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OK Klimaat OK(é)?
Was je niet in de gelegenheid om het 26ste LVO-congres bij te wonen? Dan heb je echt iets gemist! Maar niet getreurd. In dit nummer
van OK Operationeel lees je een uitgebreid verslag van dit bijzondere
evenement. Bijzonder was het mede door de presentatie van het beroepsprofiel van de operatieassistent 2012. Nicole Dreessen, voorzitter van de werkgroep die het beroepsprofiel ontwikkelde, overhandigde dit boekje aan de voorzitter van de Europese vereniging van
operatieassistenten EORNA, Caroline Higgins. Ook de vele sprekers,
die allemaal een aspect van het thema ‘OK Klimaat OK(é)?’ behandelden, zorgden voor veel inspiratie.

Collega Jeanine
Stuart
‘Wie weet promoveer ik nog eens.’

Verder in dit nummer: na een operatie kan bij kwetsbare patiënten
makkelijk een delirium ontstaan. De gevolgen daarvan zijn ernstig.
Hoe is deze acuut optredende verwardheid te signaleren en hoe kan
het risico erop in kaart worden gebracht? Sandra Koster, van het
Thoraxcentrum Twente van Medisch Spectrum Twente, schreef hier
een proefschrift over.

12

In het OK Management-katern kun je lezen over het nieuwe financieringssysteem DOT (DBC’s Op weg naar Transparantie.)
We wensen je veel leesplezier!
Menno Goosen, bladmanager OK Operationeel
en OK Management-katern
Hennie Mulder, penningmeester LVO en bestuurslid Media
okoperationeel@y-publicaties.nl
020-520 60 77

26
Portret Trudie
Doodeman
‘Een goede planning levert meer op dan geld.’
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De stand van zaken
Het Zorgvisiecongres belichtte de actuele situatie rondom financieringssysteem DOT.
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Nieuwe schildklieroperatie kan
zonder litteken in de hals

HEEFT U NIEUWS?
Mail naar okoperationeel
@y-publicaties.nl

Het UMC Utrecht is als eerste in Neder-

instrumenten, terwijl de chirurg aan de

land gestart met een nieuwe manier om

operatietafel hierbij assisteert. Het UMC

schildklieroperaties uit te voeren. Patiën-

Utrecht hoopt, in eerste instantie, zo’n

ten houden hier geen groot litteken in

vijftig patiënten per jaar met de nieuwe

de hals aan over, maar slechts een klein

techniek te opereren. In Nederland on-

litteken in de oksel. De eerste patiënt

dergaan enkele duizenden patiënten per

OK-nieuws vindt u op

met een schildkliertumor is succesvol

jaar een operatie aan hun schildklier.

geopereerd. Patiënten met schildkliertu-

Alle patiënten met een tumor van de

www.oknieuws.nl

moren ondergaan nu een operatie die

schildklier tot drie centimeter komen in

een litteken in de hals veroorzaakt. Voor-

aanmerking voor deze nieuwe techniek.

de wereld de ingreep uit. De nieuwe

al jonge vrouwen ondergaan deze in-

‘De techniek is ontwikkeld in Zuid-Ko-

techniek verbetert de behandeling van

greep en kunnen het litteken als belas-

rea, waar een litteken in de hals sociaal

schildklierafwijkingen niet, het voordeel

tend ervaren. De nieuwe techniek draait

heel onwenselijk is’, aldus dr. Menno

is puur cosmetisch.’ De nieuwe techniek

om minimaal invasieve chirurgie met de

Vriens, die de patiënt samen met prof.

is internationaal erkend als veilig en

operatierobot. Via een klein sneetje in de

dr. Inne Borel Rinkes opereerde. ‘In Ne-

kent geen bijzondere bijwerkingen. Wel

oksel gaan twee robotarmen en een ca-

derland zijn wij de eersten die deze me-

kunnen patiënten na de operatie tijde-

mera naar de schildklier. De opererend

thode toepassen, verder voeren alleen

lijk pijn ervaren door het grotere ope-

chirurg bestuurt op afstand de robot-

enkele andere gespecialiseerde centra in

ratiegebied.

OK NIEUWS
Het actueelste

Toetsingskader Nieuwe behandeling spataderpoli RKZ
De spataderpoli van het Rode Kruis Ziekendraad in de spatader gebracht met een
sedatie en/of
huis (RKZ) biedt sinds kort de nieuwste
klein balletje aan het uiteinde. De draad
analgesie buiten behandeling van spataderen die in Neder- en het balletje maken ronddraaiende beland bestaat: de ClariVein-methode. De
wegingen, waarmee de aderwand wordt
de OK
nieuwe vaatchirurg Michiel Schreve heeft
beschadigd en de ader samenvalt. Ver-

6

De IGZ constateert dat op dit moment

deze in het RKZ geïntroduceerd. Daarmee

volgens wordt de beschadigde en samen-

richtlijnen ontbreken over de toepas-

worden nu alle moderne manieren voor

gevallen ader dichtgeplakt. De behan-

sing van sedatietechnieken, de midde-

behandeling van spataderen aangeboden

deling is snel en minder pijnlijk dan ande-

len die voor een bepaalde ingreep no-

op de spataderpoli, waar dermatologen en

re behandelingen, zodat anesthesie vrijwel

dig zijn en de competenties en oplei-

vaatchirurgen samenwerken. De ClariVein-

niet nodig is. Ook geeft het minder pijn in

ding van de uitvoerende professionals.

methode bestaat nog niet zo lang en

de periode erna. Na afloop moet één week

Ook constateert de inspectie dat er in

wordt gebruikt voor de grote oppervlakki-

een steunkous worden gedragen.

instellingen geen regie, geen coördina-

ge stamspataderen

tie en geen beleid is inzake dit onder-

aan de voorzijde

werp. Verantwoordelijkheden zijn

en achterzijde van

onduidelijk en afspraken zijn nog

het been. De be-

nauwelijks vastgelegd. Daarom heeft

handeling is ge-

de inspectie een toetsingskader opge-

schikt voor de

steld. De inspectie zal erop toezien dat

meeste patiënten

aan deze eisen wordt voldaan binnen

bij wie vroeger een

de gestelde periode. Het rapport ‘Toet-

strip of een laser-

singskader sedatie en/of analgesie

behandeling werd

buiten de operatiekamer’ is te downlo-

aanbevolen. Er

aden via www.igz.nl.

wordt een dunne
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Betere zorg rondom operaties bij pasgeboren baby’s
In het nieuwe programma Topklinische

bijvoorbeeld de vinger. Als de zuurstof-

senschade is niet te behandelen, maar

Zorg Plus gebruikt het UMC Utrecht de

voorziening hapert kunnen artsen met-

tijdige fysiotherapie kan helpen de nega-

modernste technieken om rondom ope-

een ingrijpen door de beademing op te

tieve effecten te verminderen. Onderzoe-

raties in de gaten te houden of de her-

voeren of zelfs door de operatie tijdelijk

kers houden de kinderen daarna twee

senen van pasgeboren baby’s wel voldoen-

te staken. Met de nieuwe methode me-

jaar lang in de gaten om langetermijnge-

de zuurstof krijgen. Dit verbetert de zorg

ten artsen vóór, tijdens en na een opera-

volgen van de operatie op te sporen.

voor kinderen met aangeboren afwijkin-

tie het zuurstofgehalte in

gen die een operatie moeten ondergaan.

de hersenen. Daarnaast

Jaarlijks opereren kinderchirurgen in het

wordt de activiteit in de

Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ),

hersenen nauwkeurig

onderdeel van het UMC Utrecht, 120 tot

gevolgd met een geavan-

150 baby’s. Het gaat om kinderen met

ceerde hersenfilm (a-EEG).

aangeboren afwijkingen zoals een afgeslo-

Onderdeel van het pro-

ten slokdarm. De nieuwste manier om de

gramma is ook dat baby’s

zuurstofvoorziening naar de hersenen te

na de operatie een MRI-

meten is via een sensor op het hoofd van

scan krijgen. Eventuele

de baby. Die meet via infrarood licht het

hersenschade wordt daar-

zuurstofgehalte in het hersenweefsel.

mee in een heel vroeg

Dat is nauwkeuriger dan metingen aan

stadium opgespoord. Her-

Grote subsidie voor de ontwikkeling van darmplakband
Onderzoekers van het UMC St Radboud

darmoperaties. Harry van Goor, chirurg

kan leiden tot zo’n hoge puntbelasting op

hebben met enkele partners anderhalf

op de afdeling Heelkunde van het UMC St

de hechtplaatsen dat de darmen daar in-

miljoen euro subsidie ontvangen voor de

Radboud: ‘Bij operaties aan de endeldarm

scheuren.’

ontwikkeling van een ‘darmpleister’. Het

is het risico het grootst. Van deze patiën-

Op zoek naar oplossingen kwam Van Goor

gaat om een kleefkrachtige, oplosbare

ten krijgt één op de tien een naadlekkage.

terecht in de bouwwereld. ‘Daar wordt

tape die het aantal ernstige darmlekkages

Wanneer zo’n lekkage optreedt vindt

een polymeer gebruikt dat keramiek extra

sterk moet reduceren. De subsidie, afkom-

vrijwel altijd een spoedoperatie plaats.

stevig aan elkaar plakt. Dit polymeer staat

stig van het Europees Fonds voor Regio-

Meestal wordt dan ook een stoma aange-

aan de basis van het plakband dat we nu

nale Ontwikkeling (EFRO), de provincie

legd en helaas zijn sommige stoma’s blij-

ontwikkelen. Dat zal sterk kleven, goed

Gelderland en de landelijke overheid, is

vend.’ De symptomen van een naadlek-

afdichten, flexibel blijven en ook gemak-

bedoeld om kansrijke innovaties sneller

kage zijn ook niet altijd meteen goed te

kelijk zijn toe te passen. In het kielzog

op de markt te brengen. Naadlekkage is

herkennen omdat ze ook wel voorkomen

van de oplosbare darmtape kijken we

bij een normaal herstel. Dat maakt het

bijna automatisch naar andere toepassin-

probleem alleen maar nijpender. Met de

gen, zoals littekenbreuken. Een mesh

een gevreesde complicatie bij

huidige technieken is dat niet altijd te
voorkomen. ‘Meestal gebruiken we
nietjes of hechtingen om darmnaden te

blijft niet altijd op de juiste plaats zitten.
Het zou mooi zijn als we een groot, stevig
plakband kunnen maken dat niet alleen

dichten. Soms doen we een “fiets-

dubbelzijdig plakt om de mesh vast te

bandproef” om te zien of de naad

maken – die daardoor minder verschuift

waterdicht is. Maar ook zo’n proef

– maar ook zo stevig is dat we zelfs geen

geeft geen honderd procent zeker-

mesh meer nodig hebben. Plakband en

heid voor de dagen erna. Darmen

matje komen zo samen in één product,

bewegen voortdurend, waardoor er

wat voor een verbetering van de zorg voor

steeds wisselende krachten op de

de patiënten kan leiden. Volgens ons lig-

gehechte wond komen te staan. Dat

gen daar enorme kansen.’
OK OPERATIONEEL MEI 2012
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Operatie aan halszenuw kan soms flauwvallen voorkomen
Het UMC Utrecht en Máxima Medisch

worden voorkomen. De meeste geopereer-

druk kunnen zijn, denkt Toorop. Het

Centrum hebben een nieuwe behandeling

de patiënten bleken inderdaad baat te

stimuleren van de halszenuwtjes door

onderzocht voor oudere patiënten met

hebben bij de behandeling. Ongeveer 90

een stent rondom de halsslagader te

het hypersensitief sinuscarotissyndroom.

procent heeft een maand na de operatie

plaatsen zou hoge bloeddruk tegen kun-

Mensen met deze zeldzame aandoening

helemaal geen last meer van duizeligheid

nen gaan. De stent vervormt de halsslag-

zijn vaak duizelig en kunnen zomaar

of flauwvallen. Deze patiënten hebben

ader een beetje, waardoor druksensoren

flauwvallen, bijvoorbeeld bij het uitste-

bovendien geen pacemaker nodig. Na

geprikkeld worden en de bloeddruk om-

ken of draaien van hun nek. De meeste

gemiddeld 7,5 jaar is nog steeds meer dan

laaggaat. Toorop heeft een klein onder-

patiënten raakten hun klachten kwijt na

80 procent genezen. Toorop denkt dat het

zoek uitgevoerd naar deze methode. Het

het chirurgisch verwijderen van kleine

verwijderen van deze zenuwtjes bij deze

UMC Utrecht behandelt patiënten met

halszenuwen. Het syndroom wordt zel-

patiënten een goede behandeling kan

moeilijk behandelbare hoge bloeddruk al

den herkend, waardoor de diagnose

zijn, maar met 27 patiënten is het onder-

door de nierzenuw uit te schakelen.

vaak laat gesteld wordt. De standaard-

zoek te klein om harde

behandeling bestaat uit een pacemaker.

conclusies te kunnen trek-

Onderzoeker en vaatchirurg Raechel Toor-

ken. Daarvoor is onderzoek

op van het UMC Utrecht analyseerde 27

nodig waarbij deze chirur-

patiënten die tussen 1980 en 2007 in

gische ingreep vergeleken

Máxima Medisch Centrum werden ge-

wordt met de huidige stan-

opereerd aan hun halszenuwen (ze kre-

daardbehandeling, de pace-

gen dus geen pacemaker). Door het ‘ont-

maker. Zo’n onderzoek is

zenuwen’ van de halsslagader bereiken

moeilijk uit te voeren om-

verkeerde signalen, die bij deze patiënten

dat de ziekte zeldzaam

tot lage bloeddruk of hartslag leiden, het

lijkt. Ingrijpen op de hals-

brein niet meer. Hierdoor zou het flauw-

zenuw zou ook een behan-

vallen bij deze patiëntengroep kunnen

deling tegen hoge bloed-

Promotie microcirculatie tijdens hartoperaties
Promovendus BektaŞ Atasever van het

worden ontregeld. Atasever bracht deze

door gebruik van de hart-longmachine

Academisch Medisch Centrum onder-

in beeld met behulp van een handmi-

tijdens hartklep- of bypassoperaties. In

zocht voor zijn proefschrift de functie

croscoop onder de tong in combinatie

off-pumppatiënten is de zuurstofvoor-

van de haarvaten in patiënten die een

met zuurstofmetingen van tongweefsel

ziening van het tongweefsel en de her-

hartoperatie ondergingen met of zon-

en hersenen. In on-pumppatiënten leidt

senen beperkt door verminderde zuur-

der hart-longmachine (on-pump of off-

verminderde zuurstofafgifte tot beperk-

stoftoevoercapaciteit. Dit wordt veroor-

pump). De zuurstofvoorziening in weef-

te zuurstofvoorziening van het tong-

zaakt door het positioneren van het

sels kan op verschillende manieren

weefsel. Oorzaak is bloedverdunning

kloppende hart tijdens bypassoperaties.

Artsen gaan voortaan zelf over kwaliteit protheses waken

8

Specialisten als orthopeden en plastisch

teit van het keurmerk zouden veel pa-

komen. De Nederlandse Vereniging voor

chirurgen gaan in de toekomst zelf wa-

tiënten schade hebben opgelopen. De

Obstetrie en Gynaecologie gaat produc-

ken over de kwaliteit van protheses. Ze

CE-markering, die aangeeft dat een pro-

ten nu zelf op veiligheid en functionali-

stellen dat de kwaliteitscontrole op

duct veilig is, zou te makkelijk worden

teit beoordelen. De Nederlandse Vereni-

protheses tekortschiet, waardoor ze niet

gegeven. De beroepsverenigingen van

ging voor Orthopedie zegt een kwali-

meer blindelings op het officiële keur-

orthopeden, cardiologen, plastisch chi-

teitsregister voor kunstheupen te zullen

merk kunnen vertrouwen. Dat meldt

rurgen en gynaecologen hebben aange-

aanleggen.

RTL Nieuws. Door de gebrekkige kwali-

geven dat er betere controles moeten
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Geen operatie nodig bij tropische
ziekte Buruli ulcus

IGZ: Kwaliteit
van zorg
ziekenhuizen
verbeterd

De ernstige, verminkende ziekte Buruli

jectietherapie wordt verkort tot vier weken

ulcus kan eenvoudig en effectief behan-

en de patiënt verder wordt behandeld met

deld worden met antibiotica. Operatieve

tabletten (claritromycine), blijkt de behan-

verwijdering van zwerend weefsel is niet

deling even effectief. Dat deze behandel-

nodig. Dat blijkt uit onderzoek van promo-

methode niet eerder werd ontdekt, komt

Ziekenhuizen werken systematisch

venda Willemien Nienhuis van de Rijks-

waarschijnlijk doordat het wondoppervlak

aan verbetering van zorg en vermin-

universiteit Groningen. Buruli ulcus is een

voorafgaand aan de genezing in veel geval-

dering van risico’s. De samenwerking

zwerende huidinfectie die met name kin-

len groter wordt, stelt Nienhuis. Deze para-

tussen ziekenhuizen, specialisten en

deren in ontwikkelingslanden treft. De

doxale respons moet niet verward worden

de Inspectie voor de Gezondheids-

Wereldgezondheidsorganisatie schaart de

met het falen van therapie. De onderzoe-

zorg (IGZ) leidt tot aantoonbare resul-

ziekte – samen met achttien andere aan-

ker pleit voor aanpassing van de behan-

taten. Dat blijkt uit het IGZ-rapport

doeningen – onder de verwaarloosde tropi-

delrichtlijn van de WHO. Ook pleit zij voor

‘Het Resultaat Telt Ziekenhuizen

sche ziektes. Lang heeft men gemeend dat

nader onderzoek naar de mogelijkheid de

2010’. ‘Het Resultaat Telt’ komt jaar-

operatieve verwijdering van aangedaan

ziekte geheel zonder injecties maar met

lijks uit. Het onderhavige rapport

weefsel de enige goede kans op genezing

enkel tabletten te behandelen.

bevat de resultaten van de Neder-

bood. Maar juist behandeling met antibio-

landse ziekenhuizen op de

tica is zeer effectief, zo blijkt nu. Nienhuis

kwaliteitsindicatoren van 2010.

stelt vast dat dagelijkse behandeling met

Deze indicatoren worden gebruikt

twee verschillende antibiotica (streptomy-

om inzicht te krijgen in de aard en

cine-injecties en rifampicinetabletten)

omvang van risico’s. Door over een

gedurende acht weken uitermate effectief

langere periode dezelfde indicato-

is, in ieder geval in de onderzochte 151

ren te meten worden patronen in de

patiënten met een tot tien centimeter

uitvoering van de ziekenhuiszorg

beperkte vorm van de ziekte. Meer dan 90

zichtbaar. Het blijkt goed mogelijk

procent van de patiënten geneest zonder

om aansprekende resultaten te boe-

dat de ziekte terugkomt. Wanneer de in-

ken door samenwerking tussen het
zorgveld en de inspectie, ieder van-

Prototype kunstalvleesklier werkt in
thuissituatie

uit de eigen rol en verantwoordelijk-

Onderzoekers van het Academisch Me-

kan komen, moet het huidige draagbare

ziekenhuizen als geheel steeds ver-

disch Centrum en het bedrijf Inreda BV

model verder worden getest en worden

der verbetert. Zo is het percentage

heid. Incidenten krijgen vaak veel
aandacht, maar ‘Het Resultaat Telt’
laat zien dat de kwaliteit van zorg in

zijn erin geslaagd een kunstmatige alvlees- verkleind tot zakformaat. De onderzoekers

patiënten bij wie na een borstkan-

klier te ontwikkelen die automatisch in de denken daarvoor minimaal nog vijf jaar

keroperatie tumorweefsel is achter-

thuissituatie de bloedsuikerspiegel regelt

nodig te hebben. De kunstmatige alvlees-

gebleven na vier jaar registreren

bij patiënten met diabetes type 1. Ze hoe-

klier is een insulinepomp gekoppeld aan

bijna gehalveerd. Deelname aan de

ven dan niet meer zelf insuline te spuiten. een katheter die met een naald onder de

Dutch Surgical Colorectal Audit (die

Het experiment is uitgevoerd bij drie pa-

huid wordt bevestigd. Een sensor meet

de resultaten van darmkankeropera-

tiënten met een draagbaar apparaat ter

continu de bloedsuikerspiegel. Het ap-

ties registreert) is in de twee jaar dat

grootte van een dikke aktetas. Hiermee is

paraat rekent uit hoeveel insuline moet

deze bestaat gestegen tot bijna 100

voor de eerste keer aangetoond dat een

worden toegevoegd om de bloedsuiker-

procent. Zo krijgt de beroepsgroep

relatief klein apparaat thuis de bloedsui-

spiegel omlaag te brengen of hoeveel van

inzicht in de kwaliteit van de eigen

kerspiegel binnen de juiste grenzen kan

het hormoon glucagon nodig is om de

zorg en die van collega’s. Het rap-

houden. Voordat het apparaat op de markt bloedsuikers op peil te houden.

port is beschikbaar op www.igz.nl.
OK OPERATIONEEL MEI 2012

OKO00312.indd 9

9

5/1/12 4:01 PM

IGZ-rapport over operatieassistenten uit India:

‘Beeld te rooskleurig, maar
patiëntveiligheid niet in geding’
TEKST: LVO | ILLUSTRATIE: I STOCKPHOTO / BEELDBEWERKING HANS JANSENS

Er is geen reden om te veronderstell
veronderstellen
l en dat de inzet van Indill

Aanleiding voor het onderzoek van de IGZ waren zorgelijke

ase operatieassistenten heeft geleid of leidt tot onveilige situ-

signalen uit een LVO-enquête onder 59 leden in 2011 over de

aties. Dat concludeert de Inspectie voor de Gezondheidszorg

inzet van buitenlandse operatieassistenten. Uit die enquête

zittende
(IGZ) op basis van eigen onderzoek. We
Wel was de zit
ttende ope-

kwamen voorbeelden als het achterblijven van operatiega-

ratieassistenten en het management een te rooskleurig beeld

zen, verkeerd labelen van potjes met weefsel

voorgehouden en was de werkbelasting door de begeleiding
van de buitenlandse collega’s erg groot.

10
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voor onderzoek en onsteriel werken. De signalen gingen

kwaliteiten van de Indiase operatieassistenten die nu werk-

vooral over Indiase operatieassistenten. Uiteindelijk leidde

zaam zijn. De meesten werken wel in een afgebakend gebied.

dit tot Kamervragen aan minister Schippers van VWS, die de

De ziekenhuizen geven ook aan te twijfelen of zij een derge-

IGZ opdracht gaf tot onderzoek.

lijk traject in de toekomst opnieuw zouden uitvoeren, gezien

De IGZ onderzocht de signalen uit de enquête bij de tien zie-

de tijdsinvestering.

kenhuizen waarop ze b
betrekking hadden. Tijdens bezoeken

De Indiase operatieassistenten zelf merkten op dat de negatie-

aan de ziekenhui
izen sp
ziekenhuizen
sprak de inspectie met zowel Neder-

ve publiciteit over hun functioneren bij hen heeft geleid tot

landse als Indiase opera
operatieassistenten, het (medisch) manage-

een aanzienlijke emotionele belasting.

ment van de operatieaf
operatieafdelingen en de raad van bestuur.

Leerlingen opleiden
Intensieve begeleiding
Intens

De LVO vraagt zich af of het niet beter was geweest als al deze

De IGZ kan de signalen uit de LVO-enquête

energie, tijd en geld waren geïnvesteerd in het opleiden van

dat de iinzet van Indiase operatieassistenten

nieuwe leerlingen, waarvoor zeker nog voldoende animo is.

heeft g
geleid of leidt tot onveilige situaties

We zouden dan opgeleide operatieassistenten hebben die ook

in de bezochte ziekenhuizen niet bevestigen. Zij erkent wel dat er een

op langere termijn inzetbaar zijn en niet na een tijdje vertrekken.

te rooskleurig beeld is geschetst.

Ook blijft de LVO het vreemd vinden dat mensen op de opera-

Het zouden hoogopgeleide en

tiekamer worden ingezet van wie onduidelijk is welk diploma

algemeen inzetbare collega’s zijn.

ze hebben behaald, terwijl de afspraak in Nederland is dat ope-

Feitelijk bleken deze operatieas-

ratieassistenten moeten beschikken over een erkend of gelijk-

sistenten echter te vergelijken

gesteld diploma van CZO in opdracht van NVZ en NFU.

met tweedejaarsleerlingen, op
een beperkt vakgebied te zijn opgeleid en veel begeleiding nodig
te hebben. Ook waren de com-

LVO-informatie

municatieproblemen aanvankelijk
onderschat. Dat was niet alleen te
wijten aan de taalbarrière, maar
ook aan gedragsaspecten, zoals
het niet durven zeggen als men
iets niet begreep.

Charmaine Betzema, voorzitter,
voorzitter@lvo.nl
Hennie Mulder, penningmeester
en bestuurslid Media
operationeel@lvo.nl

Er is gekozen voor intensieve leeren begeleidingstrajecten om de
risico’s te ondervangen. Daarbij
is ook zeer veel aandacht besteed
aan taalvaardigheid en communicatie. Doordat de operatieassistenten uit India ruim een jaar onder
strikte supervisie hebben gewerkt

Jeanine Stuart, secretaris en
bestuurslid Onderwijs a.i.
secretaris@lvo.nl en
onderwijs@lvo.nl
Nicole Dreessen, bestuurslid
Beroepsbelangen
beroepsbelang@lvo.nl

was de werkbelasting voor de zittende collega’s erg groot. Desondanks werden de Indiase assistenten voor hun salaris hetzelfde of
zelfs hoger ingeschaald. Dit heeft
geleid tot onvrede.

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.
Internet:
www.lvo.nl
Lidmaatschap opzeggen:
Secretariaat LVO
Postbus 9058,
1006 AB Amsterdam

Vrijwel zonder uitzondering
verklaarden de ziekenhuizen uiteindelijk tevreden te zijn over de
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Jeanine Stuart

‘Wie weet promoveer ik
nog eens’
Praktijkcoördinator OK en LVO-secretaris Jeanine Stuart (59) is een intuïtieve actieveling die het later niet
zal spijten dat ze dingen níét heeft gedaan. Zo verliet ze het operatieassistentenvak voor onder meer een
studie Nederlands. Na dertien jaar kwam ze terug. Ze werkt nu in het Amsterdamse BovenIJ-ziekenhuis.
TEKST: LINDA VAN PELT | FOTO’S (INCLUSIEF COVER): JOS HEIJNEN

Ging je beroepskeuze gepaard met veel

En na dit diploma?

de draad van het operatieassistentenvak

wikken en wegen?

‘Toen ging ik naar het Leids Universitair

weer op te pakken, maar bij de eerste

‘Op mijn elfde wist ik het al: verpleeg-

Medisch Centrum, neurochirurgie. De

darmoperatie leek het als gisteren. Dat

kundige. Toen ik in de laatste klas van de

werking van de hersenen intrigeerde

gaf vertrouwen. Ik keek ook weer met een

basisschool geopereerd werd aan mijn

me enorm. Alleen voelde ik me minder

frisse blik naar de gezondheidszorg, en

blindedarm, werd die keus alleen nog

thuis in de destijds wat traditionele

besefte dat ik een kick krijg van de hectiek

maar versterkt. Mijn ziekenhuisopname

sfeer daar. Wellicht dat dit – in 1983 –

op een OK.’

was zeker geen traumatische ervaring. Ik

heeft bijgedragen aan de overstap naar

was dolblij van die erge buikpijn verlost te

een van de kankercentra in Nederland,

Is dit een baan tot aan je pensioen?

zijn, en vanwege mijn leeftijd kon ik nog

waarvoor ik de administratieve onder-

‘Haha, dat weet je nooit. In het Lucas

nét op de kinderafdeling, waar we veel

steuning van de oncologische studies

Andreas – waar ik hiervoor werkte – was

lol hadden.’

in het LUMC ging doen. Ik had veel

ik twee dagen per week operatieassistent

contact met het hoofdkantoor in Brussel.

en de rest van de tijd praktijkcoördinator

Waar heb je je opleiding gedaan?

Toen ik de kans kreeg actief betrokken

OK. In het BovenIJ-ziekenhuis – waar ik

‘Na de hbs stroomde ik direct door naar

te zijn bij de opzet van de landelijke

werk sinds maart 2010 – ligt de nadruk

verpleegkunde, intern bij de VU in Amster-

kankerregistratie, werd mijn blikveld nog

voor 80 procent op het coördineren

dam. Drie prima jaren. Daarna werkte ik

internationaler; ik volgde een paar weken

van de opleiding. Ik begeleid leerlingen

onder andere bij de Trombosedienst Delft.

scholing in de Verenigde Staten – ons

chirurgie, anesthesie, uitslaapkamer en

Geestelijk geen al te drukke baan, dus

ver vooruit – en bezocht daar regelmatig

CSA gedurende het volledige opleidings-

veel ruimte om na te denken. Zo ontstond

congressen.’

traject; van contacten met school en

een nieuwe wens: de opleiding tot ope-

werkbegeleiders tot en met steun bij het

ratieassistent. Gevoelsmatig wist ik ook al

En toch … weer terug naar de OK?

scriptietraject.

waar. Ik reed regelmatig over de A4 langs

‘Ja, het pioniersstadium was uitdagend,

Mijn kick? Als mijn leerlingen slagen met

het huidige Rijnlandziekenhuis (toen nog

maar toen alles eenmaal liep, was er soms

minimaal een zeven voor hun vakwerk,

Elisabeth Ziekenhuis) in Leiderdorp, dat

dat stemmetje: is that all there is? Ik zag

liefst meer! In dit kleinschalige ziekenhuis

er in mijn ogen uitnodigend uitzag. Een

mijn kans schoon die ándere wens, al van-

met korte lijnen en veel collegialiteit voel

telefoontje om informatie in te winnen,

af de middelbare school, waar te maken:

ik me prima thuis, ook in de VIM-com-

waarin ik heel vriendelijk te woord werd

Nederlands studeren. Na vier jaar aan de

missie waarvan ik deel uitmaak. Ik bekijk

gestaan, bevestigde mijn positieve idee. Zo

VU was ik doctorandus. Leuk, maar moei-

wel per jaar of fulltime nog haalbaar is. En

begon in 1980 een nieuwe studietijd, met

lijk om in die richting economisch zelf-

wie weet … promoveer ik nog eens op mijn

als leuk extraatje dat ik hier een van mijn

standig te zijn. Dus terug naar het zieken-

grote liefde: zeventiende-eeuwse toneel-

beste vriendinnen heb ontmoet.’

huis. Na dertien jaar was ik even bang om

stukken.’
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Hoe zorg je voor een positief
klimaat op de OK? En welke
‘klimaatveranderingen’ zijn er
aan de gang? Daarover ging het
26ste LVO-congres in Veldhoven.
TEKST: MARLOES VAN HOORN

| FOTO’S: JOS HEIJNEN

LVO-congres 2012:
W

at een timing: de dag voor het

moet kunnen. Daarmee is een basis ge-

en e-learning. ‘Je kunt veel doen om jezelf

26ste LVO-congres – met als

legd voor verdere professionalisering.

te helpen.’ Anderen helpen zichzelf te ont-

thema ‘OK Klimaat OK(é)? –

Nicole Dreessen, voorzitter van de werk-

wikkelen is ook belangrijk. ‘Sommige men-

was het internationale operatieassistenten-

groep die het beroepsprofiel ontwikkel-

sen zien niet wat ze allemaal in zich heb-

dag. Grote kans dat deze dag geruisloos aan

de, overhandigt het profiel aan Caroline

ben. Die moet je aanmoedigen.’ Dit sluit

je voorbij is gegaan, maar in het buitenland

Higgins, de voorzitter van de Europese

aan bij Higgins’ tip om zuinig te zijn op

wordt er wel degelijk aandacht aan besteed,

vereniging van operatieassistenten EOR-

de leerlingen. ‘Deel je kennis en zorg dat

weet voorzitter van de congrescommissie

NA. De congresbezoekers krijgen ook een

ze terug willen komen op de OK.’

Monique de Kort. ‘Nederlanders zijn vrij

exemplaar mee naar huis.

Higgins daagt de bezoekers uit proactief te

nuchter, maar elders zijn operatieassisten-

zijn en niet anderen al het werk te laten

ten apetrots op hun beroep.’

Make their day

doen. ‘We klagen snel. Maar als je zelf geen

Trots is de LVO onder meer op het be-

De Ierse Higgins vertelt wat je kunt doen

bijdrage levert, heb je geen recht van spre-

roepsprofiel van de operatieassistent

om een positief klimaat op de OK te be-

ken.’ Ze deelt een advies afkomstig van

2012. Het congres begint dan ook met

werkstelligen. Jezelf blijven ontwikkelen

Mahatma Gandhi met de bezoekers: ‘Wees

een presentatie van dit document. Voor

bijvoorbeeld. Dat dat geld zou kosten is

zelf de verandering die je in de wereld wilt

het eerst is nauwkeurig vastgelegd wat

geen excuus. Er zijn allerlei mogelijkheden

zien.’ Omdat je als grote groep meer bereikt,

een operatieassistent nu eigenlijk precies

voor fondsen, beurzen, bedrijfstrainingen

adviseert ze operatieassistenten elkaar nati-

14
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OK Klimaat OK(é)?
onaal en internationaal op te zoeken.

hem of haar een fijne internationale ope-

vuilniszak gooit in plaats van in de SZA-

Je moet ook trots op je beroep zijn en het

ratieassistentendag.’

container. Dat levert infectierisico op –

promoten, vindt de EORNA-voorzitter. Dat

‘denk ook aan de schoonmakers!’ en een

is nodig, want mensen weten vaak niet

Afval scheiden

kans op boetes bij controle.

wat een operatieassistent allemaal doet

Anita van Exter verdiepte zich in afval

Vaak is er geen duidelijk protocol voor afval-

en wat die moet kunnen. Bovendien

scheiden op de OK. ‘If you’re not managing

verzameling. Een afvalhandboek dat duide-

wordt de enkele keer dát er wat misgaat

your waste, you waste your resources’, is haar

lijk zichtbaar is kan volgens Van Exter veel

breed uitgemeten in de pers. ‘We mogen

motto. Als verpakkingen op tijd worden

verduidelijken. Van Exter – inmiddels lid

best wat vaker reflecteren en denken: ik

gescheiden komen ze niet in contact met

van het milieukernteam in haar ziekenhuis

heb het goed gedaan.’ Op internationale

lichaamssappen en hoeven ze niet als spe-

– beveelt ook een milieucontactpersoon

operatieassistentendag bijvoorbeeld.

cifiek ziekenhuisafval (SZA) in de blauwe

aan. Dat is iemand van de werkvloer die

Higgins hamert er verder op dat je aardig

SZA-container te worden gegooid. Wat wel

vragen en problemen rond afval kan terug-

moet zijn voor anderen. ‘Geef positieve

SZA is moet op de juiste plek worden ver-

koppelen aan de milieucoördinator. ‘Dit

feedback. Make their day.’ Dagvoorzitter

zameld. Uit een onderzoek onder 38 ope-

werkt beter dan een milieucoördinator die

Jan Boxum Merk ziet het al helemaal voor

ratieassistenten moest Van Exter helaas

mensen alleen via via bereikt.’ Het is wel

zich: ‘Geef voortaan op 15 februari je va-

concluderen dat 71 procent van hen met

belangrijk dat de leidinggevenden het be-

lentijnscadeau aan je collega en wens

pus doordrenkte gazen gewoon in de grijze

lang van het beleid inzien.
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Chirurgische vaardigheden

Vervolgens gingen ze nog een stap verder:

Voor een klimaatverandering op de OK

endoscopisch venen halen. ‘Er was alleen

zorgen operatieassistenten met chirurgi-

één probleempje’, vertelt De Jong. ‘De chi-

sche vaardigheden (OACV’ers). Rianne de

rurgen kenden deze techniek zelf niet en

Jong uit de Isala klinieken in Zwolle is

konden ons niet inwerken.’ Mensen van de

zo’n OACV’er. Terwijl de cardiochirurg een

firma hebben hen daarom opgeleid, met

sternotomie uitvoert, haalt zij de vaten

behulp van een physician assistant uit

voor de bypass. En dat gaat prima. Sinds

Amerika. ‘Het is een pittige techniek, waar

de OACV’ers in Zwolle tien jaar geleden

ik het af en toe wel even erg warm van

met hun werk begonnen, is het aantal

kreeg. Je moet het instrument blindelings

postoperatieve wondproblemen gedaald,

kunnen bedienen zodat je je ogen op de

vertelt De Jong. ‘Waarschijnlijk omdat we

monitor kunt houden. Maar het is wel een

er de tijd voor nemen, het is onze speciali-

erg leuke uitdaging.’

satie.’

De chirurgen waren weer tevreden, en

fieke benadering met preoperatieve knie-

Het begon in de jaren negentig met de

vroegen zich af of de radialis niet óók

navigatie. ‘Een soort TomTom.’

VSM uit het been. Deze werd altijd ge-

endoscopisch zou kunnen. Dat bleek

Voorafgaand aan de operatie maakt de

haald door arts-assistenten, maar daaraan

inderdaad mogelijk. Deze arterie is ge-

chirurg met een speciaal computerpro-

was in perifere ziekenhuizen een tekort

voelig voor spasmen, wat zijtakjes door-

gramma een gedetailleerde planning op

ontstaan. De OACV’ers kregen een oplei-

nemen met diathermie gevaarlijk maakt.

basis van een MRI- of CT-scan van knie,

ding van een jaar en namen deze taak

Daarom werken de OACV’ers met een

heup en enkel. Met dit programma kan hij

over. Ze gaan nauwkeurig te werk. ‘Aan de

ander instrument, dat de takjes ceilt.

eenvoudig de juiste landmarks en mecha-

vene mag geen omliggend weefsel meer

‘Je krijgt minimale weefselschade. Echt

nische as bepalen. ‘Prachtig’, vindt Kort. De

vastzitten. De zijtakjes moeten stuk voor

fantastisch. Na twintig, dertig minu-

chirurg hoeft alleen een aantal voorkeuren

stuk worden onderbonden, waterdicht,

ten is de radialis geoogst. Chirurgen

in te voeren, zoals om welke prothese en

zonder insnoering.’ Uiteindelijk ligt er

hebben weinig geduld, en vinden dit

operatie (totale- of hemiknieprothese) het

dan een mooi vat van 30 à 35 centimeter.

dus geweldig.’

gaat. Op basis daarvan berekent de compu-

De chirurgen waren zo tevreden dat de

Inmiddels is De Jong in opleiding tot physi-

ter precies hoe de prothese geplaatst moet

OACV’ers, na het volgen van een extra

cian assistant. ‘Zo zie je maar dat er groei

worden en waar en hoe de zaagvlakken op

module, ook de arteria radialis uit de arm

mogelijk is binnen ons vak’, constateert

de tibia en het femur moeten lopen. De

mochten vrijprepareren. Deze wordt uit de

dagvoorzitter Jan Boxum Merk.

chirurg kan die instellingen per patiënt
nog aanpassen – bijvoorbeeld wat meer

linkerarm gehaald, omdat de chirurg
rechts werkt. Een precisiewerkje met een

Preoperatieve navigatie

varus of een maatverandering – om de

loepbril. ‘De zijtakjes zijn heel klein en

Orthopedisch chirurg dr. Nanne Kort ver-

ideale positie van de prothese te bepalen.

moeten secuur worden geclipt. Je moet ook

telt over een cultuuromslag op de OK. De

Daarbij kan hij makkelijk rekening hou-

opletten dat je met de diathermie geen

conventionele totale knie – met IM-pennen

den met eventueel metaal of eerdere in-

zenuwen raakt.’

– heeft hij verruild voor een patiëntspeci-

grepen, omdat dit zichtbaar te maken is in
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het planningsprogramma. Op deze manier

Buitenlandse collega’s

gen op dan ‘passanten’. Ook de cultuur-

kan hij voor de operatie al virtueel zien

Tijd voor een discussie over buitenlandse

verschillen werden als lastig ervaren. ‘De

hoe hij de prothese gaat plaatsen en dit

operatieassistenten op de OK. Er is echter

dokter is de baas. Dus: “Is er iets? Nee.

matchen met de anatomie van de specifie-

slechts één spreker bereid gevonden open-

Begrijp je het? Ja.”’ Een enkele operatie-

ke patiënt.

lijk haar standpunt te verkondigen. Niet

assistent uit het buitenland komt ook in

Als de chirurg de planning heeft goedge-

heel vreemd; gespreksleider Henk Fol-

een sociaal isolement, signaleert de lei-

keurd, wordt met een 3D-printtechniek

kertsma weet te melden dat sommige

dinggevende. Algehele conclusie: voor

een mal specifiek voor deze patiënt ge-

operatieassistenten een negatieve aan-

een perifeer ziekenhuis is het niet renda-

maakt. Daardoor kan de prothese tijdens

tekening hebben gekregen vanwege nega-

bel, het vraagt veel aandacht en één ope-

de operatie optimaal worden geplaatst.

tieve uitlatingen in de pers.

ratieassistent uit het buitenland vereen-

Ook worden automatisch de mallen en

Die ene spreker is een meewerkend lei-

zaamt.

prothesen besteld. Die worden bezorgd

dinggevende van het BovenIJ Ziekenhuis.

Uit het publiek komen ook positieve ver-

met de benodigde instrumenten erbij.

‘Ik heb de raad van bestuur niet op de

halen. In het Rafaja werken drie operatie-

‘Geen acht trays, zoals gewoonlijk, maar

hoogte gesteld.’ Bij haar op de OK werkt

assistenten uit India. ‘Eerst waren er wat

slechts drie.’

een Zuid-Afrikaanse operatieassistent met

problemen met steriliteit, maar we heb-

Voor de chirurg is deze manier van opere-

een tweejaarcontract. De verwachtingen

ben hen daarop aangesproken en daar

ren een ingrijpende verandering: hij moet

waren hoog, maar zijn niet waargemaakt.

hebben ze wat mee gedaan.’ Deze ope-

tijdens de operatie op de computer ver-

Deze operatieassistent bleek niet all-

ratieassistenten ondersteunen de leer-

trouwen, waar hij eerst naar eigen inzicht

round, niet na twee maanden te zijn inge-

ling-operatieassistenten en proberen on-

kon opereren. Een andere grote verande-

werkt en geen diensten te kunnen draai-

derling in de koffiekamer Nederlands te

ring is de operatietijd; die is een stuk

en, wat allemaal wel was beloofd.

praten. Ook uit het VUmc komen verhalen

korter geworden. ‘Dat wil zeggen: ik pro-

Het taalprobleem was groter dan ver-

van Indiase operatieassistenten die de Ne-

beer iets langer te lunchen.’

wacht, en collega’s leidden liever leerlin-

derlandse begeleiden, zoals bij orthopedie
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en de laparoscopische prostatectomie. Ze

Varkenscyclus

phen Covey aan: ken de uitdagingen van je

draaien daar ook mee in de diensten.

Personeel uit het buitenland en kortston-

organisatie, leer vanuit verschillende per-

Iemand uit het Franciscus Ziekenhuis

dige aandacht voor extra opleiden zijn

spectieven naar hetzelfde probleem te kij-

meldt dat hun Indiase operatieassistent

klassieke tijdelijke oplossingen voor ar-

ken, realiseer een open communicatie met

de allerbeste is die daar rondloopt. ‘Ze

beidsmarkttekorten, vertelt HighCare-

je leidinggevende, word lid van een be-

verbeterde ons Nederlands.’

directeur Kars Tolsma. Net als functiedif-

roepsvereniging, denk actief mee over de

Een operatieassistent uit het UMCG ver-

ferentiatie. ‘Dit leidt tot een varkenscy-

toekomst van je vak en lees over de ont-

moedt dat de ervaringen variëren met

clus met afwisselende tekorten en over-

wikkelingen in de gezondheidszorg. Daar-

de sector. ‘De twee Indiase operatieassis-

schotten.’ Hij ziet mogelijke oplossingen

naast adviseert hij iedereen om regelmatig

tenten bij hoofd-halschirurgie weten

voor personeelstekorten in de zorg in het

te kijken op sites als www.skipr.nl. ‘Daar

meer dan ik.’ Het kost wel veel energie,

voorkomen van over- en onderkwalifica-

staan verrassende dingen op. Bijvoorbeeld

vertelt ze. ‘Wij hebben ons in hun

tie, slimme ICT-oplossingen – zoals Tele-IC

dat er in het oosten van Nederland een

cultuur verdiept. En we moeten hen

– en teams zonder managers, zoals bij

overschot is aan hbo-verpleegkundigen.’

erbij betrekken, anders trekken ze

initiatieven als Buurtzorg.

zich terug.’

Hoe kun je als individuele zorgprofessional

Foute communicatie

Iemand wijst er nog op dat de energie

invloed krijgen op ontwikkelingen in de

Hoe ga je om met lastig gedrag van ande-

beter kan worden gestoken in het op-

snel veranderende gezondheidszorg? Want

ren? ‘Natuurlijk is die ánder fout en jij

leiden van leerlingen. Dat beaamt Henk

dat die verandert is zeker, weet Tolsma. ‘Eco-

niet. Maar je eigen houding heeft wel

Folkertsma: ‘Ik ben zelf opleider. Er ko-

nomisch zit het meer dan tegen, de dubbele

degelijk invloed’, is de overtuiging van

men zestig brieven binnen en we hebben

vergrijzing wordt voelbaar en de zorgvolu-

Richard van Houten, directeur van Bron

maar twee opleidingsplekken.’

mes worden stevig begrensd.’ Hij haalt Ste-

en Partners.
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Als iemand iets fout doet is het wel zo fair

schap wel een positieve draai te geven.

oplopende – vragende – toon, dan geef je

om hem daarop aan te spreken, vindt Van

Een dominant persoon krijgt wel veel

mensen de ruimte dit in twijfel te trek-

Houten. Anders ga je zegeltjes sparen:

voor elkaar in lastige situaties en een

ken.’ Beter kun je zinnen op aflopende

‘Laat maar, er is niets aan hand – en hup:

betweter heeft inderdaad veel kennis,

toon uitspreken.

weer een zegeltje’, illustreert Van Houten.

waar je je voordeel mee kunt doen.

Autoritaire mensen moet je tegemoet

Als de spaarkaart vol is – vaak na een klei-

Ferme, assertieve lichaamstaal is ook be-

treden met een dominante houding. ‘Kijk

nigheid – wissel je alle zegels in één keer

langrijk. Dat is wat anders dan agressief.

hen aan en ga naast hen staan. Ook als je

in: ‘Jij houdt nóóit rekening met mij.’ De

Van Houten toont dat een klein gebaar

dat zelf onprettig zou lijken. Hier geldt:

ander heeft vaak geen idee wat hij fout

het verschil kan maken tussen een asser-

behandel mensen níet zoals je zelf behan-

heeft gedaan.

tieve en een agressieve houding. Eerst

deld wilt worden’, citeert Van Houten

Wat je vooral niet moet doen als je op

wijst hij naar het publiek met zijn arm

schrijver en filosoof Alain de Botton.

iemand reageert, is emotioneel worden.

gestrekt omhoog en zijn vinger omlaag.

Dat leidt tot fight, freeze of flight en ver-

Daarvan worden mensen angstig. En

Inspiratie

sterkt lastig gedrag alleen maar. Ook han-

angst is een belangrijke oorzaak van lastig

Wat kun je nu zelf doen om een positief

dig om te beseffen: woorden hebben geen

gedrag, heeft Van Houten de zaal eerder al

klimaat op de OK te bewerkstelligen? Het

zin. Iemand reageert op een gevoel dat hij

verteld. Vervolgens houdt hij zijn arm

congres biedt genoeg inspiratie: betrokken

bij je heeft. Als jij hem lastig vindt, voelt

omhoog met zijn hand gespreid naar bo-

zijn bij je organisatie, je beroep en het mi-

hij dat feilloos aan. Maar lukt het je om

ven gericht. Deze positieve, open houding

lieu, jezelf blijven ontwikkelen en goed zijn

goede eigenschappen in hem te zien, dan

maakt mensen mild.

voor collega’s en leerlingen. Als dat lukt,

zal hij dat ook voelen en zich positiever

Ook je stem heeft veel invloed. ‘Zeg je: “Ik

heb je nog meer reden om trots te zijn op

opstellen. Gelukkig valt aan elke eigen-

vond dit een goede operatie” met een

internationale operatieassistentendag.
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Delirium rondom hartchirurgie
Na een operatie kan bij kwetsbare patiënten makkelijk een delirium ontstaan. De gevolgen
daarvan zijn ernstig. Hoe is deze acuut optredende verwardheid te signaleren en hoe kan het
risico erop in kaart worden gebracht?
TEKST: DR. SANDRA KOSTER, VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST IN THORAXCENTRUM TWENTE VAN MEDISCH SPECTRUM TWENTE, ENSCHEDE |
FOTO: MEDISCH SPECTRUM TWENTE

E

en delirium is een veelvoorko-

Voor mijn proefschrift2 heb ik onder-

staan. Hoe meer risicofactoren er bij een

mend psychiatrisch ziektebeeld

zoek gedaan naar delirium binnen de

patiënt aanwezig zijn, hoe groter de kans

bij vooral oudere patiënten die

cardiothoracale chirurgie. Gedurende

is dat de patiënt een delirium ontwikkelt.4

opgenomen zijn in het ziekenhuis. Het

het onderzoek is een deliriumrisico-

Voorbeelden van predisponerende facto-

heeft veel negatieve gevolgen. Daarom is

checklist ontwikkeld om patiënten met

ren zijn cognitieve beschadiging, ern-

preventie of vroegtijdige signalering van

een verhoogd risico op een postopera-

stige ziekte, oudere leeftijd en sensori-

een delirium – ook wel acuut optredende

tief delirium na een hartoperatie te

sche gebreken. Voorbeelden van precipi-

verwardheid genoemd – van groot be-

identificeren, zodat vroegtijdige her-

terende factoren zijn immobiliteit, medi-

lang. Als een delirium vroegtijdig wordt

kenning en wellicht preventie van een

catie, iatrogene gebeurtenissen en bij-

gesignaleerd, kan de behandeling snel

delirium mogelijk kan worden.

komende ziektes.4,5 Bij een 80-jarige
dame met geheugenproblemen, meerde-

plaatsvinden en worden de ernst, duur
en gevolgen ervan beperkt.

Definitie

re ziektebeelden en een eerder door-

De behandeling bestaat uit het opsporen

De meest gehanteerde internationale

gemaakt delirium kan een postoperatie-

en behandelen van de lichamelijke oor-

definitie van delirium is die van de DSM-

ve urineweginfectie al voldoende zijn om

zaak van een delirium, symptoombestrij-

IV.3 Volgens dit handboek voor psychische

een delirium uit te lokken.

ding met bijvoorbeeld Haldol en het be-

aandoeningen is delirium een neuropsy-

vorderen van een goed slaap-waakritme,

chiatrisch syndroom, gekenmerkt door

Incidentie

met eventuele ondersteuning door slaap-

een verstoring in aandacht en bewustzijn,

De Richtlijn delirium geeft een delirium-

medicatie. Daarnaast is het van belang

dat zich in een korte tijd ontwikkelt en

incidentie aan van tussen de 10 en 40

aandacht te besteden aan de omgevings-

waarin de symptomen de neiging hebben

procent bij de oudere patiënten in het

factoren, door bijvoorbeeld te zorgen

te fluctueren over de dag.

ziekenhuis op een chirurgische of in-

voor een rustige en veilige omgeving en

Een delirium is een multifactorieel syn-

terne afdeling.6 Gemiddeld wordt een

ervoor te zorgen dat de patiënt zich kan

droom met een complex en dynamisch

deliriumincidentie van 25 procent aan-

goed kan oriënteren.

onderling verband tussen de predispone-

genomen bij oudere patiënten die zijn

Uit een onderzoek van de Inspectie voor

rende factoren (al aanwezige factoren) van

opgenomen in het ziekenhuis.1 De inci-

de Gezondheidszorg is echter gebleken

een kwetsbare patiënt blootgesteld aan

dentie zal in de toekomst waarschijnlijk

dat binnen diverse algemene ziekenhui-

precipiterende factoren (beïnvloedende

toenemen. Een reden hiervoor is de

zen de diagnose ‘delirium’ vaak onte-

factoren). Zijn er bij een patiënt veel pre-

vergrijzing gecombineerd met het feit

recht niet wordt gesteld. Om dit te ver-

disponerende factoren aanwezig, dan is

dat ouderen vaker dan jongeren een

anderen is toegepast wetenschappelijk

een kleine precipiterende factor al vol-

operatie ondergaan.7

onderzoek nodig.

doende om een delirium te laten ont-

Binnen het promotieonderzoek werden

1
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twee studies uitgevoerd met electieve
patiënten (ondergrens: 45 jaar) die een
hartoperatie moesten ondergaan. Hierin
werden incidenties van ruim 21 procent8
en 17 procent9 gevonden.

Herkenning
Een delirium kan ontstaan in enkele
uren tot dagen en begint over het algemeen met nachtelijke onrust. De snelheid van optreden is afhankelijk van de
oorzaak. Plotselinge ernstige lichamelijke verstoringen, zoals een grote operatie,
zullen sneller een delirium teweegbrengen.6 Veel patiënten vertonen voortekenen, zoals slapeloosheid ’s nachts, sufheid overdag, levendige dromen of nachtmerries, illusies, korte corrigeerbare
momenten van desoriëntatie, moeite met
denken, rusteloosheid, geïrriteerdheid
en angst. Binnen één tot drie dagen kunnen deze prodromale verschijnselen overgaan in het volledige beeld van een delirium.3,6
Verpleegkundigen hebben vanwege hun
24 uurspositie een sleutelrol om symptomen van een delirium vroegtijdig te herkennen.10 Het gebruik van een verpleegkundige observatieschaal kan behulpzaam zijn bij het opsporen en meten van
symptomen van een delirium. Een voorbeeld van een observatieschaal die door
verpleegkundigen kan worden afgenomen, is de Delirium Observatie Screening
(DOS)-schaal.
Gedurende het promotieonderzoek werd
onderzocht hoe goed de DOS-schaal in
staat is om patiënten met en zonder een
delirium van elkaar te onderscheiden na
een hartoperatie. Dit is vergeleken met
het oordeel van de psychiater als de gouden standaard. De sensitiviteit en specificiteit van de DOS-schaal bedroegen
respectievelijk 100 procent en 96,6 proOK OPERATIONEEL MEI 2012
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cent.11 Met de sensitiviteit wordt bedoeld

delirium na een hartoperatie blijkt na

dat een patiënt met een delirium terecht

zes maanden gepaard te gaan met ver-

Intervention to Prevent Delirium in

als ziek, dus met een delirium, wordt

hoogde mortaliteit, meer heropnames in

Hospitalized Older Patients. The New

gescoord. De specificiteit geeft aan dat

het ziekenhuis, verminderde kwaliteit

England Journal of Medicine 1999;

een patiënt zonder een delirium terecht

van leven en verminderde cognitieve

340:669-676.

als niet ziek, dus zonder een delirium,

functie en functionele achteruitgang,

5.Koster S, Hensens AG, Schuurmans MJ,

wordt gescoord. Dit betekent dat de DOS-

zoals afhankelijkheid in het dagelijkse

Van der Palen J. Risk factors of deliri-

schaal een zeer goed instrument is om

leven en bij mobiliteit.

um after cardiac surgery. A systematic

een delirium vroegtijdig mee te kunnen

4.Inouye SK et al. A Multicomponent

review. Eur J Cardiovasc Nurs 2011;

signaleren bij patiënten die een hartope-

Conclusie

ratie hebben ondergaan.

Een delirium na een hartoperatie is een
veelvoorkomend ziektebeeld en gaat

10:197-204.
6.Mast van der RC, Huyse FJ, Rosier PF.
Guideline Delirium. Ned Tijdschr Ge-

Risicochecklist

gepaard met vele ingrijpende gevolgen.

Tijdens het promotieonderzoek is een

De DOS-schaal is een zeer goed instru-

7.Amador LF, Goodwin JS. Postoperative

deliriumrisicochecklist ontwikkeld.

ment voor verpleegkundigen om een

delirium in the older patient. J Am

Daarmee kan nauwkeuriger dan zonder

delirium snel te kunnen signaleren. Met

checklist worden ingeschat welke patiën-

de deliriumrisicochecklist, bestaande uit

8.Koster S, Oosterveld FGJ, Hensens AG,

ten die een hartoperatie moeten onder-

de Euroscore, oudere leeftijd (≥ 70 jaar),

Wijma A, Van der Palen J. Delirium

gaan een verhoogd risico hebben op een

cognitieve achteruitgang, comorbiditeit,

after cadiac surgery and predictive

postoperatief delirium.

delirium in de voorgeschiedenis, gebruik

validity of a risk checklist. Annals of

Het uiteindelijke risicomodel bestaat uit

van alcohol en de soort hartoperatie,

Thoracic Surgery 2008; 86:1883-1887.

de volgende factoren: de Euroscore (een

kunnen patiënten met een verhoogd

9.Koster S, Hensens AG, Schuurmans MJ,

score waarmee vóór de operatie het risico

risico op een delirium worden geïdentifi-

Van der Palen J. Consequences of deli-

op overlijden binnen 30 dagen na de

ceerd.

rium after cardiac operations. Annals

ingreep kan worden ingeschat), oudere

Zodra de deliriumrisicochecklist is geva-

of Thoracic Surgery; ter perse.

leeftijd (≥ 70 jaar), cognitieve achteruit-

lideerd (huidige studie), ligt de weg vrij

gang, comorbiditeit, delirium in de voor-

voor interventiestudies om te beoordelen

ridge-Baggett LM. Early recognition of

geschiedenis, gebruik van alcohol en

of de vroege herkenning en de behan-

delirium: review of the literature. J

soort hartoperatie. De Euroscore blijkt

deling van een delirium de postoperatie-

voor de cardiochirurgische patiënt een

ve functionele en cognitieve functies

sterke voorspeller van het risico op een

kunnen verbeteren en komt er nog meer

Wijma A, Van der Palen J. The deliri-

delirium.

zicht op verwardheid.

um observation screening scale re-

Gevolgen

Bronnen

neeskd 2004; 149(19):1027-32.

Coll Surg 2005; 200(5):767-73.

10.Schuurmans MJ, Duursma SA, Short-

Clin Nurs 2001; 10(6):721-9.
11.Koster S, Hensens AG, Oosterveld FG,

cognizes delirium early after cardiac
Een delirium wordt in het algemeen

1.Blanken van G, Robben PBM. Delirium

geassocieerd met significante verlengde

vaak niet herkend. Medisch Contact

opnameduur, ontslag naar een verpleeg-

2005; 60:1724-7.

huis, vermindering van functioneel en

2.Koster S. Delirium in cardiac surgery:

surgery. Eur J Cardiovasc Nurs 2009;
8:309-314.
12.Koster S, Hensens AG, Van der Palen
J. The long-term cognitive and functional outcoumes of postoperative

cognitief herstel, verhoogde morbiditeit

A study on risk-assessment and long-

delirium after cardiac surgery. Ann-

en mortaliteit zowel tijdens als na de

term consequences (proefschrift). Uni-

als of Thoracic Surgery 2009; 87:1469-

opname, en hogere kosten voor de gezondheidszorg.4,7,9,12,13 Binnen het promo-

versiteit Twente: 2011.
3.American Psychiatric Association.

1474.
13.Timmers J, Kalisvaart K, Schuurmans

tieonderzoek werd onder andere gekeken

Diagnostic and Statistical Manual of

M, De Jonghe J. A review of delirium

wat de gevolgen van een delirium waren

Mental Disorders. 4th ed. 1999. Was-

rating scales. Tijdschr Gerontol Geri-

zes maanden na een hartoperatie. Een

hington.

atr 2004; 35(1):5-14.
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KATERN VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OPERATIEAFDELINGEN

Trudie Doodeman
(Westfriesgasthuis):

‘Een goede
planning
levert meer
op dan geld’

DBC’s/DOT:
de stand van zaken
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In memoriam

Jan van Helsdingen, Redacteur
OK Management
30 december 1940 - 15 april 2012
Het is snel gegaan. Eind vorig jaar vertelde Jan ons
dat bij hem een pancreascarcinoom was vastgesteld.
Met zijn eeuwige optimisme zei hij dat hij na de operatie het roeien weer zou oppakken. Zijn favoriete
sport. Het liep helaas anders. Na de operatie kwam
hij terecht op de IC van het ziekenhuis waarover –
cynisch genoeg – zijn laatste artikel voor OK Management ging. Het kwam helaas niet meer goed.
Op 15 april overleed hij.
Wij zullen ons Jan altijd blijven herinneren als een
fantastische, lieve, bevlogen collega. Alhoewel de
OK niet zijn specialisme was (hij schreef vooral over
marketing en re-integratie), kende hij binnen enkele weken tijd alle ins en outs van de OK. Tijdens
redactievergaderingen wist hij altijd inspirerende
ideeën te verzinnen. Maar bovenal waren deze ver-

gaderingen erg gezellig door zijn aanwezigheid.
Jan, we zullen je heel erg missen en wensen je kinderen, Ciska, familie en vrienden alle sterkte toe
met dit vreselijke verlies!
Menno Goosen (bladmanager)
Ralf Beekveldt (uitgever)
Jeannette Ronchetti en Marianne van Dongen
(redactie NVLO)
Marloes van Hoorn (eindredacteur)

NVLO-informatie
De NVLO is dé professionele en ondernemende
beroepsvereniging voor leidinggevenden op de
operatieafdeling.
De vereniging stelt zich tot doel om de communicatie tussen leidinggevenden van operatieafdelingen te bevorderen, informatie te verstrekken, op
persoonlijk en juridisch vlak te ondersteunen, en
onderwijs en managementtraining te geven. De
NVLO heeft de status van beroepsvereniging.
Voordelen lidmaatschap:
-Acht keer per jaar het vakblad OK Operationeel
gratis thuisbezorgd. OK Operationeel bevat ieder
nummer een managementkatern van minimaal
acht pagina’s, waarin het vak van leidinggevende OK, de toepassingen van leiderschap en
de diversiteit van de beroepspraktijk in beeld
worden gebracht. Het katern brengt inspiratie,
professionalisering, visie, verbondenheid en de
mogelijkheid om kennis en ervaring te delen met
collega-leidinggevenden OK.
-Korting op het jaarlijkse congres. Een unieke
gelegenheid om te netwerken en je kennis te
verbreden.
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-Minimaal eenmaal per jaar een themadag waarbij een professioneel onderwerp centraal staat.

Bestuur:

-Verder is de NVLO actief op het gebied van contacten met het bedrijfsleven, diverse overheidsinstanties en andere belangrijke instanties die
vormgeven aan de operatieve zorg in Nederland.

Voorzitter

Menno Goosen,

emontenban@nvlo.nl

Bladmanager

06-54 73 67 42

okmanagement@

Lid worden:
Elke leidinggevende die op de operatieafdeling werkt binnen één van de drie disciplines
chirurgie, anesthesie of recovery en een formele benoeming heeft, kan lid worden van de
vereniging. Lid worden kan via de website van
de NVLO. Surf naar www.nvlo.nl. De kosten
voor het lidmaatschap bedragen € 150,00 per
jaar. Deze kosten worden door middel van automatische incasso geïnd. Het lidmaatschap is
persoonlijk en loopt van 1 januari tot en met 31
december.
Lidmaatschap opzeggen?
Mail naar info@nvlo.nl. Opzegging van het lidmaatschap uiterlijk twee maanden voor de start
van het nieuwe kalenderjaar.

Eduard Monteban,

Christa Tigchelaar,
Secretaris en

Redactie OK
Management-katern:

y-publicaties.nl
020-520 60 77

penningmeester

Marianne van Dongen,

info@nvlo.nl

Redactie

06-305 109 12

okmanagement@

Jan Bronts. Website

y-publicaties.nl

jbronts@nvlo.nl

Jeannette Ronchetti,

06-54 68 26 43

Redactie en

Jeannette Ronchetti,
Redactie
(Zie onder redactie OK
Management-katern)

bestuurslid NVLO
jronchetti@nvlo.nl én
okmanagement@
y-publicaties.nl
06-55 73 33 11

Mimoen Ahmidi,
Sponsoring en
marketing
06-22 77 88 72
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JAARCONGRES
Donderdag 27 en vrijdag 28 september 2012
Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist
Meer informatie en inschrijven op

Met onder andere de volgende sprekers:

www.congresscompany.com of www.nvlo.nl.

Patrick van Veen (bioloog en apendeskundige):
Apenstreken op de werkvloer.

Thema: ‘De weerbarstige managementpraktijk’
Wat ze je vergaten te vertellen toen je leidinggevende werd

Jef Staes (expert op het vlak van business- en cultuurinnovatie):
Culturele verandering in organisaties.
Joop Hazenberg (netwerkgeneratie):
Dit wordt binnenkort je collega (of medewerker of baas).
Prof. dr. ir. Iteke Weeda (socioloog):
Waarom mannen zo lomp zijn – en vrouwen niet tegen
kritiek kunnen.

Voorwoord
Keuzes maken en
beslissingen nemen
Als manager OK ben je gewend om
afwegingen en keuzes te maken.
Het nemen van beslissingen en het
doorhakken van knopen is een dagelijkse bezigheid waar een manager
van deze tijd zijn of haar hand niet
voor omdraait. Soms neem je beslissingen die je persoonlijk raken. Dat
geldt ook voor bestuursbeslissingen.
Begin 2012 heeft het NVLO-bestuur
de beslissing moeten nemen dat OK
Management verder gaat als katern
in OK Operationeel. Voor u ligt inmiddels de tweede editie. We hebben
meerdere reacties van leden mogen
ontvangen over deze beslissing. Het
is inderdaad jammer dat de NVLO
geen eigen blad meer heeft. Het
gaat ons ook aan het hart, maar we
zijn dankbaar dat OK Management op
deze manier toch kan voortbestaan.
Het voordeel van deze beslissing is
wel dat het OK Managementkatern

nu acht keer per jaar uitkomt. Het
bleef echter niet bij deze moeilijke
beslissing; er volgde er helaas nog
een: het afzeggen van de themadag
wegens te weinig inschrijvingen. Ja,
de manager OK in deze tijd maakt
afwegingen, gaat bewust om met het
scholingsbudget en maakt weloverwogen keuzes. Voor de themadag
pakte dit niet goed uit. Al met al mogen we concluderen dat de NVLO in
zwaar weer verkeert. We hopen op
een tijdelijke dip en rekenen op de
steun van onze leden. Maar zoals het
een goed manager betaamt, zullen
we ook vooruit moeten kijken. Hoe
gaan we verder in de toekomst met
onze vereniging? Wie willen we zijn
en welke richting gaan we op? Het
antwoord op deze vragen moeten wij
u schuldig blijven. Daar zullen we de
komende maanden met elkaar over
na moeten denken! Het jaarlijkse
congres staat gepland op donderdag
27 en vrijdag 28 september. Hopelijk
maakt u voor het najaar de keus

om massaal het NVLO-congres te
bezoeken!
Vanaf nu treft u op deze plek
afwisselend een voorwoord van
Eduard Monteban, voorzitter NVLO,
en een voorwoord van ondergetekenden als redactieleden van
OK Management.
Veel leesplezier!
Jeannette Ronchetti en
Marianne van Dongen, NVLO, redactie
okmanagment@y-publicaties.nl
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Portret
Trudie Doodeman (Westfriesgasthuis):

‘Een goede planning
levert meer op dan geld’
‘Run de afdeling alsof deze je eigen bedrijf is’, adviseerde de raad van toezicht Trudie Doodeman bij haar
aantreden als manager OK in januari 2009. Een raad die ze altijd in haar achterhoofd heeft. Ze werkt in
het Westfriesgasthuis in Hoorn, waar ze als verpleegkundige begon en al diverse managementposities
bekleedde.
Tekst: Linda van Pelt | Foto’s (inclusief themacover): Johannes Abeling

f toeval nu bestaat of niet, Trudie Doodeman is een

O

Als ‘mensenmens’ heeft Trudie Doodeman graag feeling met

vrouw die kiest voor de duidelijke koers. Grip op de zaak

haar omvangrijke team. Met 55 operatieassistenten, 30 anes-

biedt haar houvast. Dat ze in de zorg terecht is gekomen,

thesiemedewerkers en nog een flink aantal medewerkers op

is geen toeval maar een bewuste keuze. ‘Als kind wist ik al dat

onder meer verkoever, CSA en de polikliniek Preoperatieve

ik de verpleging in wilde. Actief bezig zijn met mensen voor

Screening en Pijnbehandeling lukt dat niet via dagelijks con-

mensen sprak me aan.’ Zich actief inspannen voor mensen doet

tact, maar gevoelsmatig is ze betrokken. De vijf unithoofden,

Doodeman nog steeds, zij het op een andere manier en op een

die de eigenlijke personeelscontacten onderhouden, fungeren

ander niveau. ‘Naarmate ik langer in het ziekenhuis werkte,

daarbij als waardevolle voelsprieten.

groeide mijn verlangen om meer invloed uit te oefenen op het

‘De ziekenhuiszorg gaat de komende jaren ingrijpend ver-

beleid. Om te kunnen meepraten, en vooral meedenken.’

anderen, en dat heeft uiteraard ook effect op de werkomstandig-

Dat een dynamische vrouw als zij al langere tijd bij dezelfde

heden van onze medewerkers. Denk aan de verscherpte kwali-

organisatie werkt, komt vooral doordat ze het Westfriesgasthuis

teitseisen, de inspectiecriteria, de volume-eisen, de groeiende

als plezierige werkgever beschouwt. ‘Ik heb hier veel kansen

samenwerking tussen ziekenhuisorganisaties en de daarmee

gekregen en zelf ook de mogelijkheden aangegrepen mijn per-

samenhangende mogelijke verandering van het takenpakket

soonlijke kwaliteiten te ontwikkelen.’

van ziekenhuizen’, somt Doodeman een aantal aspecten op. ‘Het
is belangrijk dat er binnen al die dynamiek ruimte blijft voor

GEMOTIVEERD TEAM

persoonlijke ambities, drijfveren en niet te vergeten: bezieling

Zelfs het interview voor OK Management heeft Doodeman grondig

van de professionals die het werk verrichten.’

voorbereid. Ze heeft een duidelijk praatstuk opgesteld, dat de rode
draad belicht van wat ze kwijt wil. Een belangrijk punt op haar

VAKMANSCHAP IS MEESTERSCHAP

lijstje betreft de sfeer en communicatie op de OK. ‘Open en con-

Lijdzaam toezien hoe dingen wellicht gaan komen, past niet bij

structief. Loyaal en collegiaal. Dat is vooral te danken aan de moti-

een doortastende vrouw als Trudie Doodeman. Begin dit jaar

vatie van al die medewerkers die zich inzetten voor het goed reilen

startte ze een masterstudie Management en Innovatie bij Pro

en zeilen van onze afdeling, in feite de motor van het ziekenhuis.’

Education. ‘Ik wil graag inzicht verwerven in de binnenkant van
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Swab Safe
Verminderd handelingen bij vieze
compressen. Overzichtelijk, schoon en
makkelijk te gebruiken. Helpt u bij het
tellen van de compressen.
Dispo Medical levert en produceert al
ruim 20 jaar medische verbruiksartikelen
voor ziekenhuizen en instellingen. Bij ons
staat u als klant centraal, wij denken met
u mee.
Neem voor meer informatie vrijblijvend
contact met ons op.

Dispo Medical BV
Vijzelpad 81b
8051 KM Hattem
The Netherlands
T +31 (0) 38 - 444 64 14
F +31 (0) 38 - 444 73 95
info@dispomedical.nl

www.dispomedical.nl

Sta jij VWHYLJLQMHNORPSHQ?
:LM]RHNHQHHQ

Teamleider OK Chirurgie

(24-36 uur per week)
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veranderprocessen, en vooral meer grip krijgen op alle ontwik-

In de loop der jaren heeft Doodeman het Westfriesgasthuis

kelingen die daarmee samenhangen’, luidt haar motivatie. Het

vanuit verschillende posities leren kennen. Ze begon er als ver-

onderwerp voor haar thesis ligt nog niet volledig vast, maar als

pleegkundige, bekleedde diverse managementposities en werd

het aan Doodeman ligt is het nauw verbonden met haar dage-

in 2005 gevraagd als hoofd van de afdeling Intensive Care.

lijkse werkpraktijk: het spanningsveld tussen onder andere mt,

‘De IC is een plek waar je eerbied van nature groeit; het grens-

OK-professionals en specialisten. ‘In feite streven we allemaal

gebied tussen leven en dood. Ik heb me in die periode vaak klein

hetzelfde doel na – een kwalitatief goede en veilige patiënten-

gevoeld. Zag een kindje met hersenvliesontsteking, doodzieke

zorg in combinatie met een goed functionerend ziekenhuis –

mensen die knokken voor hun leven. Heel indrukwekkend, de

maar wel ieder vanuit een eigen positie en invalshoek.’

ethische dilemma’s waarmee je op deze afdeling wordt geconfronteerd’, formuleert ze.

LOGISTIEK EN BEDRIJFSVOERING
Een actueel praktijkvoorbeeld van verandermanagement betreft

FINANCIEEL GEZOND

een logistiek en capaciteitsproject voor de OK van het Westfries-

In haar IC-jaren heeft Trudie Doodeman ook een actieve bijdrage

gasthuis. Naarmate Trudie Doodeman meer en meer gecon-

mogen leveren aan de ontwikkeling van de IC van het Westfries-

fronteerd werd met afzeggingen – en daarmee een inefficiënte

gasthuis naar niveau 2. Naast de basis-IC-zorg is het mogelijk

bedrijfsvoering – groeide het verlangen om deze nadelige ont-

hier patiënten te behandelen na grote operaties aan de buik, lon-

wikkeling een halt toe te roepen. In haar achterhoofd had ze het

gen of bloedvaten. Ook kunnen patiënten nu langdurig worden

advies van een lid van de raad van toezicht, dat ze kreeg toen ze

beademd; aan elk beademingsbed zijn drie à vier IC-verpleeg-

aantrad als hoofd OK: run de afdeling alsof deze je eigen bedrijf

kundigen toegewezen en er zijn 24 uur per dag gekwalificeerde

is.

intensivisten en arts-assistenten aanwezig op de afdeling.

Met de hulp van een externe adviseur bedacht Trudie Doodeman

‘Toen ik in 2009 opnieuw werd gevraagd na te denken, nu over

een strak plan om de switch te kunnen maken van een bruto-

de switch van IC naar OK, was dat gevoelsmatig net iets te vroeg.

naar een nettosessierooster voor de OK. ‘Begin 2011 zijn we met

Het fundament voor IC niveau 2 was gelegd, maar ik had het

alle betrokkenen om tafel gegaan om in gezamenlijk overleg de

karwei graag willen afmaken’, blikt ze terug op een lastig dilem-

planning van het jaarrooster veel beter te laten aansluiten bij de

ma. Tegelijkertijd lokte de kans om een nieuwe uitdaging aan te

realiteit. De ijzeren wet “regeren is vooruitzien” geldt ook voor

gaan, en dat gaf de doorslag.

een doelmatig functionerend OK-complex.’

‘We hebben een vrij nieuwe OK. Het Westfriesgasthuis is een

Het was voor velen even wennen om ruimer van tevoren een

financieel gezonde organisatie, en dat schept mogelijkheden

veel gedetailleerdere inschatting te geven van het aantal beno-

om te investeren in innovatie en nieuwe middelen’, constateert

digde OK-uren: per dag, per week en per jaar. ‘Maar inmiddels is

de OK-manager tevreden. Wat haar eveneens content stemde,

iedereen ervan doordrongen dat dit meerwaarde biedt voor ie-

waren de twee bezoeken van de Inspectie voor de Gezondheids-

dereen. Een goede OK-planning levert namelijk niet alleen meer

zorg in 2011. ‘We kregen weliswaar diverse aanbevelingen, maar

geld op, maar garandeert ook de aanwezigheid van belangrijke

werden ook in positieve zin bevestigd. En niet ten onrechte.

materialen en middelen. Bovendien heeft zo’n aanpak een gun-

Onze afdeling heeft de zaken in mijn beleving goed voor elkaar.’

stig effect op de personele bezetting. Zo hebben we bijvoorbeeld
besloten tijdens alle reguliere vakantieperiodes twee van de tien

SPILPOSITIE

OK’s te sluiten. Dat geeft medewerkers ook meer mogelijkheden

‘Er blijven natuurlijk verbeteringen te realiseren,’ vervolgt ze,

om in die periodes vrije dagen op te nemen.’

‘maar ik durf met trots te stellen dat we in het kader van TOP,
MediRisk en NIAZ hard op weg zijn om aan alle eisen te voldoen.’

EERBIED

Dat is volgens haar vooral te danken aan de inzet en motivatie

Zou iemand die erin slaagt een doelmatige bedrijfsvoering

van de medewerkers. ‘We zijn bezig met het implementeren van

te voeren, dit ook kunnen in een totaal andere branche? Veel

team resource management. Daarnaast willen we beleid opstellen

bedenktijd heeft Trudie Doodeman niet nodig: ‘Vast wel. Maar

voor de specialisatie van operatieassistenten. Daar waar medisch

de ziekenhuiswereld is er een die goed bij me past. Volgens mij

specialisten worden gedwongen tot volume-eisen, heeft dit con-

is het een van de meest complexe organisatievormen die er be-

sequenties voor het werk van operatieassistenten. Hun speciali-

staan. Denk alleen al aan de driehoek ziekenhuis-verzekeraar-

satie moet gelijke tred weten te houden met die van de specialis-

patiënt. Dat krachtenveld wordt nog uitgebreid door de invloed

ten. In mijn optiek is dit een onderwerp voor een dialoog tussen

van politiek en wet- en regelgeving, en niet te vergeten de ont-

de medisch specialisten en operatieassistenten. Als manager OK

wikkelingen binnen het financiële stelsel.’

vervul ik daarbij graag een coördinerende spilpositie.’
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Alles over het nieuwe financieringssysteem

DOT: de stand van zaken
Verandering is de enige constante, ook in de gezondheidszorg. Zes jaar na de invoering van
de DBC’s is alweer overgeschakeld op DOT. Zoals vaak bij veranderingen wekt dit weerstand en onzekerheid op. Het Zorgvisiecongres, op 14 maart 2012 in de ReeHorst in Ede,
heeft de ambitie die te verminderen.
Tekst: Linda van Pelt |

ILLUSTRATIES:

I Stockphoto

D

e sfeer op het Zorgvisiecongres lijkt te aarzelen tussen

menteel in een stilte voor de storm?’ komen nauwelijks reacties

‘storm’ en ‘stilte vóór de storm’.

uit de zaal. Wellicht omdat niemand het goede antwoord weet?

Op de agenda staat de stand van zaken rond het

Een concreet meetpunt voor de status-quo vormen de ervarin-

nieuwe financieringssysteem DOT (DBC’s Op weg naar Trans-

gen van de DBC-Helpdesk, waar structureel wordt overgewerkt

parantie, zie kader). DBC/DOT-projectleiders, DOT-medewerkers

om alle vragen binnen de afgesproken termijn van vijf dagen

en -coördinatoren, hoofden zorgadministratie, hoofden ICT,

af te handelen. De vragenstroom is zeker stormachtig, maar

IC-functionarissen en financiële beleidsmedewerkers van zie-

betreft nauwelijks alarmerende onderwerpen. Vragen richten

kenhuizen en andere zorginstellingen vernemen er de laatste

zich vooral op details in het kader van zorgactiviteiten, verwij-

ontwikkelingen, verwachtingen en kanttekeningen.

zingen en uitval (zorg die niet tot een zorgproduct leidt en dus

Wout Adema, voorzitter raad van bestuur Ziekenhuis St Jans-

niet declarabel is).

dal in Harderwijk, verwelkomt een goed gevulde zaal. Bij de

Verder blijken beleidsmakers en gebruikers de registratieregels

koffie vooraf heeft hij hier en daar wat onrust geconstateerd;

verschillend te interpreteren. Een gemeenschappelijke deler

onzekerheid rond de complexe overgangsregeling, de krappere

is dat iedereen de eigen situatie lijkt te beschouwen als uniek,

zorgbudgetten en het nieuwe honorariumsysteem. Als dagvoor-

zodat een uitzondering op de algemeen geldende regels geoor-

zitter spreekt hij de hoop uit dat het congres meer helderheid

loofd zou zijn. Op basis van alle vragen werkt DBC-Onderhoud

schept.

aan de finetuning van de registratieregels. Overige actuele issues zijn zorginkoop, liquiditeit en zorginformatie.

VRAGENSTROOM

Een andere trend is de groei van het aantal geslaagde produc-

De eerste spreker die hiertoe een poging onderneemt is Joost

tieaanleveringen (declaraties ingediend volgens de nieuwe

Warners, manager Stelsel Ontwikkeling en Intake bij DBC-

registratieregels); 90.000 in week 10, terwijl het aantal niet-

Onderhoud. Deze organisatie ontwikkelt de DBC-systematiek

geslaagde aanleveringen laag is. Zo’n 140 instellingen werken al

voor de zorg en verleent service aan alle partijen die bij de DBC-

met de nieuwe systematiek.

systematiek zijn betrokken.
‘We zijn nooit uitontwikkeld’, vertelt Warners. ‘“DOT” is een

RELEASE RZ12C

verzamelnaam voor een reeks veranderingen. De wereld ver-

De laatste update op het terrein van tariefverbetering, uitval-

andert, en DOT moet mee. DBC-Onderhoud zit daardoor als het

reductie en aanspraken – RZ12c – wordt eind maart geleverd.

ware in een spagaat: enerzijds ligt de focus op het klaarzetten

Voor januari 2013 staat de introductie van RZ13a gepland. Dit

van het pakket in 2013, anderzijds zijn we nog bezig met tus-

pakket, in een vergevorderd stadium van voorbereiding, is

sentijdse releases.’

vooral gericht op verbeteringen in het gereguleerde segment.

Op zijn vraag ‘is het rustig in het werkveld of verkeren we mo-

Nieuw in deze release is het onderscheid tussen zware en lichte

30
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wijzigingen. Zware wijzigingen betreffen het verbeteren van de

FOCUS OP HOOFDLIJNEN

productstructuur, zoals het toevoegen van nieuwe zorgproduc-

Zolang het systeem nog niet volledig is, adviseert Joost War-

ten, en wijzigingen met consequenties voor de tarieven. Bij lich-

ners de best passende zorgactiviteit te kiezen. Er wordt hard

te wijzigingen gaat het om aanpassingen binnen de bestaande

gewerkt aan het beschrijven van zorgvormen die nu nog niet

productstructuur. Van een knooppunt/beslisregel bijvoorbeeld,

in de systematiek zijn verwerkt. Verdere aandachtspunten

een criterium op basis waarvan subtrajecten in combinatie met

voor de doorontwikkeling zijn outcome-financiering, integrale

zorgactiviteiten leiden tot een DOT-zorgproduct. Verder wordt

prijzen en maatwerk versus uniformering. Momenteel is de

in deze release aandacht besteed aan innovatie: e-health en

medische herkenbaarheid/uniformiteit nog wel eens een punt

experimentele zorg.

van discussie tussen artsen en verzekering; gestreefd wordt

Voor RZ13a geldt dat uitval niet met terugwerkende kracht

naar meer eenduidigheid in interpretatie in de nabije toekomst.

kan worden opgelost. Het gaat dan om alle drie de vormen van

Joost Warners pleit ervoor elkaar de tijd te gunnen het systeem

uitval: 1. specifieke activiteiten die niet waren voorzien bij de

te perfectioneren. Dit heeft als grote voordeel dat de kaders op

diagnose; 2. doublures, doordat een patiënt soms voor meer dan

hoog niveau vastgesteld kunnen worden, wat de werkbaarheid

één medisch probleem geholpen wordt door hetzelfde (poort)

verbetert.

specialisme (zo’n parallelle DOT veroorzaakt problemen met de

De huidige systematiek biedt geen ruimte voor het invullen van

declareerbaarheid van de extra complexe zorg); en 3. de zogehe-

consult en inzet van specialistische verpleegkundigen, vaak via

ten alsof-registers.

kanalen als telefoon en mail. Iemand uit de zaal wil weten of
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die mogelijkheid er op termijn komt. Joost Warners erkent deze

ren als een financieel sturingsinstrument.’

beperking in het huidige systeem; hierin is nu alleen ruimte

Volgens Vrijhoeven dringt de complexiteit van het systeem nu

voor de registratie van face-to-facecontact. Hij beschouwt dit als

pas op grote schaal door. Dat blijkt uit de vele vragen uit het

een detail van latere orde, maar verwacht dat hiervoor na 2013

werkveld, onder meer over de casuïstiek. Verder is er discussie

zeker een oplossing komt. De focus ligt in dit stadium vooral op

over geneesmiddelen en verpleegdagen, zijn er over de hele linie

de hoofdlijnen.

discussies over de omschakeling en blijken er nogal wat gaten en
onbekendheden op divers terrein. Productiedefinities zijn nog

STURINGSINSTRUMENT

niet altijd even duidelijk, en er is veel externe hulp nodig om te

De tweede spreker is Marcel Vrijhoeven, unitmanager Twee-

komen tot een goede omschakeling naar de nieuwe systematiek.

delijns Somatische Zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit

De onderhandelingen verlopen nog moeizaam. Er zijn tot nu

(NZa). De kern van zijn betoog luidt: DOT, van doel naar effec-

toe weinig contracten tussen zorgaanbieders en verzekeraars

tief instrument vanaf 1 januari 2012. ‘In 2011 was er nog veel

afgesloten. Per 1 februari jongstleden stond de teller op nul; per

aandacht voor de technische ontwikkeling. Dit congres is een

1 maart zijn er zes contracten, nog steeds een lage score dus.

natuurlijk moment voor een bijgestelde focus: de bruikbaarheid

Marcel Vrijhoeven verwacht dat de echte ‘liquiditeitspijn’ nog

van het nieuwe systeem, dat voor zorgaanbieders moet funge-

moet komen; nog lang niet alle DBC’s zijn gedeclareerd. ‘De gezondheidssector heeft een hang naar cconsistentie en zekerheid,
en de huidige informatie schiet daarin soms tekort. Bovendien
veroorzaakt het feit dat patiënten stra
straks (gedeeltelijk) hun
eigen operatie moeten betalen spannin
spanningen tussen ziektekostenverzekeraars en ziekenhuizen.’

HONORARIA EN PLAFONDS
Observaties van de zijde van de NZa betreffen
be
ook de onderhandelingen van de medisch specialis
specialisten: deze verlopen nog
vooral binnenskamers. Verder zijn er de
d nodige ‘achterblijvers’
op ICT-gebied. Als tegenwicht tegen de ziektekostenverzekeraars vertoont het aantal samenwerkin
samenwerkings- en fusieplannen een
stijgende lijn; soms worden deze echter
echte weer ingetrokken als de
Nederlandse Mededingingsautoriteit e
een vergunning verplicht
stelt. Voor de toekomst wordt wel e
een toename van selectieve contractering verwach
verwacht.
De doorontwikkeling va
van DOT gaat gepaard met
uitvalreductie, verbe
verbetering van de kwaliteit
van gereguleerde tarieven, meer structuur
in kindergene
kindergeneeskunde, neurochirurgie en de ca
categorale sectoren, en
aandacht voor de honoraria van
medisch specialisten in 2013.
Ook voor
v
dit jaar worden de
hono
honoraria nader bekeken,
insp
inspelend op signalen van zowel over- als onderdekking.
Kri
Kritisch wordt bekeken hoe
en wanneer de plafonds te
vul
vullen, met als streefdatum
31 d
december 2012.
In het a
advies dat de NZa eind
2012 aan de minister van VWZ gaat
uitbrengen, wordt
w
aangestuurd op het
32
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declarabel gelijktrekken van polikliniekbezoek aan de medisch

waarbij het verschil kan oplopen tot maar liefst 38.000 euro.

specialist met een consult bij een specialistische verpleegkundige. ‘Omdat dit een wijziging in de bestaande regelgeving betreft

TOETS DER KRITIEK

vraagt de aanpassing enige tijd; 1 januari 2013 lijkt hiervoor te

Van Bemmelen presenteert een checklist voor wie met DOT aan

ambitieus’, voorspelt Marcel Vrijhoeven.

de gang gaat:
1. enkelvoudige vastlegging voor meervoudige registratie;

CONTRACTERING

2. verbeteren van de basisregistratie;

Zowel de overheid als de NZa vervult een terughoudende rol.

3. ICD (International Classification of Diseases)-codering koppe-

Financiële steun geldt alleen in die uitzonderingssituaties dat

len aan DBC/DOT;

het ziekenhuis zonder hulp de zorgverlening niet langer kan

4. specialist typeert alleen de diagnose;

continueren.

5. valideren naar afleiden;

Per 1 april 2012 wil minister Schippers (VWS) de contractering

6. gebruik van bestaande ICT-mogelijkheden;

rond hebben, naar inschatting van Vrijhoeven een bijna on-

7. ICT-infrastructuur moet beter en slimmer;

haalbare zaak. Hij sluit wel af met een positief perspectief: na

8. reële tarieven voor herkenbare producten.

de lasten volgen de (publieke) lusten. Want ook voor de nieuwe
DOT-systematiek geldt het cliché dat alle belemmeringen ook

‘Declareren op DBC-niveau’ en ‘clustermanagement als onder-

positieve kanten hebben, zoals een verbetering van betaalbaar-

handeltool’ stonden eerder ook in deze lijst, maar zijn inmid-

heid, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg.

dels achterhaald gebleken en geschrapt.

Iemand uit de zaal wijst erop dat nu nog zo’n 95 procent niet
is gedeclareerd en waarschuwt voor liquiditeitsproblemen die

DOT VERSIE 2.0

hierdoor kunnen ontstaan. Dat kan niet simpelweg worden

In het hoofdlijnenakkoord van 4 juli 2011 (zie kader) ligt de of-

opgelost door de rekening naar de patiënt te sturen. Ten eerste

ficiële focus op kostenbeheersing en herschikking van de visie

is de patiënt niet van tevoren geïnformeerd dat er een eigen

op zorg. Van Bemmelen constateert dat dit ideaalplaatje nog

bijdrage betaald moet worden. Ten tweede betreft het hier een

lang geen werkelijkheid is. De focus is nog te veel gericht op

gezamenlijke verantwoordelijkheid van ziekenhuis, ziektekos-

schadebeperking en risicoreductie, terwijl de ICT-systematiek

tenverzekeraar en overheid. Hierover volgt naar verwachting

nog vaak tekortschiet. Ook de informatievoorziening is nog

nog nadere discussie in de Tweede Kamer.

niet optimaal, zowel intern als op koepelniveau. De onderhandelingen tussen betrokken partijen gaan gepaard met een over-

ACADEMISCHE ZIEKENHUIZEN

vloed aan openstaande vragen. Een risico-inschatting is nog

Florian van Bemmelen – programmamanager prestatiebekos-

nauwelijks te maken, er bestaat zorg over de discontinuïteit en

tiging bij de Nederlandse Federatie van Universitair Medische

ook het perspectief van de liquiditeit is niet rooskleurig; ge-

Centra (NFU) – belicht de ervaringen vanuit de academische

vreesd wordt voor het ‘weglekken’ van rente. De RSAD-formule

ziekenhuizen. Deze hebben een specifieke positie in de gezond-

voor diagnose en verrichtingen is ook nog niet rond (RSAD =

heidszorg, vanwege aspecten als complexiteit/zorgzwaarte,

registratie, samenvatting, afleiding en declaratie). De NFU pleit

topreferente zorg en de werkplaatsfunctie.

ervoor om DOT te perfectioneren naar versie 2.0.

Een knelpunt dat volgens Van Bemmelen al naar voren kwam

Op de vraag aan de zaal of het herkenbaar is dat gemaakte kos-

in de beginfase van omschakeling naar prestatiebekostiging, is

ten en betaalde vergoedingen niet altijd parallel lopen, blijft

dat voor vergelijkbare zorgvragen soms verschillende specialis-

het verdacht stil. Datzelfde geldt voor het voorstel om de prij-

ten worden ingezet. Dit vertroebelt het beeld.

zen vrij te geven. Iets om wat langer over na te denken?

Bij internationale vergelijking komt Nederland naar voren met
een hoge zorgkwaliteit en een relatief hoge dekking door de

PAARD VAN TROJE

ziektekostenverzekering. De hoogte van de vergoedingen sluit

Na een pauze de draad oppakken en direct weer de aandacht

echter vaak onvoldoende aan op de werkelijke kosten. De voor-

van de toehoorders vangen kan lastig zijn. Koen Luijckx,

spelbaarheid van de declaraties verdient dus verbetering in de

partner financieel adviesbureau LOGEX, doet dat handig met

doorontwikkeling. Naar inschatting is het gat tussen de werke-

verschillende visies op DOT. Voor het publiek is DOT een acce-

lijke kosten en declarabele tarieven voor umc’s circa 400 mil-

lerator voor groei. De ziekenhuizen voelen zich door DOT bijna

joen euro. Florian van Bemmelen illustreert dit met voorbeel-

als een konijn dat verstijfd in het felle koplamplicht staart: door

den van behandeling bij leukemie (gemaakte kosten 3500 euro

de opstapeling van wijzigingen raken ze het overzicht soms

versus vergoed tarief 1700 euro) en een levertransplantatie,

kwijt. Voor verzekeraars is DOT het paard van Troje. Er is verOK MANAGEMENT MEI 2012
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eenvoudiging beloofd, meer overzicht, vergroting van medische

Ronald Knigge (senior businessanalist, Achmea Zorg). De gesig-

herkenbaarheid en facilitatie van marktwerking. Maar worden

naleerde knelpunten in het ziekenhuis vertonen veel overlap

deze beloftes ook allemaal waargemaakt? De medisch specialis-

met die van de zorgverzekeraar.

ten zien DOT als een black hole waarin wordt geëxperimenteerd

De knelpunten en uitdagingen voor Achmea liggen op het vlak

met hun inkomen en financiële zekerheid. Het DOT-beeld voor

van concretere beeldbepaling van prijs en volume van DOT’s,

de externe adviseurs komt breed in beeld met een over het bu-

inkopen binnen de richtlijnen van het hoofdlijnenakkoord

reau voorovergebogen man, in slaap gevallen boven zijn openge-

van 4 juli 2011, budgetbepaling en afschaffen van macrona-

klapte laptop: een gebed zonder einde, door release op release.

calculatie, en de ombouw van een FB (functioneel budget) naar

‘Maar,’ zo luidt de hoopgevende strijdkreet van Luijckx als hij

DOT. Extra aandacht vragen de honoraria van vrij gevestigde

zijn toehoorders alle perspectieven heeft laten zien, ‘beter een

specialisten. Ook hiervoor is 2012 een overgangsjaar; het in-

gebed zonder einde, dan een einde zonder gebed. DOT verdient

richten van een evenwichtig zorglandschap in de nabije toe-

een eerlijke kans, en het proces om overeenstemming te berei-

komst (met gegarandeerde kwaliteit en reductie van kosten) is

ken is een spel tussen ziekenhuis en ziektekostenverzekeraar.’

een gecompliceerd proces.

BENCHMARK EN DRAAGVLAK

OVERBRUGGING

De benchmark als managementtool en sturingsmiddel krijgt

Voor de omschakeling van DBC naar DOT dienen de data van

steeds meer aandacht in de Nederlandse gezondheidszorg. Een

2009 gebruikt te worden. Dit is lastig, want in de loop der tijd

benchmark tussen de specialisten kan bijdragen aan prestatie-

kan de casemix gewijzigd zijn, wat het inzicht beperkt. Naakt-

verbetering van de ziekenhuisorganisatie, bijvoorbeeld door

geboren en Knigge geven een voorbeeld voor het bepalen van

efficiënter werken binnen de bandbreedte van een maximale

een verkoopprijs: zes DBC’s komen hier overeen met twee DBC-

uitgavenstijging van 2,5 procent (een ambitie uit het hoofdlij-

zorgproducten en eindigen in één declaratiecode.

nenakkoord). LOGEX heeft een verdeelmodel ontwikkeld voor

Naaktgeboren en Knigge zijn het erover eens: intern blijven

het bepalen van een reële referentiegroep voor deze bench-

praten over berekeningen en uitgangspunten is belangrijk, net

mark. Hiervan maken inmiddels 65 collectieven van medisch

zoals het regelmatig verifiëren/controleren van de eigen aan-

specialisten gebruik.

names aan de hand van de visies van collega’s. In gezamenlijk

Luijckx bespreekt ook de impact van DOT op de maatschappen.

overleg ontstaat de meeste kans op een realistisch perspectief.

De honorariumbudgetten worden erdoor beïnvloed. Voorlopig

Tot slot: 2012 is een overgangsjaar, dus het beeld is niet volle-

wordt alleen nog maar gewerkt met tijdelijke ‘aanneemsom-

dig vergelijkbaar met dat van 2013. Gedetailleerd inzicht in de

men’. Er zijn knelpunten geconstateerd op weg naar realistische

basisgegevens voorkomt verrassingen. Vanuit dat gezichtsveld

declaraties en nog lang niet alle ZIS-leveranciers (ZIS = zieken-

is betrokkenheid van de medische staf van groot belang. Om-

huisinformatiesysteem) zijn in staat de afsluitregels goed te

schakeling naar DOT betekent namelijk veel meer dan louter

hanteren, voornamelijk vanwege technische problemen.

een technisch hoogstandje; er gaat een wereld van zorg achter

Het creëren van draagvlak onder medische professionals is

schuil. Pas als ook de medisch specialisten hun visie kenbaar

een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van DOT. Een

maken ontstaat een volledig en evenwichtig declaratiesysteem.

kinderarts uit Utrecht erkent echter dat medisch specialisten

Datzelfde geldt voor het maken van afspraken over de beheer-

lang niet altijd makkelijk mee te krijgen zijn, vooral omdat zij

sing van de instroom in het ziekenhuis, eveneens een gezamen-

van nature enige weerstand hebben tegen veranderingen. Juist

lijke verantwoordelijkheid.

daarom pleit hij voor verheldering van nut en noodzaak en het

Zowel bij het ziekenhuis als bij de verzekeraar bestaat de be-

benadrukken van de voordelen: DOT maakt de zorg beter en

reidheid om een brug te slaan tussen hun twee werelden.

goedkoper. Dergelijke overtuigende argumenten kunnen de
balans doen omslaan; DOT niet langer als bedreiging, maar als

OP WEG NAAR MORGEN

kans.

Schertsend werden DBC’s ook weleens ‘De Bureaucratische

Koen Luijckx onderschrijft die lijn van omdenken – keep it simple

Crisis’ of ‘Debiel Bureaucratisch Circus’ genoemd. Weerstand

and straightforward – en hoopt bovendien op meer uniformiteit

tegen verandering is van alle tijden – vooral als de beoogde ver-

door collectiefvorming.

eenvoudiging niet direct duidelijk is – maar dat is verandering
zelf nu eenmaal ook niet. Misschien is het daarom raadzaam

OVERLAP

om met z’n allen de schouders te zetten onder het financie-

Een mooi voorbeeld van samenwerking is de duopresentatie

ringssysteem van morgen … want die drie letters zijn ook te

van Jan Naaktgeboren (controller, Ziekenhuis St Jansdal) en

vertalen als ‘Design Our Tomorrow’. ■
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OVERSTAP NAAR DOT IN VOGELVLUCHT
Op 1 januari 2012 is het nieuwe DOT-systeem voor ziekenhuis-

gemiddeld ontvangen zorg en gemiddelde kosten. Dat bete-

zorg ingevoerd (DOT = DBC’s Op weg naar Transparantie). Dit

kent dat in sommige gevallen de rekening van de ontvangen

is gebaseerd op prestatiebekostiging. Instellingen registreren

zorg lager is dan de werkelijk gemaakte kosten en in sommige

zelf de verrichte zorgactiviteiten, die vervolgens automatisch

gevallen hoger.

worden vertaald naar een DOT-zorgproduct, het totaal aan
activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis

Zorgproducten

doorloopt: zorgtype, zorgvraag, diagnose en behandeling.

Alle zorgproductgroepen hebben een binaire beslisboom,

Concreet betekent dit:

criteria op basis waarvan subtrajecten in combinatie met zorg-

• Budgetten zijn afgeschaft en vervangen door prestatiebekos-

activiteiten leiden tot een DOT-zorgproduct. Dit heeft geleid

tiging.
• 30.000 DBC’s zijn vervangen door circa 4400 DOT-zorgproducten.
• Ter ondervanging van systeemrisico’s is in 2012 een overgangsperiode (met een transitiebedragmodel)* van kracht.
• Op weg naar integrale zorgproducten (inclusief honoraria)

tot circa 4400 zorgproducten. Aan een groot deel van de DOTzorgproducten (segment A) is door de Nederlandse Zorgautoriteit een vast tarief toegekend; segment B, dat circa 10 procent
van de ziekenhuiszorg omvat en vooral niet-spoedeisende zorg
betreft, heeft slechts gedeeltelijk een vast tarief; de rest is
‘onderhandelbaar’.

geldt voor de vrijgevestigde medisch specialisten een beheersmodel.
• De risicoverevening is aangepast: de ex-post is afgeschaft.

Werkgroep
De registratieregels voor DOT 2012 zijn tot stand gekomen in
de werkgroep Registratieregels. Deze bestaat uit een afvaardi-

* De transitiebekostiging compenseert in 2012 voor 95 procent

ging van VWS, de NVZ vereniging van ziekenhuizen, de Ne-

de verschillen tussen gerealiseerde DOT-omzet en de omzet

derlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU),

die een instelling onder functionele budgetbekostiging (FB)

de Orde van medisch specialisten, Zorgverzekeraars Neder-

gehad zou hebben. Het corresponderende transitiebedrag

land (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit en DBC-Onderhoud.

komt echter pas tot berekening en betaling in de tweede helft
van 2013.

Declareren
Na de omzetting van alle zorgactiviteiten in een DOT-zorgpro-

Doelstellingen

duct kan dit gedeclareerd worden via het landelijke computer-

De overstap van FB naar prestatiebekostiging van ziekenhui-

systeem, de grouper van DBC-Onderhoud. De werkwijze is als

zen heeft allereerst ten doel om zorgaanbieders te prikkelen

volgt:

de zorgverlening en de logistieke processen in het ziekenhuis

1. Zorgprofessionals (van operatiekamer tot laboratorium tot

zo goed mogelijk in te richten. Kort gezegd: de focus meer te

verpleegafdeling) registreren de diagnose en bijbehorende

verschuiven naar dynamiek, efficiency, verbetering van kwa-

zorgactiviteiten bij een patiënt, op verantwoordelijkheid

liteit, veiligheid en service in de ziekenhuiszorg. Een tweede

van de medisch specialist.

doelstelling is om ziekenhuizen meer inzicht te verschaffen
in de kosten van bepaalde behandelingen en meer handvatten te geven om de eigen kwaliteit te vergelijken met die van
andere ziekenhuizen (benchmark). Een derde doel betreft de
zorgverzekeraars, die met de prestatiebekostiging beter de
kwaliteit en de kosten van de zorg kunnen bewaken.

2. De geregistreerde gegevens worden gezamenlijk gestuurd
naar de grouper.
3. De grouper leidt af welk zorgproduct hierbij past en informeert het betreffende ziekenhuis.
4. Het ziekenhuis bepaalt voor ieder zorgproduct een tarief en
declareert dit bij de zorgverzekeraar van de patiënt.

Theorie en praktijk

Hoofdlijnenakkoord

Via DOT wordt gestreefd naar een meer marktconforme be-

Minister Schippers van VWS heeft een hoofdlijnenakkoord

kostiging van ziekenhuiszorg en medisch specialistische hulp

gesloten met zorgaanbieders en zorgverzekeraars over een

door het uitdrukken van zowel de prestaties van het zieken-

beheerste kostenontwikkeling in de ziekenhuiszorg. De ambi-

huis als die van de medisch specialisten in zorgproducten.

tie is om de structurele uitgavengroei in de ziekenhuiszorg in

Het ideaalplaatje is bekostiging op basis van reële tarieven in

de periode 2012 tot 2015 te beperken tot 2,5 procent. Het ak-

overleg tussen ziekenhuis en ziektekostenverzekeraar. In de

koord heeft de minister gesloten met de NVZ, de NFU, ZN en

praktijk is de betaling van DOT-zorgproducten gebaseerd op

Zelfstandige Klinieken Nederland.
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Tekst: Menno Goosen

Coëlho
Zakwoordenboek der geneeskunde
Auteurs: A.A.F. Jochems en
F.W.M.G. Joosten
Uitgeverij: Reed Business
ISBN: 9789035233218
Prijs: € 36,95
De nieuwe 30ste editie van de bekende

Interpretatie van medisch
laboratoriumonderzoek
Auteurs: J.J.M.L. Hoffmann,
F.P.A.M.N. Peters, P.M. Schneeberger
en G.H.P.R. Slabbers
Uitgeverij: Bohn Stafleu van
Loghum (Springer)
ISBN: 9789031389926
Prijs: € 59,95

Coëlho (die al meer dan 65 jaar bestaat) omvat meer
dan 40.000 termen en afkortingen die in de medische

De laboratoriumgeneeskunde heeft een grote ontwikkeling

en aanverwante vakgebieden gangbaar zijn. Op grond

doorgemaakt. Deze tweede druk van Interpretatie van medisch

van recente ontwikkelingen in de geneeskunde zijn

laboratoriumonderzoek is daarom volledig geactualiseerd. Het

nieuwe (internationale) begrippen en afkortingen

algemene eerste deel is praktischer van opzet gemaakt. In

toegevoegd en bestaande omschrijvingen geactua-

het deel ‘Klinische chemie’ is de berekende glomerulaire

liseerd. Ook is er meer aandacht besteed aan de zorg

filtratiesnelheid (eGFR) opgenomen. Het hoofdstuk over

voor ouderen. Dit woordenboek is ook verkrijgbaar

HbA1c is aangepast aan de wereldwijde standaardisatie die

als app voor de iPhone, iPad en iPod Touch (genomi-

in 2010 werd ingevoerd. In het deel ‘Hematologie’ zijn nieu-

neerd voor de Health App Award 2012).

we bepalingen opgenomen, bijvoorbeeld hepcidine voor
ijzerdiagnostiek en vrij vitamine B12. Het deel ‘Medische

Handboek flebologie
Diagnostiek en behandeling van veneuze
ziekten
Redactie: H.A.M. Neumann, S.I.
Langendoen, M. de Maeseneer
en C.H.A.Wittens
Uitgeverij: Prelum Uitgevers
ISBN: 9789085621089
Prijs: € 89,50
Eén op de acht volwassenen heeft duidelijke tekenen
van veneuze insufficiëntie. De morbiditeit van veneu-

microbiologie’ is uitgebreid met hoofdstukken over influenza, Q-koorts en multiresistente bacteriën.

Anatomie en fysiologie +
werkboek
Auteurs: F. Martini,
E. Bartholomew en E.
Marieb (werkboek)
Uitgeverij: Pearson
Education
ISBN: 9789043024327 + 9789043022507
Prijs: € 91,50 + € 34,95

ze ziekten is van groot belang, vanwege zowel de
kosten als het verlies van kwaliteit van leven van

Anatomie en fysiologie is een uitgebreide kennismaking met

patiënten. Toch is de belangstelling voor de flebologie

de grondslagen, basisbegrippen en gespecialiseerde termen

in Nederland nog beperkt. Dit handboek wil een bij-

over de bouw en werking van het menselijk lichaam. Het

drage leveren aan kennisvermeerdering over diagnos-

boek draait om het verwerven van de noodzakelijke basis-

tiek en behandeling. Hierbij wordt uitgegaan van een

kennis van anatomie en fysiologie van de mens. Daarnaast

multidisciplinaire benadering. De eerste druk van dit

biedt het boek hulp bij het interpreteren van informatie

handboek verscheen in 2003. Deze nieuwe druk is

die het lichaam geeft en dient het als handreiking bij het

volledig geactualiseerd en uitgebreid. De nieuwste

oplossen van problemen. In de vijfde editie zijn de klini-

inzichten in behandeling, zoals de perfectionering

sche stukken aangepast aan de actualiteit en zijn de vraag-

van echogeleide schuimsclerose, ablatieve en endo-

stukken uitgebreid. Bij dit boek hoort een werkboek dat bij

vasculaire methoden met laserlicht, stoom en radio-

de inleiding gebruikt kan worden maar ook te gebruiken is

frequente ablatie, zijn daarbij opgenomen.

in combinatie met andere anatomie-en-fysiologieboeken.

‘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.
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Handboek multiorgaanfalen

Schouder en elleboog
Chirurgie en postoperatieve revalidatie

Auteurs: A.B.J. Groeneveld,
M.J. Schultz, M.B. Vroom (red.)
Uitgeverij: De Tijdstroom
ISBN: 9789058981912
Prijs: € 49,00

Auteurs: R. van Riet, O. Verborgt, A. Cools, E. Hendrickx
en K. van Nugteren
Uitgeverij: Acco
ISBN: 9789033486562
Prijs: € 37,50

Dit boek beschrijft de problematiek van
ernstige ziekte op een IC of in de aanloop

Chirurgie en revalidatie zijn erg nauw

naar een opname aldaar. Immers, multiorgaanfalen (MOF) is

met elkaar verbonden. Dit boek licht de

een van de belangrijkste redenen voor opname en behande-

revalidatie na frequente schouder- en

ling op een IC. Vroege herkenning van de ernstig zieke pa-

elleboogingrepen toe, waarbij zowel de basisprincipes
als
i i i
l

tiënt en gerichte behandeling kunnen bijdragen MOF te

specifieke chirurgische en revalidatietechnieken aan bod

voorkomen. Het boek beschrijft ook de pathofysiologie en

komen. In het eerste deel worden anatomie, biomechanica

etiologie van het syndroom en de principes van behande-

en klinisch onderzoek van de schouder en elleboog bespro-

ling. Daarnaast wordt aandacht besteed aan prognose en

ken. In het tweede deel wordt dieper ingegaan op de huidige

ethische aspecten.

concepten omtrent diagnostiek, indicaties en chirurgische

Het boek is bedoeld voor diegenen die binnen hun discipline

technieken. Meer specifiek wordt er aandacht gegeven aan

te maken hebben met zeer ernstig zieke patiënten. Dat zijn

mobilisatie, immobilisatie en anti-inflammatoire modalitei-

onder andere artsen en verpleegkundigen die werkzaam

ten, vanuit het oogpunt van zowel chirurg als revalidatiearts

zijn in de interne geneeskunde, anesthesiologie en chirur-

en fysiotherapeut. Ten slotte worden ook algemene principes

gie. Het boek is geschreven door (en ook voor) intensivisten.

van de postoperatieve revalidatie en de perioperatieve pijnstilling gedetailleerd beschreven.

Gynaecologische chirurgie
Auteurs: Natalie Versijde-de Callafon en Myron Dijkstra
Uitgeverij: Reed Business
ISBN: 9789035233393
Prijs: € 52,95
Gynaecologische chirurgie is opgebouwd
uit twee delen en onderscheidt twee

De tijd daarna
30 jaar hiv en aids in Nederland
Auteurs: Erwin Kokkelkoren
Wout Jan Balhuizen
Uitgeverij: Lev (A.W. Bruna)
ISBN: 9789033486562
Prijs: € 34,95

toegangswegen tot het gynaecologische
operatieterrein: vaginale en abdominale

In april 1982 werd in Nederland

operaties. In het eerste deel worden res-

de eerste patiënt met aids gedi-

pectievelijk vulvaire, cervicale en hyste-

agnosticeerd. In 2012, dertig jaar

roscopische operaties behandeld, even-

en veel meer onderzoek en medi-

als reconstructieve operaties met implantaten en verloskun-

cijnen later, hebben er grote veranderingen plaatsgevon-

dige operaties. In het tweede deel komen behalve diverse

den rondom hiv en aids in Nederland. In De tijd daarna

abdominale ook laparoscopische operaties aan de orde. Het

heeft Kokkelkoren dertig personen geportretteerd die,

boek eindigt met een geïllustreerd overzicht van het specifie-

beginnend in 1982, ieder in een ander jaar te horen heb-

ke instrumentarium.

ben gekregen dat ze geïnfecteerd zijn: mannen, vrouwen,

Deze derde druk is op alle relevante punten geheel geactua-

homo’s, hetero’s, allochtonen en autochtonen, van zeven

liseerd. Natalie Versijde-de Callafon is operatieassistent met

tot bijna zeventig jaar. Het beeld dat oprijst verrast, ont-

gynaecologische chirurgie als aandachtsgebied in het Albert

roert en inspireert en het schetst op een unieke manier de

Schweitzer Ziekenhuis, Dordrecht. Myron Dijkstra is ope-

gevolgen van 30 jaar hiv en aids in Nederland. Het boek is

ratieassistent en specialismeoudste gynaecologische chirur-

rijk geïllustreerd met prachtige foto’s van Erik Smits.

gie in het Diaconessenhuis, Leiden.
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Boete
oete voor
oo leerlingen
ee ge
Casus: Melanie (havo natuur & gezondheid, 18 jaar) begon

Ik denk dat in veel gevallen het voortijdig stoppen niet

vol goede moed aan haar opleiding tot operatieassistent.

volledig is te wijten aan de student. Een inservicestudent

Zij was een van de uitverkorenen die door de selectie kwa-

wordt geselecteerd door een ziekenhuis; ook de selectie-

men, en haar grote droom kon in vervulling gaan. In de Be-

commissie kan een verkeerde inschatting gemaakt heb-

roeps Voorbereidende Periode (BVP) haalde ze goede cijfers,

ben. Studenten kennen de omgeving waar ze terechtko-

de verpleegstage ging goed, maar op de OK lukte het niet.

men amper en tekenen een contract met kleine lettertjes;

Haar begeleiders waren wel tevreden, maar Melanie kwam

discussie over de boeteregeling is natuurlijk niet mogelijk.

erachter dat het toch niet het beroep was dat ze haar hele

Tijdens de opleiding laat de opvang in de praktijk wel

leven wilde doen. Piekeren werd slapeloosheid en de OK

eens te wensen over. De productie gaat immers ook door

putte haar uit. Dit verhaal eindigt een maand later als Me-

en begeleiders zijn niet altijd voorhanden. Verder moeten

lanie een ontslagbrief tekent en 7000 euro opleidingskos-

we beseffen dat de OK een bijzonder en keihard wereldje

ten moet terugbetalen. Op 18-jarige leeftijd heeft zij een

is. Het is logisch dat niet iedereen hier zomaar in past.

schuld en moet ze nog aan een nieuwe studie beginnen.

Gaat het mis, dan worden jonge mensen vaak overrompeld door enkele ervaren rotten en juridisch medewerkers

Als opleider weet ik dat ziekenhuizen in het hele land

bij personeelszaken, en tekenen ze een ontslagbrief met

boeteclausules inbouwen in de leer-arbeidsovereen-

aanhangende schuldbekentenis. Extra schrijnend omdat

komst van de inserviceopleiding. Vaak is na diplomering

ziekenhuizen momenteel circa 45.000 euro uit het Fonds

sprake van een nawerkplicht van twee jaar. Ziekenhui-

Ziekenhuisopleidingen ontvangen voor het eerste leerjaar

zen hebben geïnvesteerd in de opleiding en willen hier

van iedere startende student, ongeacht of deze het eerste

ook rendement van zien. Bij eerder vertrek dient de leer-

jaar afmaakt of niet.

ling de opleidingskosten te vergoeden (15.000-18.000

Ik denk dat de boeteregeling het beroep niet ten goede

euro). De theorie achter deze regel is het voorkomen

komt. De fuikfunctie wordt alleen maar verder benadrukt.

van jobhoppen. Ik kan voor deze boeteregeling begrip

De regeling rammelt in moreel opzicht en misschien ook

opbrengen omdat pas gediplomeerden de laatste jaren

wel cao-technisch. Ondernemingsraden zouden zich

ook niet al te loyaal zijn geweest aan de opleidings-

ook eens over de kwestie kunnen buigen. Is er wel altijd

ziekenhuizen en na diplomering snel vertrokken voor

sprake van goed werkgeverschap? Verder is de regeling

het grote geld.

een teken van macht en tegelijkertijd onmacht van zie-

Schrijnender zijn terugbetalingsregelingen voor leerlin-

kenhuizen.

gen die voortijdig stoppen met de opleiding. In Neder-

Op www.oknieuws.nl hoop ik jullie reacties te kunnen

land is de uitval tijdens de inserviceopleiding 25 tot 35

verzamelen en daarmee de beroepsverenigingen, NVZ,

procent. Soms moeten leerlingen, zoals Melanie, al in het

NFU en desnoods de politiek ervan te overtuigen dat de

eerste jaar het veld ruimen. Een ervaring rijker, maar 6000

boeteregeling bij voortijdig stoppen de toekomstplannen

tot 8000 euro armer. Oorzaken: [1] verkeerde studiekeuze,

van jonge mensen ernstig kan schaden.

[2] zich niet thuis voelen op de OK en hier gewoon ziek en
overspannen van worden, [3] onvoldoendes voor praktijk-

Paul Meijsen is operatieassistent in het Catharina-zieken-

beoordelingen (met daarbij de vraag aan wie dat ligt) en

huis en docent operatieve zorg en technieken aan de Fontys

[4] problemen door onvoldoende inzet en motivatie.

Hogeschool in Eindhoven.
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Yasmin (17) uit Nepal heeft staar en is
bijna blind. Zij kan niet naar school en niet
werken; zij is afhankelijk van haar familie.
Een ‘Blind Date’ in de met Nederlandse
donaties opgezette oogkliniek is het mooiste
wat haar kan overkomen. Nederlandse
oogartsen en andere vrijwilligers leiden
lokaal personeel op en helpen, waar nodig,
met opereren. Na haar staaroperatie heeft
Yasmin weer een toekomst. Voor  35,geeft u al een staaroperatie. Voor  10,een bril. Steun de actie van Eye Care
Foundation in samenwerking met Nederlandse oogartsen.
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