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We zoeken nieuwe collega’s! :)
Weten jullie nog iemand voor de OK?!
#werkenbijhaga
1 dag geleden door HagaZiekenhuis
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KWF Kankerbestrijding zorgt voor minder
kanker, meer genezing en een betere kwaliteit
van leven voor patiënten.
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Kijk vandaag nog op kwfkankerbestrijding.nl
om te zien wat ú kunt doen.
iedereen verdient een morgen

DĞĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟĞ͍
<ŝũŬŽƉǁǁǁ͘ŵĞĚŝŶŽǀĂ͘ĐŽŵͬǀĂĐĂƚƵƌĞƐ

van Straten medical 1/2 liggend

OKO001-12.indd 3

2/13/12 11:09 AM

Schone lei
Zo’n nieuwe jaargang en weer een eerste nummer van OK Operationeel voelt toch weer als een nieuw begin. Kennen wij nog het begrip
‘met een schone lei beginnen’? Een lei was de i-pad van de vorige
eeuw: Een vlak stuk leisteen ter grootte van een i-pad, waar je op kon
schrijven met een griffel. Veel verschillen zijn er eigenlijk niet eens met
de i-pad als je het goed beschouwd. Onze (over)(groot)ouders maakten
op school hun dictee op een lei en de meester keek het na. Als je dan
de tekst wiste met een vochtig lapje kon je weer met een schone lei beginnen. De antieke voorganger van de lei was overigens een tablet van
klei waarin je gewoon kon krassen met een stokje en een balletje van
kon maken als je klaar was. De naam tablet (computer) en ook het formaat zijn tot op de dag van vandaag hetzelfde gebleven
Iedere nieuwe jaargang en zelfs ieder nieuwe nummer begint met
een schone lei. Langzaam wordt het gevuld met kopij die door de redactie bij elkaar gezocht wordt. Dit eerste stukje, de zogenaamde editorial, wordt trouwens meestal als laatste geschreven, als de inhoud
helemaal bekend, is door een van de redactieleden (redacteur in het
Engels: editor). Gedrukte tijdschriften als OK Operationeel worden
trouwens steeds bijzonderder. Zeker in het digitale tijdperk zijn er immers alternatieven genoeg. Websites als www.lvo.nl en www.
oknieuws.nl brengen actueel nieuws, maar dat is ook vluchtiger, beknopter en vaak ook oppervlakkiger. Een tijdschrift hoor je tenminste
op de mat vallen, voelt lekker aan in je handen en ruikt lekker naar
drukinkt als je ervan houdt. En een tijdschriftartikel is meestal wat
grondiger aangepakt qua inhoud en diepgang. Je kunt er eens even
lekker voor gaan zitten met een kopje koffie erbij.
Tussen het inleveren van kopij door de auteurs en de bezorging van
het blad door de postbode zitten zo’n zes weken met intensieve
werkzaamheden aan de inhoud ervan door een heel team mensen.
De ruwe versie van een auteur wordt eerst beoordeeld door de reactie op bruikbaarheid. Daarna wordt de tekst gecorrigeerd en eventueel aangepast door een eindredacteur en een corrector. Lay-out en
vormgeving zijn de volgende stappen om te zorgen dat het er allemaal piekfijn uit gaat zien. Voor het blad naar de drukker gaat wordt
altijd nog een proefdruk bekeken om de laatste fouten op te sporen.
Al met al een intensief maar ook spannend
en leuk proces met tijdsdruk en deadlines.
Aan het begin van het jaar wil ik eigenlijk
iedereen die bij dit blad betrokken is een
10 met een griffel geven.

Collega
Teamleiders Gerlinde van Doesburg en Martijn
Lupke staan met één been in de praktijk.

Driedimensionaal
beeld op OK-monitor
3D-zicht op het operatiegebied is al goed
mogelijk. Er wordt ook hard gewerkt aan een
3D-atlas van het hele operatiegebied.

Hennie Mulder
LVO-bestuurslid Media
penningmeester@lvo.nl
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Traumadagen 2011:
van brand tot Iceman
De Traumadagen hadden aandacht voor kindertraumatologie, maar ook voor
biomaterialen, een ziekenhuisbrand en – The Iceman.
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Anneke Derksens
strijd tegen latex
Door een latexallergie moest Anneke Derksen haar carrière als
anesthesiemedewerker van de ene op de andere dag beëindigen.
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HEEFT U NIEUWS?
Mail naar okoperationeel
@y-publicaties.nl

OK NIEUWS
Het actueelste
OK-nieuws vindt u op
www.oknieuws.nl

Doe mee & win
een dvd!
In de film Albert Schweitzer wordt op schitterende wijze het
leven in beeld gebracht van de arts, filosoof en zendeling
Albert Schweitzer. Het is 1949, het eerste jaar van de Koude
Oorlog. Schweitzer wordt beschouwd als een van de promi-

nentste wereldburgers. Wanneer Albert
Einstein hem vraagt om steun in de strijd
tegen de gevaren van de atoombom, zien
Amerikaanse veiligheidsdiensten Schweitzers betrokkenheid als een ernstige bedreiging. Er wordt een lastercampagne ontketend om zijn levenswerk in diskrediet te
brengen en hemzelf het zwijgen op te leggen. De regering van Gabon dreigt zijn
junglehospitaal in het Afrikaanse Gabon te
sluiten en geheimzinnige saboteurs brengen zijn patiënten in gevaar. Schweitzer
moet een beslissing nemen: moet hij zijn
geweten volgen en zijn stem blijven verheffen om de wereld te waarschuwen?
OK Operationeel mag vijf exemplaren van
deze dvd weggeven. Wil jij hierop kans
maken? Mail dan je adresgegevens naar
okoperationeel@y-publicaties.nl en beantwoord de volgende
vraag: welke Nederlandse acteur speelt Albert Schweitzer?
In OK Operationeel 2 lees je wie de winnaars zijn.

Twintig procent meer toestemming
orgaan- en weefseldonatie
De aanwezigheid van speciaal getrainde
verpleegkundigen leidt tot 20 procent
meer toestemming voor weefsel- en/of
orgaandonatie. Dat blijkt uit een studie
van Nichon Jansen van de Nederlandse
Transplantatie Stichting (NTS). De training en het onderzoek zijn mede gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Minister
Edith Schippers is tevreden met deze
duidelijke uitkomst en pleit voor brede
inzet van de training Communicatie
rond Donatie, die ondertussen in 38
ziekenhuizen wordt gegeven.
De afgelopen jaren, en ook dit jaar
weer, werkt het ministerie, samen
met verschillende gezondheidsfondsen, aan het verhogen van het aantal
donoren. ‘Duidelijk was dat in zieken6

huizen nog veel te vaak nee wordt
gezegd door familieleden (tegen de 70
procent). Deze studie bevestigt dat
goede communicatie en begeleiding
van familie leidt tot meer toestemming. Eigenlijk zou ieder ziekenhuis
met een intensive care mensen hiervoor moeten opleiden. Je kunt er namelijk mensenlevens mee redden’,
vindt minister Schippers.
In het ziekenhuis waar speciaal opgeleide verpleegkundigen werden ingezet
in het proces rondom orgaandonatie,
lag de toestemming van nabestaanden
op ruim 57 procent. In de twee controleziekenhuizen lag deze op 34 procent
en 39 procent. De training, ontwikkeld
door de NTS, is gericht op de communicatie met en begeleiding van familiele-

den. De getrainde verpleegkundige
was in de studie vanaf het moment van
opname op de intensive care aanwezig
en volledig beschikbaar voor de begeleiding van de familie. Informatie geven
over de betekenis van orgaan- en/of
weefseldonatie is dan een taak, maar
zeker ook de emotionele begeleiding
van familie. De minister beslist op een
later moment of er extra geld beschikbaar komt voor deze trainingen.
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Onlangs voerde het transplantatieteam
van het Universitair Ziekenhuis in Gent
onder leiding van prof. dr. Phillip Blondeel de eerste aangezichtstransplantatie
in België uit. De ingreep is volledig geslaagd en verliep vlekkeloos. Zes dagen
na de ingreep kon de patiënt zijn eerste
woorden spreken en drinken. De patient maakt het zeer goed. Wereldwijd is
dit de negentiende aangezichtstransplantatie, maar nooit eerder werd daarbij zo veel bot getransplanteerd. België
is het derde land in Europa dat de chirurgie nu kan aanbieden. Frankrijk en
Spanje gingen België voor. Het Ethisch
Comité en de directie van het UZ Gent
steunden het project en gaven er vooraf
hun akkoord voor. De ingreep is bijna
drie jaar lang voorbereid door een team
van ongeveer 65 personen, uit 15 medische en 14 paramedische diensten van
het UZ Gent. Dat teamwerk en de coördinatie tussen de verschillende diensten
bleken essentieel voor het vlotte verloop van de ingreep en de postoperatieve zorg.
Extreem zware aangezichtstrauma’s

blijven een probleem in de huidige geneeskunde. Gelukkig komen deze steeds
minder voor. Op dit moment kunnen
klassieke reconstructieve technieken
slechts gedeeltelijk de functie van het
aangezicht herstellen (spraak, ademhaling, slikken, eten, drinken, mimische
non-verbale expressie et cetera) in een
lange reeks van dure chirurgische procedures die gepaard gaan met een lange
revalidatie. Aangezichtstransplantaties
maken het mogelijk om in één enkele
ingreep alle normale vitale functies van
het aangezicht terug te geven aan de
patiënt. Het UZ Gent heeft de ambitie
om een centrum voor allotransplantatie
(transplantatie van weefsels tussen twee
verschillende personen) van samengestelde weefsels op te richten, naast het
bestaande Transplantatiecentrum voor
organen. Behalve van het aangezicht
zullen in de toekomst transplantaties
worden uitgevoerd van handen, armen,
buikwand en andere delen van het lichaam die moeilijk te herstellen zijn.
Deze eerste aangezichtstransplantatie is
slechts de eerste aanzet.

Bot herstellen via weefselprinter
Natalja Fedorovich van de Universiteit
Utrecht onderzocht tijdens haar promotie een weefselprinttechniek voor het
maken van doorbloede botimplantaten.
Zij laat zien dat het mogelijk is om levende, functionele implantaten te maken voor de potentiële behandeling van
botdefecten en kraakbeendefecten.
Weefselprinttechniek is een nieuwe
benadering in regeneratieve geneeskunde die cellen vermengd met een
hydrogelmatrix laag voor laag opbouwt
tot een 3D-structuur waarbij verschil-

lende soorten cellen samen met verscheidene matrices geprint worden.
Door poreuze structuren te printen
worden de ingebedde cellen sneller
voorzien van nutriënten in vitro en
kunnen de bloedvaten in vivo makkelijker ingroeien. Door botvormende
(stam)cellen te combineren met
bloedvat(stam)cellen kunnen de constructen voor de implantatie geprevasculariseerd worden. Hiermee wordt de
tijd verminderd die nodig is voor bloedvatingroei.

Win kaartjes voor
Body Worlds in
Amsterdam
Tot en met 22 april is de tentoonstelling Body Worlds & The Story of
the Heart te zien in EXPO Zuidas, de
nieuwe expositieruimte naast station Amsterdam Zuid/WTC. De expositie toont menselijke lichamen
die zijn behandeld volgens de plastinatiemethode van dokter, wetenschapper en anatoom Gunther von
Hagens. Met een collectie van meer
dan tweehonderd authentieke menselijke preparaten legt de tentoonstelling de nadruk op het menselijk
hart in al zijn facetten. De tentoongestelde lichamen en organen zijn
geplastineerd. Deze methode werd
in 1977 door Gunther von Hagens
uitgevonden. Bij plastinatie wordt
het weefselvocht met behulp van
een speciaal vacuümproces vervangen wordt door reactiekunststoffen
zoals bijvoorbeeld siliconenrubber.
Het ontbindings- en verdrogingsproces wordt hierdoor volledig beëindigd. Door de plastinatiemethode is
het mogelijk de binnenkant van het
menselijk lichaam op een unieke
manier te bekijken. Bezoek voor
meer informatie over de tentoonstelling www.bodyworlds.com.
OK Operationeel mag tweemaal twee
kaartjes weggeven voor de tentoonstelling. Meedoen? Mail je adresgegevens naar
okoperationeel@y-publicaties.nl,
onder vermelding van ‘Body Worlds’.
FOTO: © GUNTHER VON HAGENS

UZ Gent heeft eerste aangezichtstransplantatie in Benelux uitgevoerd
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Betere
behandeling
brandwonden
Plastisch chirurg in opleiding
Pauline Verhaegen van het VUmc
onderzocht reconstructieve technieken bij brandwonden waarbij
vooral gebruik wordt gemaakt
van de omliggende gezonde huid.
Deze huid met unieke functionele en cosmetische kwaliteiten
verbetert op lange termijn het
resultaat van ingrepen bij brandwonden. Patiënten hebben veel
baat bij de toepassing van een
lichaamseigen lap gesteeld op
een bloedvat. Hiermee kan de
bewegingsbeperking door samentrekkende brandwondenlittekens
worden opgeheven. Ook de toepassing van een huidoprekapparaat levert goede resultaten. Door
de gezonde omliggende huid op
te rekken kunnen grote ontsierende littekens van brandwonden
in één keer worden verwijderd,
waar voorheen twee of meer operaties nodig waren om het gehele
litteken te verwijderen.

Patiënten met nieuwe heup sneller
naar huis na operatie met
computernavigatie
Bewegingswetenschapper Inge Reininga van het Universitair Medisch
Centrum Groningen heeft aangetoond dat de plaatsing van kunstheupen net zo nauwkeurig plaatsvindt bij
de computergenavigeerde minimaal
invasieve heupoperatie als bij de gebruikelijke operatietechniek, terwijl
de ligduur van patiënten korter is.
Door de vergrijzing en het toenemend aantal mensen met overgewicht hebben steeds meer mensen
last van gewrichtsslijtage van de
heup. Daarom krijgen steeds meer
mensen een kunstheup. Een groep
van 35 patiënten kreeg een nieuwe
heup met de nieuwe operatiemethode. De uitkomsten werden vergeleken
met die van 40 patiënten die met de
gebruikelijke operatietechniek werden geopereerd. De gemiddelde ligduur in het ziekenhuis was na de
computergenavigeerde minimaal invasieve operatiemethode 5,2 in plaats
van 6,9 dagen, ondanks een iets langere operatieduur en meer bloedver-

lies. Door het gebruik van de minimaal invasieve operatiemethode met
computernavigatie werden de kunstheupen net zo nauwkeurig geplaatst
als bij de gebruikelijke operatietechniek. Er is echter geen bewijs gevonden voor een sneller herstel van de
loopfunctie na deze operatiemethode.
Om te onderzoeken of de patiënten
met een kunstheup weer net zo goed
kunnen lopen als mensen zonder
heupslijtage, werd hun loopfunctie
vergeleken met die van even oude
gezonde proefpersonen. Hoewel de
loopfunctie sterk verbeterde na de
operatie bleven er, zes maanden na
de operatie, kleine verschillen bestaan in bepaalde aspecten van het
looppatroon van de patiënten en die
van gezonde personen. Reininga adviseert de nieuwe techniek bij heupoperaties in te bedden in verkorte ziekenhuisopnameprogramma’s in combinatie met gerichte postoperatieve fysiotherapie om een optimaal herstel na
de operatie mogelijk te maken.

Nieuwe behandelmethode voor epilepsie
voor het eerst toegepast in Nederland
In het Maastricht UMC+ heeft een team
van medisch specialisten, onder leiding
van prof. dr. Veerle Visser-Vandewalle,
voor het eerst en met succes een nieuwe epilepsietherapie toegepast. Het
gaat om de toepassing van diepe hersenstimulatie (DBS) bij een zeer moeilijk te behandelen vorm van epilepsie
die bijna dertigduizend Nederlanders
treft. Bij een aanzienlijk deel van hen
8

wordt de aandoening als
onbehandelbaar beschouwd.
De nieuwe DBS-therapie
maakt gebruik van een neurostimulator, een soort pacemaker. Deze wordt geïmplanteerd in het lichaam en
vervolgens onderhuids met
geleidingsdraadjes verbonden met de
thalamus. Een neuroloog stelt vervol-

gens de duur en de frequentie van
de elektrische stimulatie in.
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Amphia zet in op nieuwe techniek om blaaskanker
beter te behandelen
Het Amphia Ziekenhuis verbetert de
behandeling van blaaskanker sterk.
Door het gebruik van een nieuwe techniek met ander licht, kunnen urologen
de tumoren beter verwijderen, waardoor patiënten minder vaak geopereerd
hoeven te worden. De kans dat blaaskanker na deze ingreep terugkomt, daalt
van 60 procent tot 40 procent, zo blijkt
uit onderzoek. Blaaskanker is meestal
niet levensbedreigend, maar komt wel
vaak terug. Ongeveer 80 procent van de
tumoren groeit oppervlakkig, waarbij
de tumor uit de blaas wordt verwijderd
via een operatie. Juist voor deze veelvoorkomende tumoren kan deze behandeling helpen.

Uroloog Eric Oomens: ‘Door de blaaswand voor de operatie bloot te stellen
aan Hexvix en tijdens de operatie met
blauw licht te inspecteren, zien we de
kleine afwijkingen beter dan wanneer
we alleen gewoon licht zouden gebruiken. Hierdoor kunnen we afwijkend
weefsel beter en vollediger verwijderen
en is de kans kleiner dat de ziekte
terugkomt. Een groot deel van
de patiënten is daarmee beter
behandeld en hoeft minder
vaak opnieuw geopereerd te
worden. En dat is natuurlijk
een hele vooruitgang.’ Het
blijft overigens wel nodig om
regelmatig aanvullende blaas-

spoelingen met cytostatica te geven. In
Nederland krijgen jaarlijks ongeveer
zesduizend mensen blaaskanker. Deze
ziekte treft viermaal zo veel mannen als
vrouwen en vooral mensen boven de
zestig. Roken is een van de belangrijkste
risicofactoren voor blaaskanker.

Virtual reality helpt chirurgen kijkoperaties gerichter te
trainen
Om minimaal invasief te leren opereren
moeten artsen niet slechts uren maken,
maar gericht vaardigheden aanleren. In
zijn promotieonderzoek ontwierp gynaecologisch oncoloog Henk Schreuder
van het UMC Utrecht trainingsprogramma’s voor gynaecologen en chirurgen.
Hierbij wordt onder meer virtual reality
ingezet. Sinds 2007 stelt de Inspectie
voor de Gezondheidszorg eisen aan de
training die chirurgen krijgen in minimaal invasieve chirurgie. In zijn proefschrift beschrijft gynaecologisch oncoloog Henk Schreuder manieren om gynaecologen, chirurgen en urologen op
een veilige manier minimaal invasief te
leren opereren. Hij ontwikkelde en onderzocht diverse simulatiemodellen,
onder meer via virtual reality, om de
benodigde vaardigheden te trainen.
Volgens Schreuder worden chirurgen
via simulatietraining inderdaad vaardi-

ger en blijken die vaardigheden tijdens
echte operaties goed van pas te komen.
In eerdere studies blijkt dat (virtueel)
getrainde gynaecologen veiliger en sneller werken. Via de virtual-realitytraining
zijn niet alleen basisvaardigheden op te
doen. Schreuder onderzocht ook geavanceerdere programma’s en programma’s
voor robotgeassisteerde chirurgie. Daarmee is ook het verwijderen van de galblaas of de blindedarm virtueel te oefenen. Een speciale gynaecologiemodule
maakt het mogelijk virtueel te oefenen
op het verrichten van een sterilisatie,
het hechten van de baarmoeder na
vleesboomverwijdering of het verwijderen van een buitenbaarmoederlijke
zwangerschap. Schreuder pleit voor
strakker georganiseerde training in de
laparoscopische chirurgie. Chirurgen
moeten niet alleen uren maken, maar
via trainingsprogramma’s aantoonbaar

specifieke vaardigheden opdoen voor ze
patiënten mogen opereren. Hij vindt dat
trainingen verplicht moeten zijn en
binnen werktijd gepland moeten worden, en dat een laparoscopie-expert de
trainingen moet geven. ‘Ik denk dat een
cultuuromslag bij specialisten in opleiding en medisch specialisten noodzakelijk is’, zegt Schreuder. ‘Afdelingshoofden en ziekenhuisbestuurders moeten
hierbij helpen. We hebben de technologie om chirurgen levensecht te laten
oefenen. Ik kan me voorstellen dat chirurgen eerst een soort operatie-examen
of een aantal operatiepunten moeten
halen voordat ze patiënten opereren.’ In
het artikel over innovaties in 3D-beeldtechniek (pagina 22) kun je lezen over
de ontwikkeling van driedimensionale
atlassen van het lichaam, die ook gebruikt kunnen worden om chirurgen te
trainen.
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Gerlinde van Doesburg (33) en Martijn Lupke (36)

‘Met één been in de praktijk’
Martijn Lupke (teamleider anesthesie/recovery) en Gerlinde van Doesburg (teamleider chirurgie)
zijn collega’s in het St Jansdal Ziekenhuis in Harderwijk.
TEKST: LINDA VAN PELT | FOTO’S (INCLUSIEF COVER): JOS HEIJNEN

Hoe lang zijn jullie (leidinggevende) collega’s?
Gerlinde: ‘In oktober 2005 kwam ik in
het St Jansdal als operatieassistent, sinds
juli 2007 werk ik er als teamleider.’
Martijn: ‘Drie jaar geleden begon ik hier
als anesthesiemedewerker, een jaar later
werd ik teamleider anesthesie/recovery.’
Hoe is het voor mensen van de praktijk als
jullie om wat verder van de werkvloer af te
staan?
Martijn: ‘De richtlijn is om zo’n 20 procent van de werktijd uitvoerend bezig te
zijn. Dat is door de groei van registratietaken nauwelijks haalbaar. Wel blijf ik
bewust actief betrokken bij het proces.
Iedere ochtend bij de opstart loop ik als
leidinggevende op de afdeling, onder
meer om de strakke starttijden, in verband met de time-outprocedure, te bewaken. We hebben zes OK’s en drie anesthesiologen. Om alles organisatorisch rond
te krijgen, starten er drie OK-teams om
7.55 uur en drie om 8.10 uur. Specialisten
die te laat komen, spreek ik hierop aan.
Die alerte houding beschouw ik als voorbeeldfunctie voor mijn medewerkers.
Bovendien heb je als leidinggevende een
actieve taak bij het doorvoeren van beleidsveranderingen. Zoiets kun je niet
afdoen met een mailtje vanachter je
bureau.’
Gerlinde: ‘Operatieassistent heb ik altijd
een prachtvak gevonden. Evengoed was
er het verlangen naar méér, dat vervuld
werd in mijn nieuwe rol. Per 1 januari
heb ik, in verband met de geboorte van
mijn zoontje, een duofunctie. Hierdoor

sta ik weer geregeld op de OK ingepland
als operatieassistent. Die combinatie
biedt meerwaarde, maar ik verwacht wel
enige tijd nodig te hebben om weer volledig “bij” te zijn, want er zijn nogal wat
veranderingen in OK-land. Enerzijds het
logistieke (IGZ-)papierwerk, waaraan je
ook als operatieassistent niet ontkomt.
Anderzijds praktische vernieuwingen,
zoals modernere typen orthopedische
protheses voor knie en heup. Als perfectionist wil ik zo snel mogelijk de bijbehorende technieken in de vingers hebben.’
Wat is de meerwaarde van het teamleiderschap?
Gerlinde: ‘Vroegtijdig op de hoogte zijn
van ontwikkelingen binnen de hele ziekenhuiswereld. Als leidinggevende heb je
een helikopterview, en dat vergemakkelijkt de contacten met en het begrip voor
onder andere de centrale sterilisatie, de
verpleeg- en de röntgenafdeling. Wij hebben elkaar allemaal nodig, alleen met
goede samenwerking ontstaat er een gestroomlijnd werkproces.’
Martijn: ‘Ik onderschrijf Gerlindes gevoel
onderdeel te zijn van het grotere geheel.
Ik geniet van het regelen, meedenken en
nieuwe dingen bedenken om processen
(logistiek en beleidstechnisch) beter te
laten verlopen.’
En, is er ook een keerzijde?
Martijn: ‘Als leidinggevende word je soms
verantwoordelijk gesteld voor dingen
waarop je geen invloed kunt uitoefenen.
Er wordt min of meer verwacht dat wij

alles weten en alles onder controle hebben. Dat is wel eens frustrerend. Bovendien ben je ook het aanspreekpunt voor
de problematiek van collega’s op de
werkvloer. Het bieden van een luisterend
oor is inherent aan je functie, maar
schopt soms je eigen werkschema in de
war.’
Gerlinde: ‘Als teamleider balanceer je
tussen twee krachten: enerzijds de medewerkers, anderzijds de ziekenhuisleiding
en niet te vergeten de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. In de praktijk leer je
hierbinnen steeds beter te manoeuvreren.’
Hoe zie jullie de toekomst?
Gerlinde: ‘Ik verwacht dat de samenwerking in de OK-teams steeds soepeler verloopt. In 2011 volgden zowel gebruikers
(specialisten) als medewerkers van de OK
een verplichte communicatietraining om
de drempel voor het geven van onderlinge feedback te verlagen. Met de nieuwe
generatie specialisten, die minder hang
heeft naar hiërarchie, groeit de overtuiging van gelijkwaardigheid en teamgeest.’
Martijn: ‘Toekomst? Ik heb net gehoord
dat onze directeur per 1 april weggaat,
haha. Zonder gekheid, in het najaar heeft
het St Jansdal uitstekend gescoord bij de
externe audit voor het toezicht operatieve
proces (TOP) conform de IGZ-richtlijnen.
Een mooie nulmeting voor onszelf. Maar
dat wij nu ook als voorbeeld voor andere
ziekenhuizen worden beschouwd, is een
reden te meer om met vertrouwen en
trots de toekomst tegemoet te zien.’
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Van bekken-beengips tot bak ijs

Traumadagen 2011
Ze hebben groeischijven en kwetsbaardere organen, maar ook veel remodelleringsmogelijkheden. Een reden om tijdens de Traumadagen, op 3 en 4 november 2011 in de RAI, aandacht te
besteden aan kindertraumatologie. De bezoekende operatieassistenten, gipsverbandmeesters en
chirurgen kregen echter ook een update over biomaterialen en een verslag van een ziekhuisbrand. The Iceman zorgde voor een verfrissend slot.
TEKST: MARLOES VAN HOORN | FOTO’S: JOS HEIJNEN

‘H

et is in deze zaal natuurlijk
moeilijk te verkopen, maar
je kunt femurschachtfracturen bij kinderen tot en met zes jaar beter niet opereren.’ D.R.J. Kempink, aios
orthopedie, pleit tijdens de minibattles
waarmee de Traumadagen traditiegetrouw beginnen voor een conservatieve
behandeling met bekken-beengips en
eventueel een korte periode van tractie.
Het is eenvoudig, snel toepasbaar, kosteneffectief en leidt tot goede resultaten.
Vaak genoemde nadelen als langdurige
immobilisatie, complicaties, kosten en
behoud van beenlengteverschil of malrotatie veegt hij van tafel. Bij interne fixatie zijn deze nadelen nóg groter, in elk
geval als geen tractie wordt toegepast.
Hij haalt onderzoek aan waaruit zou
blijken dat operaties tot minder malunion en adverse events (ongewenste resultaten) leiden. Maar dit blijkt te zijn gehouden onder oudere kinderen, tot tien jaar,
en die remodelleren minder. Bovendien
is vaak nog een tweede operatie nodig,
en dat is voor patiënten en hun ouders
wel degelijk een adverse event. Dus,
concludeert hij: conservatief behande-

12

len. ‘Althans, tot en met zes jaar en met
de juiste exclusiecriteria, zoals een hoogenergetisch trauma en een gewicht van
meer dan 36 kilo.’ ‘Dan behandelen we
binnenkort alle kinderen operatief’,
merkt de voorzitter nog op.
Opponent Stigter is duidelijk in zijn
voorkeur voor operatieve behandeling
van femurschachtfracturen. ‘Het leidt

tot dezelfde resultaten als conservatief
behandelen, maar de weg erheen is
korter en makkelijker.’ Kinderen kunnen eerder terug naar school, ouders
kunnen eerder weer aan het werk. Met
andere woorden: waarom moeilijk doen
als het makkelijk kan? Complicaties
zijn met name irritaties door pennetjes
die uitsteken bij de insteekopening,
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maar dat is volgens Stigter makkelijk
op te lossen. ‘Gewoon pennen met omgebogen eindjes vermijden. Op pennen
die uitsteken kun je dopjes doen.’ Het
compartimentsyndroom is bij gips ook
wel degelijk een complicatie om rekening mee te houden. Een andere factor
van belang vindt Stigter de hygiëne en
het daarmee samenhangende ongemak.
En die tweede ingreep waarover Kempink sprak, is in 72 à 86 procent van de
gevallen helemaal niet nodig. Daar
heeft Kempink zijn twijfels bij. ‘Ik wil
niet de orthopeed zijn die de pennen
eruit moet halen als de patiënt op oudere
leeftijd een nieuwe heup krijgt.’
De volgende battle gaat over Bennettfracturen. A.F. Pull ter Gunne pleit voor
open repositie interne fixatie (ORIF),
waar A.P.A. Greeven liever gesloten repositie met percutane fixatie ziet. Eigenlijk gaat het hier om twee vragen: behaal
je een optimale repositie met het opheffen van de impactie en hoe fixeer je
deze vervolgens? Er lijken te weinig goede onderzoeken te bestaan om een goed
oordeel te kunnen vellen. Pull ter Gunne:
‘Er is geen bewijs dat een minimaal inva-

sieve methode rechtvaardigt, dus waarom zou je van je algemene fractuurbehandelingsprincipes afstappen?’ Om voor
eens en vooral altijd antwoord op deze
vraag te krijgen, wordt het publiek opgeroepen mee te werken aan een trial.

Australië
In Australië bestaan geen traumachirurgen, vertelt dr. Z. Balogh tijdens de parallelsessie in samenwerking met de LVO. Er
werken alleen vijf ‘geïmporteerde’, zoals
Balogh zelf. Hij is hoofd van het John
Hunter Hospital in het Autralische
Newcastle. De gespecialiseerde traumaverpleegkundigen run the show in dit
traumacentrum. Zij hebben meestal overigens geen OK-achtergrond.
In Australië hebben verpleegkundigen
veel doorgroeimogelijkheden, vertelt
Balogh: van assistant in nursing via registered nurse (driejarige bacheloropleiding
aan de university; er bestaat in Australië
geen hbo) en clinical nurse consultant tot
nurse practitioner (speciale masteropleiding en minimaal zeven jaar ervaring).
Ze spelen een rol bij onder meer onderwijs, kwaliteitsbewaking, ongevalpreven-

tie, fundraising en onderzoek. Bijna een
derde van de gepubliceerde onderzoeken
van het John Hunter heeft een verpleegkundige als co- of eerste auteur.

Pancreasletsel
Prof. dr. R. Wijnen vertelt over pancreasletsel bij kinderen. Dat is zeldzaam,
vertelt hij. Zelfs bij traumacentra als
het UMC St Radboud en het Erasmus
MC komt het maar één à anderhalf keer
per jaar voor. De oorzaak is vaak een
ongeluk met een fietsstuur. Milt- of leverletsel komt vaker voor: ongeveer
tien keer per jaar in beide centra.
De organen zijn bij kinderen kwetsbaarder dan bij oudere patiënten, benadrukt
Wijnen. Ze hebben minder ribbescherming, een dunnere buikwand, het diafragma ligt horizontaler en de blaas ligt
hoger in de buik, wat hem kwetsbaar
maakt. Geen wond betekent niet dat er
geen beschadiging is. En als je wonden
ziet, moet je alert zijn op ernstige schade.
Bij pancreasletsel moet je ook altijd denken aan een hematoom of zelfs perforatie
van het duodenum. Klachten hieraan ontstaan meestal laat, soms wel een dag later
OK OPERATIONEEL JANUARI/FEBRUARI 2012
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omdat het vaak retroperitoneaal begint.
Van belang voor de keus conservatief of
operatief behandelen, is de mate waarin
de ductus pancreaticus door is. Waar
precies de grens ligt en hoe de diagnose
gesteld moet worden, is nog niet duidelijk. Echo’s zijn onbetrouwbaar bij lever-,
milt- en pancreasletsel; ook op een CTscan is het beeld vaak niet goed genoeg.
Misschien is MRCP (magnetic resonance
cholangiopancreatography) een mogelijkheid. Opkomend is ERCP (endoscopic retrograde cholangiopancreatography) met eventuele stentplaatsing in de ductus pancreaticus, maar hier zijn geen grote series over bij kinderen.
De meeste patiënten worden conservatief
behandeld. Door de breuk in de ductus
kan een pancreaspseudocyste ontstaan
en daar moet je alert op zijn; 20 procent
van de conservatief behandelde patiënten moet alsnog worden geopereerd; ze
krijgen een percutane drain of ondergaan een marsupialisatie van de pancreaspseudocyste. Wijnen: ‘Maar dit betekent dus dat 80 procent van alle panreasletsels geen operatie nodig heeft.’

14

Biomaterialen
Taco Blokhuis kreeg de opdracht een
update te geven over biomaterialen. Een
onmogelijke opgave: ‘Het wereldcongres
over biomaterialen duurt een week en
heeft tien parallelsessies.’
Hem wordt vaak gevraagd welke botvervangers het ziekenhuis het best op de
plank kan hebben liggen, maar: ‘Hét
materiaal bestaat nog niet. De toepassing
moet de keuze bepalen.’ Gaat het om een
spongiosadefect (een tibiaplateaufractuur met ernstige impactie) of is er helemaal geen bot meer over (na een debridement bij een traumapatiënt)?
Vervolgens moet je goed kijken naar de
eigenschappen van het materiaal. Leidt
het tot osteoconductie (een raamwerk
waarover botingroei kan plaatsvinden),
osteo-inductie (botvorming waar het niet
eerder zat) en/of osteogenese (cellen in
het materiaal die botvorming genereren)? Fabrikanten strooien graag met
deze termen. ‘Maar laat u vooral niets op
de mouw spelden’, waarschuwt Blokhuis. ‘Effectiviteit aangetoond in een
proefdiermodel is iets anders dan te pas
en te onpas geschikt voor gebruik bij

onze patiënten.’
Bij biomaterialen is het belangrijk te weten hoe ze zijn samengesteld. Spongiosa
uit de bekkenkam – de gouden standaard
bij non-union – heeft weinig effect als het
gaat om een tachtigjarige patiënt. Botdichtheid en -kwaliteit nemen namelijk
sterk af met de leeftijd. Bij een twintigjarige traumapatiënt zal het meer opleveren.
Allografts of gedemineraliseerde botmatrix (DBM, met zuur behandelde allograft) dan maar? Hierbij is niet te achterhalen wat de precieze samenstelling is.
Het etiket vermeldt namelijk niet van
wie het donorbot afkomstig is, en ook
hierbij geldt dat een tachtigjarige donor
sterk verschilt van een twintigjarige. Bij
DBM is dit probleem door de bewerking
nog groter. Bovendien varieert de concentratie groeifactoren hierbij enorm, zelfs
tussen batches van dezelfde producent.
De fabrikant hoeft de werkzaamheid ook
niet aan te tonen voor de autoriteiten, en
mede daarom is er schrikbarend weinig
evidence voor DBM.
Ook bij calciumfosfaten moet je goed op
de samenstelling letten. ‘Denk niet: we
hebben dit materiaal liggen, laten we
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het er maar in stoppen. Maar: hoeveel
gaten zitten er in het materiaal, hoe
belastbaar is de plaats waar ik het wil
gebruiken?’ De porositeit is namelijk
omgekeerd evenredig met de compressiesterkte. Ook de resorbeerbaarheid
van materiaal is van belang. Helaas is
die onvoorspelbaar, omdat die samenhangt met de weefselactiviteit van de
patiënt.’

Beenlengteverschil
Door een trauma aan het been bij kinderen kunnen groeischijven worden
aangetast. Dit kan leiden tot een beenlengteverschil, omdat het ene been gedurende de restgroei blijft groeien en
het aangedane been niet. Is het beenlengteverschil groter dan 2 centimeter
(compenseerbaar met een schoenverhoging), dan is een correctie te overwegen,
stelt orthopedisch chirurg P. Struijs.
Je kunt het korte been langer maken,
het lange been korter of allebei. ‘Orthopedie is soms een simpel vak.’ Een verlengingsprocedure is intensief en complicatiegevoelig. Zo noemt Struijs infecties door de pinnen van het verlengings-

apparaat, contracturen of luxaties van
gewrichten en vertraagde consolidatie.
Verlenging is mogelijk met een fixateur
of intramedullaire pen. Deze pennen
zijn volgens Struijs lastiger te controleren dan fixateurs en je kunt ze pas aan
het eind van de groei toepassen, omdat
ze de groeischijf beschadigen. Bovendien, benadrukt Struijs meerdere malen:
‘Ze zijn ontzettend duur.’ Een nadeel van
een inkortingsosteotomie is dat de patient kleiner wordt en dat je aan een gezond been opereert. Een andere optie is
epifysiodese.
Bij epifysiodese wordt de groeischijf van
het langere been bewust beschadigd.
Timing is hierbij essentieel, benadrukt
Struijs. Hij laat een formule en tabel zien
waarmee te berekenen is welke restgroei
nog bestaat als de groeischijf op een bepaalde leeftijd wordt beschadigd.
Ook toenemende deformiteit kan het
gevolg zijn van een beschadigde groeischijf. ‘Vooral bij deformiteiten in
meerdere richtingen is het zaak rustig te
gaan zitten en een plan de campagne te
maken.’
Struijs bespreekt de mogelijkheid van de

8-Plate voor het corrigeren van varus of
valgus. Dit plaatje wordt enigszins divergerend over het periost geplaatst, waarna
een deel van groeischijf doorgroeit. ‘In no
time is de varus-valgus gecorrigeerd.’ Het
is zaak de bloedvoorziening intact te houden bij het plaatsen van de plaatjes. ‘En je
moet ze er ook weer uit halen, anders
krijg je alsnog O- of X-benen’, waarschuwt
Struijs. Deze methode is mogelijk bij elke
groeischijf, ook in bijvoorbeeld de enkel,
vertelt hij. Een optie voor de toekomst is
om deze techniek ook voor afwijkingen in
meerdere richtingen te gebruiken.

Miltsparende ingrepen
Bij jonge kinderen wordt de milt er soms
te makkelijk uit gehaald, vindt C.H. van
der Vlies. Dit heeft te maken met het
dogma dat de milt niet kan genezen en
dat er een grote kans is op (late) bloedingen. De milt geneest echter wel degelijk,
blijkt volgens de traumachirurg uit CTscans. Recidiefbloedingen komen maar
in 0,33 procent van de gevallen voor, en
dan vooral bij adolescenten en binnen
vijf dagen. Gedurende deze periode is het
raadzaam om de patiënten heel goed in
OK OPERATIONEEL JANUARI/FEBRUARI 2012
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de gaten te houden.
De milt verwijderen heeft als grote nadeel
het risico op postsplenectomiesepsis, met
een mortaliteit van 30 tot 50 procent.
‘Hier is wel tegen te vaccineren, maar de
situatie is vaak acuut en dan wordt dit
nogal eens vergeten, blijkt uit onderzoek
van collega Lammers uit het AMC.’
Een conservatieve behandeling is in 90
procent van de gevallen succesvol. Dit
percentage kan nog verbeterd worden
door de toepassing van angiografie en
embolisatie. Nadeel van een conservatieve behandeling is de onzekerheid. ‘En bij
een polytraumapatiënt wil je ook geen
second hit’, merkt de voorzitter op. Dat
zou volgens Van der Vlies inderdaad een
reden kunnen zijn om wel te opereren.
‘Denk er wel goed over na: de milt eruit
halen is een relatief makkelijk trucje,
maar de langetermijngevolgen kunnen
groot zijn.’

Supracondylaire humerusfractuur
Orthopedisch chirurg A. Besselaar vertelt
over de supracondylaire humerusfractuur. Deze komt veel voor bij kinderen
van vijf tot en met zeven jaar. Meestal
16

zijn dit kinderen die een val uit een klimrek hebben opgevangen met de niet-dominante arm.
De fractuur kan behoorlijk gedisloceerd
zijn en veel indruk maken, bij zowel de
patiënt als de arts na het zien van de
foto. ‘Maar met een paar handvatten is
hij prima te behandelen.’
Soms moet zo’n patiëntje even wachten
op de SEH. ‘Bij ons in het ziekenhuis is er
vaak een thoracotomie of een vieze appendix die voorrang krijgt.’ Dat herkennen de operatieassistenten. ‘Of een sectio!’, vullen ze aan. Het is belangrijk dat
de patiënt tijdens het wachten een simpel spalkje krijgt, met de elleboog zo’n
30 graden gebogen, zodat er geen spanning staat op bloedvaten en zenuwen.
Er zijn verschillende behandelingen mogelijk. Vaak wordt hierbij de arm op een
omgekeerde röntgenbuis gelegd. ‘Als dit
goed gaat, vooral doen’, aldus Besselaar.
‘Maar als je de fractuur met deze methode net op zijn plek hebt, moet je de arm
een beetje bewegen om in de andere
richting te kunnen kijken. Dat veroorzaakt soms opnieuw dislocatie.’ Zelf
denkt hij dat er een eenvoudigere manier

is, die voordeel biedt boven de röntgenbuistechniek. Hierbij ligt het patiëntje in
zijligging, terwijl de elleboog over een
carbon röntgendoorlaatbare boog (een
soort hekje) hangt. ‘Het boogje span ik op
de tafel. De röntgenbuis zet ik ver tegen
de tafel aan; hiervoor haal ik altijd één
beenblad weg. Door de zwaartekracht
reponeert de arm vaak al. Mocht dat niet
voldoende zijn, dan trek ik een beetje
aan de arm en maak een foto met de
röntgenbuis. Ik kijk of de breuk te reponeren is. Is dat het geval, dan kan ik afdekken en de fractuur met K-draden fixeren; een open procedure is dan niet nodig. Dankzij het boogje kan ik dat zonder
assistentie doen.’
De supracondylaire humerusfractuur bij
kinderen is bij uitstek een fractuur die in
één keer goed moet worden behandeld,
benadrukt Besselaar. Complicaties hebben vaak veel gevolgen en zijn lastig op
te lossen.

Brand in het Meander
In januari brak er brand uit in een transformatorhuisje van het Meander Medisch
Centrum. Jan van Dam leerde al snel zijn
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Kinderfracturen
in beeld
Tijdens de
Traumadagen
is het boekje
Kinderfracturen
in beeld uitgedeeld aan alle
traumachirurgen. Het
boekje is geschreven door
K. J. Bongers en H.M. Staal en omvat
een compilatie van kinderfracturen
en de gekozen oplossingen.
Het boekje is gratis aan te vragen via
sales@pmmedical.nl. Ook is er een
website gekoppeld aan het boekje:
www.kinderfractureninbeeld.nl.

ren. Deze had alle trocarts in situ, vertelt Van Olden. ‘Hij heeft de trocarts
eruit gehaald en drains in het lichaam
gestopt. De patiënt is – over de trap
want de liften deden het niet – naar
een andere locatie gegaan, terwijl hij
werd beademd door een anesthesist.
Daar aangekomen werden de drains
vervangen door trocarts en is de operatie afgemaakt. De patiënt is twee dagen
later in goede conditie ontslagen.’
Tijdens de ontruiming werden 30 van
de 176 patiënten naar huis gestuurd.
‘Een dag later waren deze patiënten
ongelooflijk blij thuis te zijn’, vertelt
Bastiaan Thomeer, destijds arts-assistent
chirurgie, inmiddels chirurg. ‘Er kunnen dus meer mensen naar huis dan
het aantal dat zelf aangeeft naar huis te
kunnen.’ Van Olden concludeert uit de
ervaringen van het Meander dat oefenen met rampen zin heeft – ‘We hebben duidelijk wat gehad aan onze rampenoefeningen’ – en dat een goed rampenopvangplan belangrijk is. Als aandachtspunt noemt hij de administratie
van patiënten als de stroom uitvalt. ‘Je
valt dan terug op ouderwetse “lijstjes”

van bijvoorbeeld arts-assistenten of
verpleegkundigen.’

The Iceman
Welk trauma je lichaam ook moet doorstaan, het kan zich beter herstellen als je
je immuunsysteem getraind hebt. Dit lijkt
de boodschap te zijn van W. Hof alias The
Iceman, die samen met prof. P. Pickkers
– die hem heeft onderzocht – een lezing
geeft. Zelf houdt hij van uitdagingen zoals
honderd keer opdrukken in één ademteug, kilometers hardlopen in de woestijn
zonder water te drinken of uren in een
bak ijs zitten. Uit onderzoek van Pickkers
blijkt dat Hof in staat is zijn immuunrespons te dempen als hij wordt geïnjecteerd
met endotoxine, een bestanddeel van
de celwand van een bacterie. Ook heeft
hij dan geen griepachtige verschijnselen
als koorts en hoofdpijn. Hij bereikt dit
‘door drie uur keihard doormediteren’,
wat volgens hem te leren is. Ook kan het
menselijk lichaam veel meer gestimuleerd worden dan nu gebeurt, vindt hij.
‘Jullie dragen allemaal elke dag kleren.’
Met deze constatering sluit de eerste
Traumadag verfrissend af.
▼

eerste les toen hij als crisiscoördinator
het terrein niet op mocht, vertelt hij
tijdens een interview geleid door traumachirurg G.D.J. van Olden. ‘De politie had
het terrein afgezet en de nadrukkelijke
instructie gekregen niemand maar dan
ook niemand door te laten.’
Tijdens de ramp werd gestuurd op patiëntveiligheid en continuïteit van zorg.
Op de OK viel het licht uit en kreeg chirurg R. Voorhoeve te horen dat er een
probleem was. Hij was begonnen aan een
femoro-femorale crossover en had bij de
femoralis bifurcaties vrijgelegd, vertelt
hij. ‘De slagaders waren nog niet geopend, dus het point of no return was nog
niet gepasseerd. Ik heb eerst even gewacht om niet voor een onmogelijke
situatie te komen te staan. Toen bleek
dat het serieus was, heb ik de liezen onverrichter zake gesloten. Ik heb een Garacol-matje achtergelaten om de operatie
later met steriele wonden af te kunnen
maken. Dat heb ik een dag of vier later
op een andere locatie inderdaad ook
gedaan. De patiënt heeft gelukkig geen
complicaties gehad.’
Er was ook een uroloog aan het opere-
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Driedimensionaal meekijken met de chirurg

Innovaties in 3D-beeldtechniek
Met de intrede van minimaal invasieve chirurgie werd 3D-zicht minder vanzelfsprekend.
Daar komt steeds meer verandering in. In de console van de Da Vinci-robot beschikt de
chirurg inmiddels over 3D-zicht, maar de operatieassistenten moeten het nog met tweedimensionaal beeld doen. TNO werkt samen met urologen aan beeldtechnologie waarmee
de operatieassistenten óók 3D-beeld hebben en waarmee het hele operatiegebied in 3D
vastgelegd kan worden, bijvoorbeeld voor opleidingsdoeleinden.
TEKST: DR. F.P. WIERINGA, SENIOR SCIENTIST MEDICAL EQUIPMENT, TNO & ERASMUS MC, AFDELING BIOMEDICAL ENGINEERING; DR. H. BOUMA, RESEARCH
SCIENTIST INTELLIGENT IMAGING, TNO; DR. H.P. BEERLAGE, UROLOOG, JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS & SECRETARIS SWEN.

V

oor goede oog-handcoördinatie
tijdens een operatie is diepteperceptie van groot belang. Bij open
chirurgie is een goede diepteperceptie
vanzelfsprekend: er is sprake van direct
dieptezicht op het operatieveld, en daardoor van een natuurlijke oog-handcoördinatie. Toen chirurgie met indirect zicht
via de operatiemicroscoop werd geïntroduceerd, kwamen al snel stereomicroscopen op de markt. Daardoor bleef ook
hier het dieptezicht behouden. Met de
opkomst van minimaal invasieve chirurgie en de daarbij behorende enkelvoudige beeldketen (één camera en één beeld
op het scherm) viel het stereoscopisch
zicht echter weg.
Omdat de voordelen van endoscopische
chirurgie aanzienlijk zijn, kon dit nadeel worden geaccepteerd. Bovendien
heeft de mens meerdere mechanismen
voor dieptezicht (zie kader ‘Hoe zien we
diepte?’). Ook al ervaren we een gewoon
beeldscherm als een plat object, er is
best een ruimtelijke indruk mee te verkrijgen. We zien immers wel de diepte18

scherpstelling van de camera (voorwerpen voor en achter het focuspunt zijn
waziger), het perspectief, de – zij het
beperkte – occlusie (voorwerpen die el-

| FOTO’S: TNO.

kaar deels afdekken) en de beweging van
de camera ten opzichte van andere objecten. Daarnaast geven ook schaduwen
en verlichtingsintensiteit diepte-infor-

1. Analoge 3D-meekijkmonitor met 3D-dvd-recorder in het Canisius-Wilhelmina
Ziekenhuis te Nijmegen. Deze foto is niet door een 3D-bril gemaakt en toont daarom linker- en rechterbeeld door elkaar.
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beschikbaarheid van deze 3D-monitoren
zijn handbediende stereo-optieken voor
laparoscopie nu ook aan het doorbreken.

Samenwerking TNO en urologen

2. Digitale 3D-meekijkmonitor (linksonder) in het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den
Bosch, met daarboven linker- en rechterbeeld apart. Deze foto is door één glas van
een 3D-bril genomen, waardoor een (enkelvoudig) scherp beeld te zien is. Zie foto
3 voor een stereofoto van deze 3D-monitor.

matie. De wens voor optimaal dieptezicht bij endoscopie bleef echter op de
achtergrond aanwezig.
In de jaren tachtig en negentig van de
vorige eeuw stonden systemen met stereoscopische endoscopen en 3D-displaybrillen in de belangstelling, maar de
techniek was nog niet ver genoeg. Nogal
wat gebruikers van deze vroege systemen
werden ‘zeeziek’ van de virtual-realityhelmen die werden toegepast, en de
voordelen wogen niet op tegen de kosten
en complexiteit. Goedkope alternatieven
met gekleurde rood-cyaanbrilletjes gaven
zwaar onvoldoende kleurkwaliteit voor
medische doeleinden.
De laatste jaren is de Da Vinci-robot in
opkomst. Het optische systeem van de
toegepaste stereo-optiek is in principe
gelijk aan dat van eerdere stereo-endoscopen. Een grote verbetering is echter
dat het dieptezicht in de console zeer
natuurgetrouw is. Tot voor kort kon
alleen de chirurg in de console profiteren van 3D-beeld, maar inmiddels zijn er
bruikbare en betaalbare 3D-monitoren
op de markt. Deze bieden ook aan de

operatieassistenten 3D-zicht en bieden
extra opleidingsmogelijkheden, zeker in
combinatie met 3D-recording. Door de

Linkerbeeld

In 2010 deed TNO samen met het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen onderzoek naar mogelijkheden om ook buiten de Da Vinci-console 3D-beeldtechnologie in te zetten. In november 2010 werden
enige resultaten getoond tijdens de nationale robotchirurgiedag in Nijmegen.1
Dit wekte zo veel enthousiasme dat begin
2011 een Branche Innovatie Contract werd
gesloten tussen TNO en de Stichting Werkgroep Endo-urologie Nederland (SWEN).
Er werden twee probleemstellingen aangepakt:
1. Hoe kan de operatierobot aan een 3Dscherm worden gekoppeld met voldoende beeldkwaliteit, zodat ook operatieassistenten 3D-zicht hebben, terwijl wordt voldaan aan alle strenge
veiligheidseisen op de operatiekamer?

Rechterbeeld
3D-fotocamera
3D-bril
3D-monitor

3. Linker- en rechterbeeld van een 3D-foto gemaakt tijdens een demonstratie
van 3D-video-opnames door de firma Mpluz. Doordat de 3D-fotocamera met
beide ogen door de 3D-bril kijkt, wordt tegelijkertijd een aparte linker- en
rechterfoto gemaakt. Uit de detailverschillen in perspectief tussen links en
rechts haalt de mens dieptezicht.
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2. Kunnen endoscoopbeelden (óók van
een gewone, ‘enkele’, starre endoscoop), die slechts een beperkt blikveld tonen, aan elkaar gesmeed worden tot een veel groter 3D-panorama?

3D-meekijkschermen
Het bleek goed mogelijk om een 3D-meekijkscherm aan de robot te koppelen.2
Binnen het project werden twee verschillende 3D-meekijkopstellingen gerealiseerd: een analoge oplossing voor het

eerstegeneratie-Da Vinci-systeem met
S-video-uitgangen (foto 1) en een digitale
oplossing voor de tweede en derde generatie (S- en Si-systemen) met HD-SDI-uitgangen (foto 2).
Het endoscopische camerasysteem van
de bestaande Da Vinci-robot heeft twee
aparte ‘ogen’. De beelden van dit linkeren rechterkanaal worden binnen in de
console vertoond op twee aparte, grote
beeldschermen. Via een systeem van
spiegels en lenzen worden de beelden

hiervan door een brilvormig display geprojecteerd in de beide ogen van de chirurg.
Op de robot zijn ook videoaansluitingen aanwezig voor (gewone) extra monitoren. Zowel het linker- als het rechterbeeld is apart beschikbaar. Wanneer
deze signalen op de juiste manier samen
worden aangeboden aan een 3D-monitor, vertoont deze het linkerbeeld aan
het linkeroog en het rechterbeeld aan
het rechteroog. Bij de meeste 3D-moni-

Hoe zien we diepte?
Het visuele systeem is het krachtigste zintuig van de mens. We

In zijn boek Het innerlijk oog legt neuroloog Oliver Sacks uit hoe

kunnen er de driedimensionale rangschikking van objecten en

we driedimensionaal zien en hoe we ons met gesloten ogen de

beweging in de ruimtelijke omgeving mee interpreteren. Hiervoor

wereld kunnen voorstellen. Ook behandelt hij ervaringen van

maakt ons brein onder meer gebruik van stereopsis: het door-

mensen die pas op latere leeftijd hun stereozicht ontwikkelden. 9

lopend combineren van de beelden van onze twee netvliezen tot

In totaal zijn er acht mechanismen voor dieptezicht.10 Behalve

één geheel, waardoor een sensatie van dieptezicht ontstaat. Dit is stereopsis zijn dit scherpstelling, perspectief, occlusie (voorwerpen
mogelijk doordat deze beelden enigszins verschoven en verdraaid

die elkaar deels afdekken), kleurintensiteit en contrast (fletser en

zijn ten opzichte van elkaar.

waziger beeld in de verte), relatieve beweging (veranderingen in

Met het volgende testje is te zien hoe stereopsis werkt. Zet een

omgevingsbeeld door eigen beweging) en divergentie/conver-

aantal gelijke voorwerpen recht voor u op een rij op ongeveer 1

gentie (van de hoek tussen de zichtlijnen van het oogpaar).

meter afstand. Houd het hoofd stil, en kijk afwisselend met het
rechter- of linkeroog naar deze voorwerpen (door bijvoorbeeld
wisselend te knipogen). De voorwerpen lijken te verspringen (zie
de foto’s hieronder). Wanneer we in het echt met onze neus op de
middellijn voor dit rijtje flesjes zouden staan, zou ons brein de
beelden combineren en zouden we een rechte lijn flesjes zien met
beide balletjes half zichtbaar. Ook wanneer het linker- en
rechterzicht samen via een 3D-monitor worden getoond, zouden

Vooraanzicht van het linkeroog. Alleen het zwarte
balletje is half zichtbaar.

we diepte zien, omdat de beelden dan weer apart op het linkeren rechteroog binnenkomen.
Zelfs met slechts één oog kunnen we meestal een goede inschatting maken van onze omgeving. We ‘scannen’ de omgeving,
bijvoorbeeld door ogen en hoofd te draaien, waarbij onze ogen
traploos scherpstellen op de vormen waarop we ons richten. Door
dit te combineren met wat ons brein uit eerdere ervaringen heeft
geleerd (interpretatie), bouwen we doorlopend een ‘diepteplaatje’
in ons hoofd op. Doordat we dus ook diepte kunnen inschatten
zonder goed stereozicht is het mogelijk dat een deel van de
mensen – de schattingen lopen uiteen van 12 tot 20 procent –
niet optimaal in stereo ziet (bijvoorbeeld door een ‘lui oog’)
zonder daar veel van te merken.

20

Bovenaanzicht.

Vooraanzicht van het
rechteroog. Nu is alleen
het witte balletje half
zichtbaar.
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Fotocredit: Bourgonje

4. Symposiumbezoekers kijken naar live chirurgie en 3D-presentaties met een actieve 3D-bril.

toren is hiervoor een speciale bril nodig, maar er zijn ook types die zonder
bril werken (zie kader ‘Soorten 3Dmonitoren en -brillen’).
De analoge meekijkopstelling in het
SWEN-project maakte gebruik van actieve 3D-brillen; de digitale meekijkopstelling van passieve 3D-brillen. Foto 3
toont de afzonderlijke beelden zoals het
linker- en het rechteroog die zien door de
3D-bril bij het kijken naar de toegepaste
digitale meekijkmonitor. Deze foto is
genomen met een 3D-camera die dezelfde oogafstand heeft als de mens.
Met 3D-technologie is niet alleen op de
OK driedimensionaal zicht op het operatiegebied mogelijk. Via glasvezel kunnen de 3D-signalen worden doorgevoerd
naar een andere locatie, waar ze op een
groot scherm kunnen worden geprojecteerd. Ook kunnen 3D-monitorbeelden
worden opgenomen en eventueel bewerkt. Vervolgens kunnen ze elders
worden getoond. Op het symposium
‘Nieuw ziekenhuis, nieuwe technologie’,
werd afgelopen december in het Jeroen
Bosch Ziekenhuis van deze beide mogelijkheden gebruikgemaakt (foto 4). Tijdens dit symposium probeerde het publiek ook diverse demo-opstellingen uit
(foto’s 5 en 6).

5. Klinisch fysicus M. Sinaasappel test een interactief 3Dwerkstation van PS-Tech, waarin een kloppend 3D-hartmodel met de hand ‘opgepakt’ en naar alle kanten gedraaid kan worden. Tevens kunnen hiermee allerlei doorsnedes worden gevisualiseerd.

Digitale atlas van het lichaam
Zowel bij stereoscopische als bij gewone,
‘enkele’ optieken omvat het endoscoopbeeld slechts een beperkt blikveld. Daarom hebben TNO en de SWEN onderzocht
of bij het verkennen van het chirurgisch
werkveld opvolgende beelden aan elkaar
gesmeed kunnen worden tot een veel
groter 3D-panorama. Dit bleek inderdaad
mogelijk. Voor deze methode is niet per
se een stereo-optiek nodig. Ook beelden
van een gewone endoscoop die het lichaam verkent, kunnen aan elkaar gesmeed worden tot een veel groter 3Dpanorama (foto 7).3
Door TNO was al eerder een methode
ontwikkeld om crime scenes gedetailleerd
in 3D vast te leggen.4 Deze reconstructiesoftware bleek ook prima toepasbaar
binnen de endoscopische chirurgie, nadat deze samen met de SWEN was aangepast. Dit alles zou niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking van urologisch laparoscopisten dr. J.P. van Basten
(Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis) en dr.
H. Beerlage (Jeroen Bosch Ziekenhuis),
evenals die van de medisch instrumentatietechnici en OK-medewerkers van
beide ziekenhuizen. Een mooi voorbeeld
van synergie tussen verschillende vakdisciplines!

Met deze methode kunnen digitale atlassen worden samengesteld waarin men
kan rondkijken binnen verschillende
lichaamsholten, in verschillende richtingen, gedurende verschillende stadia van
een ingreep. Daarbij is ook in- en uitzoomen mogelijk. Vooralsnog zijn alleen
binnen de urologie zulke 3D-reconstructies gemaakt, maar het spreekt vanzelf
dat de applicaties hier niet toe beperkt
blijven. In principe is het mogelijk om
voor velerlei specialismen digitale endoscopieatlassen samen te stellen.
De enige benodigdheden voor een digitale atlas zijn een kalibratietarget (een
kunststof plaatje met een schaakbordpatroon), een dvd-recorder en de TNO-reconstructiesoftware.

Valkuilen vermijden
Voor brede klinische impact is een uitgewerkt product nodig. Zover is het nog
niet. TNO doet alleen onderzoek en
brengt geen producten op de markt.
Daarom is een kennisuitwisselingsproject gestart met Nederlandse bedrijven
die producten en diensten rondom 3Dbeeldtechnologie leveren.5
Bij het invoeren van nieuwe technieken
dient men objectief te werk te gaan.
Ook de mogelijke valkuilen dienen helOK OPERATIONEEL JANUARI/FEBRUARI 2012
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6. Het Microlab-werkstation van Virtual Proteins (links) werkt
net als een microscoop, alleen toont het een virtuele werkelijkheid, waarmee allerlei interacties mogelijk zijn. Rechts een voorbeeld van een 3D-model.

der te zijn, zodat daar van meet af aan
aandacht voor is.6 Dr. M. Wentink (Simendo) legde tijdens een voordracht
over digitale endoscopietrainers op het
symposium in het Jeroen Bosch Ziekenhuis onder meer het uncanny valley-effect
uit: een afbeelding die net niet helemaal levensecht is, wordt soms minder

7. Panoramische reconstructie waarin met TNO-software
een groot aantal verschillende endoscoopbeelden is
samengevoegd tot één 3D-model. Het 3D-model is interactief: vrij rondkijken in verschillende richtingen en inen uitzoomen is mogelijk.

prettig gevonden dan een duidelijker
abstractie. Prof. J. Bos (VU & TNO) wees
op een andere belangrijke valkuil: de
eerder al genoemde cybersickness.7
Iemand kan zeeziek worden wanneer
tegenstrijdige informatie vanaf het oog
en het evenwichtsorgaan de hersenen
in verwarring brengt.

Door tijdens de ontwikkeling te praten
met gebruikers en door human factor engineering toe te passen komt men tot klinisch bruikbare producten.

Toekomstige toepassingen
Voorzien mag worden dat 3D-beeldtechnologie in steeds sterkere mate binnen

Soorten 3D-monitoren en -brillen
Hoe creëren monitoren 3D-zicht? Dat
hangt af van de soort. Sommige systemen werken met actieve brillen. Deze
monitoren zenden afwisselend het linker- en het rechterbeeld uit. In de bril
zitten LCD shutters (elektronische sluiters) die afwisselend helder en donker
worden, precies in de maat met het
uitgezonden signaal. Door dit heel snel
af te wisselen komt het juiste beeld in
het juiste oog. Voordeel is dat beide
ogen de volledige beeldresolutie ontvangen. Nadeel is dat deze brillen een
batterij nodig hebben en vrij zwaar zijn.
Bij systemen met passieve brillen is de
polarisatie (trillingsrichting van het
licht) van het linker monitorbeeld tegengesteld aan dat van het rechter-

22

beeld. Linker- en rechterglas van de bril
zijn óók tegengesteld gepolariseerd,
zodat de beelden bij het juiste oog komen. De brillen zijn goedkoop, licht en
hebben geen batterijen nodig. Nadeel is
dat ze links en rechts de helft van de
beeldresolutie overlaten. Er zijn wel
systemen met hoge kwaliteit, maar die
zijn duurder.
Systemen met gekleurde brilletjes geven
een slechte 3D-kwaliteit, maar kunnen
wel gebruikt worden in combinatie met
gewone 2D-beeldschermen of afdrukken
op papier. In een zogenaamd anaglief
worden de beide beelden met twee verschillende kleuraccenten over elkaar
afgedrukt. Beide ogen zien beide beelden, maar niet even sterk. Door de

kleurenfilters in de bril krijgen linkeren rechterbeeld iets meer nadruk in
het corresponderende oog. Daardoor
ontstaat een redelijke 3D-indruk, maar
dit gaat zwaar ten koste van de kleurkwaliteit.
3D-monitoren zonder bril hebben een
optisch systeem waarmee ze twee en
soms meer beelden onder verschillende
hoeken uitzenden. Dit gaat echter ten
koste van de resolutie (het aantal
pixels). Bovendien vervormt het beeld
als de kijker beweegt. Vaak is het beeld
wat streperig. Brilloze beeldschermen
staan nog in de kinderschoenen, maar
worden in snel tempo verbeterd. Voorlopig is de kwaliteit echter nog onvoldoende voor chirurgische doeleinden.
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proc, vol. 8371A, 2012.
4. Iersel M van, Veerman H, Mark W van
der. Modeling a crime scene in 3D and
adding thermal information. Proc. SPIE
7481, 2009.
5. Wieringa FP. TNO-SWEN Branche Innovatie Contract als technologie-incubator
voor endochirurgische 3D-technologie.
Health and Technology Congress, Papendal 13-14 sept. 2011.
6. Wieringa FP, Poley MJ, Dumay ACM, Steen
AFW van der. Avoiding pitfalls in the road
from idea to certified product (and the
harsh clinical environment thereafter)
when innovating medical devices. Proc.
6th Belgian Day on Biomedical Engineering, Brussels dec 2007.
7. Bos JE, Bles W, Groen EL. A theory on

8. Endoscopische cameratrainer van Simendo gekoppeld aan TNO-laptop met 3Dmodel van het kleine bekken (hier na verwijdering van de prostaat). Door de joystick te bewegen zoals een camera, kun je navigeren alsof je via de endoscoop in
een echte patiënt rondkijkt. De beelden kunnen naar keuze op een gewone of een
3D-monitor worden bekeken.

visually induced motion sickness. Displays 2008; 29:47-57.
8. Luursema JM, Verwey WB, Kommers PAM,
Annema JH. The role of stereopsis in
virtual anatomical learning. Interacting
with Computers 2008; 20:455-460.
9. Sacks O, Het innerlijk oog. Amsterdam:

verschil tussen passief kijken naar een
video waarop men zelf geen invloed
heeft en actief zelf rondkijken en navigeren door een levensecht patiëntenmodel. Voor anatomische 3D-atlassen
gevuld met echte cases lijkt dus perspectief te zijn.
Maar zoals bij alle voorspellingen geldt:
de tijd zal het leren.

Meulenhoff, 2010.
10. Reichelt S, Häussler R, Fütterer G, Leister
N. Depth cues in human visual perception
and their realization in 3D displays. In:
Javidi B, Son JY, editors. Three Dimensional Imaging, Visualization, and Display
2010. 23 apr. 2010. Proc. SPIE 7690,
76900B; 2010.

▼

en buiten de OK aanwezig zal zijn. 3Dbeelden zijn zeker niet exclusief verbonden aan robotchirurgie. Ook andere
modaliteiten kunnen 3D-beelden leveren,
zoals OK-microscopen, ultrasound, röntgen en MRI. Voor ziekenhuizen met
plannen voor nieuwbouw of verbouwingen is het daarom zinvol om netwerken
en archiveringssystemen zodanig in te
richten dat deze voorbereid zijn op de
grotere informatiestroom die 3D-beeldtechniek met zich meebrengt.
Een eerste concrete toepassing van de
3D-reconstructietechniek lijkt te liggen
bij endotrainers voor skillslabs (foto 8).
Deze bieden geheel nieuwe opleidingsmogelijkheden en zouden de leercurve
voor oriëntatie binnen het lichaam
enorm kunnen versnellen. Inzet van
3D-visualisatie heeft aantoonbare meerwaarde bij anatomische educatie.8 Door
de visualisatie, zoals hier, ook nog eens
interactief te maken, neemt deze meerwaarde nog verder toe. Er is een enorm
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Anneke Derksen strijdt voor bewustwording:

‘Latex kan je immuunHet aantal mensen met latexallergie is de laatste decennia exponentieel gegroeid. Een van de
slachtoffers is Anneke Derksen. Ze werd dood- en doodziek en moest haar carrière als anesthesiemedewerker van de ene op de andere dag beëindigen. Met een boek en een website strijdt ze
voor bewustwording. Er zijn namelijk nog steeds ziekenhuizen in Nederland die hun personeel
blootstellen aan latex.
TEKST: ASTRID VAN PELT

H

et is wellicht de meest onderbelichte beroepsziekte: latexallergie. Toch krijgt 10 tot 15 procent van de medewerkers in de gezondheidszorg hier door een overmatige
blootstelling aan latexproducten vroeg of
laat mee te maken. Dat deze allergie veel
verder gaat dan een onschuldige niesaanval, blijkt uit het verhaal van Anneke
Derksen (53). Zij werd als anesthesiemedewerker geteisterd door de heftigste
vorm van deze allergie, waardoor ze haar
werk niet meer kon uitoefenen. In haar
boek Tussen de schuifdeuren van de Eerste
Hulp beschrijft ze wat ze meemaakte.
Ik kom uit mijn bed met een gezwollen gezicht
dat vol zit met blaasjes. Toch ga ik naar mijn
werk, we zitten met een personeelstekort. ’s
Middags sta ik met een oogarts op een nietchirurgische OK, zodat ik geen smoeltje hoef te
dragen. Hij roept verschrikt: ‘Jou wil ik niet
op de OK hebben!’ Waarop mijn teamleider
zegt dat ik dan maar naar huis moet gaan.
Het voelt als een vrije middag, ik heb nog
geen idee van de donkere wolk die boven me
hangt. (passage uit ‘Tussen de schuifdeuren van de Eerste Hulp’)

24

Het is 2003 en dit is Annekes
nekes eerste heftige aanval. Vanaf dat moment
oment gaat het
bergafwaarts met haar;; ze wordt ernstig
ziek. Bij het minste of geringste slaat
haar immuunsysteem
op hol. Op het dieptepunt weegt ze nog
maar 47 kilo.
Hoewel Anneke werd
gekweld door de heftigste vorm van latexallergie, is ze geen uitzonndering. Het aantal men-sen die allergisch zijn voor
latex, is de laatste decennia
nnia
exponentieel gegroeid. De
meeste van deze patiënten
nten zijn
werkzaam (geweest) in de gezondheidszorg.
Door het grootschalige gebruik van
latexhandschoenen kunnen
nnen mensen
een allergie voor dit materiaal
ateriaal ontwikkelen. Handschoenen
en dragen van
pvc of vinyl helpt niet, tenzij collega’s
ook geen latex meer om
m hun handen
hebben. Zolang ziekenhuismedewerkers
uismedewerkers
poederhandschoenen van latex blijven
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-systeem vernielen’
dragen, komen de latexdampen via de
slijmvliezen alsnog in het lichaam terecht, omdat het rondzwevende poeder
ook latexdeeltjes bevat.
Wat begint als wat onschuldige jeuk en
uitslag, kan – in uitzonderlijke gevallen
– resulteren in een levensbedreigende
anafylactische schok.

Schoenen en plakband
Hoewel latexhandschoenen in veel gevallen latexallergie veroorzaken, reageert
het immuunsysteem bij een vergevorderde allergie ook op andere producten,
zelfs als daar maar een spoortje latex in
te bekennen is: kauwgom, douchegordijnen, fietshandvatten, schoenen, enveloppen met een plakrand, knoppen van de
afstandsbediening ...
Zelfs plakband is niet meer veilig. Anneke Derksen: ‘Toen ik mijn zoon hielp met
het kaften van zijn boeken en daardoor
een paar keer plakband op mijn vingers
had, reageerde mijn lichaam direct: ik
kreeg uitslag in mijn gezicht en ik voelde
me ongelofelijk moe.’
‘Veel ziekenhuismedewerkers lopen rond
met een latexallergie zonder dat ze dat
zelf weten’, vertelt ze. ‘Ze voelen zich
moe, hebben hoofdpijn of jeukende handen. Aanvankelijk zijn het onschuldige
klachten, onschuldig genoeg om gewoon
te blijven werken, maar ondertussen
realiseren ze zich niet dat ze hun immuunsysteem hiermee de vernieling in
helpen.’

Doodziek
Achteraf gezien is de allergie van Anneke
Derksen al in 1998 begonnen. ‘Alleen
herkende ik die toen niet als zodanig.

Voormalig anesthesiemedewerker Anneke Derksen.

Mijn lip zwol op wanneer ik bepaalde
groenten of vruchten at, zoals avocado.
Dit was een zogenaamde “kruisreactie”,
waarbij je immuunsysteem reageert op
stoffen die lijken op de stof waarvoor je
allergisch bent. Overgevoeligheid voor
plantaardige producten is in veel gevallen een indicatie voor een latente latexallergie. Maar omdat het ziekenhuis me
hier nooit voor gewaarschuwd had, raakte ik niet gealarmeerd. Ik voelde me vijf
jaar lang steeds zieker worden, totdat ik
in 2003 plotseling zo ontzettend ziek
werd, dat ik met geen mogelijkheid
meer normaal kon functioneren.’

Van de een op de andere dag was haar
carrière als anesthesiemedewerker voorbij. Wanneer ze geteisterd werd door een
aanval lag ze dagenlang op bed. ‘Ik was
echt dood- en doodziek.’
Derksen is nog steeds verbijsterd dat er
ziekenhuizen zijn die zo laks met deze
ziekte omgaan. ‘Latexallergie is al in
1947 beschreven, en in 1998 zelfs aangemerkt als beroepsziekte. Veel ziekenhuizen laten deze informatie echter volledig
links liggen: ze informeren de medewerkers niet over de grote gevaren en
onderwerpen hen niet standaard aan een
bloedtest die scant op een latexovergeOK OPERATIONEEL JANUARI/FEBRUARI 2012
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voeligheid. Maar het grootste probleem
is dat ze de bron van het probleem niet
aanpakken: de latexhandschoenen zelf.’
‘Een simpel rekensommetje laat zien dat
je als ziekenhuis kostenvrij over kunt
naar een latexarm beleid. Ga maar na
wat een kostenpost het is voor een ziekenhuis wanneer je medewerkers door
een latexallergie in de WAO terechtkomen en je vervanging voor hen moet
regelen. En wat denk je dat het kost als
er een rechtszaak tegen je aan wordt
gespannen?’

Juridisch getouwtrek

26

Het is nu meer dan zeven jaar geleden
dat de allergie zich in alle hevigheid bij
Derksen uitte. ‘Ik functioneer nu beter
dan ooit, maar ook alleen omdat ik me
aan heel strenge leefregels houd. Als ik
met vrienden uit eten wil, dan moet ik
van tevoren altijd even navragen of er in
de keuken met latexhandschoenen wordt
gewerkt. Wanneer ik als loopbaancoach
een training volg, dan moet ik strategisch gaan zitten: in de parfumwalmen
van een ander gaat het meteen mis. Als
ik even snel ergens een plakbandje op
plak, volgt altijd een grondig handenwasritueel. Natuurlijk is het wel eens
moeilijk deze strakke discipline te allen
tijde te handhaven, maar ik ben zo ontzettend ziek geweest dat ik er alles voor
over heb om een nieuwe aanval uit te
weg te gaan.’
▼

Die rechtszaak kwam er. Derksen stelde
het ziekenhuis aansprakelijk voor haar
arbeidsongeschiktheid en eiste een
schikkingsbedrag. Dat mondde uit in
een jarenlange rechtsgang. ‘Ik werd
aanvankelijk niet geloofd door de rechter, en het ziekenhuis bleef star volhouden dat het wel degelijk een low
latex-beleid voerde. In de hoogtijdagen
was ik er soms wel 25 uur per week mee
bezig, terwijl ik in die tijd ernstig ziek
was. Er bestond nog geen jurisprudentie
over; ik was de eerste die zich in zo’n
jarenlange strijd stortte. Je moet behoorlijk sterk in je schoenen staan om als
individu de strijd met een groot ziekenhuis aan te gaan.’
In haar boek heeft ze het jarenlange
juridische getouwtrek uitgebreid beschreven. ‘Volgens sommige mensen
leest het als een spannende thriller. Het
is bijna surreëel om zo hard te vechten
tegen het ziekenhuis waar je zo lang met
veel plezier hebt gewerkt.’ Hoewel ze
haar voormalige werkgever voor de rechter daagde, geeft ze in haar boek niet
prijs om welk ziekenhuis het gaat. Naar
eigen zeggen vocht ze niet zozeer tegen
het ziekenhuis zelf, als wel tegen de
blinde vlek die daar bestond. Ook was
haar ziekenhuis bepaald geen uitzondering: er zijn nog steeds ziekenhuizen
in Nederland die hun personeel blootstellen aan latex.

In de zomer van 2011 werd de zaak bij
het hof in Amsterdam definitief afgerond: het ziekenhuis erkende aansprakelijkheid en Anneke Derksen ontving een
schikkingsbedrag. Toch is haar strijd
hiermee nog niet ten einde. ‘Ik red het
wel, ik heb me laten omscholen en ik
werk nu met veel plezier als loopbaancoach. Maar het gaat mij om al die andere mensen die door deze allergie arbeidsongeschikt geraakt zijn, en de mensen
die het nog boven het hoofd hangt. Er is
nog zo veel onwetendheid rondom latexallergie. Daarom heb ik een website in
het leven geroepen die informatie geeft
over deze ziekte.’
Latexallergienederland.nl, zoals haar
website heet, fungeert als een vraagbaak
voor mensen die door hun werk blootgesteld worden aan latex. De site geeft
medisch, praktisch en juridisch advies
aan mensen die een allergie ontwikkeld
hebben en aan mensen voor wie dat gevaar op de loer ligt.

Grondig wassen
Derksen maakt regelmatig een dag vrij
om latexallergie onder de aandacht te
brengen. ‘Bewustwording is essentieel,
niet alleen onder ziekenhuismedewerkers. Ik heb de Voedsel en Waren Autoriteit op het probleem geattendeerd (vanwege de latexhandschoenen die in veel
keukens gebruikt worden, red.), onlangs
stond ik op de informatiedag van Stichting VoedselAllergie en ik hoop dat ik in
de toekomst op congressen voor de medische sector dit probleem onder de aandacht kan brengen.’
‘Theoretisch kan over vijf jaar al het latex
uit de Nederlandse ziekenhuizen verdwenen zijn’, constateert ze. ‘Of dat ook zo is,
hangt volledig af van de mate van nationale bewustwording. Ik vergelijk het altijd
maar met de geschiedenis van het asbest:
lange tijd was bekend dat het schadelijke
effecten teweeg kon brengen maar werd er
niet naar gehandeld. Totdat de alarmbellen ineens massaal gingen rinkelen.’

ISBN 9789081790406
Prijs: €14,95
Te koop via haar website:
www.latexallergienederland.nl.
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Latexallergie
TEKST: NEDERLANDS CENTRUM VOOR BEROEPSZIEKTEN: WWW.BEROEPSZIEKTEN.NL.

Ziektebeeld
Huidklachten door contact met latex
ontstaan na direct contact van de huid
met latex of soms ook door blootstelling
via de lucht. Dit laatste komt bijvoorbeeld voor door blootstelling aan stuivende latexdeeltjes in handschoenpoeder. Meestal ontstaan netelroos of galbulten (urticaria) met klachten van jeuk,
branderigheid, roodheid en zwelling van
de huid. Gewoonlijk verdwijnen deze
klachten na 1 of 2 uur weer spontaan.
Bij langdurig dragen van latexhandschoenen kunnen deze verschijnselen
overgaan in eczeem van de handen.
Naast de huid kunnen ook de slijmvliezen van de neus en de ogen op latex
reageren, met klachten van roodheid,
tranenvloed en een gezwollen en lopende neus. In ernstige gevallen breiden de
galbulten zich over het gehele lichaam
uit en raken de slijmvliezen ook aangedaan met als gevolg zwellingen in de
neus, de lippen, de ogen, de keel, astma,
buikpijn en diarree. Uiteindelijk kan
een (anafylactische) shock optreden. Om
die reden zijn mensen met latexallergie
voorzien van een schriftelijke verklaring voor noodsituaties. Bekend is dat
mensen met een latexallergie ook overgevoelig zijn voor tropische vruchten
als bananen, avocado en kiwi. Dit ontstaat door de aanwezigheid van gemeenschappelijke eiwitten die overgevoeligheid veroorzaken.

Latexallergie is pas sinds ongeveer 1980
bekend. De problemen ontstonden met
name in de gezondheidszorg door het
toegenomen gebruik van gepoederde
latexhandschoenen. Langdurig dragen
van dit soort handschoenen blijkt een
belangrijke risicofactor voor het ontstaan van latexallergie. Maar de overgevoeligheid kan zich ook al door een zeer

Diagnostiek
Om de diagnose latexallergie te stellen
is onderzoek door een dermatoloog
noodzakelijk.
Dit begint altijd met goed uitvragen van
klachten, beloop, uitlokkende factoren,
aanleg, voorgeschiedenis, beroep en
medicijnen. De diagnose kan worden
gesteld met huidpriktesten en het bepalen van de aanwezigheid van speciale
antistoffen in de huid (IgE). Deze antistoffen tegen latexeiwit kunnen ook met
commercieel verkrijgbare tests in het
bloed (bijvoorbeeld RAST) worden aangetoond. De betrouwbaarheid van het
bloedonderzoek is echter minder dan
die van de huidtesten. Het is ook mogelijk huidprik of plakproeven te doen met
de verdachte handschoenen. Vanwege
het risico van het optreden van algemene verschijnselen (shock!) wordt dit
alleen in gespecialiseerde centra gedaan.
Ook de diagnose beroepsastma door
latex wordt gesteld aan de hand van de
klachten en verschijnselen en het typische patroon daarin: optreden of verergering van klachten en verschijnselen
tijdens werkdagen en verbetering tijdens vrije dagen, aangevuld met huidpriktesten. Verder kan dan met behulp
van longfunctieonderzoek gekeken worden naar luchtwegvernauwing en toegenomen gevoeligheid van de luchtwegen.

wassenen met atopie. Eind jaren 90
bleek 3 tot 17 zeventien procent van de
verpleegkundigen en artsen overgevoelig te zijn geworden voor latex. Nadat in
Duitsland in 1997 het gebruik van gepoederde latexhandschoenen werd verboden, daalde het aantal gevallen van
latexallergie in 2002 met 83,6%. In Nederland zijn in de Arboconvenanten in
de gezondheidszorg en de academische
ziekenhuizen afspraken gemaakt over
vervanging van gepoederde latexhandschoenen door poedervrije, eiwitarme
varianten of handschoenen van vinyl of
nitril.
Het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten ziet de laatste jaren het aantal
meldingen van latexallergie gestaag
dalen. In 2006 bedroeg dit een kwart
van het aantal in 2000 (32).

Preventie
Vermijden van onnodig handschoengebruik en vervanging van gepoederde
latexhandschoenen door niet gepoederde, eiwitarme handschoenen is het
meest succesvol om latexallergie te
voorkomen. Gebruik van latexvrije materialen bij personeel met een bewezen
latexallergie. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) door de bedrijfsarts in risicogroepen om medewerkers met huiden longproblemen door latex op te sporen. Ook geschikt om huidafwijkingen
te signaleren die mensen gevoeliger
kunnen maken voor het ontstaan van
allergieën.
▼

Oorzaken

lage blootstelling ontwikkelen, zoals
het opblazen van ballonnen. Risicogroepen voor latexallergie zijn verder patienten die al vaak zijn geopereerd, spina
bifida patiënten, mensen met een aanleg voor atopie, mensen met handeczeem en allergieën voor “tropisch fruit”
zoals bananen, kiwi en avocado etc.

Meer informatie:
Nederlands Centrum voor Beroepsziekten:
www.beroepsziekten.nl.
Nederlandse Vereniging voor Dermatologie
en Venereologie: www.huidarts.info.

Vóórkomen

Arboportaal van het ministerie van Sociale

Latexallergie komt voor bij 0,12% van
alle volwassenen en bij 3% van alle vol-

Zaken en Werkgelegenheid:
www.arboportaal.nl.
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Tekst: Menno Goosen

Handboek kanker
bij ouderen

Snijburcht
Lodewijk Bolk en de bloei van de
Nederlandse anatomie

Auteur: H.C. Schouten (redactie)
Uitgeverij: De Tijdstroom
ISBN: 9789058981950
Prijs: € 49,00
De oudere kankerpatiënt komt uit een zeer heterogene groep, lijdt veel vaker aan bijkomende ziekten,
gebruikt meer medicijnen, heeft vaker beperkingen
in zijn functioneren en heeft bovendien nogal eens
een andere kijk dan jongere patiënten op een behandeling en de hieruit voortvloeiende bijwerkingen. Door de multimorbiditeit is de oudere patiënt
veelal onder behandeling van verschillende specialisten. Handboek Kanker bij ouderen geeft een op de
Nederlandse en Belgische praktijk gericht overzicht
van de actuele stand van zaken met betrekking tot
epidemiologie, etiologie, pathogenese, diagnostiek
en behandeling en follow-up van alle voorkomende
oncologische aandoeningen bij ouderen.

Impressies in woord en
beeld
Het Havenziekenhuis van de
kelder tot de keuken
Auteur: P.K. Flu
Uitgeverij: Havenziekenhuis
ISBN: Geen
Prijs: € 20,00. Alleen te koop
in het Havenziekenhuis:
informatie@havenziekenhuis.nl.
Dr. Peter Flu was van 1977 tot 2006 werkzaam als
gynaecoloog in het Havenziekenhuis. Hij was naast
medisch specialist ook enthousiast fotograaf met
een open oog voor de ontwikkelingen in het Havenziekenhuis. Bij zijn afscheid vroeg het bestuur van
de medische staf hem om zijn kennis over de recente geschiedenis vast te leggen in boekvorm. Dat
verzoek heeft hij enthousiast opgepakt. Vijfentwintig interviews met zowel voormalige als huidige
medewerkers en vele bezoeken aan het archief van
het ziekenhuis vormen de basisingrediënten voor
dit boek, waarin Peter Flu het dagelijks leven van
een binnenstadsziekenhuis in de periode tussen
1960 en het einde van de vorige eeuw schetst.

Auteur: Laurens de Rooy
Uitgeverij: Amsterdam University
Press
ISBN: 9789089643872
Prijs: € 25,00
Snyburg was de bijnaam van het Amsterdamse theatrum anatomicum (tegenwoordig De Waag) op de Nieuwmarkt, waar anatomen als Frederik Ruysch de geheimen van het menselijk lichaam blootlegden. Maar het
statige Ontleedkundig Laboratorium dat in 1909 aan de
Mauritskade verrees, zou de naam ‘snijburcht’ zeker
niet minder hebben verdiend. Deze universitaire werkplaats was volledig gebouwd naar de inzichten van de
kleurrijke anatoom Lodewijk Bolk. Achter de gesloten
deuren van zijn eigen snijburcht bracht Bolk met scalpel, pincet, microscoop en zijn creatieve geest de Nederlandse anatomie op wetenschappelijk gebied tot bloei.
Op zijn geheel eigen wijze bracht hij niet alleen generaties studenten de anatomische basiskennis bij, maar
stoomde hij ook tal van leerling-anatomen klaar om de
leiding te nemen over vrijwel elk ontleedkundig instituut in Nederland en de overzeese gebiedsdelen.

Dokters voor de rechter
Tien jaar tuchtrechtuitspraken in
Medisch Contact
Auteur: Ben Crul, Diederik van
Meersbergen, Paul Rijksen
Uitgeverij: Reed Business
ISBN: 9789035233744
Prijs: € 17,95
Dit boek bevat de belangrijkste officiële uitspraken van
tuchtcolleges en is door Medisch Contact van kritisch
commentaar voorzien. Behandeld worden vragen als:
wie mag klagen, waarover en over wie; op basis waarvan
wordt de klacht beoordeeld? De lezer wordt daarmee
een kader aangereikt voor de volgende hoofdstukken,
die alle rond een thema zijn opgezet en die, na een
meer algemene beschouwing, dat thema vooral verkennen aan de hand van tuchtrechtelijke uitspraken.

‘Boeken’ besteedt aandacht aan uitgaven op het gebied van chirurgie en daarmee samenhangende vakgebieden
en de gezondheidszorg in het algemeen. Recensie-exemplaren kunt u samen met een persbericht sturen naar:
OK Operationeel, Postbus 10208, 1001 EE Amsterdam.
28
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Het gezicht van pijn
Hoe cultuur de pijnbeleving bij kinderen bepaalt
Auteur: Anouchka Desmet
Uitgeverij: Lannoo Campus
ISBN: 9789020998535
Prijs: € 19,99
Waarom vragen Aziatische patiënten zelden pijnstilling, terwijl mensen uit de mediterrane wereld liefst zo snel mogelijk
pijnmedicatie ontvangen? Wat betekent het om als verpleegkundige aan de slag te gaan in een multiculturele omgeving?
En is de intensiteit van pijnexpressie recht evenredig met de
ervaren pijn? Pijn is universeel en onlosmakelijk verbonden
met het menselijk bestaan. De laatste jaren kent de studie
rond culturele aspecten van pijn en pijnperceptie een enorme
evolutie. En wat blijkt? De betekenis van pijn en de expressie
ervan worden gekleurd door de etnische achtergrond van de
patiënt. Om zieke kinderen op een kwalitatief hoogstaande
manier te behandelen, moeten zorgdragers rekening houden
met culturele verschillen en hun zorg daaraan aanpassen. Het
gezicht van pijn biedt een overzicht van culturele factoren die
de behandeling van pijn kunnen beïnvloeden.

Enge Dingen
Het aangetaste lichaam
Auteur: Adriaan Van Dis en Mieneke Te
Hennepe
Uitgeverij: W Books
ISBN: 9789089103024
Prijs: € 19,95

21 stralen
Auteur: Jan Goli Abdurahman en Karin
Wesselink
Uitgeverij: In eigen beheer. Bestellen via
www.penacenter.com.
ISBN: Geen
Prijs: € 21,00
Voor het eerst doet een Koerdische vrouw
uit Amsterdam een boekje open over
borstkanker, haar jeugd in Irak en Iran en leven als migrant in Nederland. Het leven lijkt Goli toe te lachen. De
Koerdische vluchtelinge woont in een koophuis, werkt
als verpleegkundige en zet zich in voor haar volk in Nederland én Irak. Maar dan wankelt haar huwelijk. Haar
man keert terug naar Koerdistan en Goli krijgt borstkanker.
In 21 stralen blikt Goli terug op de bombardementen van
Saddam, haar besnijdenis, de ontsnapping aan de geheime dienst in Iran, haar gedwongen huwelijk, de aanslag
op haar verloskundigenpraktijk en haar eerste jaren in
Nederland als asielzoeker. Ze vertelt hoe ze vrouwen
emancipeert en taboes onder Koerden doorbreekt. Een
waargebeurd verhaal, over vluchten en vechten, steeds
weer opnieuw beginnen en zoeken naar een veilige plek
onder de zon. Goli Abdurahman begon in maart 2011
Pena Center: de enige stichting voor kankerpatiënten in
haar geboortestreek in Irak. Verder is ze bestuurslid van
Stichting Allochtonen & Kanker. De helft van de opbrengsten van het boek gaat naar Pena Center.

Door kanker getroffen
Een lexicon van de ervaring

Dit boek presenteert zich als een griezelkabinet; de uitgever noemt het zelfs ‘een musthave voor
iedereen die van griezelen houdt’. Maar ook voor de medisch geïnteresseerde lezer is het interessant. Het boek gaat
in op de impact van veranderingen aan het lichaam. Aan de
hand van afbeeldingen uit (oude) medische boeken, preparaten op sterk water, medische wasmodellen en gruwelijke kunstobjecten worden de gevolgen van curieuze misgeboorten, ziektes, parasieten, ongelukken en geweld getoond. Veel aandacht is er voor huidaandoeningen veroorzaakt door infectieziekten in tijden waarin we het zonder
antibiotica moesten stellen. Net als vroeger moet de lezer
pagina’s lossnijden voor hij geconfronteerd wordt met veelal oude medische tekeningen. Het boek verschijnt ter gelegenheid van de gelijknamige tentoonstelling in Museum
Meermanno.

Auteur: Koos Neuvel (redactie)
Uitgeverij: De Tijdstroom
ISBN: 9789058982001
Prijs: € 20,00
Hoe ervaren kankerpatiënten hun
ziekte? Dit lexicon is samengesteld uit
veel autobiografieën die over de uiteenlopende vormen van kanker zijn
geschreven. Hierin is aan de hand van
korte thematische beschrijvingen de ervaring van kankerpatiënten weergegeven. De lemma’s zijn uiteenlopend van
aard en omvatten zowel gevoelens en fysieke ongemakken
– zoals schuld en kaalheid – als vaak terugkerende gebeurtenissen – zoals bezoek en wachten.
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Herfstbijeenkomst EORNA
Afgelopen november vond de jaarlijkse herfstbijeenkomst
van EORNA (European Organisation of Perioperative Nurse
Association) plaats in het Finse Helsinki. De LVO was hier
vertegenwoordigd door voorzitter Charmaine Betzema
en oud-voorzitter Henk Folkertsma. Tijdens de drie dagen
durende bijeenkomst werd overdag hard gewerkt in plenaire
en werkgroepsessies (zie ‘Werkgroepen’ hieronder). ’s
Avonds tijdens het diner was er uiteraard veel informeel
contact en belangstelling voor elkaars werkwijzen op de OK.
Twee nieuwe landen hadden zich aangemeld om te mogen
participeren in EORNA: Servië en Turkije. Na een korte
presentatie van hun land en organisaties en een stemming,
traden zij daadwerkelijk tot EORNA toe. Opmerkelijk was
dat Turkije zeer goed georganiseerd is en veel nationale
leden heeft.

Nieuw bestuur
Tijdens deze bijeenkomst is een nieuwe vicevoorzitter
gekozen: Merja Fordell uit Finland. Onze voorzitter
Charmaine Betzema is samen met de voorzitter van de
Belgische beroepsvereniging gekozen tot penningmeester
voor de komende drie jaar; deze zware functie is nu verdeeld
in een financieel deel en een juridisch-fiscaal deel. Caroline
Higgins blijft de komende drie jaar president. Tijdens het
komende LVO-congres zullen we kennismaken met deze
uitstekende voorzitter.

Programma EORNA-congres
Ook is definitief het programma vastgesteld van het zesde
EORNA-congres, dat 26-29 april 2012 zal worden gehouden
in Lissabon. Het heeft als titel meegekregen: Sailing to the
future. Een zeer gevarieerd aantal onderwerpen staat op
het programma. Een hot item zal de discussie zijn over het
uitoefenen van het beroep van operatieassistent (OR nurse)
zonder verpleegkundige achtergrond. Op dit moment nog
ondenkbaar buiten Nederland, maar andere landen zijn
wel zeer geïnteresseerd. Nederland is gevraagd om een
grote bijdrage te leveren aan dit congresonderwerp, gezien
onze meer dan dertig jaar ervaring. Dit is een stap in de
richting van internationale erkenning van onze opleiding
en functie. Surf voor meer informatie over dit congres naar:
www.eornacongress.eu.

Werkgroepen
Tijdens de bijeenkomst is veel vergaderd door de
verschillende werkgroepen. De werkgroep Perioperative
nursing houdt zich onder andere bezig met ontwikkeling
en afstemming van alle peroperatieve protocollen. Ook
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ontwikkelt deze
werkgroep evidencebased richtlijnen en
stelt hij vast welke
richtlijnen voor welk
Charmaine Betzema en Henk Folkertsma
land gelden. Dit
wordt afgestemd met
de verantwoordelijke overheden. De External Affair Group,
voorheen Scientific Task Group, houdt zich onder meer bezig
met een internationaal accreditatiesysteem, dat volgend
jaar in Lissabon gepresenteerd wordt. Daarnaast worden er
richtlijnen afgestemd over samenwerking met de industrie
en hoe dit wettelijk geregeld is in de aangesloten landen. De
werkgroep Educational Committee houdt zich bezig met het
curriculum van het beroep en het thema van de Perioperative
Nurse Day op 15 februari. De werkgroep Organisation
Congress organiseert het EORNA-congres, houdt zich bezig
met wetgeving, statuten en HHR en adviseert het dagelijks
bestuur door aanbevelingen te geven. Uit bovenstaande blijkt
dat de LVO actief is in internationale ontwikkelingen en
internationaal meewerkt aan de toekomst van ons beroep.
Charmaine en ik zien terug op een zeer productieve, zinvolle
meeting.

LVO-informatie
Charmaine Betzema, voorzitter,
voorzitter@lvo.nl
Hennie Mulder, penningmeester
en bestuurslid Media
Tel.: 040-253 89 21,
operationeel@lvo.nl
Jeanine Stuart, secretaris en
bestuurslid Onderwijs ai.
secretaris@lvo.nl
Nicole Dreessen, bestuurslid
Beroepsbelangen
beroepsbelang@lvo.nl
Monique de Kort, bestuurslid
Congres, congres@lvo.nl
Femke Wienen, bestuurslid PR&V,
prvoorlichting@lvo.nl

LVO TELEFOONNUMMER:
024-645 47 71 van maandag t/m
zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur
Adres: LVO, Postbus 9058
1006 AB Amsterdam
Lid worden van de LVO?
Surf naar www.lvo.nl of bel met
024-645 47 71.
Opzegging van lidmaatschap dient
voor 1 oktober schriftelijk te
gebeuren – het lidmaatschap
wordt dan per 1 januari van het
jaar daarop beëindigd.
E-mailadressen:
prvoorlichting@lvo.nl
penningmeester@lvo.nl
webmaster@lvo.nl
Internet: www.lvo.nl
Lidmaatschap opzeggen:
Secretariaat LVO
Postbus 9058, 1006 AB Amsterdam
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verspreiding vindt plaats onder alle OK-afdelingen in
Nederlandse ziekenhuizen en opleidingscentra.
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Menno Goosen (zie onder uitgeverij). Bij het gebruik van
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nodig en vermelding van de bron.
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E-mail: OKOperationeel@y-publicaties.nl
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Klein wonder
De winter van 2010-2011 was wel eventjes wat strenger dan de huidige.
Al voor de kerst sneeuwde en vroor het dat het kraakte; de wegen waren
’s nachts spekglad. Op de eerste hulp kwam rond middernacht het bericht dat
van een perifeer ziekenhuis 60 kilometer verderop per ambulance een man
onderweg was met een thoracaal aneurysma van de aortaboog.
Nadat de man thuis onwel was geworden, kwam er een geoliede machine op
gang. Heel wat mensen werden uit hun bed getrommeld van huisarts tot hartchirurg.
In het holst van de nacht waren zij niet de enigen. Ik schat dat bij deze patiënt,
zelfs midden in de nacht, zo’n zeventig professionals betrokken waren: medewerkers van de ambulance, eerste hulp, de röntgen, het lab, de bloedbank …
Ook een operatieteam van acht personen arriveerde over de glibberige wegen
in het ziekenhuis. Midden in de nacht gingen de operatielampen aan en bliepte de apparatuur. De operatie duurde acht uur, de patiënt werd op de hartlongmachine aangesloten en het hart werd stilgelegd. De aortaboog werd
vervangen door een vaatprothese. Daarna kwam het hart weer op gang: altijd
wonderlijk om te zien, maar daarmee nog geen wonder.
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Pas rond het middaguur was de operatie klaar en kon onze patiënt in een
schoon bed naar de intensive care worden gebracht. De patiënt lag echter
nog op lakens van de ambulancedienst op de operatietafel; zo snel was het
allemaal gegaan. Tussen die lakens vonden we een klein leren etuitje met een
rozenkrans. In alle paniek thuis moet zijn vrouw dit nog even snel in haar mans
handen geklemd hebben, beseffende dat de reis wel eens een heel verre bestemming zou kunnen hebben. We hadden het bijna over het hoofd gezien, en
dan was het mee naar de wasserij gegaan en waarschijnlijk verloren geraakt.
Het is een klein wondertje dat het etuitje niet is kwijtgeraakt in die hectische
nachtelijke tocht.
En wie in kleine wondertjes gelooft, weet dat er ook grote wonderen bestaan.
Paul Meijsen is operatieassistent in het Catharina-ziekenhuis en docent
operatieve zorg en technieken aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven.
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Werken in
een prettige
omgeving?

OK assistenten
Zowel parttime als fulltime

Bergman Clinics is de
grootste keten van gespe-

Ligt jouw hart bij de zorg en heb je zin in een nieuwe uitdaging? Kom dan
bij Bergman Clinics werken in de Kliniek voor Bewegingszorg in Naarden.

cialiseerde klinieken in

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar enkele OK assistenten.

Nederland. De klinieken

Je bent werkzaam in de specialismen orthopedie
en neurochirurgie.

kenmerken zich door een

De operatieafdeling bestaat uit vier state-of-the-art operatiekamers, een recovery

kleinschalig karakter in

met medium care en een CSA-afdeling. De werksfeer is uitstekend en er heerst een

een overzichtelijke en

Als OK assistent verricht je instrumenterende-, assisterende- en omloopwerkzaam-

vriendelijke ambiance.

goede onderlinge samenwerking tussen chirurgie, anesthesie en recovery.
heden ten behoeve van de chirurgische ingreep bij een patiënt. Je werkt in een hecht
team nauw samen met alle medische en ondersteunende diensten binnen de kliniek.

In onze klinieken worden
uitsluitend planbare
behandelingen uitgevoerd,
toegankelijk voor iedereen
en op medisch topniveau.

Voor de functie geldt:

Functie eisen:

■ Geen nachtdiensten

■ HBO werk- en denkniveau

■ 9-urige werkdag

■ NZR/NZF diploma voor

■ Goede reiskostenvergoeding

operatieassistent

■ Bij wonen buiten de regio behoort
een leaseauto tot de mogelijkheden

Persoonlijkheidskenmerken:
Collegiaal, ﬂexibel, inlevingsvermogen, communicatief, verantwoordelijkheidsgevoel,
gevoel voor humor.
Bergman Clinics biedt medisch
specialistische zorg onderverdeeld
in vijf categorieën:
■ Kliniek voor Uiterlijk en Huid
■ Kliniek voor Bewegingszorg
■ Kliniek voor Inwendige Zorg
■ Kliniek voor Vrouwenzorg
■ Kliniek voor Oogzorg
De kliniek voor Bewegingszorg is
gespecialiseerd in:
■ Orthopedie
■ Wervelkolomchirurgie

Bent u geïnteresseerd?
Indien u het Bergman Clinics specialisten team wilt komen versterken, gaarne
uw cv voorzien van uw motivatie en verzenden naar: n.hoekstra@bergmanclinics.nl

■ Heup en knieprothesiologie
Per post:
Bergman Clinics heeft momenteel

Bergman Clinics

vestigingen in Bilthoven, Naarden,

T.a.v.: N. Hoekstra, afdeling HR

Heerenveen, Den Haag, Amsterdam,

Rijksweg 69

Utrecht, Delft, Velp, Zwolle en

1411 GE Naarden

‘s-Hertogenbosch.

Tel: 088 9000 600
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