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Jouw baan
maakt Duitsland
gezonder
Heb jij altijd al eens voor een tijdje in het buitenland willen
wonen en werken? Een andere cultuur opsnuiven en bovendien
nieuwe ervaringen opdoen? Grijp dan nu je kans! TMI is dé
detacheerder in de Zorg en heeft een groeiend aantal vacatures
en opdrachten in Duitsland.
Wij zoeken onder andere:
A verpleegkundigen
Intensiv (CCU, MC, HC, IC)

B verpleegkundigen
Operatie Assistenten

Kijk voor alle actuele vacatures op:
www.tmi-interim.nl/vacatures en meld je aan!

Kennis
Kunde
Kwaliteit
Oogziekenhuis Zonnestraal is een zelfstandig ziekenhuis dat zich volledig richt op oogheelkundige
zorg. Wij zijn een professionele, snelgroeiende organisatie met circa 185 medewerkers, die werkzaam
zijn in verschillende vestigingen in het land. Kenmerkend voor Oogziekenhuis Zonnestraal is de open
bedrijfscultuur, waarin dagelijks wordt gewerkt aan het realiseren van onze gezamenlijke doelstelling,
namelijk het leveren van kwalitatief hoogstaande zorg met korte wachtlijsten en een hoge servicegraad.

Wij zijn voor onze OK’s op zoek naar:

OK-Assistenten, Anesthesie Medewerkers
en een Projectmanager OK
Kijk voor meer informatie over deze en andere vacatures op onze website

www.oogziekenhuiszonnestraal.nl
Heb je interesse?
Stuur dan je sollicitatie per e-mail naar m.rietveld@oogziekenhuiszonnestraal.nl
of schriftelijk naar Mirjam Rietveld, personeelszaken, Postbus 413, 1200 AK Hilversum.
Acquisities n.a.v. deze advertentie worden niet op prijs gesteld.
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Lid worden,
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Sport & sportiviteit
In de zomermaanden rolden we van het ene sportieve festijn in het
andere. Het EK, daarna Wimbledon, de Tour de France en als toetje
de Olympische Spelen. Bij alles, zelfs de grote individuele prestaties,
blijkt het te gaan om het resultaat van jarenlange training en
teamwork. Of er sprake is van sportiviteit zie je meestal pas na de
wedstrijd. Betrekt een winnaar zijn trainingsteam bij de prestaties,
kan een verliezer op een goede manier met zijn verlies omgaan? Alle
contrasten van de sport – teleurstellingen en overwinningen,
hectiek en dramatiek – zien we ook terug bij het werk op de OK. Een
andere overeenkomst met de sport is de financiële investering die
gedaan moet worden om topprestaties te leveren. De
afhankelijkheid van sponsors en adverteerders is groot. Ook een
blad als OK Operationeel wordt voor een deel gefinancierd met
advertentieopbrengsten en ondervindt last van de economische
crisis. Maar net als een echte sporter laten we ons niet kennen. We
zetten een tandje bij, gaan samenwerken en zoeken naar inventieve
oplossingen.
Het samengaan met OK Management was noodzakelijk. En dit
zomernummer is een combinatie van de nummers 5 en 6, maar wel
extra dik. Deze maatregel is hopelijk maar eenmalig. Inhoudelijk zijn
we er door het samengaan met OK Management natuurlijk op
vooruitgegaan: een bredere blik op ons werkveld valt helemaal
samen met de omschrijvingen van ons vak in het beroepsprofiel.
In dit nummer hebben we weer een keur aan interessante artikelen.
Paul Meijsen praat ons bij over bloedleegte. We hebben een mooie
reportage over samenwerking op de OK; traumachirurg Dagmar Vos
en operatieassistent Diana Bossers werken al acht jaar nauw samen
in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Ook hebben we een verhaal over
een cleanroom waar operatie- en anesthesietrays steriel worden
ingepakt door mensen met een beperking. Anesthesioloog Hans Pöll
deed voor zijn proefschrift onderzoek naar de rol van de
anesthesioloog in Engeland en Duitsland in de periode 1890 tot
1960. En we hebben een boeiend artikel over laparoscopische
tumornefrectomie en contralaterale hemicolectomie gecombineerd
in één procedure.
We wensen je veel leesplezier!
Menno Goosen, hoofdredacteur/bladmanager
Hennie Mulder, bestuurslid media LVO/penningmeester LVO
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Collega
Hilde Alenis-Lemmens
Voor de Belgische Hilde Alenis-Lemmens was
haar komst in 1986 naar Nederland een hele
cultuurshock.

12
30
Cleanroom met
SW-medewerkers
In Waalwijk staat een cleanroom met
personeel uit de sociale werkvoorziening (SW).
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De operatieassistent

Bloedleegte

Historie anesthesie

over de chirurg

historie en protocol

verklaart OK-rollen

(en vice versa)

Een korte geschiedenis van tourniquetgebruik

Geschiedenis verklaart waarom chirurgen en

en een uitgebreid voorbeeldprotocol.

anesthesisten soms zo vreemd tegen elkaar
doen.

Traumachirurg Dagmar Vos en operatieassistent
Diana Bossers over hun samenwerking.
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Synchrone procedure Personeeltekort:

Portret OK-manager

voor dubbeltumor

hoe zit het nu echt?

Barbara van Dam

Casus: één laparoscopische procedure bij

Bestaat er nu écht een tekort aan

Barbara van Dam werkt als hoofd OK. Ooit

dubbeltumoren in nier én colon.

operatieassistenten en

leek leidinggeven haar maar een gedoe.

anesthesiemedewerkers?

Verder in dit nummer:
4 Redactioneel

OK Operationeel wordt mede
mogelijk gemaakt door:

6 Nieuws
8 LVO-nieuws (over EORNA)
22 Boeken
39 OK Management-katern
47 Colofon
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Tekst: Menno Goosen

Doe mee & win:
Kijken in de ziel over artsen
In navolging

derchirurg), Hanneke van Laarhoven

van de eerdere

(oncoloog), en Francisca Nijland

gelauwerde

(cardioloog). De adviesprijs is € 19,99

interviewreek-

voor twee Dvd’s.

sen met psychi-

Ok Operationeel mag vijf exemplaren

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

OK NIEUWS
Het actueelste

aters, voetbaltrainers, advocaten en

weggeven van deze bijzondere serie.

OK-nieuws vindt u op

politici, portretteert Coen Verbraak

Mail ons voor 30 september op

in deze nieuwe serie artsen. Aan het

okoperationeel@y-publicaties.nl

www.oknieuws.nl

woord komen onder andere: Huug

waarom jij deze serie zo graag wilt

Obertop (chirurg), Inger Schipper

bekijken.

(traumachirurg), Erik Heineman (kin-

Vergeet je adresgegevens niet!

Traumadagen 2012
De traumazorg in Nederland is een

We sluiten af met de klassieke case

voorbeeld voor menig ander Europees

discussions.

land. Van prehospitale zorg tot

U ziet: de congrescommissie heeft, samen

definitieve verzorging en nabehandeling:

met de LVO, kosten noch moeite gespaard

de hele zorgketen is duidelijk

om een interessant en leerrijk

georganiseerd en gestructureerd. Een

wetenschappelijk programma samen te

sessies, waar battles op het scherp van de

goede reden om het hele systeem nog

stellen. Zo’n boeiend en hoogstaand

snee worden uitgevochten, aangevuld met

eens de revue te laten passeren op de

wetenschappelijk programma zorgt

state-of-the-artkeynotelezingen en

Traumadagen 2012. Prehospitale zorg,

ervoor dat elk jaar meer traumachirurgen,

afgewisseld met parallelsessies. Als dit

damage control surgery en samenwerken

orthopedisch chirurgen,

geen reden is om naar Amsterdam te

in teamverband: alles wat u wilde weten

operatieassistenten en gipsmeesters begin

komen, dan is het traditionele feest op

over de behandeling van

november afzakken naar Amsterdam. Dit

donderdagavond dat misschien wel. Zoals

polytraumapatiënten maar nooit heeft

jaar wordt dat dus niet anders. We

altijd op een toplocatie ergens in

durven vragen komt hier aan de orde. De

verzamelen opnieuw in de RAI, op 1 en 2

Amsterdam. Ideaal om bij een hapje en

behandeling van aangezichtsfracturen,

november 2012. Traditiegetrouw

een drankje zaken na te bespreken, de

zin en onzin van een botbank en

verwelkomen we de LVO op de donderdag,

opgedane kennis door te spoelen of

nabehandeling van brandwonden aan de

en dit voor de vijfde keer op rij! Zoals

gewoon bij te kletsen. Overtuigd? Ga naar

hand maken het programma compleet.

gewoonlijk is er een mix van plenaire

www.trauma.nl.

Staaroperatie dringt kans op heupfractuur terug
Staaroperaties hebben een aanzienlijk

Association dat een staaroperatie

effect op het terugdringen van het

wellicht de meest effectieve manier

aantal heupfracturen. Als oudere

is het aantal heupfracturen terug te

mensen goed kunnen zien, vallen zij

dringen. Voor de studie bestudeerden

minder vaak, waardoor de kans op

zij meer dan een miljoen mensen

een heupfractuur bij ouderen met

van 65 jaar en ouder die de diagnose

23 procent vermindert. Onderzoekers

cataract (staar) kregen tussen 2002

van de Brown University stellen in het

en 2009.

Journal of the American Medical
6
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Pasgeborenen met spina bifida
lijden minder dan gedacht
Veel minder vaak dan werd aangenomen

De ernst van de open rug blijkt

hebben pasgeborenen met spina bifida

evenmin een verschil te geven. In

last van ondraaglijk en onbehandelbaar

alle gevallen kon het discomfort met

lijden, in de zin van acute pijn of

een standaard pijnprotocol effectief

discomfort. Dit geldt ongeacht de ernst

worden bestreden. De Jong: ‘Gezien de

van de open rug. Dit blijkt uit onderzoek

wetenschappelijke publicaties in het

van onderzoeker Myrthe Ottenhof en

recente verleden over spina bifida en de

onder anderen neurochirurg Rob de Jong

nadruk die daarbij lag op het

van het Erasmus MC. Tussen 2005 en 2010

ondraaglijke en onbehandelbaar lijden,

ondraaglijk lijden. De

is bij 28 baby’s met een open ruggetje de

lijkt in Nederland nog steeds sprake te

Jong: ‘Het is onduidelijk waarom een

mate van pijn en discomfort vastgelegd

zijn van een onjuiste en onterecht

dergelijke onjuiste beeldvorming

door middel van algemeen geaccepteerde

negatieve beeldvorming rondom

gecreëerd is. Juiste voorlichting aan

scoringsmethoden; 8 pasgeborenen

kinderen met een spina bifida. Medisch

(aanstaande) ouders is van wezenlijk

hadden een ernstige open rug en 20 een

is die beeldvorming niet te onderbouwen.’

belang bij het nemen van besluiten voor

minder ernstige. Bij alle 28 kinderen

In een eerdere publicatie werd

hun kind.’ De Jong c.s. bevelen ook aan

werd de open rug operatief gesloten.

bijvoorbeeld gesteld dat kinderen met

het Groningen-protocol opnieuw te

Slechts in 3,3 procent van de 1258 scores

een zeer ernstig open ruggetje meestal tot

toetsen. Volgens dit protocol worden

werd discomfort gerelateerd aan pijn

geen enkele vorm van communicatie in

artsen niet vervolgd bij levensbeëindiging

vastgesteld. Hierbij was er geen verschil

staat zijn, noch verbaal, noch

van pasgeborenen als sprake is van

tussen de periodes voor en na de operatie.

non-verbaal, maar wel in alle gevallen

uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

RKZ heeft nieuwe afdeling Handchirurgie
Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) is een

ervan bewust maken dat klein letsel aan

dat hier direct geopereerd kan worden’,

afdeling rijker: Handchirurgie. Hier is

handen en polsen grote gevolgen kan

legt Kreulen uit. ‘Patiënten hoeven niet

ook een eigen, gespecialiseerde

hebben. Mick Kreulen, handchirurg:

meer het hele ziekenhuis door. Ook

operatiekamer te vinden. De

‘Handen zijn heel belangrijk: het

hoeven ze minder vaak terug te komen,

handchirurgen, handtherapeuten en

allereerste fysieke contact met een ander

omdat we sneller en efficiënter kunnen

gipsmeesters van het RKZ werken nauwer

is via de hand. Je voedt, troost en

doorverwijzen.’ Het RKZ heeft het enige

samen dan voorheen. Dit sluit mooi aan

liefkoost met je handen.’ Naast de

handencentrum boven Amsterdam met

bij de recente campagne ‘meer dan

spreekkamer van handchirurgen Mick

gecertificeerde handchirurgen en

onhandig’ van de Nederlandse Vereniging

Kreulen en Jan van Loon zit de

-therapeuten. In augustus 2009 werd de

voor Handchirurgie. Deze moet mensen

spreekkamer van de handtherapeuten.

afdeling bovendien officieel erkend als

‘Drie keer per week vinden

Europees hand trauma centre. Hiervan

op de afdeling de

zijn er maar vijf in Nederland. Mick

handenspreekuren plaats.

Kreulen en Jan van Loon zijn onderdeel

Wanneer een patiënt moet

van het team plastisch chirurgen in het

revalideren verwijs ik deze

RKZ en werken nauw samen met

via de tussendeur door

traumachirurgen en revalidatieartsen.

naar de therapeuten in de

Kreulen legt uit wat de titel ‘hand trauma

kamer hiernaast. Ook

centre’ betekent: ‘Wanneer bijvoorbeeld

kunnen in de

je vinger eraf ligt, kunnen wij je direct

spalkenkamer direct

behandelen, op welk moment van de dag

spalken aangemeten

dan ook. Het ziekenhuis moet direct een

worden. En het mooie is

team beschikbaar hebben.’
OK OPERATIONEEL SEPTEMBER/OKTOBER 2012
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‘Sailing to the future’

EORNA-congres 2012: een impressie
Eind april bezochten operatieassistenten uit 45 landen het driejaarlijkse congres van de
European Operating Room Nurses Association (EORNA) in Lissabon. Het was groots qua
omvang, inhoud en entourage, blijkt uit de enthousiaste verhalen van Charmaine Betzema
(voorzitter LVO), Henk Folkertsma en Anita Heideveld-Chevalking.

‘Zeer geslaagd’
TEKST: HENK FOLKERTSMA, OPERATIEASSISTENT EN EORNA-VERTEGENWOORDIGER

Bijna 1500 deelnemers uit 45 landen bezochten het

een felle en emotionele discussie gevoerd.

EORNA-congres. Ook landen buiten Europa waren aanwezig,

Aan het einde van dit driedaagse congres werd de award

zoals Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Korea, Japan, Brazilië,

uitgereikt voor beste spreker. Deze ging naar de Belgische Jan

de Verenigde Staten en nieuwste land Rusland. Uit Nederland

de Boeck, die ook al eens op een LVO-congres heeft gesproken.

waren 35 collega’s afgereisd. De industrie was ook prima

Er was eveneens een award voor de beste posterpresentatie,

vertegenwoordigd. Er was voldoende gelegenheid om de stands

waaraan iedereen kon meedoen.

in de ruime expositiehal te bezoeken.

Iedere bijeenkomst van het congres gaf recht op accreditatie-

De opening bestond zoals gebruikelijk uit een introductie van

punten. Bij de ingang van de zalen werd je badge gescand, en

alle EORNA-landen. Na een korte landenpresentatie volgde

na afloop opnieuw. Aan het eind van het congres kon je zo

steeds een EORNA-lid in vaderlandse klederdracht. Dit jaar was

je eigen certificaat printen met accreditatiepunten voor de

LVO-voorzitter Charmaine Betzema de vlaggendrager. Na de

lezingen die je had bezocht. Een goed systeem dat voor ons

voordracht van de EORNA-voorzitter Caroline Higgins sprak de

LVO-congres ook een uitkomst zou kunnen zijn.

Portugese minister van Volksgezondheid. Een grote eer voor

EORNA en wij als Nederlandse afgevaardigden in EORNA

ons als organiserend comité.

kijken terug op een zeer geslaagd en succesvol congres en

De deelnemers konden kiezen uit parallelsessies van on-

verwelkomen graag iedereen weer in 2015 in Rome.

geveer anderhalf uur. Steeds spraken drie à vier sprekers
onder leiding van een voorzitter, waarna een discussie met
de aanwezigen volgde. De onderwerpen liepen uiteen. Zo
werd gesproken over voorraadbeheer, prik- en snijaccidenten, teamcommunicatie, infectiepreventie, patiëntveiligheid,
onderwijsvernieuwingen, lean, leiderschap op de OK, vernieuwingen in OK-functies, werktevredenheid en kinderen als
patiënt in de OK.
Ik gaf een presentatie over het Nederlandse opleidingstraject van
de operatieassistent en anesthesiemedewerker. In vogelvlucht
kwamen de opleiding, taak en functie van de Nederlandse operatieassistent aan de orde. De niveau- en functieverschillen tussen
de diverse landen zijn behoorlijk (ten gunste van Nederland …).
Er kwam veel kritiek uit de zaal met ongeveer zeshonderd aanwezigen, die vraagtekens plaatsten bij onze kwaliteit. Er werd
8

Caroline Higgins, voorzitter van EORNA opende het congres.
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‘Enorme verzameling kennis’
TEKST: ANITA HEIDEVELD-CHEVALKING, OPERATIEASSISTENT, COÖRDINATOR EN ONDERZOEKER PATIËNTVEILIGHEID OK UMC ST RADBOUD NIJMEGEN

De programmakeuze op het EORNA-congres was zeer groot. Elk

Lehman, die aan een overdosis chemo is overleden. En in 2007

van de aanwezige bezoekers zal daarom een andere impressie

waren er maar liefst drie links-rechtsincidenten in de neuro-

van het congres hebben. Voor mij sprongen de volgende

chirurgie op Rhode Island. Hij vroeg zich af hoe het kwam

thema’s eruit omdat ze ons vak op een hoger plan brengen, iets

dat sommige instellingen actie ondernemen na een grote

waar wij in het UMC St Radboud in Nijmegen ook actief mee

tragedie en andere niet. Er zijn nog steeds geen elementaire

bezig zijn:

middelen om schade te voorkomen: ‘We moeten van “analy-

• perioperatieve patiëntveiligheid;

seren” tot “verbeteractie” komen met hulp van design.’ Wij

• de verschillende rollen van de OK-medewerker;

zijn in het Radboud ook volop bezig met designmanagement

• nieuwe manieren van leren op de OK;

op de OK. De firma Panton (ontwerpstudio voor medische

• netwerken, een noodzakelijke vaardigheid.

innovaties) ondersteunt ons hierbij. Van hen leerde ik dat
design vaak wordt verward met ‘alleen vormgeving’. Het kan

Perioperatieve veiligheid

echter ook gebruikt worden om veilige zorg te creëren, door

Het congres opende met een indrukwekkende presentatie

het gebruiksvriendelijk maken van ruimten, voorwerpen,

van sir Liam Donaldson (Verenigd Koninkrijk) van wereld-

apparatuur, hulpmiddelen, protocollen en werkinstructies.

gezondheidsorganisatie WHO. Donaldson is voorzitter van
de WHO-afdeling die over patiëntveiligheid gaat en initiator

Rol zichtbaar maken

van de wereldwijde campagne om het aantal sterfgevallen in

Tijdens de ochtendsessie ‘Future Operating Room Nursing’

operatiekamers terug te dringen. Hij vertelde dat het Verenigd

hoorden we dat er in ons vak genoeg uitdagingen te vinden zijn.

Koninkrijk de grootste databank van gemelde incidenten

Door de jaren heen kunnen we verschillende en ook gecom-

heeft: meer dan zeven miljoen! ‘Wisten jullie dat het risico op

bineerde rollen vervullen, aldus de Ierse Sandra Morton: de rol

sterven door een vliegtuigcrash één op tien miljoen is, terwijl

van zorgverlener, opleider, manager en onderzoeker. Daarnaast

het risico in de gezondheidszorg één op driehonderd bedraagt?

is er de rol van mentor, de expert die kennis en ervaring heeft

Wie durft er nog een ziekenhuis in zonder er net zo hard weer

en deze ook wil delen. Mentoren kunnen werkzaam zijn op

uit te willen rennen?’

verschillende terreinen, zowel verticaal (binnen de verschillende

‘Cijfers veranderen hoofden, verhalen veranderen harten’,

specialismen zoals heelkunde, gynaecologie en orthopedie)

was zijn stelling. Hij noemde het tragische verhaal van Betsy

als horizontaal (patiëntenzorg, materialen & technologie en

Alle voorzitters van de aangesloten verenigingen van operatieassistenten liepen met de vlag
van hun land. Hier onze eigen LVO-voorzitter Charmaine Betzema.
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Modern leren
Deze sessie wees ons op het belang van praktische kennis
vast te leggen en een tool te ontwikkelen voor onderwijs en
lifelong learning; te innoveren door een combinatie van wetenschappelijke onderbouwing en dagelijkse praktijkervaring;
middelen te gebruiken als e-learning, simulatietraining en
training met videogames.
De Spaanse groep demonstreerde een prachtige interactieve
kennistool met de moeilijke naam ‘Kirozainbide’ (kiro: surgical area; zain: care; bide: way). Deze tool is ontwikkeld in het
Baskische ziekenhuis Galdakao Usansolo. We kregen mooie
instructieanimatiefilmpjes en prachtige werkinstructies per
Anita Heideveld-Chevalking.

ingreep te zien. Klikte je bijvoorbeeld ‘aneurysma’ aan, dan
vond je alle informatie over de ingreep, de anatomie, de posi-

opleiding & onderwijs). Deze experts hebben intensief contact

tionering van de patiënt en de bijzonderheden. Klikte je door

met de medische staf en kunnen goed samenwerken.

naar ‘postoperatieve zorg’, dan vond je daar de specifieke

‘Wij moeten onze rol zichtbaar maken en onze competenties

instructies. Het was werkelijk indrukwekkend. Je kon dit

beschrijven’, vindt Sandra Morton. ‘Uit het oogpunt van

programma zelfs op de iPhone oproepen!

patiëntveiligheid en van ons professionele bestaansrecht.’ Dit

Ik sprak hier terug in Nederland over met ‘onze’ design-

horend moest ik denken aan een overleg over efficiency waar-

manager Iris Hobo van de eerder genoemde firma Panton. Zij

bij een chirurg opperde dat de omloop na het opstarten wel

vertelde dat haar bedrijf hier al langer mee bezig is en niet

naar een volgende OK kon gaan om daar op te starten. Is dit de

kan wachten om met iets soortgelijks aan de slag te gaan. Hier

kant die wij op willen? En zijn wij in staat om genuanceerd aan

liggen mogelijkheden!

te geven waarom niet?
Morton vertelt hoe wij ons kunnen profileren en beter zicht-

Netwerken

baar kunnen zijn. Wij moeten allereerst ons zelfbewustzijn

‘It is not what you know but who you know’, stellen Jane Reid uit het

verbeteren. Zeg nooit: ‘Ik ben maar een OK-medewerker’,

Verenigd Koninkrijk en Mary Jo Steiert uit de Verenigde Staten.

wees niet bang voor onze ‘niet-academische’ status. Spreek

Dit bleek tijdens de congresdagen direct toepasbaar. Ik ben

voor de patiënt, schrijf, ontwikkel onderwijs en presenteer

onder de indruk geraakt van de kracht en omvang van de ver-

onderzoeken. Dit laatste interesseerde mij als beginnend

eniging EORNA: we waren met bijna 1500 deelnemers uit 45

onderzoeker natuurlijk meteen, en hopelijk een aantal van

landen! Een enorme verzameling kennis. Daarnaast is het ook

jullie ook. De onderzoeker op de OK is een expert die weet

gewoon ontzettend leuk om collega’s te ontmoeten van binnen

hoe nieuwe kennis op het gebied van operatieve zorg te ver-

en buiten Europa die met dezelfde passie bezig zijn. Zo raakten

garen, te meten en te ontwikkelen, zowel nationaal als inter-

we, wachtend op de bus die ons op zaterdagavond naar het

nationaal. Dit is tot nu toe nog vaak alleen het gebied van de

galadiner zou brengen, aan de praat met twee leuke collega’s

artsen geweest. We hebben daarom trekkers nodig, rolmodel-

uit het OLVG in Amsterdam. De volgende dag bracht een van

len. Professor Mark Radford (Verenigd Koninkrijk) is hier een

hen een babyknuffeltje mee ‘voor je kleindochter’. Zo leuk kan

mooi voorbeeld van. Hij is zelf ooit begonnen als scrub nurse

netwerken dus zijn!

en moedigde ons aan om onderzoek te doen en niet bang te

Tijdens het galadiner kwamen we aan een tafel te zitten

zijn om hierin ook eigen tijd te investeren. De titel van zijn

waar blijkbaar de halve EORNA board zat. Ik maakte kennis

presentatie luidde ‘Peri-operative care research: Realising its

met ‘onze’ Henk Folkertsma uit het Medisch Centrum Leeu-

potential’. We moeten ons eigen onderzoeksgebied ontdek-

warden. We deelden de mening dat de Nederlandse bijdrage

ken; er ligt zo veel. Hij noemde de volgende onderwerpen:

toch wel erg matig was. Op 35 Nederlandse deelnemers was

• deurbewegingen (wordt ook onderzocht in Zweden);

er maar één presentatie en geen enkele posterpresentatie.

• het steriele werkveld: hoe lang blijft dit eigenlijk ‘steriel’ in

Ik vertelde Henk zelf op het laatste nippertje nog een pos-

de open lucht;

10

terpresentatie gemaakt te hebben van de ‘Radboud OK-vei-

• gevaar van diathermierook;

ligheidsrondes’. Deze had echter vorig jaar al ingeleverd en

• gevaar van chemo;

beoordeeld moeten zijn!

• patient shadowing.

Naast mij aan tafel zat een collega uit Praag. Zij bleek ook
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Laat van je horen
Samenvattend: het was een leuk en leerzaam congres, met
goede bijdragen uit veel landen. Maar wij zijn als Nederlanders
veel te bescheiden, terwijl we toch veel te bieden hebben. Wij
roepen snel onder elkaar wat er allemaal niet goed is, maar
maken ons niet samen sterk en zichtbaar.
Weer thuis heb ik me daarom toch weer aangemeld als lid
van de LVO. Ik kreeg per omgaande een grote envelop toegestuurd, met onder andere het prachtige boekje Beroepsprofiel
van de operatieassistent 2012. Hier kunnen we trots op zijn! Het
voorwoord van Ab Klink eindigt met: ‘De opstellers van dit
beroepsprofiel verdienen een groot compliment. Zij leverden
een belangrijke bijdrage aan de verbetering van de zorg en
produceerden een aanstekelijke beschrijving van de kern van
hun vak.’
Charmaine Betzema en Henk Folkertsma.

Dus gaan we het de volgende keer anders doen: we hebben
vanaf nu drie jaar om ons goed voor te bereiden op het
volgende EORNA-congres, mei 2015 in Rome. Ik daag iedereen

onderzoek bleek veel overeenkomsten te hebben. Uiteraard

uit ervoor te gaan, laat wat van je horen!

hebben we onze contactgegevens uitgewisseld. Het bleek

Tot slot nog een quote uit Lissabon: ‘You must be the change you

handig om altijd een visitekaartje bij je te dragen.

wish to see in the world’ (Ghandi).

Praktijk- en werkbegeleidersdag

bezig met promotieonderzoek over patiëntveiligheid, en ons

Dinsdag 13 november 2012

LVO-informatie
Charmaine Betzema, voorzitter,
voorzitter@lvo.nl

“Opleiden is
een vak”
Een nieuwe kijk op het opleiden van de
leerling operatieassistent

Locatie:
Medisch Centrum Leeuwarden
Henri Dunantweg 2
Leeuwarden
Informatie en inschrijven via de website:
www.lvo.nl
Kosten:
LVO leden € 40
Niet leden € 80

Hennie Mulder, penningmeester
en bestuurslid Media
operationeel@lvo.nl
Jeanine Stuart, secretaris en
bestuurslid Onderwijs a.i.
secretaris@lvo.nl en
onderwijs@lvo.nl
Nicole Dreessen, bestuurslid
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Monique de Kort, bestuurslid
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Femke Wienen, bestuurslid
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Operatieassistent Hilde Alenis-Lemmens:

‘Ik spreek artsen nog
met “u” aan’
Bedeesd kwam de Belgische Hilde Alenis-Lemmens (47) in 1986 naar Nederland om zich te
specialiseren tot operatieassistent. De verpleegkundigeopleiding had ze toen al achter de rug.
Ze werkt nu in het Amphiaziekenhuis, locatie Langendijk, Breda.
TEKST: LINDA VAN PELT | FOTO’S (INCLUSIEF COVER): EDWIN WIEKENS

Waarom maakt een Belgische de overstap

land direct ging verdienen. En dankzij

= Chirurgische Opleiding en Bijscholing

naar het Noorden?

mijn verpleegkundige achtergrond kon

Randstad Academies, red.), die iedere

‘Het idee ontstond rond mijn OK-stage. Het

ik terecht in de gediplomeerdenflat, met

twee jaar in Noordwijkerhout worden ge-

vak sprak me erg aan, maar de verhalen die

grotere kamers en een andere sfeer dan de

organiseerd. Bij deze na- en bijscholings-

de ronde deden over de mentaliteit van de

leerlingenhuisvesting. Ik voelde me snel

activiteiten zijn er ook parallelsessies voor

artsen schrokken me af. Destijds heerste in

thuis, en bovendien ging ik ieder weekend

operatieassistenten. En eind 2011 ben ik

België nog een enorme hiërarchie, en zo’n

terug naar Antwerpen. Eerst per trein, later

met twee collega’s en twee gynaecologen

werksfeer beangstigde me. Via mijn sta-

carpoolend met een collega uit Mechelen.’

naar Straatsburg geweest voor het leren van

gebegeleider kwam ik terecht in Breda, in

de robotchirurgie die we nu uitoefenen bij

het toenmalige Sint Ignatiusziekenhuis. Na

Geen cultuurshock?

een brief en telefonisch contact kreeg ik al

‘Wat me opviel was de vrijere houding

vrij snel de uitnodiging voor een persoon-

van Nederlandse collega’s. Zelf heb ik echt

Ben je gevoelsmatig een beetje Nederlandse

lijke kennismaking met Personeelszaken.

moeten leren mondiger te worden en te

geworden?

Mijn ouders gingen mee, want ik had nog

zeggen dat ik denk dat iets beter kan. In

‘Haha, ik hang er een beetje tussenin. In

geen auto. Bovendien was het voor hen

Nederland wordt dat meedenken aange-

Nederland wordt gelachen om mijn “amai”

gevoelsmatig een hele stap dat hun jongste

moedigd; er wordt vaak iets met je tips

en “allé”, terwijl ze thuis in België grinni-

(van vier kinderen) nu ook de deur uit zou

gedaan. In België wordt assertiviteit sneller

ken om mijn Hollandse “kom op zeg”.

gaan. En nog wel naar het buitenland.’

beschouwd als “grote mond”. Ook contact

Toen ik vorig jaar zomer mijn 25-jarig

tussen doktoren en patiënten en hun

jubileum vierde, gebeurde dat op mijn

Voelde het voor jezelf ook als ver weg?

familie is in Nederland directer en opener.

verzoek in een Bredaas café. Het werd een

‘Anders dan in België kon ik me in

In België staat de dokter toch meer op

bruisend feest met honderd collega’s. De

Nederland specialiseren tot operatieassis-

afstand. Zelf spreek ik de artsen ook nog al-

zeventien gynaecologen voor wie ik werk

tent. In het Belgische systeem is de voor-

tijd aan met “u” en met hun achternaam.’

waren bijna allemaal van de partij. In

bereiding van de operatie meer een taak

de gynaecologie.’

België zou dat niet zo snel gebeuren. Hier-

van de specialisten onderling, terwijl ik

Hoop je nog lang in Nederland te werken?

door voelde ik me als Belgische in Neder-

juist graag taken als instrumenteren en as-

‘Absoluut. In ben al twaalf jaar specialisatie-

land extra gewaardeerd. Ook door het bij-

sisteren aan mijn pakket wilde toevoegen.

oudste Gynaecologie, een interessant

zondere cadeau: een “gouden” speculum

In Breda kreeg ik de kans me daarin te

vakgebied waarin je niet snel “vastroest”,

met de tekst: “Zegt de één(denbek) tegen

bekwamen. Op 30 juni 1986 kreeg ik mijn

want dit heeft zo veel verschillende

de ander: amai, die Hilde is een gouden

diploma verpleegkundige, en op 1 juli

facetten. Ook de ontwikkelingen in het

kracht.” Ik vind het “gewoon mijn job” om

startte ik het traject tot operatieassistent.

vak volg ik met plezier, bijvoorbeeld door

me voor 120 procent in te zetten, maar

Nog een voordeel was dat ik in Neder-

het bezoeken van de COBRA-dagen (COBRA

met dit compliment was ik echt verguld.’
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De chirurg over de operatieassistent (en andersom)

‘Vertrouwen belangrijker
dan gezelligheid’
Chirurgen kunnen niet zonder operatieassistenten. En operatieassistenten niet zonder
chirurgen. Maar, hoe is het nou eigenlijk om met elkaar samen te werken? Traumachirurg
Dagmar Vos en operatieassistent Diana Bossers werken al acht jaar nauw samen in het
Amphia Ziekenhuis in Breda.
TEKST EN FOTO’S: LINDA ZOON

Hebben jullie eigenlijk een favoriete chirurg

Werken jullie liever in een team met mannen

Wat waarderen jullie het meest in elkaar?

en operatieassistent met wie je samenwerkt?

of in een team met vrouwen?

Dagmar: ‘Als traumachirurg moet je veel

Dagmar: ‘Iedereen heeft een voorkeur.

Dagmar: ‘Of ik samenwerk met een man

kunnen improviseren. Trauma’s zijn

Wat ik heel belangrijk vind in een ope-

of een vrouw maakt mij eigenlijk niet

niet planbaar. En hoewel we gecompli-

ratieassistent is dat hij met mij mee-

uit, maar een gemengd team vind ik wel

ceerde fracturen vaak niet acuut hoeven

denkt. De samenwerking gaat verder

leuker. Als ik in een team met alleen

te opereren, kunnen ze anders uitpak-

dan het aangeven en aanpakken van

vrouwen of alleen mannen opereer, is de

ken dan gepland. Een schouderfractuur

instrumenten. Je moet op hem kunnen

sfeer anders dan in een gemengd team.’

kan bijvoorbeeld tijdens de operatie

vertrouwen. Dit vertrouwen vind ik be-

ernstiger blijken dan dat de CT-scan in

langrijker dan de gezelligheid die je met

Diana: ‘Ik opereer eigenlijk altijd met

eerste instantie aangaf. Samen met de

elkaar kunt hebben.’

een gemengd team. Ik werk op locatie

operatieassistent denk je dan ook bij

Molengracht van het Amphia Zieken-

elke operatie vooruit: stel dat dit blijkt,

Diana: ‘Als operatieassistent moet je het

huis, en daar is het aantal mannelijke en

of stel dat dat blijkt. Hierin is Diana heel

vertrouwen van de chirurg winnen. Het

vrouwelijke operatieassistenten goed in

gedreven. Ze wil absoluut kwaliteit leve-

werkt namelijk pas echt prettig als je

verhouding. In een gemengd team kun

ren en doet dit ook. Ze is net dat beetje

credits hebt opgebouwd en de chirurg je

je praten over zowel mannen- als vrou-

meer in het operatieteam. Dat waardeer

vertrouwt. Uiteraard heb ik ook mijn

wendingen. Vrouwen praten over het

ik enorm.’

favorieten. Er moet een bepaalde klik

algemeen wel meer. Dat brengt een stuk

zijn. Die hebben Dagmar en ik. Tijdens

gezelligheid met zich mee op de werk-

Diana: ‘Wat mij elke keer opvalt, is dat

de operaties moet het luchtig zijn. Ge-

vloer.’

Dagmar zo zorgzaam is. Bij de trauma-

zellig. Dat kan met Dagmar, zonder dat

chirurgie krijg je vaak patiënten op de

dit ten koste gaat van de patiënt.’

OK die nog onder het zand of gras zit-

14
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Het vak van operatieassistent is dus complexer en specialistischer geworden. Zien
jullie die verandering terug als je de oudere
generatie operatieassistenten vergelijkt met
de jongere?
Dagmar: ‘Ja, de oudere generatie wil niet
altijd meer meegaan met de ontwikkelingen. Sommigen – niet allemaal hoor –
willen zich bijvoorbeeld niet specialiseren
en weten dus van alles wat. Daar valt iets
voor te zeggen, maar soms is het beter dat
je veel van één ding weet. De jongere
generatie is veel meer op deze manier
opgeleid. Er zitten heel goede nieuwe
operatieassistenten bij die de ontwikkelingen op de voet volgen.’
Diana: ‘Als goede operatieassistent moet
je, vind ik, je collega-operatieassistenten
coachen. Je moet hen – de oudere generatie chirurgen trouwens ook – enthousiast
maken om mee te gaan met de nieuwste
ontwikkelingen. Dit lukt niet altijd, maar
dat geeft niet. Een “oudere” methode
hoeft niet altijd slechter te zijn. Ik vind
altijd dat je beter iets kunt doen op een
manier die je goed beheerst. Ouderwetse
Al acht jaar schouder aan schouder: operatieassistent Diana Bossers (links) en traumachirurg
Dagmar Vos.

methode of niet.’
Er is een tekort aan operatieassistenten.

ten. Dagmar wast dan altijd zelf de pati-

nieuwere lichting is dat soms moeilijker.

Daarom worden nu ook operatieassistenten

ent. Ook positioneert ze iedere patiënt

Dat is best lastig. Binnen de traumachi-

van het tweede en derde deskundigheids-

zelf. Ze doet niet alleen chirurgische truc-

rurgie zijn ook vernieuwingen. De laat-

niveau ingezet. Wat vinden jullie van deze

jes, maar is echt met de patiënt bezig.’

ste jaren is aan het licht gekomen dat

ontwikkeling?

het soms veel beter is botbreuken niet

Dagmar: ‘Als je opereert met alleen maar

Dagmar, jij bent sinds 2003 traumachirurg

direct te opereren, maar deze een dag of

tweedegraads operatieassistenten, dan

en Diana, jij bent sinds 1989 operatie-

een paar dagen later te plannen. Een

wordt dat een probleem. Zeker als we het

assistent. Is jullie vak in de loop der jaren

goede voorbereiding is vaak veel gunsti-

hebben over het draaien van diensten.’

veranderd?

ger voor de patiënt dan het met spoed

Dagmar: ‘De chirurgie is zeker veran-

opereren.’

derd. Ik ben een van de laatste chirurgen

Diana: ‘Ik denk dat dat een slechte ontwikkeling is en dat de kwaliteit van ons vak

die allround en dus breed opgeleid zijn.

Diana: ‘De complexiteit van mijn vak is

daalt. Voor mij als operatieassistent van het

Pas op het laatste moment differenti-

fors toegenomen. Je wordt hierdoor ge-

eerste deskundigheidsniveau betekent deze

eerde ik mij. De nieuwe lichting chirur-

dwongen niet meer allround te zijn, maar

ontwikkeling een grotere last, omdat je

gen differentieert zich al veel sneller. Dit

je te specialiseren. Bij mij is dat de ortho-

zelf meer moet doen. Dat is niet per defi-

zie je in de diensten terug. Ik kan overal

pedische chirurgie geworden. De trauma-

nitie vervelend, maar ik ben daarin nog

nog over meepraten en -denken. Voor de

chirurgie past goed in deze hoek.’

erg zoekende. Hoogcomplexe operaties
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kun je eigenlijk niet met ze doen. Die

En hoe kijken jullie aan tegen de inzet van

Diana: ‘Ik moet wel even zeggen dat we

moeten als geoliede machines gaan. In

gedetacheerden?

binnen het Amphia Ziekenhuis eigenlijk

het Amphia Ziekenhuis is net de eerste

Dagmar: ‘De gemiddelde gedetacheerde is

geen tekort hebben aan operatieassisten-

lichting van het tweede deskundigheids-

erg gedreven en heeft een brede blik. Ge-

ten. Toevallig hebben we nu een paar zie-

niveau klaar met de opleiding. Er zitten

detacheerden zijn dus zeker niet slechter.

ken en zwangeren en werken we even

heel goede tussen. Gedreven mensen. Ik

Een nadeel is dat ze niet of minder be-

met gedetacheerden. We nemen ze dan

moet er wel erg aan wennen. Van het

kend zijn met het ziekenhuis en bijvoor-

wel voor een langere periode aan, zodat ze

derde deskundigheidsniveau had ik nog

beeld niet weten waar ze spullen kunnen

bekend raken met het ziekenhuis. Dat ze

niet eens gehoord, maar ik denk dat deze

vinden. Het lijkt me voor operatieassis-

meer verdienen, doet me niet zoveel. Ik

operatieassistenten er wel voor zorgen

tenten in vaste dienst wel frustrerend

kan zelf ook gedetacheerde worden, maar

dat bij sommige collega’s de stekels over-

dat gedetacheerden voor hetzelfde werk

dat wil ik niet. Ik zit zo goed op mijn plek

eind gaan staan. Hoeveel kun je dan nog

meer verdienen, terwijl zij degenen zijn

en kan prima met ze samenwerken.’

op ze bouwen?’

die hun alles moeten uitleggen.’

16
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‘Als iedereen zou samenwerken zoals wij, dan zou het op alle OK’s erg leuk zijn!’
Diana zei te vrezen dat de kwaliteit van het

tussenvorm zijn. Binnen de chirurgie

Hebben jullie respect voor elkaars werk?

vak operatieassistent daalt met de opkomst

hebben we nog geen physician as-

Dagmar: ‘Operatieassistent is zeker niet

van de lagere deskundigheidsniveaus. Vinden

sistants, dus ik kan er nog niet echt over

het gemakkelijkste beroep en misschien

jullie eigenlijk dat operatieassistenten in het

meepraten, maar ik voel het zo: als je

soms zelfs zwaar. Maar “zwaar” is niet

BIG-register moeten?

echt arts wilt worden, word je arts.’

per definitie negatief. Het vak van de

Dagmar: ‘Ik kwam er eigenlijk kort gele-

operatieassistent lijkt me inhoudelijk

den pas achter dat ze hier nog niet in

Diana: ‘Ik heb er nog geen ervaring mee,

staan. Ik vind dat heel vreemd. Omdat

maar als ervoor gekozen wordt, dan pas

het vak steeds specialistischer wordt,

ik me aan. Je moet als operatieassistent

Diana: ‘Een chirurg maakt veel uren op

lijkt het me erg verstandig.’

multidisciplinair kunnen werken.’

een dag. Het kan niet anders dan dat het

Diana: ‘Ik vind het zeker een goed stre-

Spreken jullie elkaar aan op fouten?

met kleine oogjes en dan heb ik wel

ven. De LVO wil dat ook. Eigenlijk is het

Dagmar: ‘Ja hoor. Er is niks mis mee als

eens met ze te doen. Natuurlijk verdie-

gek dat we er niet in staan. Onze functie

iemand met verstand van zaken met je

nen ze veel meer dan wij, maar ze heb-

is dus eigenlijk niet officieel erkend. In

meedenkt en je aanspreekt als iets beter

ben ook langer moeten studeren. Ik heb

het Amphia Ziekenhuis hebben we wel

of anders kan. Er is echter wel een ver-

echt wel bewondering voor chirurgen.’

een eigen soort kwaliteitssysteem waar-

schil tussen aangesproken worden door

bij we operatieassistenten verplichten

iemand die met je meedenkt of door

Tot slot: wat zouden jullie zijn zonder elkaar?

opleidingen te volgen.’

iemand die alleen maar een lijstje wil

Dagmar: ‘Iedereen is vervangbaar hoor,

afkruisen. Het aanspreken is ook nooit

en de wereld draait zeker door, maar we

Wat vinden jullie van de opkomst van

op de persoon, maar gaat om de in-

hebben samen een erg leuke wisselwer-

physician assistants die chirurgische

houd.’

king.’ Dit beaamt Diana met een grote

zeer interessant.’

soms echt zwaar is. Soms zie ik ze zitten

handelingen uitvoeren?

glimlach.
Diana: ‘Je moet elkaar als operatieteam

tegenover het vak van physician as-

op fouten kunnen aanspreken. Word je

Dagmar kijkt Diana aan en sluit af:

sistant. Het is leuk een trucje uit te kun-

aangesproken? Dan doe je blijkbaar iets

‘Als iedereen zou samenwerken zoals

nen voeren, maar ik zie het zo: je bent

fout of kun je iets beter doen. Je moet dus

wij, dan zou het op alle OK’s erg leuk

arts of niet. Er moet in mijn ogen geen

voorkomen dat je wordt aangesproken!’

zijn!’

▼

Dagmar: ‘Persoonlijk sta ik voorzichtig
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Bloedleegte: opereren in
De tijd dat een stomp voor de hemostase in kokende olie werd gedompeld, is gelukkig
voorbij. Een korte geschiedenis van tourniquetgebruik en een uitgebreid voorbeeldprotocol
waarin internationale richtlijnen zijn verwerkt.
TEKST: PAUL MEIJSEN

A

l sinds de middeleeuwen

1718 een tourniquet waarvan de kracht

gebruiken chirurgen bij amputa-

goed was te doseren en die goed te fixeren

ties tourniquets om bloedverlies

was.

te voorkomen. De Franse chirurg
Ambroise Paré (1509-1591) verbeterde

Berucht en beroemd

de techniek. Hij ligeerde de bloedvaten in

Veel kennis over de toepassing van tourni-

het operatiegebied dat door het gebruik

quets en over de complicaties komt uit de

van een tourniquet (afkomstig van het

oorlogschirurgie. Tourniquets zijn be-

Franse woord tourner = draaien)

rucht, maar ook beroemd. Mits goed toe-

overzichtelijker was geworden. Tot dan

gepast kunnen ze levensreddend zijn bij

toe was het gebruikelijk om voor de

grote verwondingen van ledematen met

hemostase de stomp in kokende olie te

oncontroleerbare bloedingen en geven ze

dompelen.

tijd om de gewonde naar een hospitaal te

Verder was snelheid een van de belang-

brengen voordat die overlijdt als gevolg

rijkste factoren van een chirurg; er was

van het bloedverlies.

immers geen anesthesie. Amputaties

Gewonden met een tourniquet krijgen

duurden hoogstens enkele minuten. Paré

traditioneel een markering met een stift

reduceerde het bloedverlies en shock en

op hun voorhoofd: ‘T’ en de aanbrengtijd.

redde daarmee levens.

Zo wordt bij de triage de tourniquet snel

De chirurg Louis Petit ontwikkelde in

opgemerkt. Afklemtijd van meerdere uren

De tourniquet ontwikkeld door Louis Petit in 1718 behoorde lang tot de
standaarduitrusting van iedere chirurg.
18

Geïmproviseerde
tourniquet.

Bloedleegtesetje ontwikkeld door
Esmarch, bestaande uit een rubber
tourniquet die door middel van een
kettinkje op spanning kan worden
gebracht, en de zogenaamde rubber
Esmarch-zwachtel.
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een bloedloos gebied

Toepassingen van een tourniquet in militaire geneeskunde.

kan leiden tot zodanige schade dat uitgebreide fasciotomie of zelfs amputatie
nodig is.

beschadiging door ischemie;
• te hoge tourniquetdruk: mechanische beschadiging van weke delen.

• Zijn tourniquet en exsanguinator
schoon?
• Heeft de Rhys-Davies-exsanguinator
de juiste druk (60 mmHg) of de juiste

Voorbeeldprotocol
bloedleegte

Voorbereiding
(voor de patiënt arriveert)

Dit protocol is gebaseerd op de richtlijnen van de AORN (Association of peri-

Omgeving & inventaris

Operative Registered Nurses), de AST

• voorzieningen OK:

(Association of Surgical Technologists)

persluchtaansluiting.

Indicaties/korte omschrijving/
complicaties

Uitvoering (aankomst patiënt
t/m vertrek patiënt)
Kennismaking & overdracht
Vraag bij de overdracht naar bijzonder-

en de AfPP (Association for Perioperative Practice).

omtrek (46-47 cm)?

Apparaten

heden. Overleg met de operateur indien

• automatische pneumatische

deze er zijn. Het kan gaan om:.

drukregelaar (werknaam: bloedleegtekastje);

• vaatafwijkingen, perifere doorbloedingsstoornissen, trombose;

Gecontroleerde belemmering van de

• timer;

• hypertensie;

bloedstroom in een extremiteit, na

• tourniquet (ook wel: bloedleegte-

• compartimentsyndroom;

exsanguineren (= bloedleeg maken)
van deze extremiteit door middel van
compressie. Bloedverlies kan hierdoor

band, bloedleegtecuff, bloedleegtemanchet);
• exsanguinator: Esmarch-zwachtel.

worden verminderd en het chirurgisch

• infecties of maligniteit aan de te
opereren extremiteit (deze patiënten
kunnen eventueel wel bloedsperre
krijgen);

veld wordt overzichtelijker.

Disposables

• wekedelenletsels;

Als alternatief wordt ook bloedsperre

• polstermateriaal, aan te brengen on-

• diabetes;

toegepast. Dan wordt de bloedleegtetourniquet opgeblazen, maar vindt
géén actieve exsanguinatie plaats. De
extremiteit wordt alleen enkele minuten
omhooggehouden, waardoor het veneuze

der de tourniquet;
• niet-steriele handschoenen bij gebruik Rhys-Davies-exsanguinator;
• evt. disposable hoesjes (of plastic zakjes) om de voeten i.v.m. hygiëne.

bloed terugstroomt. Overige handelingen
en voorzorgen zijn identiek.
Gevaren:
• te lange bloedleegtetijd: weefsel-

• posttraumatische dystrofie in
voorgeschiedenis;
• traumapatiënten/fracturen (dan is
bloedleegte niet altijd raadzaam
vanwege trombosegevaar bij
beschadigde venen).

Voorkomen en oplossen van
problemen en complicaties

Samenwerking

• Zijn apparaten gecontroleerd en op

• Is de operateur aanwezig? (i.v.m.

nul gezet?

beperkte bloedleegtetijd)
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• Vragen aan anesthesie voordat
bloedleegte wordt aangelegd:
• Heeft de patiënt zo nodig antibiotica
gehad (antibiotica moeten ruim voor
bloedleegte toegediend worden)?
• Hoe hoog is de bloeddruk?
• Is de pijnstilling al volledig?

4. Tourniquet aansluiten en verbindingen controleren.
5. Wachten tot het steriele team bijna
gereed is om af te dekken.
6. Exsanguineren.
• Met behulp van Esmarch-zwachtel:
windingen moeten steeds
1/3 overlappen.

Katheterisatie

• Met behulp van Rhys-Davies-

Opstelling team en apparatuur
(onsteriele fase)
• Liever geen monopolaire diathermie
in combinatie met bloedleegte (max.
15 watt, alleen contactcoagulatie, geen
snij-/ blendtechnieken).
• Nooit diathermieplaat op een bloedlege
extremiteit bevestigen. (Ter hoogte
van de bloedleegteband neemt het

Zo nodig eerst katheteriseren,

exsanguinator: niet-steriele

volume van het weefsel af. Gevolg:

dan pas bloedleegte (i.v.m. tijd en

handschoenen aantrekken. Hier

opeenhoping van warmte. Zenuwen

hygiëne).

doe je eerst de exsanguinator om je

zijn beste geleiders. Hier dus nog meer

eigen arm. Vervolgens pak je de voet/

kans op warmteschade door hoge

Bloedleegte

hand van de patiënt. Bij exsangui-

Bloedleegte altijd pas na opdracht arts

neren kun je een disposable hoes of

(of protocollair vastgelegd).

zakje om de voet doen in verband

1. Inlichten patiënt. Niet: ‘Ik ga al het
bloed uit uw been halen.’ Maar: ‘Tijdens
de operatie wordt de bloedstroom in
uw been tijdelijk verminderd.’ Verder
uitleggen wat je doet en vertellen dat
een bloedleeg been er bleek uitziet.
2. Polsteren onder de tourniquet. Meestal met tricot zwachtel. Voorkomt

met de hygiëne.
7. Tourniquet insuffleren tot juiste druk.
• Instructies operateur/protocol

stroomdichtheid.)
• Bipolaire diathermie is wel mogelijk.

Desinfectie
Let op dat er geen desinfectiemiddel
onder de bloedleegteband komt.

volgen.
• Meest geadviseerde armdruk in
literatuur: systolische druk +50 tot
75 mmHg (max. 250 mmHg).
• Meest geadviseerde beendruk in

Drainage
• Is mogelijk in combinatie met
bloedleegte.
• Soms worden de hoogvacuüm-

blaren, kneuzing, contaminatie, ab-

literatuur:

drains (Redon) niet onmiddellijk na de

sorbeert vocht.

systolische druk +100 tot 150

operatie opengezet. Dan moet wel op de

mmHg (max. 300 mmHg).

anesthesielijst vermeld worden wan-

3. Tourniquet aanbrengen op dikste
gedeelte van bovenarm of bovenbeen.
• lengte tourniquet: zodanig dat
de overlap minimaal 7,5 cm is en
maximaal 15 cm;
• geen andere plaatsen, nooit op
onderarm of onderbeen;
• let op dat genitalia niet bekneld
raken;

• Kinderen: druk altijd overleggen met

neer de drains open moeten.

operateur.
• Zorg dat display zichtbaar is
opgesteld.
8. Timer instellen op 1 uur en anesthesie
inlichten. Starttijd en ingestelde
druk laten noteren op anesthesielijst. Meest geadviseerde maximumbloedleegteduur: 1,5-2 uur (been), 1 uur

Wondverzorging
• Patiënt inlichten dat de operatie klaar
is en de bloedleegteband er bijna af
gaat (reactieve hyperemie: been kan
tijdelijk rood zijn, verdwijnt snel).
• Eerst drukverband aanleggen, pas
daarna tourniquet leeglaten.

• dikke benen zijn conisch, dan lie-

(arm). Tijdelijke onderbreking (meest

• Drukverband niet te strak aanleggen.

ver een tourniquet met contour;

geadviseerde tijd in literatuur: 10-20

• Vóór leeglaten eerst anesthesie

• tourniquet mag niet kunnen
verschuiven;
• strak, anders gaat de binnendiameter van de tourniquet rimpelen

minuten) is mogelijk zodat het weefsel

waarschuwen (afvalstoffen/

kan re-oxigeneren.

kooldioxide komen in circulatie;

9. Operateur altijd waarschuwen na 1 uur
bloedleegte.

nen met lagere drukken voor
goede bloedleegte zorgen;
• slangen van de tourniquet moeten

van bloedleegte in een been kan het
been plotseling veel bloedvolume

bij opblazen;
• moderne, brede tourniquets kun-

tourniquetshock: na het opheffen

Positionering patiënt
• Let op dat de luchtslangen naar de
bloedleegteband niet knikken.
• Geen steunen tegen bloedleegteband.

opnemen (ondervulling)).
• Tourniquet niet ineens snel leeg laten
lopen door loskoppelen slang.
• Extremiteit op kussen (hoog) leggen.

naar proximaal worden afgeleid.
20
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Gegevens voor de patiënt &
overdracht
• Recoverymedewerker inlichten over
bloedleegte.
• Zo nodig overdragen drains.

Nazorg (als de patiënt weg is)
• Apparatuur op nul zetten en opbergen
op de juiste plaats.
• Dagelijkse reiniging van exsanguinators en zwachtels is nodig om kruisinfecties te voorkomen. Beter is reinigen

Mogelijke peroperatieve gevolgen &
complicaties
• Beschadiging van huid, zenuwen,
spieren en bloedvaten. Mechanisch
(hoge banddruk) of door ischemie

na iedere patiënt.
• Rhys-Davies-exsanguinators met
barstjes aan het rubber oppervlak vervangen. Redenen: hygiëne en lekkage.
• Bloedleegteapparatuur dient te zijn

(lange tijd). Te voorkomen door

opgenomen in een schema voor peri-

beheersing druk en controleren

odieke technische controle en ijking

maximumtijd.

van de druk.

• Weefseloedeem na ischemie, te
behandelen door been/arm hoog te

Achtergrondinformatie

leggen en te mobiliseren.

Engelse zoektermen voor bloedleegte:

• Reactieve hyperemie; roodheid
verdwijnt vanzelf na enkele uren,

exsanguination, tourniquet, surgical
tourniquet, arterial tourniquet.

patiënt geruststellen.
• Het postoperatief bloedverlies kan
juist groter zijn na bloedleegte. In
de vacuümdrains na de operatie van
bijvoorbeeld een totale knie kan
dit meer dan 1 liter bedragen. Dus
goede postoperatieve controle van
bloeddruk.

Rhys-Davies-exsanguinator in de
originele verpakking, samen met
meetlint en pompje om hem op de
juiste druk te brengen.
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84:243-238.
• Moore MR, Garfin SR, Hargens AR. ‘Wide
tourniquets eliminate blood flow at low
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Bij nieuwere bloedleegtetechnieken wordt vooraf de limb occlusion pressure (LOP)
bepaald: de minimale druk die nodig is om een goede bloedleegte te krijgen. In
de Verenigde Staten is deze methode al opgenomen in nieuwe standaarden. Er
wordt een proefinsufflatie van de tourniquet gedaan tot de pulsaties verdwijnen.
De afwezigheid van pulsaties kan worden gedetecteerd door middel van palpatie,
plethysmografie of dopplerultrasound. Op grond van de tourniquetdruk als de
pulsaties verdwenen zijn (= LOP) wordt de definitieve tourniquetdruk berekend.
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Tekst: Menno Goosen

Leerboek chirurgie
Auteurs: H.G. Gooszen (hoofdred.) e.a.
Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghun
ISBN: 9789031387342
Prijs: € 116,95
Deze tweede herziene druk van
Leerboek chirurgie is volledig
geactualiseerd en sluit aan op de
laatste ontwikkelingen in het

Canon van de plastische
chirurgie
60 thema’s van de plastische chirurgie

Auteurs: Barend Haeseker, Mick
Kreulen, Klaas Marck
Uitgeverij: DCHG medische
communicatie
ISBN: 9789490826161
Prijs: € 25,00 (inclusief btw en verzendkosten)
ndkosten)
Bestellen via www.dchg.nl/shop

vakgebied. Aan de orde komen tijdloze onderwerpen
als ileus, breuken en acute buik, maar tevens nieuwe

In Canon van de plastische chirurgie wordt in vijftig

ontwikkelingen als traumaopvang, endoscopische

chronologisch gerangschikte ‘vensters’ aandacht besteed

en endovasculaire chirurgie. Bovendien wordt

aan de ontwikkeling van de plastische chirurgie. Een

ingegaan op de peri-operatieve zorg en aspecten als

breed scala aan onderwerpen komt aan bod: van de

veiligheid en kwaliteit rondom operaties. Het boek

Medicina van Celsus (de oudste brontekst van de plastische

is ook online te raadplegen. Op de website vindt de

chirurgie) tot de vraag of hemangiomen nooit meer

lezer de gehele inhoud van het boek, aangevuld

geopereerd moeten worden. Het boek is prettig leesbaar

met weblinks naar richtlijnen, procedures en

door de vensters van maximaal zevenhonderd woorden,

voorbeeldvideo’s van operaties. Daarnaast biedt de

en rijk geïllustreerd. In het volgende nummer van OK

website bij een groot aantal hoofdstukken online

Operationeel komen we uitgebreid op deze canon terug.

video’s uit Acland’s Video Atlas of Human Anatomy.

Ik laat je niet gaan
Mijn zoektocht naar een geschikte donor voor
mijn man
Auteurs: Barbara J. Zitwer en Gil Alicea
Uitgeverij: Kosmos
ISBN: 9789021551005
Prijs: € 14,95

Casusboek Urologie
Komt een man bij de dokter
Auteurs: T.A. Boon en M.C. Wolfs-Smits
Uitgeverij: Springer
ISBN: 9789031390946
Prijs: € 35,00
Casusboek Urologie bevat 33
casuïstieken uit de urologie bij

Gil Alicea komt uit de Bronx: hij

mannen, voor het grootste deel

steelt, is verslaafd en ziet zijn

gebaseerd op de praktijk, en

vrouw en baby sterven aan aids,

enkele niet-alledaagse zaken. De

waarmee ook hij besmet is.

casussen zijn voorzien van

Barbara Zitwer komt uit een

endoscopische beelden, röntgenfoto’s, echo’s en foto’s

rijke joodse familie en maakt carrière. Ze worden

van patiënten. Na iedere patiëntpresentatie krijgt de

verliefd, trouwen in de gevangenis en zij geeft hem

lezer de gelegenheid om zijn of haar gedachten over de

een beter leven. Dan krijgt hij kanker. Hij kan

aandoening te formuleren. Vervolgens wordt de casus

alleen overleven met een donorlong. Onmogelijk

verder besproken. In de differentiaaldiagnose staat het

voor een man met aids in New York. Hij berust in

meest waarschijnlijke bovenaan. De casus eindigt met

zijn noodlot. Maar Barbara bijt zich vast in de

de behandelmogelijkheden voor de betreffende

zoektocht naar die ene geschikte donor.

aandoening.

‘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.
22
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Smoelwerk

Een bijzondere jongen

Verslag van mijn gezichtsreconstructie

Dagboek voor mijn vader over de periode vanaf
zijn openhartoperatie

Auteur: Mylène de la Haye
Uitgeverij: Nieuw Amsterdam
ISBN: 9789046813256
Prijs: € 16,95

Auteur: Agnes de Boer
Uitgeverij: Free Musketeers
ISBN: 9789048424962
Prijs: € 14,95

Journalist en voormalig tv-presentatrice

De vader van Agnes de Boer (78) ondergaat

Mylène de la Haye ondergaat eind 2011

in het OLVG in Amsterdam een zware, tien

een facelift. De la Haye wordt gekweld door twijfel, angst en

uur durende, openhartoperatie. Er wordt een myxoom

zelfverachting over het feit dat ze een operatie nodig heeft

verwijderd uit één van zijn hartboezems. Het gezwel zit

voor haar levensgeluk. En dan is daar ook nog haar

vastgegroeid waardoor bijna de volledige boezem moet

omgeving. Collega’s en vrienden verklaren haar voor gek,

worden vervangen. Dit gebeurt met organisch materiaal, een

familieleden zijn ongerust of boos en haar tweelingzonen

hartzakje van een koe. Tevens wordt één hartklep hersteld

vrezen een Marijke Helwegeneffect. Haar actie wordt over

en één klep vervangen. Ten slotte worden er drie bypasses

het algemeen als oppervlakkig, ijdel, decadent of infantiel

aangelegd met aderen uit arm en borst. Helaas heeft de

gezien. Het boek is gelardeerd met deze vaak niets ontziende

operatie niet het gewenste effect. Een tweede operatie, waarbij

reacties waaruit blijkt dat de facelift de taboefase nog niet

opnieuw zijn borstkas wordt opengelegd, moet soelaas bieden.

voorbij is. De la Haye schrijft openhartig en vol zelfspot over

Tijdens deze operatie stopt het hart met kloppen en wordt

de periode vóór en na de operatie. Nuttig voor patiënten die

haar vader gereanimeerd. Tot overmaat van ramp krijgt hij na

een dergelijke cosmetische ingreep overwegen.

de operaties een ernstig delier. De Boer hield over deze nare
periode een dagboek bij. De winst van het boek komt ten
goede aan de Nederlandse Hartstichting.

De thoraxfoto
Een stapsgewijze beoordeling
Auteurs: M.J. Tip, S.M. de Hosson en M.E.J. Pijl
Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum
ISBN: 9789031391233
Prijs: € 44,95
De thoraxfoto is het meest gebruikte
beeldvormende onderzoek binnen de

‘Hadden ze maar geluisterd...’
Hoe patiënten en zorgverleners samen medische
fouten kunnen voorkomen
Auteur: Matthijs Buikema
Uitgeverij: Zin Publishing
ISBN: 9789081693707
Prijs: € 14,95

gezondheidszorg. Hij verschaft de
aanvrager informatie over pathologie die

Wie te maken krijgt met zorg is kwetsbaar en afhankelijk.
fh k lijk

ten grondslag kan liggen aan de

Patiënten moeten er daarom op kunnen vertrouwen dat de

symptomen waarmee een patiënt zich

zorg die ze krijgen goed en veilig is. Helaas is die zorg niet

presenteert. In dit boek staat het toepassen van een stapsgewijze

altijd even veilig. Hoewel geen enkele zorgverlener fouten

beoordeling van de thoraxfoto centraal. Het aanhouden van een

wil maken, gebeurt dit toch vrijwel dagelijks. In veel

vaste volgorde in de beoordeling voorkomt dat structuren

gevallen door gebrekkige communicatie met de patiënt en

worden overgeslagen en minimaliseert de kans dat relevante

tussen zorgverleners onderling. Soms met dramatische

pathologie wordt gemist. Er worden ruim 250 thoraxfoto’s

gevolgen voor de patiënt en zijn familie. In ‘Hadden ze maar

gepresenteerd, ingedeeld naar anatomische structuren en deels

geluisterd…’ laat journalist Matthijs Buikema zien dat veel

naar patroon van de afwijking. De foto’s zijn van

medische fouten voorkomen kunnen worden als de

veelvoorkomende afwijkingen, maar ook minder frequente

samenwerking en communicatie tussen patiënten en

ziektebeelden worden in beeld gebracht en toegelicht. De lezer

zorgverleners verbetert. Dit vergt een inspanning van zowel

kan zelf oefenen in de stapsgewijze beoordeling met de

zorgverleners als (toekomstige) patiënten. Een inspanning

casuïstiek die bij ieder hoofdstuk wordt aangeboden.

die nieuwe drama’s kan voorkomen.
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De centrale operatie afdeling neemt een belangrijke plaats in binnen het Maastricht UMC+. De afdeling bestaat uit 19
operatiekamers, waarin alle specialismen zijn vertegenwoordigd. Hoogwaardige technologie in een eigentijdse infrastructuur wordt
aangewend ten behoeve van een adequate behandeling van de patiënt. In verband met de uitbreiding van de OK capaciteit zijn wij
op zoek naar:

Anesthesiemedewerkers en Operatieassistenten
Onze werkomgeving
De operatieafdeling doorloopt momenteel een veranderingstraject naar een flexibele, professionele en betrouwbare organisatieeenheid. Goede samenwerking tussen zorgprofessionals, een goede werksfeer en een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering
zullen kenmerken zijn van onze toekomstige werkomgeving. In deze omgeving zullen patiëntveiligheid en klantgerichtheid
gedurende het gehele peri-operatieve proces borg staan voor een kwalitatief goede zorgomgeving. Spreekt je dit aan dan ben jij de
nieuwe collega die we zoeken en die meer dan welkom is in ons team.
Functie operatieassistent: Als operatieassistent word je ingezet bij alle voorkomende specialismen, voor zowel instrumenterende,
assisterende en omloopwerkzaamheden.
Functie anesthesiemedewerker: Als anesthesiemedewerker wordt je ingezet bij alle voorkomende specialismen. Het assisteren
van de anesthesist, het onderhouden van de anesthesie en het peroperatief bewaken van de patiënt behoren tot je kerntaken.
Belangrijk voor beide functies is een actieve en collegiale opstelling. Je vindt het bijhouden van ontwikkelingen op het gebied van
kwaliteit, zorgvernieuwing en professionalisering een onlosmakelijk onderdeel van je functie en je participeert actief bij de
implementatie van de nodige veranderingen. Je neemt graag het initiatief en signaleert aan de afdelingsleiding verbeter- en
knelpunten in de dagelijkse organisatie van de werkeenheid.
Functie-eisen operatieassistent: Je beschikt over een HBO denk- en werkniveau en bent in het bezit van het NVZ diploma
operatieassistent.
Functie-eisen anesthesiemedewerker: Je beschikt over een HBO denk- en werkniveau en bent in het bezit van het NVZ diploma
anesthesiemedewerker.
Naast het hebben van een relevante vooropleiding vinden wij het van belang dat je een aantal vaardigheden meeneemt.
Zo ben je actief gericht op het verbeteren van je eigen prestaties en die van onze organisatie. Ook ben je in staat om het initiatief te
nemen en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Enthousiasme, betrokkenheid en handelen in de lijn van de
gekozen doelen, normen en waarden van de operatieafdeling zijn voor ons erg belangrijk. Daarbij zijn eerlijkheid, betrouwbaarheid
en zorgvuldigheid sleutelwoorden. Naast deze kwaliteiten heb je bewezen in te kunnen spelen op de wensen en behoeften van
patiënten en collega’s en ben je bereid om te participeren in alle voorkomende diensten.
Ons aanbod: De CAO UMC is op deze functie van toepassing. Afhankelijk van opleiding en ervaring zal je een passend
salarisaanbod worden gedaan. Functietypering en functiewaardering zullen tijdens het sollicitatiegesprek worden
besproken. Gelet op de ontwikkelingen binnen onze afdeling zullen we je een concurrerend voorstel doen.
Wil je meer weten: We willen je graag kennis laten maken van met onze afdeling. Dus neem voor meer informatie
Contact op met de heer H. Ackermans, Manager Centrale operatie Afdeling tel: 043-3875317 of met mevr. R. Moers-Ferwerda,
personeelsconsulent van de RVE Operatieve Geneeskunde, tel: 043-3876496.
Sollicitatie mogelijkheden:
Solliciteren via de website www.werkenbijhetazm.nl geniet onze voorkeur.
Maastricht is niet alleen een van de oudste steden van Nederland, velen beschouwen haar ook als een van de mooiste steden. Met
haar Bourgondische inslag, luxe winkelstraten en vele evenementen is zij de parel in het hart van de Euregio Maas-Rijn.
Steden als Antwerpen, Brussel, Aken en zelfs Parijs liggen binnen handbereik en hebt u even geen zin in de stadse hectiek dan
bent u met één sprong in het zuid Limburgse Heuvelland, de Belgische Ardennen of de Duitse Eifel.
Wonen en werken in Maastricht, wie wil dat niet?
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Zin om aan de slag te gaan in een compleet nieuw OK-complex?

Kies dan voor het Elkerliek!
Het Elkerliek ziekenhuis is een modern algemeen ziekenhuis
dat garant staat voor een nagenoeg compleet pakket aan
tweedelijns zorg van uitstekende kwaliteit. Collegialiteit, het
nemen van verantwoordelijkheid en vakmanschap typeren de
cultuur van het Elkerliek ziekenhuis. We varen onze eigen koers en
gaan daarbij uit van onze kracht. Nieuwe ontwikkelingen volgen
we op de voet, zowel op het gebied van medische behandelingen,
als in onze dienstverlening.
Medio 2013 opent op locatie Helmond een nieuw, hypermodern
OK-complex met acht operatiekamers. Behalve cardio-chirurgie
en intracraniële neurochirurgie zijn alle specialismen vertegenwoordigd. In ons dagziekenhuis in Deurne is in 2007 een nieuw
operatiecomplex geopend.

Wij zijn per direct op zoek naar

Operatieassistenten
Zowel een fulltime als een parttime dienstverband zijn bespreekbaar.
Wij zoeken…
enthousiaste en gemotiveerde collega’s die een door het CZO
erkende opleiding operatieassistent succesvol hebben afgerond.
Samen met zo’n zestig collega operatie-assistenten ben je betrokken
bij de ongeveer 16.000 patiënten die jaarlijks worden behandeld op
onze twee locaties. Binnen de grootschaligheid van de patiëntenzorg
wordt kleinschaligheid nagestreefd door middel van verschillende
teams binnen de operatiekamers.
Wij bieden…
een dienstverband voor onbepaalde tijd. Daarnaast biedt het
Elkerliek een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, voldoende
ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en een prettige en informele
werkomgeving.
Iets voor jou?
Lees meer over deze vacature op www.elkerliek.nl/werkenbij
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Waarom chirurgen en anesthesisten soms zo vreemd met
elkaar omgaan

Geschiedenis van
de anesthesie
Kent u ze ook? Chirurgen die denken dat ze alles kunnen maken en boven de OK-regels staan.
Anesthesisten die kampen met een minderwaardigheidscomplex en dat van zich af schelden
of klagen. Dat is geen nieuw verschijnsel. Anesthesioloog Hans Pöll onderzocht voor zijn
proefschrift de geschiedenis van de anesthesie en haar verhouding tot de chirurgie in Duitsland en Engeland in de periode 1890-1960..
TEKST: HANS PÖLL, ANESTHESIOLOOG, MEDISCH CENTRUM HAAGLANDEN
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n het operatiekamercomplex is een

zo veel spanningen tussen chirurgen en

Duitse chirurgen op het continent zouden

bizar rollenspel aan de gang. Wie

anesthesisten? De geschiedenis kan ons

daar niets van hebben willen weten; zij

door alle technologie, procedures en

helpen dit te begrijpen. Iemands rol is

zouden het specialisme tot na de Tweede

inspanningen heen kijkt, ziet menselijke

immers geworteld in zijn verleden. Je

Wereldoorlog hebben weten tegen te hou-

driften die draaien om aanzien, macht en

kunt honderd keer tegen een chirurg of

den. Dit beeld klopt niet. Duitse chirurgen

pikorde. Samuel Shem, de psychiater die

anesthesist zeggen dat hij normaal moet

beschouwden anesthesie gewoon als deel

in 1978 een ziekenhuis als ‘the house of

communiceren, maar hij zal zijn gedrag

van hún vakgebied. Engelse chirurgen

God’ beschreef in zijn gelijknamige boek,

pas veranderen als hij weet waar het

vonden anesthesie geven beneden hun

zou zijn vingers erbij aflikken. Je hebt de

precies vandaan komt. Voor mijn proef-

stand. Dit bleek toen ik onderzocht of het

chirurg die alleen binnenkomt om zijn

schrift The anaesthetist 1890-1960. A histori-

Engelse patent op ‘de anesthesist’ terug te

trucje te doen, de chirurg die zich met

cal comparative study between Britain and

voeren was op een patent op anesthesie-

alles bemoeit, de gefrustreerde anesthesist

Germany heb ik de geschiedenis van

hulpmiddelen.

die zich de slaaf van de chirurg voelt en de

de anesthesie en haar verhouding tot de

anesthesist die in eerste instantie chirurg

chirurgie in Duitsland en Engeland

Uitvinders

wilde worden en nu geen gelegenheid

beschreven. Die verklaart de karakters die

Op internet kun je heel veel informatie

voorbij laat gaan om chirurgen voor dom-

we op de Nederlandse OK aantreffen.

over de makers van onze hulpmiddelen

bo’s uit te maken. En dat communiceert

De opkomst van de anesthesie is anders

vinden. Elke firma heeft wel een kopje

alleen met elkaar via het OK-personeel!

verlopen dan mij altijd is geleerd.

‘Historie’ op zijn website. Interessanter

We willen tegenwoordig zo graag een

Moderne anesthesie zou rond 1900 uit

zijn echter hun oude catalogi. Daarvan

open cultuur. Waarom bestaan er dan nog

Engeland zijn gekomen. Dictatoriale

heb ik er een stuk of 150 nageslagen.
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Chirurgen hadden en hebben in Engeland een status aparte. Waag het niet om een Engelse chirurg met ‘doctor’ aan te spreken, want dan is hij
diep beledigd. Hij is ‘Mister’, oftewel lid van het Royal College of Surgeons. Dit woord verwijst dus niet naar de eenvoudige betekenis ‘meneer’,
maar naar een hoog aangeschreven lid van een gilde.

Sommige bibliotheken hebben zich hier-

tube in Engeland was genoemd naar de

de indeling van hun leerboeken, waarvan

in gespecialiseerd, zoals de bibliotheek

vindingrijke anesthesist Ivan Whiteside

ik er ongeveer 120 heb nageslagen. Het

van het Boerhaave Museum in Leiden en

Magill (1888-1986); de eerste in Duitsland

eerste hoofdstuk gaat over operaties aan

die van het Thackray Museum in Leeds,

(overigens eerder dan in Engeland) naar de

de hoofdhuid. Het tweede bespreekt ope-

Engeland. Als je door die catalogi bla-

chirurg Franz Kuhn (1866-1929), die ook

raties aan de oogkassen. Via hoofdstuk-

dert, loop je door een operatiekamer in

het catgutdraad heeft uitgevonden. Het

ken over operaties aan kaak, borst, buik

de negentiende eeuw. Prachtige instru-

eerste anesthesietoestel in Engeland werd

en benen eindigen ze met een kort hoofd-

menten en benodigdheden, waarvan het

genoemd naar de Londense anesthesist

stuk over de amputatie van de kleine

ontwerp ook nu nog is terug te vinden.

Henry Boyle (1875-1941); in Duitsland was

teen. De mens was voor hen een machine

Eigennamen en bijbehorende maatvolg-

de Lübeckse chirurg Otto Roth (1863-1944)

opgebouwd uit onderdelen die zij konden

ordes waren overal aanwezig, veel meer

de eerste die een anesthesietoestel uit-

repareren of eenvoudigweg verwijderen.

dan tegenwoordig.

vond. Engeland had dus geen patent op de

Engelse chirurgen beschouwden zich

Het bleek al gauw dat Engelse bedrijven

anesthesiehulpmiddelen, maar nog wel op

ook niet als dokters. Chirurgen hadden

niet echt een primeur of patent hadden op

de anesthesist.

en hebben in Engeland een status apar-

anesthesiehulpmiddelen; Duitse bedrijven

te. Waag het niet om een Engelse chi-

maakten minstens evenveel anesthesiepro-

Engeland

rurg met ‘doctor’ aan te spreken, want

ducten. Wel bleek dat in de Engelse catalo-

Engelse chirurgen rekenden de toedie-

dan is hij diep beledigd. Hij is ‘Mister’,

gi de hulpmiddelen naar vroege anesthe-

ning van middelen voor narcose niet tot

oftewel lid van het Royal College of Sur-

sisten werden vernoemd en in Duitsland

hun taak. Het ging hun alleen om de ope-

geons. Dit woord verwijst dus niet naar

naar chirurgen. De eerste endotracheale

ratie. Dit wordt goed geïllustreerd door

de eenvoudige betekenis ‘meneer’, maar
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naar een hoog aangeschreven lid van een

Duitsland

boeken. Een gemiddeld ‘Lehrbuch der

gilde. Ook in het huidige Nederland staat

In Duitsland stond de chirurgie niet, zoals

Chirurgie’ begon met een hoofdstuk

de chirurg het hoogst op de ranglijst van

in Engeland, apart van de geneeskunde.

over perioperatieve zorg met paragrafen

maatschappelijk gewaardeerde beroe-

Duitse chirurgen waren echte artsen en

over antisepsis, sterilisatie, verbandleer,

pen, hoger dan een architect, internist,

rekenden de toediening van anesthesie, in

inrichting van een operatiekamer, intra-

rechter, anesthesist of huisarts.

tegenstelling tot de Engelse Misters, tot

veneus vochtbeleid en dus ook narcose.

De Engelse chirurg vond het toedienen van

hun vakgebied. Dat was ook logisch. Stel,

De chirurgiehoogleraren deden ook ge-

geneesmiddelen – en dus ook anesthesie

je bent een negentiende-eeuwse arts-chi-

degen wetenschappelijk onderzoek naar

– beneden zijn stand; het was de taak van

rurg en leest in je medische literatuur dat

anesthesie en bedachten ingenieuze

een dokter. De meest voor de hand liggen-

er ether is uitgevonden. Die maakt jouw

oplossingen voor alledaagse problemen.

de dokter voor deze taak was de huisarts

patiënt gevoelloos tijdens een operatie.

De onderdrukkamer van Sauerbruch om

van de patiënt, zeker in de tijd dat de

Dan wil je dat toch zelf toepassen? Als je

intrathoracale ingrepen uit te kunnen

meeste operaties nog thuis plaatsvonden.

arts bent dan schrijf je dat toch zelf voor?

voeren was in 1905 een dergelijke innova-

Toen de chirurgie zich eind negentiende

Je laat een verpleegkundige het spul toe-

tie. Later is die kamer veel te onpraktisch

eeuw verplaatste naar ziekenhuizen, gin-

dienen, maar het is jouw terrein.

gebleken en vaak belachelijk gemaakt,

gen die huisartsen mee naar het zieken-

De geneeskunde had in Duitsland ook een

maar dat is in geschiedschrijving vloeken.

huis. Engelse ziekenhuizen waren in die

veel academischer status dan in Engeland.

Je moet innovaties beschouwen door de

tijd nog tamelijk ongeorganiseerde open

Duitsland kende veel meer universitaire

bril en met de mogelijkheden van toen.

marktplaatsen waar iedere chirurg en

ziekenhuizen dan Engeland. Elk univer-

Maar goed, anesthesie was dus in handen

dokter kon binnenwaaien om zijn trucje

sitair ziekenhuis had een chirurgische

van de chirurg en zijn eigen team. As-

te doen. De eerste anesthesisten in Enge-

kliniek met aan het hoofd een professor

sistenten-chirurgie dienden de narcose

land waren dan ook meestal huisartsen

in de chirurgie, die de hele kliniek bestier-

toe. Vaak waren het niet de jongste be-

(general practitioners) die zich gingen toe-

de. Logischerwijs was hij ook de baas van

dienden die dat deden. Soms was het zelfs

leggen op de toediening van narcose en zo

de anesthesie. Dat was zeer overzichtelijk

de baas zelf.

onder de veren van de chirurg kropen.

en de behandeling van de patiënt was in

Beroemde chirurgen hadden vaak hun

één hand. Er was één behandelteam.

Erkend specialisme

vaste anesthesist.

Dit zie je ook terug in hun lijvige leer-

Na de Tweede Wereldoorlog werd anesthesie zowel in Engeland als in Duitsland een
erkend specialisme. Daar bestaan meerdere redenen voor. Anesthesie kende toen
een aantal innovaties, waarvan spierverslapping met curare de belangrijkste was.
Daarvoor was meer opleiding nodig. De
Duitse chirurgische assistenten wilden
die kant wel op gaan, mits zij uiteindelijk
op specialistisch niveau betaald werden,
net als in Engeland, waar dat na de oorlog geregeld was in de National Health
Service. Die hervorming van de Engelse
gezondheidszorg maakte het onmogelijk
voor huisartsen om in ziekenhuizen te
blijven werken. Veel huisartsen lieten
zich daarom registreren als anesthesist
en kwamen in dienst van de ziekenhuizen. Daarmee is de anesthesiologie in
Engeland uit de huisartsenwereld ontstaan en in Duitsland uit de chirurgische
wereld.
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Nederland

het overige beneden zijn stand vindt, is

dan nog niet zo gek eens naar het Duitse

Nederland kent een mix van beide mo-

typisch Engels. Anesthesie was in Enge-

model te kijken. Dat is zeker ook niet

dellen. Dat komt doordat onze zieken-

land een taak voor de huisartsen. Begrij-

ideaal, maar er was wel één regisseur

huiswereld bestaat uit zowel universi-

pelijk dat sommige anesthesisten zich de

met één, vaak zelfs vast team. Wie

taire ziekenhuizen (naar Duits model),

slaaf van de chirurg voelen en zich gefrus-

droomt daar niet van?

als grote perifere ziekenhuizen (naar

treerd gedragen.

Engels model). In perifere ziekenhuizen
waren de eerste anesthesisten huisart-

Conclusie

sen, zoals de eerste voorzitter van de

En wat gaan we nu met deze wijsheid

Nederlandse Anaesthesisten Vereeniging

doen? In de eerste plaats moeten we de

Maarten Mauve in Haarlem, Leiden en

rolpatronen herkennen en niet op voor-

later in Amsterdam. In academische

hand veroordelen. Daarmee doen we de

ziekenhuizen waren het meestal omge-

chirurgen en anesthesisten van toen ab-

schoolde chirurgen zoals Ritsema van

soluut tekort.

Eck in Groningen.

In de tweede plaats moeten we vaststel-

In Nederland zien we karaktertrekjes van

len dat de Engelse rolverdeling de laatste

zowel klassieke Duitse als klassieke En-

decennia steeds meer de overhand krijgt.

gelse chirurgen en anesthesisten. In de

We kunnen ons afvragen of een overwe-

chirurg die zich met alles bemoeit, inclu-

gend Duits model niet beter is. Nu is de

sief de anesthesie, herkennen we de Duit-

situatie zo dat de radioloog de diagnos-

se chirurg. Die was immers heer en mees-

tiek doet, de anesthesist de voorzorg en

ter in de operatiekamer. En de anesthesist

de anesthesie verzorgt, en de intensivist

die eigenlijk chirurg had willen worden

– en straks de ziekenhuisarts – de nazorg

en nu op chirurgen afgeeft? Niet zo

verleent. De chirurg opereert alleen. Dat

vreemd als je bedenkt dat het anesthesie-

die verdeling niet helemaal ideaal is,

specialisme in Duitsland is voortgekomen

weten we inmiddels. Rapporten van de

Auteur: Johan Sebastian Pöll

uit de assistenten chirurgie; de anesthe-

Gezondheidsraad waarschuwen voor

Uitgeverij: Erasmus Publishing

sisten werden min of meer uit de oplei-

verkokering van de zorg rondom de pati-

ISBN: 9789052352091

ding ‘geplukt’.

ent, met verlies van overzicht en onder-

Prijs: € 34,50

De chirurg die alleen zijn trucje doet en

ling verband tot gevolg. Misschien is het

Johan Sebastian Pöll
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Britain and Germany

ERASMUS PUBLISHING

The anaesthesist
A historical comparative study
between Britain and Germany

OK OPERATIONEEL SEPTEMBER/OKTOBER 2012

OKO005-0612.indd 29

29

9/3/12 5:13 PM

Cleanroom binnen muren sociale werkvoorziening

Gehandicapten pakken
steriele anesthesietrays in
Het steriel verpakken van operatiematerialen vereist een ijzeren discipline, en zeer
strenge voorschriften. Toch staat in Waalwijk een zogenaamde ‘cleanroom’ waar zeventig
gehandicapten uit de sociale werkvoorziening zonder problemen veilig, secuur en steriel
anesthesietrays inpakken.
TEKST: CINDY LAMMERS | FOTO’S: EDWIN WIEKENS

D

e woorden ‘cleanroom’ en ‘soci-

medewerkers in met een ‘piepje, deukje

‘Binnen de muren van WML: een clean-

ale werkvoorziening’ lijken in

of kraakje’?

room. Het kan écht’, lacht Victor Inen, al

eerste instantie weinig met el-

In Waalwijk weten ze wel beter. Daar is

twaalf jaar werkleider van de cleanroom.

kaar te maken te hebben. Want

WML gevestigd, de sociale werkvoorzie-

‘En het gaat al dertien jaar goed – want

cleanroom betekent toch secuur werken

ning (SW) voor de gemeenten Heusden,

zolang bestaat de cleanroom al.’ Toen

volgens strenge regels, in een steriele

Loon op Zand en Waalwijk, die mensen

nog een kleine afdeling van zes man;

ruimte waar je moet waken voor eventue-

op weg helpt die (nog) niet zelfstandig

inmiddels werken er 67 mensen. Geza-

le besmettingen? Daar zet je toch geen

op de arbeidsmarkt aan de slag kunnen.

menlijk zijn ze verantwoordelijk voor
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het samenstellen en in- en ompakken

secuur blijven doen, daar gaat het om.

maar iets extra’s erbij. We noemen de

van medische hulpmiddelen, hightech

Dat kunnen veel mensen uit de doel-

cleanroom ook wel de eredivisie van het

elektronische onderdelen en farmaceuti-

groep juist goed. Natuurlijk moet je zor-

inpakken en assembleren.’

sche producten. Dat doen ze onder speci-

gen voor de nodige begeleiding en

Dus zijn ze ‘gewoon’ gestart. Trial-and-

ale omstandigheden, in een ISO-gecertifi-

checks: bij repeterende arbeid ligt ver-

error. ‘En we hebben ons laten leiden door

ceerde cleanroom met gladde wanden,

slapping van de aandacht op de loer, en

de opdrachtgevers, die vanzelf kwamen

harde vloeren en een uitgebalanceerde

dat mag in de cleanroom juist niet. Dus

toen de ruimte eenmaal was gebouwd.

luchtgesteldheid, zodat de producten

staat ook vast wanneer ze pauze moeten

Samen hebben we de processen verbeterd.’

van opdrachtgevers hygiënisch en veilig

nemen.’

Zo kan het komen dat WML een van de

kunnen worden behandeld.

Talenten benutten

weinige leer-werkbedrijven in Nederland is

Hij kan er nu met zo veel zekerheid over

met een cleanroom. ‘Op zich niet vreemd,

Lichtkastjes

praten omdat ze dertien jaar ervaring

want het vergt een enorme investering’,

De medewerkers werken daarbij volgens

hebben, geeft hij toe. Terugkijkend op de

vertelt De Jong. ‘En het is aanpoten om

strakke regels en protocollen. ‘Bijvoor-

start zegt hij: ‘Dat ging niet van een leien

alles op orde te krijgen en te houden.’ Het

beeld: geen horloges, piercings, oorbellen

dakje. Het was nogal uitzoeken hoe we de

‘geluk’ van WML is dat ze ermee gestart

en make-up’, vertelt Inen. ‘De kleedproce-

ruimte moesten inrichten en de workflow

zijn toen het politieke landschap omtrent

dure staat hier in zestien stappen uitge-

logisch moesten maken.’ Gelukkig heeft

de SW er nog anders uitzag. ‘Zou je nu

legd, in woord en beeld. En ben je een

Inen een achtergrond in de medische

hetzelfde willen doen, dan kun je het ver-

beetje verkouden? Dan kom je er niet in.

apparatuur. ‘Dat hielp wel.’

geten: kost veel te veel geld. Bovendien zijn

Je moet daar heel duidelijk in zijn en

Ze begonnen zonder klant, wilden een

we nu meer dan vroeger gericht op door-

daarnaast veel controles inbouwen. Zoals

cleanroom beginnen omdat dit werk zou

stroom en vooral uitstroom van mede-

een lichtkastje om te checken of de han-

opleveren voor de doelgroep. ‘Het uit-

werkers naar het reguliere bedrijfsleven.’

den goed gewassen zijn.’

gangspunt van WML,’ zegt communicatie-

Bij werkzaamheden met heel veel regels

adviseur Robin de Jong, ‘is altijd geweest

Anesthesietrays

denk je niet meteen aan mensen met

dat onze doelgroep over bijzondere capa-

De eerste klant was een fabrikant van

een arbeidshandicap. Dat is onterecht,

citeiten en talenten beschikt, en dat je die

oppervlaktehechtnaaldjes die door de

weet Inen. ‘Er zijn mensen uit de doel-

moet benutten. Dus niet alleen inpakken

cleanroom verpakt moesten worden. In-

groep die juist regels nodig hebben. Dat

en assembleren voor opdrachtgevers,

middels zijn daar diverse opdrachtgevers

brengt rust. Repeterend werk en dat

zoals bij de meeste SW-bedrijven gebeurt,

bij gekomen. Voor de momenteel grootste
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klant doen ze de samenstelling en leve-

naar een bedrijf voor gammasterilisatie.

goed, ook al begint China zich te roeren.

ring van anesthesiologieproceduretrays.

Kleurt de sticker rood, dan is de sterilisa-

‘We hebben enerzijds de vergrijzing en de

Hiervan verwerken ze er 7500 per week.

tie gelukt en kunnen de pads op de OK’s

toename van de zorgvraag en anderzijds

De trays krijgen in de cleanroom van

worden gebruikt.

de crisis – klinkt wellicht gek, maar economisch ontij maakt mensen ziek, dat

WML, verpakt en wel, een rode sticker.
Dan vertrekken ze naar een bedrijf dat de

Vergrijzing en crisis

heeft onderzoek ook aangetoond.’ Het

(gas)sterilisatie verzorgt. Kleurt de sticker

Wat levert deze kapitaal- en aandachts-

grootste risico van de cleanroom zijn de

door sterilisatie groen, dan is de tray klaar

intensieve capaciteit nou op? De Jong:

mensen. ‘Scherp blijven is van het groot-

voor gebruik in de OK.

‘Klanten zijn heel loyaal en gaan voor een

ste belang. Daarom gaan de medewerkers

Daarnaast werken de medewerkers van

langdurige samenwerking. Zo hebben we

elk jaar op cursus. Uit de opleidingen van

WML voor een producent van neus- en

onlangs het contract met de producent

de Vereniging Contamination Control

oortampons. Ze dragen niet alleen zorg

van anesthesiologieproceduretrays met

Nederland, waarbij WML is aangesloten,

voor het verpakken en sealen, maar ook

drie jaar verlengd. Lange contracten zijn

kiezen we onderdelen die voor ons rele-

voor het comprimeren van de tampons tot

in de cleanroomsector ook nodig; je in-

vant zijn. Bloed is het ergste, vanwege

de juiste dikte. Inen: ‘Wij testen of de

vesteert immers veel in een klant, moet er

virusoverdracht. “Alles moet hier schoon

tampons bij een temperatuur van 20 tot

je ruimte voor inrichten.’ Je moet je werk

de deur uit gaan”, zeggen we voortdu-

25 graden het juiste uitzettingspercenta-

natuurlijk wel naar behoren doen, vult

rend. Want zo niet, dan krijg je geheid als

ge hebben.’ Een andere klant is een fabri-

Inen aan. ‘Je moet er niet aan denken dat

reactie: “Zie je wel, SW-mensen!” Klanten

kant van operatiepads die bijvoorbeeld bij

er met een operatie een virus wordt over-

eisen trouwens ook goede opleiding en

buik- en openhartoperaties worden ge-

gebracht dat terug te voeren is op ons. Dat

begeleiding; ze laten audits bij ons uitvoe-

bruikt ter bescherming van omliggende

is gelukkig nog nooit gebeurd.’

ren.’

vitale organen, mocht de chirurg per on-

De cleanroom draait financieel naar beho-

Dat scherp houden doet Inen eveneens

geluk uitschieten met zijn mes. Deze pads

ren en merkt weinig van concurrentie,

met regelmatig werkoverleg, waar de

worden bij WML verpakt en krijgen een

volgens Inen. ‘De cleanroomwereld is

medewerkers ideeën en verbeterpunten

gele sticker opgeplakt. Daarna gaan ze

klein.’ De vooruitzichten op de markt zijn

kunnen inbrengen. ‘En ik spoor ze aan,
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Veiligheid voorop
Het samenstellen en in- en ompakken van medische hulpmiddelen, hightech elektronische onderdelen en farmaceutische producten stelt hoge eisen aan de werkomstandigheden, de werkruimte
en de medewerkers. Daarom beschikt WML over een volgens EN
ISO 13.485:2003-normen gecertificeerde en gecompartimenteerde
cleanroom. De cleanroom voldoet aan ISO-klasse 7. Dit houdt in
dat er per kubieke voet niet meer dan 10.000 stofdeeltjes van
0,5 micrometer aanwezig zijn. Vertaald naar kubieke meters komt
dit neer op 352.000 stofdeeltjes van 0,5 micrometer per kubieke
meter. Verder heeft de cleanroom gladde wanden, harde vloeren
en een goede luchtbehandeling (vochtigheid, temperatuur en
samenstelling).
Daarnaast focust WML op strenge procedures en gedisciplineerde
en opgeleide medewerkers. Protocollen en werkbeschrijvingen,
hygiënische maatregelen, schoonmaakprogramma’s, gescheiden
goederen- en personensluizen en een overdruk in de werkruimte
verkleinen het risico van eventuele contaminatie met stof of
kiemen. Continu wordt gemeten of de ruimte nog steeds aan de
eisen voldoet.
Om ervaringen uit te wisselen en er zeker van te zijn dat er wordt
gewerkt volgens de modernste cleanroommethoden is WML
aangesloten bij de Vereniging Contamination Control Nederland.

motiveer ze. We moeten toch samen die

niet zonder de bescherming van de SW-

Inen en De Jong. Een oplossing zou kun-

7500 sets per week halen. Daarnaast be-

muren kunnen. Intussen wil de

nen zijn om een joint venture aan te gaan

gint de kwaliteit van de medewerker na-

cleanroom zijn pareltjes het liefst zelf

met een regulier bedrijf. De medewerkers

tuurlijk bij de selectie. We letten vooral

houden. De Jong: ‘Het is gek ... Je hebt

van WML zouden dan bij dat bedrijf wor-

op eigenschappen als: serieus en gedis-

langetermijncontracten met klanten; die

den gedetacheerd [detachering is een

ciplineerd zijn, je aan de regels kunnen

verwachten kwaliteit en dat je je aan je

wettelijke regeling die ervoor zorgt dat de

houden, en netjes en schoon zijn op je-

afspraken houdt. Hoe doe je dat als je

arbeidsgehandicapte medewerker in

zelf. En elke nieuwkomer volgt eerst een

steeds weer nieuwe mensen moet op-

dienst is van het SW-bedrijf maar werkt

cleanroomopleiding.’

leiden?’

bij een reguliere werkgever, red.]. ‘Dat is

‘Het mooie in ons geval is: mensen met

al gebeurd met de schoonmaak- en groen-

Joint venture

een arbeidshandicap zitten niet thuis,

afdeling van WML’, weet De Jong. ‘Ook op

Dat de cleanroom staat of valt met de

maar werken’, vervolgt De Jong. ‘Gesubsi-

cleanroomgebied zou dit een mogelijke

mensen, daarmee snijdt de teamleider

dieerd weliswaar, maar ze worden voor

kans zijn.’ Maar Inen is er geen voorstan-

gelijk een heikel punt aan. De wens van-

dat geld wel begeleid en dragen zo bij aan

der van. ‘Ik denk dat we dan opdracht-

uit Den Haag – en straks misschien de

de maatschappij. Natuurlijk zien wij het

gevers gaan verliezen. We zijn nu een

verplichting, gezien het wetsvoorstel Wer-

belang van de beweging van binnen naar

onafhankelijke partij. In een joint venture

ken naar vermogen [dat niet meer door

buiten in. Hierbij dient echter een nuance

ben je dat niet meer.’ Of verder wellicht

het huidige, demissionaire kabinet zal

te worden aangebracht. Misschien moet

als een aparte bv? Zou kunnen. Het is

worden behandeld, red.] – is dat iedereen

Den Haag zeggen: laat mensen zover

afwachten of die nieuwe wet er gaat ko-

met een arbeidshandicap zo veel mogelijk

groeien als mogelijk. En niet: je móét

men en wat die precies gaat brengen.

in het gewone bedrijfsleven aan de slag

regulier aan de slag.’

Voorlopig is er gelukkig genoeg werk voor

gaat. En dat de sociale werkvoorziening

Betekent deze ontwikkeling een serieuze

de cleanroom van WML. En genoeg goed

slechts overblijft voor mensen die echt

bedreiging voor de cleanroom? Ja, vinden

personeel om de klus te klaren.
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Gecombineerd in één procedure:

Laparoscopische tumornefrectomie
en contralaterale hemicolectomie
Primaire kanker kan tegelijkertijd optreden in verschillende organen. Indien operatieve
behandeling is geïndiceerd, worden meestal twee aparte operaties gepland. Deze casus laat zien
dat het technisch mogelijk is om deze ingrepen gecombineerd uit te voeren.
TEKST: G.M. VEENSTRA, SEMIARTS UROLOGIE (THANS WERKZAAM ALS ARTS-ASSISTENT INTENSIVE CARE), L.M.C.L. FOSSION, UROLOOG, EN A.A.P.M. LUIJTEN,
CHIRURG; MÁXIMA MEDISCH CENTRUM, VELDHOVEN/EINDHOVEN.

K

anker kan primair synchroon

toekomst vaker wordt overwogen een

Procedure

optreden in verschillende orga-

synchrone procedure uit te voeren in

De patiënt werd geplaatst in de rechter

nen. Synchroon niercelcarcinoom

plaats van twee aparte operaties.

lumbotomiepositie. De uroloog begon de
procedure met een transperitoneale radi-

bij patiënten met een colorectaal carcinoom wordt in de literatuur gemeld in

Casus

cale nefrectomie links. De eerste trocart

verschillende percentages variërend van

Een 70-jarige vrouw presenteerde zich op

werd para-umbilicaal geplaatst met de

0,03 tot 4,85 procent. Indien chirurgi-

de spoedeisende hulp met een tintelend

openintroductietechniek volgens Has-

sche behandeling geïndiceerd is, worden

gevoel in de rechterhand, dysfasie en pro-

son.11 Het pneumoperitoneum werd gecre-

meestal twee aparte operaties gepland

gressieve buikpijn. Lichamelijk onderzoek

eerd door middel van deze 12 mm-poort

voor resectie.

toonde geen grote afwijkingen. Bloeduit-

en een druk van 15 mm Hg werd gehand-

Sinds de succesvolle introductie van de

slagen toonden een anemie met een he-

haafd. Een extra 10 mm en een 5 mm

laparoscopische colectomie door Jacobs,

moglobinegehalte van 4,6 mmol/l

trocart werden vervolgens onder camera-

Verdeja en Goldsein (1991),3 heeft laparo-

(norm>7,5 mmol/l). Een CT-cerebrum gaf

zicht ingebracht.

scopische chirurgie voor de behandeling

geen aanwijzingen voor een bloeding,

Het colon werd gemobiliseerd door incisie

van colorectale kanker zich sterk ont-

infarct of uitzaaiingen in de hersenen.

van de lijn van Toldt. Hierbij werd het

wikkeld. Voor de behandeling van geloka-

Abdominale CT toonde een tumor van de

colon gedeflecteerd naar mediaan toe. Het

liseerd niercelcarcinoom is laparoscopi-

linkernier en rechtercolon met lymfade-

scheidingsvlak was het kleurverschil van

sche radicale nefrectomie nu de gouden

nopathie (figuren 1, 2, en 3). Op dat mo-

het peritoneaal en het perirenaal vetweef-

standaard wanneer partiële resectie niet

ment was er geen actieve bloeding gaan-

sel. De ureter werd opgezocht en gevolgd

1,2

geïndiceerd is.

de. Ter bevestiging werd een colonoscopie

tot aan de hilus van de nier. De vaten

Er zijn in de literatuur maar enkele

uitgevoerd die een circulair groeiende

konden hierna gemakkelijk gevonden

meldingen van een gelijktijdige laparosco-

tumor in het colon ascendens liet zien.

worden en op een veilige manier worden

pische nefrectomie en ipsilaterale

Biopten toonden een goed gedifferen-

benaderd. Arteria en vena renalis werden

hemicolectomie.5-9 Een synchrone laparo-

tieerd adenocarcinoom. De patiënt onder-

afzonderlijk geclipt met Hem-o-locks (figu-

scopische radicale nefrectomie links met

ging vervolgens een synchrone laparosco-

ren 4 en 5). De nier met bijnier, perirenaal

contralaterale hemicolectomie met een

pische resectie van de niertumor en de

vetweefsel en de omliggende Gerota’s

extracorporale anastomose werd tot op

darmtumor binnen drie weken na presen-

fascia werd en bloc verwijderd en ge-

heden niet beschreven. Ons doel is deze

tatie. Patiënt werd geclassificeerd met

plaatst in een endoscopische bag.

ingreep te beschrijven zodat er in de

ASA-score 3.10

Een abdominaal chirurg voerde hierna

4
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Figuur 1 CT transversaal beeld laat
een tumor zien van 7 cm met centraal
necrose in de bovenpool van de
linkernier.

Figuur 2 CT coronaal beeld van de
niertumor. De bovenpooltumor ligt
mediaal gelegen in de linkernier.

Figuur 3 CT transversaal beeld van de
tumor in het colon ascendens.

het volgende deel van de procedure uit.

gesloten met afzonderlijke hechtingen

nierparenchym. Er werd focaal angio-

De positie van de patiënt werd veranderd

PDS 3/0. De darm werd vervolgens terug-

invasie gezien, maar er waren geen aan-

in rugligging. De chirurg gebruikte de

gelegd in de buik en een paracolische

wijzingen voor kapseldoorbraak. De bij-

eerder geplaatste peri-umbilicale en 12

drain werd achtergelaten in de nierloge.

nier was vrij van tumor.

mm-poort in de regio epigastrica. Een

De para-umbilicale incisie werd gesloten

Het rechter hemicolectomiespecimen

extra 5 mm-poort werd geplaatst, waarbij

met een doorlopende vicryl hechtdraad,

onthulde een matig gedifferentieerd

een iets gewijzigde poortconfiguratie

trocarts werden onder visus verwijderd

adenocarcinoom van 4 cm met exofyti-

werd gebruikt. De camera werd zowel in

en wonden werden in lagen gesloten.

sche groei en invasie door de muscula-

de periumbilicale poort als in de meer

ris propria in het omliggende weefsel,

craniale epigastrische poort gebruikt. Met

Resultaten

maar niet in de serosa. Eén van de

behulp van de harmonische scalpel en

Totale operatietijd en bloedverlies waren

twaalf lymfeklieren toonde metastase.

een darmklem werd de paracolische goot

210 minuten en 100 ml. De afzonderlijke

In beide procedures was sprake van een

rechts losgemaakt van het coecum rich-

operatietijd nodig voor de laparoscopi-

radicale resectie met een voldoende

ting de leverhoek tot aan de galblaas. De

sche tumornefrectomie bedroeg 110

ruime resectiemarge.

arteria ileocolica werd vrijgeprepareerd

minuten met een bloedverlies van 50

en beveiligd met Hem-o-lockclips. De

milliliter. Voor de hemicolectomie be-

Follow-up

leverhoek werd langsboven losgemaakt

droegen operatietijd en bloedverlies 100

Adjuvante chemotherapie werd gegeven

zodat er verbinding werd gemaakt met de

minuten en 50 milliliter. De gehele pro-

met oxaliplatine en capecitabine. Follow-

paracolische goot rechts. Het colon trans-

cedure verliep ongecompliceerd.

up na negen maanden toonde geen

versum werd doorgenomen met behulp

Op postoperatieve dag twee werd de

metastase op CT-abdomen en een carci-

van een Endo-GIA en het mesenterium

wonddrain verwijderd en op dag vier had

no-embryonisch antigeen (CEA)-niveau

werd doorgenomen met de Ultracision.

de patiënt flatus en de eerste stoelgang.

van 2,7 ug/l (norm <3,0 ug/l).

Ook het terminale ileum werd doorgeno-

De patiënt kon acht dagen na de operatie

Helaas werd onze patiënt tien maanden na

men met een GIA. Het rechtercolon was

worden ontslagen. Er deden zich geen

de operatie gediagnosticeerd met cere-

daarna volledig los en mobiel. De linker

postoperatieve complicaties voor.

brale en longmetastasen. Biopsie toonde
metastase van een adenocarcinoom. Ze

subumbilicale poortsite werd met een
incisie vergroot en zowel de dikke darm

Pathologisch onderzoek

werd nabehandeld met Gamma Knifera-

als de endobag met de linkernier konden

Pathologisch onderzoek toonde een nier

diochirurgie en palliatieve chemothera-

hierdoor naar buiten worden gebracht.

van 120 x 60 x 35 mm met een helder-

pie.

Een handgelegde side-to-side anastomose

cellig niercelcarcinoom Fuhrman graad

tussen terminale ileum en colon transver-

4 met deels sarcomatoide groei en een

Discussie

sum werd aangelegd met doorlopende

maximale diameter van 75 mm in de bo-

Deze casus bevestigt dat linker radicale

PDS 3 x 0. Het mesenteriale defect werd

venste nierpool. De tumor infiltreerde het

nefrectomie en rechter hemicolectomie
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Figuur 4 De arteria renalis is geclipt.
De vena renalis is zichtbaar aan
de rechterkant, klaar om geclipt te
worden. De milt is duidelijk zichtbaar
aan de linkerkant.

Figuur 5 De vena renalis is geclipt en
klaar om doorgenomen te worden.

kunnen worden gecombineerd in één

toch een synchrone laparoscopische

chronous renal cell carcinoma and colonic

laparoscopische procedure. Eerder be-

procedure aanraden voor dubbeltumo-

adenocarcinoma. J Laparoendosc Adv Surg

schreven meldingen in de literatuur

ren in de nier en het colon. Een derge-

Tech A 2004. 14(3):179-81.

rapporteerden alleen synchrone nier- en

lijke procedure vereist een multidiscipli-

darmresecties aan dezelfde kant van het

naire aanpak, adequate poortplaatsing

Salvati V, Martorano M. Simultaneous

abdomen.

Deze casus illustreert de

Figuur 6 Inspectie van de nierloge aan
het eind van de procedure.

6. Napolitano C, Santoro GA, Valvano L,
totally laparoscopic radical nephrectomy

beperking van deze procedure is dat

and laparoscopic left hemicolectomy for

linkszijdige en een rechtszijdige laparo-

ruime chirurgische ervaring in laparo-

synchronous renal and sigmoid colon

scopische procedure.

scopische technieken is vereist voor het

carcinoma: report of a case. Int J

De laparoscopische benadering kent reeds

veilig voltooien van de ingreep.

Colorectal Dis 2006. 21(1):92-3. Epub

▼

en een aangepaste operatieplanning. Een

haalbaarheid van het combineren van een

5-9

een aantal voordelen met betrekking tot

25 jan 2005.

postoperatieve pijn, duur van ziekenhuis-

Dit artikel is eerder gepubliceerd in ISRN

opname, terugkeer naar algemene dage-

Surgery 2011 (article ID 179456) en in Medisch

JY. Endolaparoscopic left hemicolectomy

lijkse activiteiten en cosmetisch aanvaard-

Journaal, jaargang 40, nummer 3.

and synchronous laparoscopic radical

bare incisies. In ons geval betrof de operatietijd 210 minuten, het bloedverlies
100 ml, en de duur van het verblijf in het

7. Ng SS, Yiu RY, Li JC, Chan CK, Ng CF, Lau

nephrectomy for obstructive carcinoma of
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KATERN VOOR LEIDINGGEVENDEN VAN OPERATIEAFDELINGEN

Barbara van Dam
(Zaans Medisch Centrum):

‘Leidinggeven leek
me eerst niks’

Personeelstekort op de OK:
hoe zit het nu echt?
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Jouw baan
maakt Duitsland
gezonder
Heb jij altijd al eens voor een tijdje in het buitenland willen
wonen en werken? Een andere cultuur opsnuiven en bovendien
nieuwe ervaringen opdoen? Grijp dan nu je kans! TMI is dé
detacheerder in de Zorg en heeft een groeiend aantal vacatures
en opdrachten in Duitsland.
Wij zoeken onder andere:
A verpleegkundigen
Intensiv (CCU, MC, HC, IC)

B verpleegkundigen
Operatie Assistenten

Kijk voor alle actuele vacatures op:
www.tmi-interim.nl/vacatures en meld je aan!

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.

Bestuur

Redactie OK Management-katern

Eduard Monteban, Voorzitter

Menno Goosen, Hoofdredacteur

emontenban@nvlo.nl

okmanagement@

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.
- Minimaal eenmaal per jaar een themadag waarbij een professioneel
onderwerp centraal staat.
- 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.

06-54 73 67 42

y-publicaties.nl

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.

Management-katern)

Christa Tigchelaar, Secretaris en

020-520 60 77
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Marianne van Dongen, Redactie
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Adverteren:
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gezondheidszorg@
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Lidmaatschap opzeggen?
Mail naar info@nvlo.nl. Opzegging van het lidmaatschap uiterlijk twee
maanden voor de start van het nieuwe kalenderjaar.
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Hoe zit het nu echt?

Personeelstekort op de OK
De indruk bestaat dat er een tekort is aan operatieassistenten en
anesthesiemedewerkers. Maar is dat nu echt zo? OK inside onderzocht het.
Tekst: Dorien van Broekhoven, OK inside | Illustratie: Shutterstock

I

n september 2011 organiseerde 3M een congres over het
personeelstekort op de OK. Al snel werd duidelijk dat
niemand echt wist of er een probleem was, hoe groot dit

probleem dan was en wat de gevolgen ervan waren. Er was
meer onderzoek nodig, vonden Eduard Monteban, spreker op
het congres en voorzitter van de NVLO, en Dorien van Broekhoven, bezoeker van het congres en interim-manager met veel
OK- ervaring.
Onder de naam OK inside zijn Eduard en ik een onderzoek
gestart naar het personeelstekort op de OK. De kernvragen van
het onderzoek waren: is er een personeelstekort op de OK, wat
zijn de gevolgen ervan en wat zijn de mogelijke oplossingen?
Om deze te beantwoorden hebben we gegevens verzameld door
middel van online vragenlijsten, het nabellen van ziekenhuizen
en gesprekken met de doelgroep.

WERKWIJZE
We hebben in de vragenlijsten en de interviews gevraagd naar
de situatie op 1 januari 2012.
De vragenlijsten hebben we online gezet om de drempel tot het
invullen te verlagen. Ze waren vanaf medio december beschikbaar
via de website www.ok-inside.nl, waar ook informatie over het
onderzoek te vinden is. De vragen zijn door verschillende ‘OKkenners’ beoordeeld, aangevuld en geschrapt. Als laatste heeft

gesprekken met OK-managers, teamleiders, anesthesiemede-

een psycholoog de vragen beoordeeld en aangepast. De psycholoog

werkers (AM), operatieassistenten (OA) en personeelsadviseurs.

heeft gekeken of de vragen kloppen; vraag je werkelijk wat je wilt

De ziekenhuizen die geen of slechts gedeeltelijk informatie

weten door een objectieve bril en zijn de vragen niet suggestief?

hebben gegeven zijn eind mei telefonisch benaderd om de

Op www.OKnieuws.nl, in OK Operationeel en in OK Manage-

ontbrekende informatie alsnog te geven.

ment is aandacht besteed aan het onderzoek. Daarnaast zijn

Er zijn 217 vragenlijsten online ingevuld, waarvan er 201

de vragenlijsten via een mailing verspreid onder de leden

voldoende informatie bevatten om verwerkt te worden. De

van de beroepsverenigingen NVLO, LVO en NVAM. Verder is

respons kwam uit 71 verschillende ziekenhuizen. Over 36 zie-

naar de leidinggevenden OK van alle ziekenhuizen in Neder-

kenhuizen is telefonisch (aanvullende) informatie verzameld;

land een brief gestuurd met het verzoek om de vragenlijsten

17 ziekenhuizen waren niet bereid informatie te verstrek-

in te vullen.

ken; één daarvan meldde nut en noodzaak van het onderzoek

Tijdens het onderzoek is ook veel informatie verzameld door

niet in te zien omdat het geen personeelstekort heeft. Het
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Foto: Mark de Weger

De bijna honderd deelnemers gaven hun mening aan de hand van vragen en rode, groene en oranje kaarten.
onderzoek omvat 808 OK’s, 946 fte leerlingen en 3541 OKA

volledig opgevuld door personeel niet in loondienst (PNIL), zoals

(OK-assistenten, dus AM en OA).

gedetacheerden en zzp’ers. Door deze inzet kan het primaire
proces zo veel mogelijk doorgang vinden. Als de fte-begroting

IS ER PERSONEELSTEKORT?

de ideale situatie weergeeft en de opgegeven vacatureruimte

Er is gekeken naar de vacatureruimte om te bepalen of er

opgevuld met PNIL als een werkbare situatie ervaren wordt,

daadwerkelijk een tekort aan OKA is. Dit blijkt zo te zijn als je

dan zal er geen voelbaar tekort zijn maar slechts een niet-ideale

uitgaat van de berekende vacatureruimte: het aantal begrote

situatie. Op de financiële begroting zullen de gevolgen van het

fte min het aantal fte in vaste dienst. Deze vacatureruimte is

personeelstekort door inzet van PNIL wel duidelijk zichtbaar zijn.

ongeveer 10 procent.

Het personeelstekort verschilt per provincie en per beroeps-

De door de respondenten opgegeven vacatureruimte is ech-

groep. Voor beide groepen zijn er veel vacatures in Utrecht en

ter beduidend minder. Dat is opmerkelijk en vraagt om

Zuid-Holland, voor AM ook in Noord-Holland en voor OA in

vervolgonderzoek. De opgegeven vacatureruimte wordt vrijwel

Noord-Brabant.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN?

OPROEP:
VERVOLGONDERZOEK

Er is een algemene indruk dat er OK’s gesloten moeten worden

Er komt nog een vervolgonderzoek. Daarin zal in elk geval

of OA verwaarloosbaar klein is.

de uitstroom worden onderzocht. Wij zijn erg benieuwd

De gemiddelde verzuimpercentages OKA zijn lager

naar jullie suggesties voor dit onderzoek of onderwerpen

dan het gemiddelde verzuimpercentage in de Neder-

voor een volgend Lagerhuisdebat (zie kader ‘Debat over

landse ziekenhuizen. Hier zien we geen effect van het

personeelstekort’). Stuur je ideeën naar info@ok-inside.nl.

personeelstekort.

Wij rekenen ook op jullie medewerking bij het invullen van

Wel zien we dat sommige taken vanwege het personeelstekort

de vragenlijsten, waarvoor de hoofden OK, teamleiders AM

niet worden uitgevoerd, met name extra taken van de AM. Dit

en OA en de praktijkbegeleiders eind december een oproep

is te wijten aan voorrang voor het primaire proces en/of een

ontvangen.

vermoedelijk onjuiste formatieberekening. Mogelijk is hierdoor

wegens personeelstekort OKA. Deze indruk wordt versterkt door
berichten uit de media. Uit dit onderzoek blijkt dat het aantal
malen dat een OK gesloten wordt vanwege personeelstekort AM

deels te verklaren dat de begrote vacatureruimte groter is dan
42
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de berekende; bij de fte-begroting worden de extra taken mee-

carrièreperspectief genoemd als reden voor uitstappen.

genomen, ook al worden ze niet uitgevoerd.

Een andere oplossing is meer OKA opleiden. Minister
Schippers heeft hiervoor een subsidie ingesteld. De AM- en

WAT ZIJN DE MOGELIJKE OPLOSSINGEN?

OA-leerlingenaantallen stijgen inderdaad, beide evenveel. Meer

Om het personeelstekort te verminderen wordt met wisselend

– wellicht versneld of anders – leerlingen opleiden wordt door

succes gebruikgemaakt van buitenlandse OKA. Als gevolg van

de respondenten gezien als een goede langetermijnoplossing.

de hype die ontstaan is over de inzet van Indiase operatieassis-

Van degenen die een opleiding starten stopt 20 à 25 procent – al

tenten, de kosten en de arbeidsintensiviteit van het traject is dit

dan niet vrijwillig – voor het behalen van het diploma. Moge-

momenteel geen voor de hand liggende oplossing.

lijk komt dit doordat er te veel OKA per OK worden opgeleid.

Om medewerkers te stimuleren op de OK te blijven werken

Hoeveel OKA je per OK kunt opleiden zonder dat het leerkli-

worden opvallend veel maatregelen genoemd in de vorm van

maat eronder lijdt is niet bekend. Het is wenselijk dat hier

financiële beloning. Geld als motivatie-instrument heeft maar

(landelijke) normen voor worden ontwikkeld. Nu is er sprake

een korte werkingsduur. Gezien het structurele personeels-

van nattevingerwerk en zijn de aantallen afhankelijk van het

tekort blijkt dit ook niet te werken.

opleidingsbudget.

Het lijkt wel een oplossing om uitstappers terug op de OK te
krijgen. Hoeveel uitstappers er zijn hebben we niet kunnen

CONCLUSIE

achterhalen; het was moeilijk om deze groep te benaderen. Hun

Er bestaat aantoonbaar en landelijk een tekort aan vast perso-

antwoorden zijn dus niet representatief voor de doelgroep, maar

neel op de OK. Door inzet van PNIL wordt het personeelstekort

geven slechts een indicatie. Uit de antwoorden blijkt dat uit-

opgelost en lijdt de productie er nauwelijks onder. Deze oplos-

stappers die als gedetacheerde of zzp’er aan de slag zijn gegaan,

sing maakt van het personeelstekort een financieel probleem.

willen terugkeren als de nadelen van detachering toenemen.

Met uitzondering van meer opleiden zijn de oplossingen van

Degenen die vertrokken zijn van de OK om een niet-financiële

tijdelijke of kostbare aard. ■

reden lijken niet bereid terug te keren. Opvallend vaak werd

Het volledige onderzoek is te vinden op www.ok-inside.nl.

DEBAT OVER PERSONEELSTEKORT
Rond het onderzoek naar personeelstekort heeft OK

per uur. Een aanwezige gedetacheerde voelt zich hier niet

inside eind juni een Lagerhuisdebat georganiseerd in

door aangesproken; zij krijgt dit verschil niet. Waarop

samenwerking met Cherry Ponsen van ... SCEM Conference

NVLO-voorzitter Eduard Monteban opmerkt dat bij de

Services.. De bijna honderd deelnemers gaven hun mening

detacheringsbureaus duidelijk flink wat blijft plakken.

aan de hand van vragen en rode, groene en oranje kaarten.

Over de vraag ‘invliegen of opleiden?’ was het publiek eens-

Bij de kwestie ‘personeelstekort realiteit of fictie?’ was

gezind: opleiden, opleiden en nog eens opleiden. Ter nuan-

‘realiteit’ de overheersende mening. Enkele ziekenhuizen

cering gaf een OA aan dat juist door het ‘invliegen’ meer

hebben geen personeelstekort of hebben het beleid geen

opleiden mogelijk was gemaakt.

PNIL’ers in te huren. De PNIL’ers in de zaal gaven aan meer

Een van de suggesties was om anders op te gaan leiden

uitdaging te vinden, makkelijker van werkkring te kunnen

en daarnaast te bezien of iedereen kan (en wil) opleiden.

veranderen en meer werkervaring op te kunnen doen. Het

Sommige ziekenhuizen leiden erg weinig op. Er zijn geen

blijkt dat PNIL’ers soms lang bij dezelfde werkgever zitten.

normen voor het aantal op te leiden leerlingen per OK. Dit

Waar blijven dan de argumenten van uitdaging, ervaring

zou wel wenselijk zijn.

opdoen en flexibel zijn? De ‘vaste’ medewerkers menen

Ook functiedifferentiatie of het door doktersassistenten

dat PNIL’ers minder taken hebben, meestal geen leerlingen

laten verrichten van een deel van de taken gaf aanleiding

opleiden en ‘van twee walletjes eten’.

tot discussie. Opvallend was dat de meerderheid hierover

Hierover werd verder gediscussieerd bij de kwestie

met ‘neutraal’ stemde.

‘PNIL’er: reddende engel of zakkenvuller?’. Ook hier zijn de

We gaan graag weer met jullie in discussie bij een volgend

meningen verdeeld. Het verschil tussen een PNIL’er en een

Lagerhuisdebat.

medewerker in vaste dienst (FWG 55-10) is netto 25 euro
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Portret
Barbara van Dam (Zaans Medisch Centrum):

‘Leidinggeven leek me eerst niks’
Ze wilde altijd boswachter worden, en leidinggeven leek haar maar een gedoe. Toch werkt Barbara van
Dam nu als hoofd OK. In het Zaans Medisch Centrum zoekt ze haar weg door een wirwar van richtlijnen
en bezuinigingen. Haar werk als natuurgids is haar uitlaatklep.
Tekst: Linda van Pelt | Foto’s (inclusief Ok Management-cover): Johannes Abeling

et haar 53 jaar voelt Barbara van Dam zich nog lang

M

Na de mavo was ze nog te jong om aan de opleiding te begin-

niet oud. ‘Mijn toekomstbeeld is werken tot je zeven-

nen en deed ze een jaar medische vormingsklas. ‘In die periode

tigste. Dat ik nog energiek ben, is bijna een must’,

kreeg ik de gelegenheid mee te lopen in ziekenhuizen in Nijme-

meldt ze vrolijk.

gen, Utrecht en Arnhem. Dat wakkerde mijn belangstelling nog

Goedlachs, dat is een mooie karakterisering van de wijze waar-

verder aan.’

op Van Dam invulling geeft aan haar levensfase. Enige zelfspot

Het Zaans Medisch Centrum (toen nog Stichting De Heel) was

is haar niet vreemd. ‘We hebben een jong team. Als ik samen

de locatie waar Barbara van Dam haar medischezorgloopbaan

met mijn collega’s in de koffiekamer zit, realiseer ik me dat

begon. ‘Het enige ziekenhuis waar je in december met 17 jaar en

er heel wat veranderd is in de loop der jaren. Nu lijkt iedereen

zeven maanden terechtkon.’ Alle bijkomende zaken, zoals het

permanent druk bezig met sms’en en whatsappen op de smartp-

regelen van huisvesting, regelde ze zelfstandig, aangemoedigd

hone. Toen ik verpleegkundige in opleiding was bestonden mijn

door haar ouders.

pauzes uit breien en haken. Zelf ben ik nog niet zo actief in de

In mei 1980, net 21 geworden, had Van Dam haar verpleegkun-

social media. Twitter heb ik wel eventjes gedaan, maar ik houd

dige A-diploma op zak. De opgedane kennis bracht ze ruim een

niet zo van prietpraat.’

jaar lang in praktijk in haar opleidingsziekenhuis, op de afde-

Daar is hij weer, die gulle lach. En het relativerend vermogen.

ling Chirurgie. Daarna achtte ze de tijd rijp voor iets nieuws:

‘Bijblijven is natuurlijk wel belangrijk, dus ik heb inmiddels een

een BBIC-opleiding (BBIC = Brede Basis Intensive Care) en wer-

smartphone. Maar ik ga er selectief mee om: mail lezen, treintij-

ken op de afdelingen Neurochirurgie en Acute Interne Genees-

den checken. En oké, soms een spelletje.’

kunde in het VU medisch centrum in Amsterdam.

NOG TE JONG

PATIËNTGERICHTE OMMEZWAAI

Dat bijblijven en zelfs vooruitkijken is iets wat Barbara van Dam

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw werd Barbara

altijd al heeft gedaan. Lang voor de komst van de smartphone

van Dam medische uitzendkracht avant la lettre. ‘In die tijd

was zij al zo’n slimme meid die op haar toekomst is voorbereid.

was het nog niet gebruikelijk om je als zzp’er aan verschillende

Ze woonde als kind op de Veluwe en wilde graag boswachter

ziekenhuizen te verhuren. Maar ik had sterk de behoefte om “de

worden. Op de middelbare school koos ze daarom voor een

boer op te gaan” en op diverse plekken ervaring op te snuiven,

exact vakkenpakket. Met nog een grootvader als jachtopziener

ook in perifere ziekenhuizen. Gelukkig was er genoeg werk, dus

kon het bijna niet meer misgaan.

ik kon me die wisselingen veroorloven.’

Toch liep het allemaal anders. ‘Er was maar één opleiding in het

Beproef alle dingen en behoud het goede: die oude wijsheid gold

hele land, en bijna geen uitzicht op werk.’ Vooral vanwege dat

zeker voor Van Dams rondgang in de medische wereld. ‘Soms

laatste zocht Van Dam een tweede carrièreperspectief. Dat bleek

voelde ik me vrijwel meteen thuis, maar ik heb ook werkme-

niet zo moeilijk te vinden: verpleegkundige. ‘Mijn moeder was

thoden meegemaakt die me totaal niet aanspraken. In mijn

verpleegkundige en een positief voorbeeld. Maar ik had zelf ook

uitzendperiode ontstond de ommezwaai van taakgericht naar

veel affiniteit met het vak’, blikt Van Dam terug.

patiëntgericht werken, in mijn ogen een logische switch. Als
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ik dan in een ziekenhuis terechtkwam waar het taakgerichte

belangstelling uit Zaandam. In augustus 2009 mondde dit uit in

werken nog hoog in het vaandel stond, voelde dat als een stap

een nieuwe baan: hoofd anesthesie/recovery in het Zaans Me-

terug. Naar mijn idee paste die aanpak toen al niet meer in het

disch Centrum.

tijdsbeeld.’
Ook dynamische mensen hebben een hang naar vastigheid.

TERUG BIJ DE START

Uiteindelijk koos Van Dam voor een langere basis in het An-

‘Bijzonder om hier weer terug te zijn’, mijmert Van Dam over

dreas Ziekenhuis (van zomer 1987 tot herfst 1988 werkte ze hier

haar doorstart in het Zaans Medisch Centrum. ‘Hier heb ik mijn

op de Intensive Care) en in het Academisch Ziekenhuis Utrecht

vak geleerd, en nu kreeg ik de gelegenheid me in dezelfde orga-

(van najaar 1988 tot voorjaar 1991 op de IC Heelkunde). Haar

nisatie te bekwamen in een tweede vak. Natuurlijk was er soms

privéverhuizing naar Almere viel nagenoeg samen met de ope-

twijfel – kan ik het wel, vind ik het wel leuk? – maar ik gaf me-

ning van het nieuwe Flevoziekenhuis. Hier vond Van Dam een

zelf drie jaar de tijd. Het eerste jaar om ervaring op te doen, het

nieuwe werkkring, en was ze bijna zes jaar actief op de IC.

tweede om kinderziekten en fouten weg te werken en het derde

Ook het werken aan persoonlijke ontwikkeling vergat ze niet.

om mezelf écht neer te zetten in de nieuwe functie.’

Na de applicatie CC-verpleegkundige en een bijscholing didacti-

Vanwege een reorganisatie in het Zaans Medisch Centrum is

sche vaardigheden, behaalde Van Dam begin 1997 haar master

Barbara van Dam per september 2011 doorgegroeid naar de rol

of science in verpleegkunde.

van hoofd OK. ‘Gevoelsmatig ben ik opnieuw met zo’n periode
van drie jaar begonnen.’ Als hoofd anesthesie/recovery had ze 24

HERBEZINNEN

medewerkers onder haar supervisie, nu zijn dat er 80. Die flink

De verhuizing naar Almere bracht ook die oude droom van

grotere span of control wordt wel opgevangen door vijf coördinato-

boswachter worden weer tot leven. Een gloednieuwe stad in

ren, die verantwoording dragen voor de operationele werkzaam-

opbouw was de perfecte plek voor iets nieuws: de rol van vrijwil-

heden. De regierol ligt echter bij Van Dam.

lige natuurgids voor het instituut voor natuureducatie en duur-

Soms voelt die druk best zwaar. ‘Vooral vanwege de bezuinigin-

zaamheid IVN. ‘Ik vind het prettig en belangrijk om mensen

gen moeten er keuzes gemaakt worden die leiden tot spannin-

te laten kennismaken met de natuur. Hoe bekender je met iets

gen, bijvoorbeeld op personeelsgebied. Dat is lastig en vervelend.

bent, hoe meer je bereid bent er zuinig mee om te springen.’

Maar ook in deze vrij gecompliceerde tijd vind ik het mooi om

Door haar vrijwilligersactiviteiten voor IVN ontdekte ze haar

in de zorg te werken. Het geeft bevrediging als je veel kunt bete-

affiniteit met kennisoverdracht. ‘Educatie is een uitstekend mid-

kenen voor mensen in een moeilijke periode van hun leven.’

del om mensen op een hoger plan te brengen. Dat geldt zeker

Ze heeft er vrede mee dat ze afstand heeft genomen van de zorg

ook op de werkvloer. Ik beschouwde het als mooie uitdaging

aan het bed. ‘Via de educatie is mijn zorgfocus verlegd naar de

mijn vakkennis over te brengen op een nieuwe generatie.’ Zo

medewerkers. Een nieuwe loopbaanfase.’

groeide ze op natuurlijke wijze in een nieuwe rol: die van docent
Kwaliteitszorg HGZO (Hoger Gezondheidszorg Onderwijs) aan

GOEDE BASISVOORWAARDEN

de VU Amsterdam, en praktijkopleider VVO (verpleegkundige

Barbara van Dam beschouwt het als een belangrijke taak om

vervolgopleidingen) aan de Amstel Academie. ‘Lesgeven vond ik

mensen de gelegenheid te bieden maximaal tot hun recht te

inspirerend, maar heel bewust heb ik dit altijd parttime gedaan.

komen. ‘De arbeidsomstandigheden en doorgroeimogelijkheden

Ik wilde met één been in de praktijk blijven staan. Dat vind ik

moeten goed zijn. Die basisvoorwaarden hebben een uitstralend

een vereiste voor goede, actuele kennisoverdracht.’

effect. Als medewerkers zich gewaardeerd voelen in hun werk

En toch borrelde op een gegeven moment weer dat gevoel op:

komen ze tot betere prestaties. Dat komt weer ten goede aan de

what’s next? ‘Met de lange horizon voor ogen van werken tot je

zorgkwaliteit voor de patiënt.’

zeventigste, wilde ik me herbezinnen op de toekomst. “Waarom

Ze is trots op de prestaties van haar team. ‘Binnen de actuele

word je geen leidinggevende?”, werd me soms gevraagd. Mijn

bandbreedte lukt het ons nog steeds om uitstekende medisch

eerste reactie was: “Dat is niks voor mij!” Ik had weliswaar met

zorg te realiseren. Maar uiteraard denk ik ook wel eens na over

plezier verschillende veranderprojecten begeleid, maar dat wa-

veranderingen buiten de muren van onze organisatie. Bijvoor-

ren informele trajecten. Al die bijkomende besognes bij officieel

beeld over de vraag of ziekenhuizen zich steeds meer zullen

leidinggeven leken me zo’n gedoe.’

specialiseren. Het afstoten van taken heeft voor- en nadelen,

Evengoed plaatste ze haar cv op internet. Daarin stonden ook

maar veranderingen horen er nu eenmaal bij. Dynamiek houdt

haar ervaringen in het vrijwilligersleven (voorzitter, secretaris,

ons scherp.’ Begrijpelijke laatste woorden uit de mond van een

bestuurslid en niet te vergeten IVN-natuurgids) en haar leer-

vrouw die regelmatig op de motor springt om de woon-werkaf-

gang leidinggeven en coachen, gevolgd in 2008-2009. Er kwam

stand snel en dynamisch te overbruggen.
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Proven meets Innovation

Introducing Signature Personalised
Patient Care* with the Oxford Partial Knee
The most widely used and clinically proven1 partial knee system in the world, combined
with an industry leading image-based approach to personalised patient care offers
surgeons tools for preoperative planning and creation of patient-speciﬁc positioning
guides designed to increase OR efﬁciency.
Signature System Partial and Total Knee Applications Available Now. Only from Biomet.

biomet.nl t +31 786 292 929
©2012 Biomet®. All trademarks herein are the property of
Biomet, Inc. or its subsidiaries unless otherwise indicated.
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*A collaborative partnership with Materialise N.V.

1. Price, A. and Svard, U. A Second Decade Lifetable Survival Analysis of the Oxford
Unicompartmental Knee Arthroplasty. Clinical Orthopaedics and Related Research.
Published Online 13 August 2010.
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