de beursvloer. Ook bij de stand van de LVO werd
dit jaar door veel operatieassistenten even stilgestaan
om een vraag te stellen, een praatje te maken, leuke

‘Werken op OK’-boekjes mee te nemen of de petitie
te tekenen. Waarom erkenning van ons beroep zo
belangrijk is kwam natuurlijk steeds ter sprake. We
kunnen het niet vaak genoeg zeggen; om de erkenning
voor elkaar te krijgen, heeft de LVO de steun van
de werkvloer nodig! Hoeveel operatieassistenten er
precies in Nederland werkzaam zijn is niet bekend,
we schatten ongeveer 5000, waarvan er 2200 lid zijn
van de LVO. Slechts 38 % van deze leden maakt op
dit moment gebruik van het kwaliteitsregister dat is
opgezet als een van de eisen op weg naar erkenning.
Al jaren ploetert de LVO om die erkenning voor elkaar
te krijgen, maar dan moet eerst onze beroepsgroep
verenigd zijn. ‘Tja, wil jullie beroepsgroep eigenlijk
wel erkend zijn?’, zegt de politiek als ze naar deze
cijfers kijken. ‘Of vinden ze het allemaal wel prima zo
en vinden ze het ook niet erg dat eigenlijk iedereen
zo hun plaatsje aan de operatietafel in kan nemen?’
Erkenning heeft natuurlijk gevolgen, niet alleen voor
de scholing om het diploma te verkrijgen maar ook
voor de bij- en nascholing om het beroep te mogen
blijven uitoefenen. In deze snel veranderende innovatieve omgeving staat kwaliteit steeds hoger in het
vaandel en zal scholing dus ook steeds belangrijker
worden. Tijd om dit dus eens en voor altijd goed te
regelen zodat het diploma ook nog iets waard is om
eventueel verder te kunnen groeien.
Dus: word lid van je beroepsgroep, activeer je register
en laat zien dat je trots op je werk bent!

SHEKU CONTEH:

‘IK WIL MIJN LANDGENOTEN HELPEN’
Mooi om te zien hoe de levens van patiënten veranderen door de operaties aan boord bij de medische hulporganisatie Mercy Ships. De impact is enorm.
Kinderen kunnen bijvoorbeeld weer naar school en ouders naar hun werk. Sheku Conteh (29) uit Sierra Leone werd genezen van een tumor. Nu studeert hij,
straks hoopt hij een bedrijf te beginnen in zijn eigen land!
en vertelde hem dat hij op een ziekenhuisschip
hulp kon krijgen. Binnen enkele minuten was er een
afspraak gemaakt voor een bezoek aan de Anastasis
(de voorloper van het huidige schip, de Africa Mercy).
Vanaf toen ging het Mercy Ships-balletje rollen… en
hoop was geboren!

Sheku’s leven begon beslist niet rooskleurig. ‘Na de
burgeroorlog waren we alles kwijt. We woonden in een
vluchtelingenkamp omdat ons huis was platgebrand.’
In 2002 verscheen een bult op zijn gezicht. Zijn moeder
behandelde die met een kruidenmengsel, maar zijn
situatie verslechterde: de bult werd een tumor. Hij
kreeg steeds meer moeite met ademhalen. Hij verborg
zich voor zijn omgeving, omdat omstanders hem
vervloekten.
Hoop
Op een dag liep een vrijwilliger van het screeningsteam van Mercy Ships door de straten. Hij zag Sheku

Bevrijd van angst
In de weken en maanden die volgden, voordat de
Anastasis arriveerde, werd de pijn erger. Sheku bad dat
zijn leven gespaard zou blijven, zodat hij een operatie
bij Mercy Ships kon ontvangen. Eindelijk was het
zover… nota bene op 1 januari 2003. Chirurgen verwijderde zijn enorme tumor en bevrijdde hem zo van de
angst voor de dood. In de dagen erna realiseerde hij
zich dat hij daadwerkelijk een toekomst voor zich had.
‘Ik ervoer zoveel liefde en bemoediging op het schip,
dat ik gemotiveerd werd mijn dromen na te volgen en
mijzelf te ontwikkelen.’
Steuntje in de rug
Sheku kreeg een steuntje in de rug van één van de vrijwilligers, Chris Baber. Die besloot om zijn schoolkosten
te sponsoren, zodat hij zonder meer naar school kon
gaan. De tijd vloog voorbij. Op een dag stelde Chris
hem de vraag: ‘Wat wil je met je leven doen?’ Sheku
wilde eigenlijk medicijnen studeren. Maar Chris stelde

hem na overleg met de hoofdmachinist voor, om na
een training als motorman in de machinekamer te
komen werken op de Africa Mercy.
Getuigenis
Sheku aanvaarde deze kans, die hij ervoer als door
God gegeven. Hij verliet zijn familie voor de eerste keer
in zijn leven en werkte vijf jaar lang toegewijd op de
Africa Mercy. Tegelijk ondersteunde hij zijn familie.
Momenteel studeert Sheku Maritiem en Logistiek
Management in Australië en hoopt in december
2018 af te studeren. Hij is van plan om een bedrijf te
beginnen in Sierra Leone en banen te scheppen voor
zijn landgenoten. ‘Ik heb de verschrikkingen van de
oorlog meegemaakt en die van een leven als outcast
in de samenleving. Maar te midden van mijn wanhoop
bracht God een schip met vrijwilligers die mij hielpen.
Ik ervoer op dit schip onvoorwaardelijke liefde die mij
werkelijk genas. Nu ligt de toekomst open. Ik droom
ervan om mijn landgenoten te gaan helpen. Mijn
getuigenis zal hoop brengen, levens veranderen én
mensen naar Mercy Ships brengen!’

MERCY SHIPS
Maar liefst 4,5 miljard mensen wereldwijd hebben geen toegang tot veilige en bereikbare chirurgische zorg. Mercy Ships gaat al 40 jaar de strijd
aan met deze nood. Met ons ziekenhuisschip
Africa Mercy, met daarop ruim 400 vrijwilligers,
varen we naar de armste landen in Afrika. Daar
voorzien we de allerarmsten van gratis medische
zorg. We helpen mensen met bijvoorbeeld de verwijdering van een tumor, reconstructie van een
gezicht, operaties aan schizis, cataract, ernstig
misvormde benen, transplantaties na contracturen, vesicovaginale fistel, liesbreuk of struma.
Een operatie verandert levens! Daarnaast geven
we training aan lokale medische professionals
om het niveau van de medische zorg in het land
te verhogen. We doen dit werk omdat we geloven
dat ieder mens kostbaar is.
Mee als vrijwilliger aan boord? Kijk op
mercyships.nl/FAQ
Een gift geven voor dit bijzondere werk? Ga naar
mercyships.nl/doneer.

ADVERTENTIE

Hallo,

ik ben Anne
Naam?
Anne Dierickx
Leeftijd?
53 jaar
Waar werkzaam?
Ik ben werkzaam als Marketing Manager bij de firma Paul
Hartmann, deels in België (Sint-Renelde, ten Zuidwesten van
Brussel), deels in Nederland (Nijmegen).
Woonachtig;
Geraardsbergen, België
Verliefd verloofd getrouwd?
Ik ben gelukkig getrouwd met Filip Florizoone
Kinderen?
Ik ben de trotse moeder van Charlotte, 16 jaar, en Alexander, 14 jaar.
Hobby’s?
Naast een fulltime baan en de zorg voor mijn gezin probeer ik
regelmatig een lange wandeling te maken (liefst aan zee) met mijn
hond Kiera, een Ierse Terrier. Ik kan ook heel erg genieten van lekker
eten en een glas wijn. Verder lees ik graag, maar dat doe ik enkel
tijdens vakanties. Als ik aan een boek begin kan ik namelijk niet
meer stoppen…
Opleiding(en)?
Na de middelbare school heb ik een hogere opleiding economiemoderne talen gevolgd, en daarna een postgraduaat sales- en
marketing management.

Favoriet vakantieland?
Zonder twijfel Frankrijk, omwille van de mooie en veelzijdige
natuur, het aangename klimaat, het lekkere eten, en niet te
vergeten de goeie wijnen.
Favoriete maaltijd?
Wat dat betreft ben ik een echte Belg: mosselen met frietjes.
Favoriet drankje?
Witte wijn, bij voorkeur een Chardonnay.
Favoriete film?
La vita è bella, een Italiaanse tragikomedie uit 1997, geregisseerd
door Roberto Benigni.
Favoriet TV programma?
The Voice, heerlijk relaxen op vrijdagavond met het ganse gezin.
Hoe zie je je toekomst?
Als het goed is dan wil ik nog een jaar of 10 verder werken. Daarna
zijn wellicht de kinderen het huis uit en zou ik graag verhuizen
naar de kust.
Hoe vind je deze rubriek?
Apart in een professioneel tijdschrift, maar wel leuk.

ADVERTENTIE

Máxima Medisch Centrum, gefeliciteerd!
Met de opening van het nieuwe OK-complex.
Hartelijk dank voor het vertrouwen in Getinge en in onze Maquet OK-apparatuur.
We hopen dat u veel patiënten kunt helpen in het nieuwe OK-complex en mocht u
onze hulp nodig hebben, dan staan we voor u klaar.
Als full-servicepartner bieden we ondersteuning bij het gehele klinische traject,
met apparatuur voor OK’s, IC’s, CSA’s en nog veel meer.
Bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan eens een kijkje op onze website.

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

MMC BIEDT GEHELE PALET AAN
NIEUWSTE OPERATIETECHNIEKEN
Nieuw OK-complex en centrum dagbehandeling MMC Veldhoven officieel geopend

H

et moderne operatiecomplex en centrum dagbehandeling van Máxima Medisch Centrum op
locatie Veldhoven is vorige week officieel geopend. Het complex heeft acht hypermoderne
operatiekamers met de nieuwste medische apparatuur,
waarvan één operatiekamer voor robotchirurgie en één
hybride operatiekamer. Hiermee biedt MMC vanaf nu
het gehele palet aan nieuwste operatietechnieken aan.
Centraal staat dat de patiënt de beste kwaliteit krijgt, qua
zorg én verblijf.
Het nieuwe complex heeft op de eerste verdieping acht operatiekamers waarvan één voor robotchirurgie en één hybride
operatiekamer. “Als landelijk koploper op het gebied van
kijkoperaties past de robottechniek in MMC geheel binnen de
ontwikkeling van robotisering en digitalisering in de zorg. De
robot wordt ingezet bij complexe kijkoperaties als prostaat-,
baarmoeder- en maagdarmoperaties”, vertelt Marlies Bongers,
gynaecoloog.
De hybride operatietechniek biedt voordelen bij complexe
vaatoperaties, zoals bij een diabetische voet of verwijde buikslagader. Hybride opereren betekent het combineren van open
vaatchirurgie met dotteren en stents plaatsen (opheffen van
een vernauwing in de kransslagader) op geleide van röntgenbeelden: in deze operatiekamer staat een grote röntgenarm
die om het operatiebed beweegt. “Groot voordeel is dat twee
ingrepen gecombineerd worden en de patiënt dus maar één
keer opgenomen hoeft te worden”, aldus chirurg Maarten Loos.
Nieuw gebouw
De nieuwbouw was nodig, omdat er steeds meer apparatuur
tijdens een operatie beschikbaar moet zijn. De nieuwe OK’s zijn
in oppervlakte groter en voorzien van de nieuwste apparatuur
en luchtbehandeling. Hiermee worden vanaf nu alle nieuwste
operatietechnieken aangeboden, zodat de patiënt voor iedere
situatie de best passende operatie krijgt. “De afweging voor de
operatietechniek wordt uiteraard in samenspraak gemaakt.
Bij sommige patiënten kunnen we effectiever opereren met
een klassieke kijkoperatie, of met de onlangs geïntroduceerde
robotarm en bij de ander beter met de robot, hybride techniek
of de 3D kijkoperatietechniek”, licht uroloog Laurent Fossion
toe.
In het nieuwe complex zorgen veel daglicht, een efficiënte
routing door het complex en natuurlijk kleurgebruik ervoor
dat patiënten zich op hun gemak voelen en dat het een fijne
werkplek is voor medewerkers. Zonder daglicht zijn vooral
oudere patiënten sneller het dag-nachtritme kwijt. Met als
gevolg een grotere kans op het krijgen een delier.
Op de begane grond bevindt zich het nieuwe centrum voor
dagbehandeling voor kinderen en volwassenen en de pre-operatieve afdeling. Speciaal voor kinderen is in een deel van de
afdeling extra aandacht voor spel en afleiding.
Voorbereiding
Aan het nieuwe complex ging veel voorbereiding vooraf”, vertelt
Wil Speetjens, manager OK & dagbehandeling van MMC. “Vijf
jaar voor de feitelijke start, zijn de voorbereidingen begonnen.
Daar zijn alle disciplines bij betrokken, die in het OK-centrum
werken. Op een operatiekamer komen heel veel processen bij
elkaar en die moeten allemaal naadloos op elkaar aansluiten.
Op het moment dat hier iets verandert, werkt dat door op veel
andere processen binnen het ziekenhuis.”
Twee locaties met 2 OK complexen
Naast risicovolle en complexe operaties die op locatie
Veldhoven plaatsvinden in het nieuwe OK-complex, bevindt
zich op MMC locatie Eindhoven het OK-complex voor planbare
en eenvoudige ingrepen. Hier geldt afspraak is afspraak, omdat
daar geen spoedzorg plaatsvindt. Ook bevindt zich op locatie
Eindhoven een centrum voor dagbehandeling. In totaal beschikt
MMC vanaf nu over acht operatiekamers op locatie Veldhoven
en zeven operatiekamers en drie poliklinische operatiekamers
op locatie Eindhoven.
Tijdens de officiële opening vertelden sprekers aan de aanwezigen over het unieke bouwproces: van ambitie en ontwerp
tot realisatie en leerpunten. Een proces waarbij gebruikers
continu zijn betrokken bij alle keuzes die er zijn gemaakt.

VACATURES

WIJ ZOEKEN JOU!

K

om je ons team versterken als (student) 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! 

Aantrekkelijke werkomgeving

volop in beweging. Wij bieden als OK een breed

Zuyderland is de grootste werkgever van
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wetenschappelijk onderzoek, topklinische zorg
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en opleiding. Zuyderland richt zich hierbij op

enthousiast en inspirerend is.

de kernthema’s: innovatie, medisch leiderschap
en transitie van de zorg.

De opleiding tot anesthesiemedewerker
of operatieassistent kan gevolgd worden

We zoeken enthousiaste operatieassistenten en anesthesiemedewerkers

bij Hogeschool Zuyd (HBOV-T). Het is een

De OK van het Zuyderland MC beschikt over 21

uitstroomprofiel tot anesthesiemedewerker of

operatiekamers verdeeld over twee locaties. De

operatieassistent. De duur van de opleiding is

OK kenmerkt zich door een hoge dynamiek en is

afhankelijk van je vooropleiding.

opleiding tot verpleegkundige met een

OPLEIDINGEN ZUYDERLAND
Vacatures studenten

Wij hebben momenteel de volgende opleidingsmogelijkheden voor de operatiekamer.

OPLEIDING OPERATIEASSISTENT

OPLEIDING ANESTHESIEMEDEWERKER

HOE ZIET DE OPLEIDING ERUIT?

WAT HOUDT DE FUNCTIE ANESTHESIEMEDEWERKER IN?!

Jouw ambities dragen bij aan de ontwikkeling van de afdeling in een sterk veranderende

Als anesthesiemedewerker werk je op het operatiekamercomplex en voer je zelfstandig taken uit

omgeving.

onder eindverantwoordelijkheid van de anesthesioloog. Je begeleidt de patiënt en assisteert de

Als operatieassistent in opleiding:

anesthesioloog bij het toedienen van algehele anesthesie en andere anesthesie-technieken. We

•

Word je opgeleid tot operatieassistent; Het leren in de praktijk gebeurt vooral door middel

werken volgens het twee-tafelsysteem. Wanneer de anesthesioloog bij een andere patiënt is, ben

van stages op de operatiekamerlocaties op zowel locatie Heerlen als locatie Sittard-Geleen:

jij verantwoordelijk voor je patiënt. Als anesthesiemedewerker heb je ook administratieve taken.

Het theoriegedeelte wordt verzorgd door Zuyd Hogeschool in Heerlen. Je komt hier in een

Na afloop van de operatie zorg je voor het bedrijfsklaar maken van anesthesiologische middelen

groep met studenten afkomstig uit verschillende ziekenhuizen uit de regio.

benodigd om de volgende operatie te kunnen uitvoeren. Aangezien geen patiënt hetzelfde is, is

Het leren in de praktijk gebeurt door stages te volgen op de operatiekamer van Heerlen en

iedere operatie anders. Dat maakt het beroep zo uitdagend en afwisselend.

•

Sittard-Geleen.
•

Je draagt zorg voor het welzijn van de patiënt op de operatiekamer.

Als anesthesiemedewerker in opleiding:

•

Ondersteun je diverse specialisten bij de behandeling en onderzoek van de patiënt door te

•

•

Word je opgeleid tot anesthesiemedewerker; Het leren in de praktijk gebeurt vooral door

assisteren, instrumenteren en om te lopen.

middel van stages op de operatiekamerlocaties op zowel locatie Heerlen als locatie Sit-

Zorg je voor de aanwezigheid en inzet van de juiste materialen en apparatuur. Na de opera-

tard-Geleen: Het theoriegedeelte wordt verzorgd door Zuyd Hogeschool in Heerlen. Je komt

tie zorg je samen met jouw collega’s voor de juiste afhandeling van deze gebruikte materialen en apparatuur.

VERVOLGOPLEIDING OPERATIEASSISTENT
3-jarig traject (HBO-VT)

hier in een groep met leerlingen afkomstig uit verschillende ziekenhuizen uit de regio.
•

Het leren in de praktijk gebeurt door stages te volgen op de operatiekamer van Heerlen en
Sittard-Geleen.

•

Je draagt zorg voor het welzijn van de patiënt op de operatiekamer;

•

Ondersteun je de anesthesist bij: het toedienen van algehele anesthesie en andere anesthesie-technieken;

JOUW VOOROPLEIDING

•

Zorg je voor de aanwezigheid en inzet van de juiste materialen en apparatuur. Na de opera-

Om in aanmerking te komen voor het opleidingstraject dien je minimaal in het bezit te zijn

tie zorg je samen met jouw collega’s voor de juiste afhandeling van deze gebruikte materia-

van het diploma MBO-V of je volgt de HBO-V. Tot jouw kwaliteiten behoren een grote mate van

len en apparatuur.

verantwoordelijkheidsgevoel, hulpvaardigheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit. Je beschikt over
goed technisch inzicht en bent belangstellend. Naast stressbestendig ben je in staat om je in elke

JOUW VOOROPLEIDING

situatie goed te kunnen concentreren.

Om in aanmerking te komen voor het opleidingstraject dien je minimaal in het bezit te zijn van

OPLEIDING OPERATIEASSISTENT
4-jarig traject

het diploma MBO-V, HBO-V of je volgt de HBO-V. Tot jouw kwaliteiten behoren een grote mate van
verantwoordelijkheidsgevoel, hulpvaardigheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit. Je beschikt over
goed technisch inzicht en bent belangstellend. Naast stressbestendig ben je in staat om je in elke
situatie goed te kunnen concentreren.

JOUW VOOROPLEIDING
Om in aanmerking te komen voor het opleidingstraject dien je minimaal in het bezit te zijn van

De duur van de duaal-opleiding HBO-V technische leerroute is afhankelijk van je vooropleiding

het Havo diploma, bij voorkeur met het profiel natuur en techniek. Tot jouw kwaliteiten behoren

en kan deel uitmaken van een onderstaand traject:

een grote mate van verantwoordelijkheidsgevoel, hulpvaardigheid, nauwkeurigheid en flexibiliteit.

•

2-jarige opleiding: reeds in bezit van een diploma HBO-V;

Je beschikt over goed technisch inzicht en bent belangstellend. Naast stressbestendig ben je in

•

3-jarige opleiding: reeds in bezit van een diploma MBO-V;

staat om je in elke situatie goed te kunnen concentreren. De eerste 2 jaar van het traject is op

•

4 jarig traject anesthesiemedewerker Havo diploma. Bij voorkeur met het profiel natuur

basis van een intentieverklaring. Vanaf het 3e leerjaar ontvang je een leer-/arbeidsovereenkomst.

en techniek.

WIJ BIEDEN VOOR ALLE STUDENTEN

START OPLEIDING

•

Gedurende het opleidingstraject ontvang je een leer/arbeidsovereenkomst.

In het voorjaar begin je met werken op de OK en de opleiding start in september 2019.

•

De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO ziekenhuizen.

•

Het collegegeld wordt in zijn geheel vergoed door het ziekenhuis.

•

De boeken krijg je in bruikleen.

•

De mogelijkheid voor een buitenlandse stage.

OPERATIE ASSISTENT
UREN PER WEEK			24-36
DIENSTVERBAND			Vast
VACATURENUMMER		 924487

B

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

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

WIE BEN JIJ?
•
•
•

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

WAT BIEDEN WIJ?
•
•
•
•
•
•

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

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

ANESTHESIEMEDEWERKER
UREN PER WEEK 			
24-36
DIENSTVERBAND 			Vast
VACATURENUMMER 		
834911

W

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

WIE BEN JIJ?

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

WAT BIEDEN WIJ?

Als je op zoek bent naar een uitdagende baan in een inspirerende werkomgeving, leuke
collega’s en volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen, dan ben je op onze OK aan
het juiste adres!

Neem voor meer informatie contact op met Marcel Berkman, afdelingshoofd OK,
telefoonnummer 06-10676543.

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

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

•
•
•
•
•

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

MEER INFORMATIE?

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

SOLLICITEREN

Belangstelling voor deze functie kun je kenbaar maken
middels het invullen van het digitale sollicitatieformulier
via www.werkenbijzuyderland.nl

MISSIE TANZANIA-

DOKTERS VAN DE WERELD
Een druppel op een gloeiende plaat of je hart achterna

Tekst: Paul van Zuijlen, directeur en plastisch chirurg van het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.
Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar brandwondgeneeskunde aan het Amsterdam UMC.

Een missie van Dokters van de Wereld naar het Haydom Luhteran Hospital in Tanzania.

I

n ontwikkelingslanden komen ernstige brandwonden bij kinderen vaak voor; families koken op veel plaatsen op open vuur. Kinderen spelen hier
dichtbij en kunnen in het vuur vallen of krijgen kokende olie of water over zich heen. Er is uiteraard geen gespecialiseerde brandwondenzorg, zoals we
die in Nederland kennen, voorhanden. Preventie is veel belangrijker dan de gezondheidszorg. Een team van Dokters van de Wereld reisde afgelopen juni
naar Tanzania om brandwondenslachtoffers te helpen.

Al jaren wilde ik naar de tropen op missie. Voor een
plastisch chirurg met ruime ervaring op het gebied
van de brandwondenzorg is er – helaas – veel werk
te doen. Nu is het zover. Samen met een klein team
bestaande uit Matthijs Botman (plastisch chirurg),
Jan Brommundt (anesthesist), Thom Hendriks (arts
internationale gezondheidszorg), Nicole Faithfull
(Dokters van de Wereld) en Johanne (Joop) de Vries
(surgical camp coördinator) zijn we op een missie van
Dokters van de Wereld naar het Haydom Luhteran
Hospital in Tanzania. Brandwonden komen veel voor
in Afrika, zeker bij de kansarme medemensen. De
problemen zijn vaak extremer dan in Nederland: de
kans dat mensen in ons land overlijden ten gevolge
van uitgebreide brandwonden is uitermate klein
maar in Afrika erg groot. Littekenproblemen in Afrika
zijn ook vaak extremer. Dat komt niet alleen door de
beperkte acute zorg, maar ook door nagenoeg afwezige
revalidatiemogelijkheid. Overigens gaan we niet alleen
maar opereren. Het is juist vooral de bedoeling dat we
lokale dokters meer kennis bij gaan brengen over de
brandwondenzorg zodat ze meer zelf kunnen doen. De
Engelsen zeggen dan: ‘Give a man a fish, and you feed
him for a day. Teach a man to fish, and you feed him
for a lifetime.’
Bewustwording brandwondenzorg
De laatste jaren is het mij duidelijk geworden dat
het niet alleen waardevol is om je in te zetten voor
ieder individu, maar dat het ook uitermate waardevol
is om bewustwording te creëren voor de problemen
in Nederland en ver daarbuiten op het gebied van
brandwondenzorg. Door weer te geven wat we op een
dergelijke korte missie meemaken, kan ik meteen
laten zien wat er speelt en waarom ik het belangrijk
vind om dat te delen. Eigenlijk kan iedereen die dat
wil op zijn eigen wijze een steentje bijdragen aan
dergelijke missies. Mijn weg heb ik gevonden.
Voor mijn collega Matthijs Botman voelde het als
thuiskomen, want hij heeft hier al vele jaren gewerkt.
Haydom Lutheran Hospital is een ziekenhuis gelegen

in de stad Haydom aan het westelijke uiteinde van de
regio Manyara. Het ziekenhuis ligt ongeveer 300 km
ten zuidwesten van Arusha. Het werd in 1955 gesticht
door de Noorse lutherse missie. Het is momenteel
eigendom van en wordt geëxploiteerd door de
Evangelisch-Lutheraanse kerk van Tanzania.
Dag 1: Pat
Gisteren zijn we geland op Kilimanjaro Airport. Helaas
was het eerste welkom bij de douane teleurstellend
omdat we vele medicatie en verbandmiddelen voor
het ziekenhuis moesten achterlaten om louter
bureaucratische redenen. Gelukkig werden we
vervolgens één uur rijden daar vandaan heel prettig

welkom geheten door Pat Patten. Pat is Amerikaan,
priester en piloot. In 1983 stichtte hij de Flying
Medical services voor Tanzania. Deze vliegende
brigade is nog steeds een van de weinige services in
Afrika. Ik heb veel respect voor iemand als Pat die al
35 jaar zo’n mooie vliegdienst letterlijk en figuurlijk
in de lucht houdt met alle technische, financiële en
bureaucratische problemen die daarbij komen kijken.
Vandaag brachten hij en de Franse pilote Laurence
ons met een Cessna-vliegtuigje naar Haydom. Het
opstijgen bij Arusha Airport ging nog vanaf asfalt,
het landen daarentegen was op een oude kleibaan
nabij het ziekenhuis van Haydom. Daar blijk je dus
ook prima op te kunnen landen. Op de foto zie je

Pat Patten en Matthijs Botman overleggen naast het vliegtuigje op de landingsbaan.

gelukkig goed konden herstellen. Mocht je in de buurt
van Tanga zijn en chirurgische hulp nodig hebben, dan
weet je bij wie je moet zijn: zuster Avelina...
Dag 4: de Bikkel
Tanzanianen zijn bikkels. Ik heb het nu zelf mogen
zien en ervaren. Ze liggen met velen in het ziekenhuis
op overvolle zalen en zelfs op de gang, en die gang is
ook vol. Als we dan even bij een patiënt langsgaan om
de brandwonden te bekijken, dan gaat het verband
er zo af. Midden op de gang. Geen kik wordt gegeven.
Dat heb ik wel eens anders meegemaakt. Hun
wonden raken vaak ernstig vervuild en overgroeid
met bacteriën voordat ze in het ziekenhuis komen.
Toch lijkt een huidtransplantaat behoorlijk goed
in te groeien waardoor de wond goed geneest. Bij
uitgebreidere brandwonden zien we vaak een heftige
ontstekingsreactie (SIRS): het lichaam ontregelt
dan behoorlijk. Bij westerlingen althans. Bij de
Tanzanianen gaat dat anders.
Deze avond nog kwam een brandwondenpatiënt
binnen op de Eerste Hulp nadat ze negentig kilometer
gereisd had. De eerste zeven dagen was ze behandeld
door een traditioneel genezer met een mengsel
van as en eieren. We wilden haar vanavond nog
opereren, maar er kwam ander spoedgeval tussendoor.
Ondertussen bleef zij maar stabiel. Uitgeput en dorstig
dat wel. Een sterk gestel.
Waar kwam de eerste mens ook alweer vandaan? Juist
uit Afrika. Over duizenden jaren zijn we hopelijk ook
zover geëvolueerd. Tot echte bikkels.

Thom Hendriks met een patiëntje en zijn vader.

Pat en Matthijs naast het vliegtuigje overleggen op
de landingsbaan. Dat geeft een aardige indruk van
de situatie. De eerste indruk van het ziekenhuis
was niet verkeerd. het voldeed aardig aan mijn
verwachtingen, met de patiënten op de gang en
beperkte hygiëne. Aan de andere kant was het ook
modern: een deel van de afdelingen werkt met een
elektronisch patiëntendossier. Het zag er overigens wat
klantvriendelijker uit dan de Nederlandse systemen.
Dag 2: Thom
Vandaag begon het serieuze missiewerk. Om halfacht
mochten we aanschuiven bij de overdracht van alle
artsen in de bieb. Het was een warm welkom. Tijdens
de kerkdienst daarna werden we door de directeur
aan alle personeelsleden voorgesteld. Niet dat ik
alle gebruiken van hier zou willen overnemen, maar
het gezamenlijk starten van de week met gezang
heeft zeker ook voordelen heb ik gemerkt. Op de
operatiekamers aangekomen merkten we direct dat
het deze week in het ziekenhuis in belangrijke mate
om onze missie zal draaien, ze besteden veel aandacht
aan de brandwondenzorg. Veel van het personeel
was (voor)bereid om langer te werken. Een klein
wondertje. Drie grote operaties waren voor vandaag
gepland. We opereerden twee patiënten met ernstige
dwangstanden van de handen door littekens, waardoor
hun handen niet meer functioneel waren. In beide
gevallen is het ons goed gelukt om de vingers weer
recht en beweeglijk te krijgen. Pas als de patiëntjes
de hand ook zelf weer goed gaan gebruiken, kunnen
we zeggen dat de operatie helemaal geslaagd is. De
operatie is slechts het begin van het traject, maar een
goed begin is wel cruciaal voor een goede uitkomst. De
laatste patiënt was een jongen van 14 jaar waarvan
de bovenarm links geheel vastgegroeid was aan de
romp. We hebben de arm gelukkig weer helemaal
los kunnen krijgen. Eigenlijk geldt voor alle drie de
gevallen dat dit zo ernstig is dat we het in Nederland
door de goede brandwondenzorg nooit meer zien.
Gelukkig blijken de principes en operatietechnieken
die ik in Nederland toepas ook hier prima te werken.
Een complexe brandwondenoperatie vereist sowieso
maatwerk en improvisatievermogen. Dat komt in de
tropen uiteraard goed van pas.
’s Middags had ik gelegenheid om even met Thom
Hendriks mee te kijken bij een patiëntje. Thom
werkt als Nederlandse arts in Haydom. Samen
met Matthijs Botman (en ook enigszins onder mijn
begeleiding) is hij een prachtig project gestart:
hij volgt en meet operatieresultaten van alle
brandwondenreconstructies in Haydom. Ik begeleid
hem graag, omdat het een aardige kerel is, maar
ook omdat ik weet dat de gegevens die hij verzamelt
uniek zijn in hun soort. In de westerse wereld zijn al
nauwelijks goede langetermijneffecten beschikbaar,
laat staan in landen als Tanzania. Thom is dus bezig

met een wereldproject waarmee een belangrijke
stap voorwaarts gezet wordt in de kwaliteit van
brandwondenzorg.
Dag 3: zuster Avelina
Elke dag wil ik een boeiend persoon van hier graag
in de schijnwerpers zetten. Vandaag is zuster Avelina
de held van de dag. Zuster Avelina is chirurg. Dat
lijkt verwarrend, maar Avelina is ook non. Ze merkte
als non dat er te weinig medische zorg was in haar
gebied en is toen dokter geworden, om zich daarna
ook nog chirurgisch te specialiseren. Dat dat haar
gelukt is zegt al veel over deze boeiende vrouw. Ze
werkt in Tanga als enige chirurg in een gebied dat
groter is dan Nederland. Dat hele gebied heeft thans
zes dagen helaas geen chirurgische service omdat zij
naar Haydom gekomen is om door ons getraind te
worden. Dat wist ik niet, maar zij des te beter. Ze is
twee dagen in de bus onderweg geweest, is nu twee
dagen hier en gaat daarna weer in twee dagen naar
huis. Wat een fantastisch mens. Weliswaar heeft ze
nooit dezelfde trainingen kunnen hebben als wij,
maar dat compenseert ze ruim met enthousiasme,
leergierigheid, slimheid en bescheidenheid. Tja, het
is een feest om dan jouw kennis aan haar te mogen
overbrengen. En ja, ik heb ook van haar mogen leren
gedurende deze nieuwe boeiende operatiedag met
allemaal vergroeide en verminkte lichaamsdelen door
brandwonden die we – ondanks alle uitdagingen –
Zuster Avelina, chirurg en non met Paul van Zuijlen.

Dag 5: de maan
Het is hier bijna winter. Overdag is het 24 graden,
maar ’s nachts behoorlijk fris, we bevinden ons dan
ook op 1800 meter hoogte. We hebben uitzicht over
het prachtige Tanzaniaanse landschap waar vooral
veel hyena’s rondlopen. Met name als het donker is
laten de hyena’s van zich horen met hun kenmerkende
geluid. Op de compound van het ziekenhuis waan ik
mijzelf veilig.
Vandaag hadden we gelukkig ook nog tijd om de
patiënte te opereren die gisteren was opgenomen met
brandwonden; één van onze bikkels. We hebben haar
zo veel en uitgebreid als mogelijk behandeld zoals
binnen onze mogelijkheden lag. Daardoor werd het
een veel uitgebreidere operatie dan gebruikelijk. Dat
was nogal een cultuurshock hier; normaliter wordt
namelijk weken gewacht met opereren. Ze wachten
dan liever, maar op wat? ...
Morgen wordt een dag met een overvol
operatieprogramma. Het is de laatste operatiedag
en we wilden zo min mogelijk mensen teleurstellen.
Uiteraard zullen wij ons best doen, maar hoe en of we
het morgen gaan redden is nog maar de vraag. Het
antwoord op die vraag hangt vooral af van de maan...
Vanmiddag vertelde een operatieassistent mij dat het
morgen waarschijnlijk een vakantiedag wordt. Dat

klaar geweest die week, ondanks de volle lijst. Daar
heb ik respect voor. Mughisha is een van deze jonge
chirurgische collega’s aan wie we de training gaven. Ik
zag hem later die ochtend bij de entree ‘zijn’ klompen
aandoen. Maar wacht eens even… dat waren mijn
klompen, die ik voor deze missie meegenomen had!
Toen realiseerde ik me dat hier een mooi symbolisch
gebaar spontaan ontstond. Ik vertelde Mughisha dat
dit mijn oude klompen waren en dat ik het mooi zou
vinden als hij in mijn klompen – lees voetsporen –
verder zou willen gaan. Wat hij van dit gebaar vond is
goed te zien op de foto. In ieder geval één dag liep hij
naast zijn klompen.

Mughisha is één van de jonge chirurgische collega’s
waarvoor we de training gaven.

was nog niet zeker. Op mijn vraag waarom kwam een
even simpel als doeltreffend antwoord: als vannacht
de maan te zien was dan was het morgen een vrije
dag. Anders niet. Die zag ik dus niet aankomen.
Vanavond hadden wij eerst een afscheidsetentje voor
zuster Avelina waarbij zij een prachtig en ontroerend
dankwoord sprak en zong en voor ons bad. Ik werd
daar stil van; ik ben niet gelovig, maar ik geloof
uitermate in de goedheid van mensen. Mensen als
zuster Avelina. Op de terugweg kon ik de schitterende
Tanzaniaanse sterrenhemel bewonderen. Er was geen
maan te zien. Toch ben ik ervan overtuigd dat zij haar
pracht nog gaat tonen en dat het morgen dus een
vakantiedag wordt. Dat vind ik niet erg: wij zullen er
zijn en kunnen dan lekker doorwerken en daarmee
iedereen helpen.

Deze jongen van zes maakt de eerste bewegingen met
zijn ‘nieuwe arm’.

Dag 6: de nieuwe klompen van Mughisha
De laatste operatiedag. We hebben wij een overvol
programma. We wilden zo veel mogelijk mensen die
nog kwamen aanlopen kunnen helpen en uiteraard
zo min mogelijk mensen teleurstellen, maar al bij het
ochtendrapport was er nauwelijks iemand aanwezig.
Waar ik me gister nog zo over verbaasde, bleek
werkelijkheid te worden: omdat de maan vannacht
zichtbaar geweest is, is het vandaag een officiële
vakantiedag. Wij mogen ons als westerlingen hierover
verbazen, maar vervolgens had ik des te meer respect
voor de aanwezigen die ons hielpen om te zorgen dat
de missie een succes zou worden. Vele Tanzaniaanse
collega’s (vrienden inmiddels) hielpen ons dus op
een vakantiedag en we waren nog nooit zo vroeg

Dag 7: Mpaka baadaye!
Het waren bijzondere dagen. Het bijzonderst was
toch wel de visite die we op zaterdagochtend liepen.
Bijna alle patiëntjes (het waren bijna alleen kinderen
die we opereerden) lagen nog opgenomen en konden
we dus bekijken. Los van de traantjes en het gekrijs
tijdens de verbandwissel zagen we veel kleine en
grotere wonderen voor onze ogen gebeuren… Mbodje
van twee jaar keek naar zijn voet, die toch echt heel
lang helemaal misvormd was en vastgegroeid zat aan
zijn been en die nu weer ‘normaal’ leek. Die blik van
hem toen hij zijn voet voor het eerst bewoog vergeet
ik nooit meer. En die jongen van zes wiens bovenarm
helemaal vastgegroeid zat aan zijn romp. Ik was erbij
toen hij met de fysiotherapeut de eerste bewegingen
maakte met zijn ‘nieuwe arm’. Het was voor mij een
bijzonder wonder. Ik mocht het fotograferen en delen
van hem. Hij kon eerst niet eens blij zijn, simpelweg
omdat hij het niet kon bevatten. Brandwonderen
noemde Hein Zoete dat ooit. Toch Hein?
’s Middags krijgen we een waardig afscheid van het
hele team. Ik dacht dat er ‘even’ certificaten uitgereikt
gingen worden, maar het bleek een hele polonaise
aan dankzeggingen. Hieruit bleek meer dan daarvoor
in welke mate onze aanwezigheid gewaardeerd werd.
Ik kreeg een prachtig Masaigewaad dat ze alleen
geven aan mensen die terugkomen. Ze zijn niet alleen
dankbaar maar ook slim. Daarna stegen we op met
een klein vliegtuigje vanaf de kleiige en hobbelige
landingsstrip om over het prachtige landschap terug
te vliegen naar Kilimanjaro Airport. De ‘Kili’, de
reusachtige berg van bijna zes kilometer hoogte, was
een fenomenaal baken waar we heen moesten. Een
schitterende tocht die ergens ook al normaal leek. De
Kili straalde uit dat hij me groette. Geen vaarwel maar
overduidelijk een ‘tot later’. Mpaka baadaye!

DOKTERS VAN DE
WERELD
Dokters van de Wereld is onderdeel van het
internationale Médecins du Monde-netwerk.
Samen met vijftien andere delegaties komen wij
in binnen- en buitenland op voor het universele
recht op gezondheid, met als belangrijkste
speerpunt toegang tot gezondheidszorg voor
mensen die hiervan uitgesloten zijn. Het
fundament van Dokters van de Wereld is sterk
gebouwd op vrijwilligers. Samen met betrokken
medisch professionals, actieve leden, jong talent
en de vaste medewerkers zetten we ons actief in
voor het recht op gezondheid.
Zie ook: doktersvandewereld.org. Op deze website
kun je ook een donatie doen of je aanmelden om
zelf als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Paul van Zuijlen voor het vliegtuigje waarmee
teruggevlogen werd naar Kilimanjaro airport.
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