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ONZE OK:
BINNENGLUREN
BIJ COLLEGA-OK’S

In deze nieuwe rubriek
kijken we mee met Monique
Butink (hoofd OK chirurgie) en
Nicolle van Houten (operatieassistent traumachirurgie) van het
Deventer Ziekenhuis.
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INSTRUMENTEN
GETELD? CHECK!

Sinds bekend werd dat
de operatieassistent
verantwoordelijk is voor de compleetheidscontrole van operatiemateriaal is er veel gebeurd. Een
blik terug. En: waar staan we nu?

20

OPEREREN IN
AFGHANISTAN:
MISSIE GESLAAGD

‘We dronken koffie in
het zonnetje, midden in de woestijn bij de kerstboom.’ Het Nederlandse OK-team over zijn bijdrage
aan Resolute Support.
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VAN DE REDACTIE

Een frisse start

Cindy Lammers, okoperationeel@y-publicaties.nl
Hennie Mulder, operationeel@lvo.nl
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K Operationeel heeft een nieuw uiterlijk! Met alles is het zo dat als er sleur of
gewoonheid optreedt, er verandering moet
plaatsvinden. Niet dat ons vakblad geen
nieuwe dingen verspreidt, maar toch … Verandering van spijs doet eten, zelf eet je immers ook niet dagelijks hetzelfde. Hierbij wil
ik dan ook Y-Publicaties van harte bedanken
voor haar inzet. De gezamenlijke inspanningen van de uitgeverij en de LVO maken van
OK Operationeel een up-to-date vakblad. Je
moet natuurlijk ook met je tijd meegaan.
Daarover gesproken: dat is in Afghanistan
wel anders. Zelf ben ik net met mijn collega’s
terug uit het missiegebied Mazar-e Sharif.
Een groter contrast kun je je niet voorstellen;
het lijkt wel of de tijd er heeft stilgestaan.
Op de basis is alles aanwezig , maar in grote
gedeelten van Afghanistan kunnen ze daar
alleen maar van dromen. De Afghanen wordt
tijdens deze missie geleerd weer op eigen
benen te staan; dit gaat met horten en stoten. Dagelijks worden er nog vele aanslagen
gepleegd. Helaas lezen en horen we daar
weinig over in de media.
Daarom is het goed dat OK Operationeel bij
de tijd blijft en eenieder die op de operatiekamer werkt blijft informeren. Maak er een fijn
jaar van!

REVISIE WIP-RICHTLIJN
‘PERSOONLIJKE HYGIËNE
MEDEWERKER’
De Werkgroep Infectie Preventie
(WIP) heeft de richtlijn ‘Persoonlijke hygiëne medewerker’ gereviseerd. Het betreft een geplande
revisie van de richtlijn uit 2008.
De richtlijn beschrijft algemene
maatregelen om overdracht van micro-organismen – en daarmee van
infecties bij patiënten, collega’s of
medewerkers zelf – te voorkomen.
Aan de orde komen preventie van
overdracht via: (sieraden en kunstnagels aan) de handen, het haar,
de kleding, mobiele communicatiemiddelen, besmet eten/drinken,
niet (adequaat) uitgevoerde hoest-,
snuit- of toilethygiëne en verspreiding van een (actieve) infectie.

De belangrijkste wijzigingen ten
opzichte van de vorige richtlijnversie zijn:
• De aanbeveling dat nagellak
intact moet zijn is gewijzigd in
‘geen nagellak dragen’.
• Er zijn aanbevelingen toegevoegd
over het gebruik van mobiele
communicatiemiddelen, zoals:
gebruik een mobiel communicatiemiddel niet tijdens patiëntgebonden werkzaamheden.
• Er zijn aanbevelingen toegevoegd
over vaccinatiebeleid bij medewerkers.
Bekijk de complete richtlijn op
http://tinyurl.com/ms4m8pp of via
de website van het RIVM:
www.rivm.nl.
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NVT REGISTREERT
ZELF SLACHTOFFERS
VAN VUURWERK
Een opmerkelijk deel van de vuurwerkslachtoffers was op 31 december 2014 al
voor 18 uur gevallen. Bijna 20 procent
van de slachtoffers was voor dat tijdstip
al op een Spoedeisende Hulp door een
traumachirurg gezien, zo constateert
de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) die de afgelopen
jaarwisseling een eigen registratie voor
vuurwerkslachtoffers heeft bijgehouden. Dit komt waarschijnlijk omdat
traumachirurgen vooral de zwaardere
letsels behandelen, die vaak door illegaal of in elkaar geknutseld vuurwerk
worden veroorzaakt, zo denkt de NVT.
De traumachirurgen zagen enkele
tientallen patiënten met vuurwerkverwondingen. Het ging hier met name om
ernstige brandwonden, scheurwonden,
amputaties en botbreuken. Bij 39 procent van de vuurwerkverwondingen
betrof het illegaal vuurwerk, bij 24 procent legaal vuurwerk.
De NVT heeft de eigen vuurwerkslachtofferregistratie opgezet in samenwerking met VeiligheidNL. Beide
partijen hopen in de komende jaren
hun registratie te optimaliseren en de
samenwerking met oogartsen, spoedeisendehulpartsen en plastisch chirurgen
te intensiveren.

OPERATIEKAMER ‘BELEVEN’
MET OK-SIMULATOR TNO
Met zijn nieuwe OK-simulator in
Soesterberg kan TNO sinds kort
iedere bestaande of toekomstige
OK nabouwen om de gebruikers,
leveranciers en ontwerpers snel
en levensecht te laten ervaren hoe
hun operatiekamer in de praktijk
gaat functioneren. Aanpassingen
in het ontwerp zijn snel door
te voeren en de consequenties
daarvan te overzien en te beleven.
‘Dat scheelt veel tijd en kosten. In
Europa bestaat geen vergelijkbare
faciliteit’, volgens TNO.

FLEXIBELE OPZET
De flexibele opzet maakt het mogelijk om de OK groter of kleiner
te maken en de werking van pendels en operatielampen op elke
gewenste plek uit te proberen.
Ook kan alle denkbare inrichting
in de ruimte worden geplaatst en

de omgeving worden ingezet voor
andere toepassingen dan een OK,
zoals het ontwerpen of optimaliseren van de spoedeisende hulp.

JUISTE KEUZES
De flexibiliteit van de OK-simulator stelt betrokkenen in staat
de ruimte met inrichting en ICTondersteuning te zien en beleven.
Voldoet de OK aan de bij het ontwerp gestelde eisen? Wat is wel
of niet mogelijk? Wat is handig
of juist vreselijk onhandig? ‘Het
voelen, het zien, er staan en de
setting ter plekke aanpassen helpt
architecten, leveranciers, operatiekamerpersoneel en ieder ander
die bij het ontwerp is betrokken
om de juiste keuzes te maken’,
aldus TNO.

20%

zat op 31 december
al voor 18 uur bij
de traumachirurg
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HET ACTUEELSTE OK-NIEUWS VIND JE OP WWW.OKNIEUWS.NL.

‘TOPPLUS VERBETERT
SAMENWERKING’
De hedendaagse geavanceerde technologie en de toenemende complexiteit
van chirurgische ingrepen dragen bij
aan een stijging van het aantal medische fouten in de operatiekamer.
Jaarlijks worden er veel medische fouten gemaakt die operateurs kunnen
voorkomen. Met een nieuwe op maat
gemaakte time-outprocedure, TOPplus
geheten, wordt de samenwerking tussen
teamleden en daardoor ook de patiëntveiligheid verbeterd, zo blijkt uit het
promotieonderzoek van Connie Dekkervan Doorn, lector aan Hogeschool Rotterdam. Zij onderzocht het ontwerp en
de implementatie van een time-outprocedure (TOP) en een debriefing (plus).
Vlak voor de start van de operatie
neemt het operatieteam gedurende
twee minuten de tijd om alle details
nog eens gezamenlijk door te nemen.
Tijdens deze controlemomenten gaat
het na of alle gegevens juist zijn en alle
voorbereidingen zijn getroffen om de
ingreep veilig te laten verlopen. Na de
operatie vindt er een debriefing plaats.
Aan het onderzoek deden vijftien ziekenhuizen mee uit verschillende regio’s
in Nederland. Beide procedures zijn in
nauwe samenwerking met alle zorgprofessionals van de betrokken disciplines
ontwikkeld en aangepast aan de lokale
context.

HEB JE ZELF
NIEUWS?

@

Mail dan naar
okoperationeel@y-publicaties.nl

HYBRIDE OPERATIEKAMER VOOR
HET ANTONI VAN LEEUWENHOEK
Het Antoni van Leeuwenhoek en
Philips gaan nauw samenwerken
om een fundamentele verandering
in de chirurgische behandeling
van patiënten met kanker te bewerkstelligen en om de behandelingsresultaten voor hen te verbeteren.
Het streven is nieuwe methoden te
ontwikkelen waarmee chirurgie bij
de patiënt met kanker veel nauwkeuriger kan worden uitgevoerd.
Hiermee kan de tumor beter worden verwijderd terwijl er meer gezond weefsel kan worden gespaard.
Met de huidige operatietechnieken
is dit niet altijd mogelijk. Het Antoni van Leeuwenhoek krijgt daartoe
een hybride operatiekamer: een ste-

riele conventionele operatiekamer
met een speciale inrichting voor
beeldgestuurde behandelingen.

LIVE 3D BEELDEN
De kamer biedt een uitgebreide oplossing waarin tal van technologieen zijn geïntegreerd en waarin veel
verschillende procedures kunnen
worden verricht, van conventionele
chirurgie tot nieuwe live 3D beeldgestuurde precisiebehandeling.
Een onderdeel van de overeenkomst
is dat het Antoni van Leeuwenhoek
een van de eerste ziekenhuizen
is die het nieuwe digitale PET/CTsysteem van Philips, Vereos, in de
klinische praktijk gaat inzetten. Dit
systeem levert dankzij de digitale
detectortechnologie beelden van
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‘NEE’ TEGEN CAO ZIEKENHUIZEN
Vakbonden NU’91, CNV Publieke Zaak, Abvakabo FNV en FBZ hebben het
eindbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor
de nieuwe Cao Ziekenhuizen verworpen. Het eindbod van de NVZ kost
de ziekenhuismedewerkers uiteindelijk meer dan het hun oplevert. Zo
is er geen loonstijging over 2014, houdt de werkgever de daling van de
pensioenpremie in eigen zak, wil de NVZ de bijdrage voor de aanvullende
ziektekostenverzekering schrappen en is er een schamele loonsverhoging
van 1,5 procent per 1 januari 2015.
NU’91 en de andere vakbonden bereiden zich voor op acties. Ze blijven
bereid tot overleg met de NVZ, mits deze hiertoe bereid is en het nu
neergelegde eindbod weer van tafel haalt. Volgens de vakbonden willen
ziekenhuismedewerkers afspraken maken over echte banen, koopkracht
en goede ziekenhuiszorg. Dus een goede cao met perspectief voor de toekomst.

SAMENWERKING CHIRURGEN
IN STEDENDRIEHOEK

OR
OEK
een zeer hoge kwaliteit bij een lage stralingsdosis en zal het Antoni van Leeuwenhoek helpen bij het diagnosticeren
van kanker, bij het bepalen in welk stadium kanker is en bij het ontwikkelen
van behandelingen op maat.

De dertig chirurgen van Gelre Apeldoorn, Gelre Zutphen en het Deventer
Ziekenhuis gaan nauw samenwerken. Door deze bundeling van kennis en
ervaring weten patiënten zich verzekerd van specialistische heelkundige
zorg binnen de Stedendriehoek, ook op het gebied van de minder vaak
voorkomende chirurgische behandelingen. Bovendien wordt hiermee
voorkomen dat patiënten voor zeer specialistische behandelingen moeten
reizen naar een ziekenhuis buiten de regio.
In 2013 bleek voor een bestuurlijke fusie van de ziekenhuizen in de Stedendriehoek onvoldoende draagvlak te bestaan. Wel is daarbij expliciet
aangegeven dat dit een goede samenwerking tussen vakgroepen van
medisch specialismen niet in de weg hoeft te staan. De samenwerking op
het gebied van oncologische chirurgie is hiervan nu de eerste concrete
uitwerking.

OPTIMALISEREN RADIOTHERAPIE
De nieuwe overeenkomst vormt een
uitbreiding van de bestaande samenwerking op onderzoeksgebied tussen beide
organisaties die in 2011 begon.
Naast de ontwikkeling van beeldgestuurde chirurgie werken de partners
ook samen aan het optimaliseren van
radiotherapie. Zoals met de ontwikkeling van een hoogveld-MR-geleid systeem
dat radiotherapeuten in staat stelt om
de bestraling tijdens de behandeling aan
te passen.

NR 1, 2015 / OK OPERATIONEEL 7

01-O O 201

.indd

1 -02-1

14:28

Niveau opleiding is bachelor

Operatieassistenten in opleiding die
afstuderen vanaf 1 september 2015
krijgen een CZO-diploma met daarop
een vermelding van het NLQF-niveau en
het daaraan gekoppelde niveau van het
Europees Kwalificatieraamwerk (EQF).
Eerder gediplomeerden komen hiervoor
helaas niet in aanmerking.
De niveaubepáling is een belangrijke
stap op weg naar niveau-erkénning. Het
inserviceonderwijs geeft zelf geen niveauerkenning af, wat het moeilijk maakt om
door te stromen naar vervolgopleidingen
en/of -functies. Bovendien is lastig aan te
tonen op welk niveau deze opleidingen
ten opzichte van andere opleidingen
kunnen worden gepositioneerd. Daarom
zetten de LVO-commissies Beroepsbelang en Onderwijs zich al jaren in voor
niveau-erkenning van de opleiding.

Over niveau-erkenning heeft de LVO in
het verleden gesprekken gevoerd met de
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van
Universitair Medische Centra (NFU) en
het College Zorg Opleidingen (CZO). Dit
leidde tot de conclusie dat de beroepsgroep eerst duidelijk moest worden
afgebakend in een beroepsprofiel.

SAMENWERKING MET CZO
Toen vorig jaar in 2013 het geheel herziene beroepsprofiel was verschenen,
ging de LVO wederom met het CZO om
de tafel zitten. Naar aanleiding van die
gesprekken heeft het CZO in 2013 een
verkennend onderzoek uitgevoerd naar
de mogelijkheid tot niveau-inschaling
van zijn opleidingen. Na gesprekken te
hebben gevoerd met verschillende mi-

Shutterstock

Geweldig nieuws: het niveau van de inserviceopleiding tot operatieassistent is
vastgesteld op bachelorniveau. Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF heeft de
opleiding namelijk ingeschaald op NLQF-niveau 6 (NLQF = Nederlands Kwalificatieraamwerk).

nisteries, hogescholen en inschalingsorganisaties trok het de conclusie dat een
procedure bij het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) de snelste en
kansrijkste optie is.
Samen met het CZO heeft de LVO de eindtermen aangepast en uitgebreid, op geleide van het vernieuwde beroepsprofiel.
Vervolgens is begin september 2014 een
niveau-aanvraag ingediend bij de NLQF.
En op 1 december arriveerde de brief van
het NLQF met het bericht dat de opleiding tot operatieassistent is vastgesteld
op niveau 6 oftewel bachelorniveau.
Het NCP NLQF is een onafhankelijke

LVO-INFORMATIE
Charmaine Betzema, voorzitter, voorzitter@lvo.nl
Hennie Mulder, penningmeester en bestuurslid Media
operationeel@lvo.nl en penningmeester@lvo.nl
Jeanine Stuart, secretaris en bestuurslid Onderwijs
secretaris@lvo.nl en onderwijs@lvo.nl
Nicole Dreessen, bestuurslid Beroepsbelangen
beroepsbelang@lvo.nl
Monique de Kort, bestuurslid Congres, congres@lvo.nl
Femke Wienen, bestuurslid PR&V, prvoorlichting@lvo.nl
Lid worden van de LVO?
Surf naar www.lvo.nl.
Lidmaatschap opzeggen:
Opzegging van het lidmaatschap dient voor
1 oktober schriftelijk te
gebeuren – het wordt dan
per 1 januari van het jaar
daarop beëindigd.

LVO en specialisten gaan in ges
voor röntgenbediening

Secretariaat LVO
Postbus 9058
1006 AB Amsterdam
Ledenadministratie
ledenadministratie@lvo.nl
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organisatie met de bevoegdheid van de minister
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om opleidingen in te schalen in het Nederlandse Kwalificatieraamwerk NLQF. Dit is een kader voor
inschaling van alle mogelijke kwalificaties. De
niveaus van het NLQF zijn beschreven in termen
van kennis, vaardigheden, zelfstandigheid en
verantwoordelijkheid. Met NLQF weten werkgevers, maar ook werknemers en studenten, wat iemands werk- en denkniveau is en op welk niveau
iemand functioneert. Het NLQF maakt hiermee
door de overheid gereguleerde kwalificaties en
private kwalificaties met elkaar vergelijkbaar.
Door koppeling van het nationale kwalificatieraamwerk aan het Europees Kwalificatieraamwerk EQF kunnen bovendien kwalificaties uit
36 Europese landen met elkaar worden vergeleken.
Nu gaat de LVO weer in gesprek met het CZO, de
NVZ en de NFU. We gaan bekijken wat er verder
nog moet gebeuren voor een erkende hbo-opleiding en een erkend en beschermd beroep. De
eerste bijeenkomst is al geweest. Klaus Boonstra
van het CZO zal op het aanstaande LVO Congres
al het een en het ander komen vertellen.
Kijk voor meer informatie over het NLQF op
www.nlqf.nl.
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n in gesprek over richtlijn
In de vorige OK Operationeel heb je het LVOstandpunt kunnen lezen inzake het bedienen van
röntgenapparatuur – waaronder de C-boog – door
operatieassistenten. Op advies van de Inspectie
voor de Gezondheidszorg zullen we samen met de
specialisten kijken of we een gezamenlijke richtlijn
kunnen opstellen. Een eerste bijeenkomst met de
Federatie Medisch Specialisten is gepland. Vanaf 1
januari 2015 verenigen alle wetenschappelijke verenigingen zich in de nieuwe organisatie Federatie
Medisch Specialisten. De Orde van Medisch Specialisten heeft zich als individuele ledenvereniging
opgeheven.

29STE LVO CONGRES
5 EN 6 MAART 2015

Ivonne Zijp

Shutterstock

lvo-nieuws

Ook dit jaar wordt het LVO Congres gehouden
in ReeHorst in Ede. Dit mooie congrescentrum
ligt centraal en op slechts vijf minuten lopen
vanaf het station. Voor de overnachting zijn
hotelkamers beschikbaar in ReeHorst en in het
nieuwe Van der Valk-hotel Veenendaal. Tussen
ReeHorst en Van der Valk rijdt een pendeldienst.
Inschrijven kan nog totdat het congres begint.
Kom met zo veel mogelijk collega’s, gezellig! Als
je met vier of meer mensen uit één ziekenhuis
tegelijk inschrijft, ontvang je ook nog eens 5
procent korting op het totale registratietarief.
Op beide dagen hebben we een goed gevuld
programma. In totaal meer dan twintig boeiende lezingen over robotchirurgie, plastische
chirurgie, heupchirurgie, cardiochirurgie, aangezichtschirurgie en gynaecologie. Natuurlijk
zijn er ook beroepsoverstijgende onderwerpen:
het verschil tussen de Amerikaanse en Nederlandse gezondheidszorg, hbo-status, MediRisk,
NU’91, ergonomie, leanmanagement, CRM, onregelmatige diensten, arbeidsrecht. Ook geeft
een forensisch patholoog een lezing. Te veel om
allemaal te volgen, maar meer dan voldoende
keus. Leef je uit!
Op vrijdag vindt in een parallelsessie de jaarlijkse alv plaats. In de andere parallelsessie
(rondetafeldiscussie) discussieer je een kleine
groep over een actueel onderwerp.
Natuurlijk is het LVO Congres niet compleet
zonder de allinclusive feestavond. Met een diner, drank, een swingende band en een dj.
Zorg dat je het verrassende congres niet mist,
want … niet alles is wat het lijkt.
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ONZE

OK

Meekijken op de OK’s van
Monique Butink en Nicolle
van Houten (Deventer
Ziekenhuis).

Tekst: Marloes van Hoorn

Foto’s (inclusief cover): Cor Mooij

Wij zijn trots op …
… onze werksfeer! We horen vaak dat die zo
goed is, bijvoorbeeld van coassistenten of
nieuwe collega’s. Over het algemeen is de
sfeer gemoedelijk. We spreken elkaar ook
gewoon aan als iets misschien handiger had
gekund. Bij de een doe je dat natuurlijk wel
makkelijker dan bij de ander. Ook met de
anesthesie hebben we een goede relatie; we
drinken vaak samen koffie. En we zijn uiteraard trots op de titel ‘beste ziekenhuis van
Nederland’. Vooral op social media pronken
onze OK-medewerkers hiermee.

Onze chirurgen …
… nemen veel van ons aan. Hier heerst zeker
geen dokter-zusterverhouding. De artsen
vertrouwen erop dat we goed zijn voorbereid op een operatie. En ze staan open voor
suggesties van onze kant. Zo zien we wel
eens een hulpmiddel of instrument voorbijkomen waar een andere specialist ook baat

bij zouden kunnen hebben. Daar wijzen we hem of haar dan op.
Aan het eind van de dag bedanken de artsen ons vaak.

In de pauze …
… zorgt een van de aflossen dat de omloop even van de OK af kan.
Als er op elke kamer een programma is hebben we vier aflossen. De
overdracht verloopt volgens een vast protocol: hoe is de gazentelling, wat heeft zich zojuist voorgedaan enzovoort. Tijdens de timeout wordt niet afgelost. Wel kan hierbij een aflos aanwezig zijn. De
vaste collega ontvangt dan bij terugkomst een gelamineerde kaart
met de time-out erop. Die informatie wordt uitgeveegd zodra de
gegevens zijn ingevoerd in de computer bij de patiënt.

Specialiseren …

… gebeurt sinds een aantal jaren in twee clusters. Of je doet orthopedie, plastische chirurgie en kaakchirurgie óf KNO, gynaecologie
en urologie. Chirurgie, trauma en oogheelkunde zitten in beide
clusters. De fulltimemedewerkers zijn allemaal allround; de parttimers zijn verbonden aan een cluster. Eerst deed iedereen alles,
maar het is moeilijk geworden om overal
goed van op de hoogte te blijven. De specialismen zijn altijd gedekt, ook in de bereikbaarheidsdienst. Er staan dan twee teams
WIE: Monique Butink (foto links) en Nicolle van Houten
paraat: in totaal twee anesthesiemedewerWAT: respectievelijk hoofd OK chirurgie, en operatieassistent en
kers en vier operatieassistenten. We zorgen
specialismeoudste traumachirurgie
dat uit beide clusters minstens één persoon
WAAR: Deventer Ziekenhuis
dienst heeft.
Altijd al willen meekijken op een collega-OK-complex? In deze
rubriek gluren we even door het raam. Deze keer bij de elf OK’s van
‘gemiddeld het beste ziekenhuis van Nederland 2014’: het Deventer
Wij werken aan onze kwaliteit
door …
Ziekenhuis.
Jullie OK in deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar
… veel scholing te volgen. Geregeld gaat
okoperationeel@y-publicaties.nl.
een afvaardiging van ons naar een congres
of symposium. Maar het moet wel relevant
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‘WAT MEER LOUNGEBANKEN
IN DE KOFFIEKAMER ZOU
NIET VERKEERD ZIJN’

zijn natuurlijk. Ook krijgen we veel klinische lessen van firma’s, gemiddeld
eens per vier tot zes weken. Iedereen is
verantwoordelijk voor zijn eigen scholing. De praktijkbegeleiders registreren
wie wat heeft gevolgd. Er zijn ook e-learningmodules beschikbaar.
Bijvoorbeeld voor reanimatie en werken met gassen. Als je de toets
hiervan goed hebt afgerond wordt dit automatisch geregistreerd.
In datzelfde systeem kun je ook certificaten van klinische lessen en
externe scholing uploaden. Zo kun je zelf een portfolio bijhouden.

Het werkoverleg …
… houden we elke maand. Op hetzelfde moment vergaderen de
anesthesiemedewerkers. Af en toe is er ook een gezamenlijk overleg. Iedereen kan regelmatig bij het werkoverleg zijn, want het is
afwisselend op dinsdag, woensdag of donderdag. Wie het gemist
heeft kan uiteraard de notulen lezen. Bij het overleg is terugkoppeling van scholing een standaardagendapunt. Ook vertellen de specialismeoudsten hier over nieuwe materialen en ontwikkelingen.
Verder komen zaken aan de orde die spelen op de afdeling of in
het ziekenhuis.

Onze specialismeoudsten …
… gaan naar ‘hun’ congressen, houden de protocollen en handleidingen bij, benaderen firma’s en onderhouden het contact met
de specialisten: hoe loopt het, zijn er nog nieuwe ontwikkelingen,
moeten er nog instrumenten of disposables worden aangeschaft?
Alle leerlingen komen bij alle specialismeoudsten langs om sets
en ingrepen door te nemen en kennis van een ingreep te laten aftekenen.

Operatieassistenten zijn hier ook …

van tevoren wordt ons dienstrooster gemaakt. Drie collega’s vervullen die taak om
de beurt. Op een lijst kan iedereen aangeven
wanneer hij of zij dienst wil doen. Zijn er op
een dag te veel of te weinig aanvragen, dan
wordt met een turflijst gekeken wie voor
die dienst aan de beurt is. We kunnen allemaal aangeven op welke vaste dag we geen
dienst kunnen doen. ’s Woensdags of donderdags maakt de dagcoördinator de planning voor de week erop. Dan wordt vastgelegd wie bij welk programma staat. Als er
bijzonderheden zijn kun je je daarop nog
voorbereiden. De dagcoördinator probeert
ook eventuele niet eerder toegekende vrije
dagen in te plannen. We streven ernaar de
weekplanning aan te houden, maar door
ziekte of andere wijzigingen verschuift
deze wel eens.

Briefings …
… hebben we niet.

In de toekomst …
… hopen we de werksfeer zo te houden. En
in de koffiekamer wat meer loungebanken
zou ook niet verkeerd zijn. ■

… om de beurt de hele dag aanwezig in de centrale opdekruimte
of COR. Soms met een collega en altijd met de zogeheten COR-medewerkers: centrale-sterilisatiemedewerkers met aanvullend een
interne opleiding. Drie operatieassistenten zijn dagcoördinator. Zij
houden beurtelings het reilen en zeilen op de OK’s in de gaten vanuit het dagleidingskantoor en maken de planning voor de komende week. Verder zitten er collega’s in de kwaliteitswerkgroep. Alle
operatieassistenten begeleiden bij ons leerlingen, maar er is een
vaste groep die de leerlingen beoordeelt op algemene voortgang
en vaardigheden. Leerlingen krijgen uit die groep één persoon als
aanspreekpunt. Zo blijft het voor hen overzichtelijk.

Doorlichten op de OK …
… gebeurt door een collega van de röntgen.

Onze planning …
… is soms een heel gepuzzel. Het hoofd OK maakt de vakantieroosters. Voor de zomervakantie begin januari, voor de overige vakanties en vrije dagen drie maanden van tevoren. Tweeënhalve maand
12 OK OPERATIONEEL / NR 1, 2015

01-O O 201

.indd 12

1 -02-1

14:28

14_AZ_

SEALING –
SEALING
SEALING
– –
BIJ ERBE HEB IK ALLE KEUS.
BIJBIJ
ERBE
ERBE
HEB
HEB
IK IK
ALLE
ALLE
KEUS.
KEUS.

®
Uw
VIO
300
isalklaar
alklaar
klaar
voor
Sealen
® ®
Uw
UwVIO
VIO 300
300
DDisDisal
voor
voor
Sealen
Sealen
Sealen met ERBE
Sealen
Sealen
metmet
ERBE
ERBE
eilig en etrou
aar
eiligeilig
en en
etrou
etrouaar aar
Groot sealvlak spaart operatietijd
Groot
Groot
sealvlak
sealvlak
spaart
spaart
operatietijd
operatietijd
oor ini ale laterale s ade ordt o ringend ee sel gespaard
ooroorini ini
ale ale
laterale
laterale
s ade
s ade
ordtordt
o ringend
o ringend
ee sel
ee gespaard
sel gespaard
aar keu e er ruik are en disposa le instru enten
aar aar
keukeu
e er
e ruik
er ruik
are are
en disposa
en disposa
le instru
le instru
enten
enten
P eldt: seal is klaar
P Peldt:
eldt:
sealseal
is klaar
is klaar
Plug & Play: altijd de juiste instelling
PlugPlug
& Play:
& Play:
altijd
altijd
de juiste
de juiste
instelling
instelling

Herbruikbaar: ERBE BiClamp
Herbruikbaar:
Herbruikbaar:
ERBE
ERBE
BiClamp
BiClamp
instru enten voor
enten
voorvoor
laparos instru
opisinstru
e enten
en open
irurgie
laparos
laparos
opisopis
e eneopen
en openirurgie
irurgie

Disposable: ERBE BiCision
Disposable:
Disposable:
ERBE
ERBE
BiCision
BiCision
3 versies, sealen en snijden
3 versies,
3 versies,
sealen
sealen
en snijden
en
snijden ent
et
n instru
et etn instru
n instru
ent ent

“IFE“F “
T
F
A
E
E
I
I
N
N
TREANRTAT
L
R
E
E
A
T
T
CLH
A
AL
HICSH
C
M
S
S
O
I
I
NM
OM
O
CO
N
N
E
O
O
T
C
C
THETE E
“ H“EH“E

eer in or atie over et ele produ tassorti ent
eer in
eer
orin atie
oru op
over
atie
etepage
produ
ele produ
tassorti
tassorti
ent ent
vindt
onover
eet oele
vindtvindt
u opuon
opeono e epage
o epage
ederland v
erkenda
ederland ele oon
ederland
ederland
v
verkenda
erkenda ederland
ederland
ele oon
ele oon3
3

01-O O 20114_AZ_ERBE_Gefaessversiegelung.indd
.indd 1
6
14_AZ_ERBE_Gefaessversiegelung.indd
14_AZ_ERBE_Gefaessversiegelung.indd
6
6

3

er e nederland o
er eernederland
e nederland
o
o

1 02.07.2014
-02-1 14:28
16:06:28
02.07.2014
02.07.2014
16:06:28
16:06:28

HOE COMPLEETHEIDSCONTROLE
VANZELFSPREKEND(ER) WERD
Een uitspraak van het medisch tuchtcollege in 1992 alarmeerde de
ziekenhuizen: niet de chirurg maar de instrumenterende operatieassistent bleek verantwoordelijk voor de compleetheidscontrole van
operatiemateriaal. Hiermee werd de kiem gelegd voor de LVO-richtlijn
Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal en voor allerlei creatieve
controleoplossingen. Wat is er de afgelopen tijd gebeurd op het gebied
van instrumenten tellen en waar staan we nu?
Tekst: Linda van Pelt
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‘De regels zijn
protocollair
bekrachtigd,
maar vooral ook
is het bewustzijn
vergroot’

H

et is het schrikbeeld van iedere
medisch specialist of operatieassistent: een patiënt die een tijdje
na de operatie terugkomt en klaagt over
stekende pijn. Een röntgenfoto voor de zekerheid en … daar is een gaas! In de strijd
tegen zulke pijnlijke situaties lanceerde
de LVO in 2009 de landelijke richtlijn Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal.
De richtlijn beschrijft duidelijk bij wie de
eindverantwoordelijkheid ligt voor de compleetheidscontrole van operatiematerialen:
bij de instrumenterende operatieassistent.
De operateur is verantwoordelijk voor het
totale medische beleid en de eigen medische handelingen tijdens de operatie.
Tot oktober 1992 was dit denken over verantwoordelijkheid nog zeker niet vanzelfsprekend. ‘Maar een uitspraak van het
medisch tuchtcollege bracht een kentering
op gang’, vertelt Paul Meijsen, docent verpleegkunde Fontys en ruim dertig jaar operatieassistent in het Catharina Ziekenhuis.
‘Een chirurg was aangeklaagd bij het medisch tuchtcollege vanwege het overlijden
van een patiënt na een buikoperatie om
twee arterieklemmen van 23 centimeter
te verwijderen. Die waren achtergebleven
bij een eerdere ingreep. De chirurg werd
vrijgesproken, want de eindverantwoordelijkheid voor de compleetheid van bij de

operatie gebruikte instrumenten, gazen, disposables en
hechtmaterialen (IGDH) lag volgens het tuchtcollege bij de
instrumenterende operatieassistent.’ Met deze uitspraak
kwam het besef dat het dus de instrumenterende is die bij
iedere operatie garant moet staan voor de compleetheid
van IGDH.
Gealarmeerd door de uitspraak van het tuchtcollege
scherpten veel ziekenhuizen de controle aan. Dit werd van
harte toegejuicht door de verzekeraars van de Nederlandse
ziekenhuizen, MediRisk en Centramed, want 5 procent
van de ingediende schadeclaims was het gevolg van onbedoeld achtergebleven operatiemateriaal. Maar lang niet
overal werd het resultaat schriftelijk vastgelegd op het
OK-formulier, laat staan in het operatieverslag. Ook hadden niet alle ziekenhuizen een dekkende oplossing voor
waarborging van de compleetheid van instrumentarium
na de operatie. Wat verder ontbrak was een landelijk dekkend beleid.

TELEURSTELLENDE CONCLUSIES
Een tijdssprong voorwaarts: in 2005 nam Meijsen samen
met Els Meers het initiatief tot een landelijk onderzoek
naar compleetheidscontroles van IGDH tijdens operaties.1
Met een respons van 94 procent waren de resultaten een
goede afspiegeling van de situatie in de Nederlandse ziekenhuizen. Maar ze stemden de onderzoekers niet gelukkig: compleetheidscontrole van IGDH in de operatiekamers bleek nog verre van volmaakt: te vaak gebaseerd op
individuele of lokale regels en nog niet protocollair vastgelegd. Bovendien waren de risicobeheersing en de vastlegging van de procedures niet in overeenstemming met de
NR 1, 2015 / OK OPERATIONEEL 15

01-O O 201

.indd 1

1 -02-1

14:2

Kwaliteitswet Zorginstellingen (uit 1996).
Zonder verbetering van protocollen, werkwijzen en discipline zouden risico’s nauwelijks verminderen, concludeerde Meijsen.

HEFT IN EIGEN HANDEN
De LVO besloot haar verantwoordelijkheid
te nemen en een landelijke richtlijn te ontwikkelen. Initiatiefnemer van de richtlijn
was Nicole Dreessen. Dreessen – al 29 jaar
werkzaam als operatieassistent in het Medisch Centrum Sittard en tegenwoordig
LVO-bestuurslid Beroepsbelang met kwaliteit en veiligheid in de portefeuille – was
destijds LVO-commissielid. Haar drijfveer
om met de richtlijn aan de slag te gaan?
‘Verbazing! Over het feit dat na al die jaren
de controle op de OK nog steeds niet goed
geregeld was. Bovendien voelde ik duidelijk
dat het de verantwoordelijkheid was van de
beroepsgroep zelf. We moesten dus ook het
heft in eigen hand nemen.’
Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de LVO in 2008 ontvouwde Dreessen haar plannen en gaf ze een inschatting

Marja Versantvoort (links) en Illse Bimmel en ‘hun’ Smarttray.

van de kosten. Het centraal begeleidingsorgaan voor intercollegiale
toetsing CBO had begroot dat het formuleren van de LVO-richtlijn
twee jaar in beslag zou nemen, te beginnen met het formuleren
van een projectplan en een offerte en het samenstellen van een projectgroep van operatieassistenten. Dreessen wist zes collega’s aan
zich te binden. Ze kregen begeleiding van een senior CBO-adviseur.
Om de wetenschappelijke onderbouwing van de LVO-richtlijn te
waarborgen werd een internationaal literatuuronderzoek gedaan.
Dreessen: ‘Sommige – juridische – zaken waren niet goed vergelijkbaar met de Nederlandse situatie, maar met de oriëntatie op
internationale richtlijnen ontstond wel een goede basis, een “praatstuk” om mee verder te gaan.’ Behalve met de projectgroep werd
ook ruggespraak gehouden met een expertcommissie, bestaande
uit twintig personen met een gevarieerde achtergrond: specialisten en vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen, de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de eigen beroepsgroep.
De rode draad werd steeds bepaald door vier factoren: preventie,
risico, randvoorwaarden en verantwoordelijkheid.

LANCERING RICHTLIJN

‘Als ik vermoed dat er iets
fout is gegaan schroom
ik niet om er een VIMmelding van te maken’

In 2009 werd de LVO-richtlijn Onbedoeld achterblijven operatiemateriaal gelanceerd. Hierin werd geconcludeerd dat de arts weliswaar verantwoordelijk is voor het totale medische beleid, maar
dat deze handelingen kan delegeren.2 De instrumenterende operatieassistent die een gedelegeerde taak uitvoert is daarvoor volledig
verantwoordelijk. Om een goed kwaliteitsniveau van de controle te
waarborgen dienen alle ziekenhuizen over een gestandaardiseerde
telprocedure te beschikken. Het weegsysteem geldt in combinatie
met het tellen als een hulpmiddel voor het controleren van instrumenten.
De LVO-richtlijn gaf Dreessen een dubbel gevoel: ‘Enerzijds was er
wat weerstand, ook bij de operatieassistenten. Vooral omdat men
dacht dat de nieuwe werkwijze niet uitvoerbaar was. De controles
maakten het werk tijdrovender en hadden consequenties voor het
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‘Aantal claims afgenomen’
De preventie van achtergebleven operatiemateriaal verdient de volle aandacht,
blijkt ook uit gegevens van aansprakelijkheidsverzekeraar voor ziekenhuizen
MediRisk. Wel is het aantal claims naar aanleiding van achtergebleven operatiemateriaal de laatste jaren iets afgenomen. Ging het in 2009 nog om gemiddeld twintig
claims per jaar, in de periode 2009-2013 zijn het er gemiddeld zeventien. Het gaat
vooral om gazen en instrumenten. De getallen betreffen uitsluitend claims, benadrukt de verzekeraar, en niet de ‘achterblijvers’ die op het niveau van VIM (veilig
incidenten melden) of klacht blijven.

ACHTERGEBLEVEN OPERATIEMATERIAAL
34 % gazen
26 % instrumenten
15 % disposables

9 % naalden
16 % overig
Bron: MediRisk (meldjaar 2009-2013)

y.

werkproces. Anderzijds gaf de richtlijn onze beroepsgroep een duidelijke steun in de rug. De compleetheidscontrole – vóór en na de
operatie – werd een must; de richtlijn geldt immers voor iedereen.’

LANDELIJKE TOEPASSING
De IGZ reageerde positief op de landelijke LVO-richtlijn. Al kort na
de introductie gebruikte zij hem als norm bij periodieke toetsingen. Dreessen: ‘De overname door de IGZ heeft eraan bijgedragen
dat de richtlijn niet in een la is beland. Bovendien heeft dit het
gemakkelijker gemaakt om de praktische toepassing op landelijke
schaal te realiseren, want ziekenhuizen moesten zich er nu wel aan
conformeren.’ Maar IGZ-controle of niet: als er iets onbedoeld in
de patiënt achterblijft is dat altijd een heel groot probleem, benadrukt Dreessen.
Dreessen stelt dat sinds de komst van de LVO-richtlijn de veiligheid
voor de patiënt is verbeterd. ‘De regels zijn protocollair bekrachtigd, maar vooral ook is het bewustzijn vergroot. Dat gebeurde
overigens al tijdens het voorbereidende proces: een van de projectgroepleden – iemand van buiten de ziekenhuiswereld – reageerde
uitermate verbaasd toen hij vernam dat voor en na de operatie nog
niet standaard de check-dubbelcheckprocedure werd uitgevoerd.
“Dan durf ik niet meer geopereerd te worden”, riep hij. Een hartenkreet die ons nog eens goed wakker schudde.’

SMARTTRAY
Hoe wordt de richtlijn nu in de praktijk vertaald? In het St. Annaziekenhuis gebruiken ze een concept waarmee de compleetheidscontrole van instrumentarium in een oogopslag kan worden uitgevoerd. Het is ontwikkeld door operatieassistenten Marja Versantvoort en Illse Bimmel, die van hun ziekenhuis de opdracht hadden
gekregen het proces sneller, efficiënter en werkbaarder maken. OK
Operationeel berichtte al eerder over dit zogeheten Smarttray-concept (nummer 8-2012).
Het concept maakt gebruik van mallen; werken met visuele onder-

steuning is een aanbeveling uit de richtlijn.
Als eerste stap worden de sets gestandaardiseerd. Het aantal sets wordt teruggebracht
en overbodige instrumenten worden zo
veel mogelijk achterwege gelaten. Dit is nodig voor een overzichtelijke toepassing van
de Smarttray, en daarmee voor werkgemak
en veiligheid. Per instrumentenset wordt
vervolgens een gouden standaard (mal) gemaakt die als voorbeeld dient voor de rest.
‘Om zo’n mal te maken heb je enig ruimtelijk inzicht en creativiteit nodig, maar nabouwen heb je snel in de vingers’, vertelt
Versantvoort. In 2013 werd het Smarttrayconcept genomineerd voor de IGZ Veiligheidsprijs. Ook is de Smarttray NIAZ-geaccrediteerd.

TELLEN EN WEGEN
In het Catharina-ziekenhuis is de instrumentenrouting ínclusief tellen en wegen
gekoppeld aan het ICT-systeem. ‘Die stappen zijn dus een onlosmakelijk onderdeel
van het proces’, vertelt logistiek coördinator SMH (steriele medische hulpmiddelen)
Karin Reinders. Ze heeft ruime ervaring
met tellen én wegen. In haar ogen een perfecte combinatie om risico’s terug te dringen. ‘Samen uiteraard met een goed onderbouwd registratieprogramma. In 2011 zijn
we overgestapt op een nieuw automatiseringssysteem, omdat het vorige geen technische ondersteuning meer kreeg. Het was
fijn om met een schone lei te beginnen.’
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18 - 20 maart 2015
Jaarbeurs Utrecht

Compleet
in zorg!

GRATIS TOEGANG?
Ga naar zorgtotaal.nl
voeding • verpleging
• facilitair • hulpmiddelen
• inrichting • domotica
•

#ztt15

In het Maasstad Ziekenhuis werk je op een operatieafdeling in een topklinisch opleidingsziekenhuis. De operatieafdeling beschikt over
12 operatiekamers waarvan één op de Dagbehandeling en één op het Brandwondencentrum. Jaarlijks worden ongeveer 18.000 patiënten
behandeld. Binnen onze nieuwe gedigitaliseerde operatieafdeling werken wij met de meest geavanceerde apparatuur.

Het Maasstad Ziekenhuis heeft een vacature voor een:

Teamleider operatieassistenten (36 uur)
Jij
• bent gediplomeerd operatieassistent
met minimaal twee jaar ervaring als
leidinggevende in een groot perifeer
ziekenhuis en hebt een afgeronde
managementopleiding;
• bent gefocust op kwaliteit en veiligheid
en op een goede relatie met collega’s
op de afdeling en daarbuiten;
• functioneert zelfstandig op hoofdlijnen
binnen de afgesproken beleidsmatige en
budgettaire kaders;

• toont op operationeel gebied eigen
initiatief, neemt zelfstandig beslissingen
en lost problemen van diverse aard voor
de afdeling op;
• bent van harte welkom om een dag te
komen te kijken om zo een goede indruk
te krijgen.

Wij
• bieden je een zeer afwisselende functie
in een ambitieus ziekenhuis;
• geven jou de gelegenheid deel te nemen
aan verschillende projectgroepen of op
te treden als projectleider;
• zijn door onze centrale ligging onder
andere goed bereikbaar met het
openbaar vervoer.

Arbeidsvoorwaarden conform de CAO Ziekenhuizen, FWG 60.

Bekijk hier de
uitgebreide
vacaturetekst

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met:
Kees Merks, teamleider operatieassistenten, (010) 291 26 89 of Rob van den Dool,
zorgmanager Operatieafdeling, (010) 291 26 98. Solliciteren kan via ons online
sollicitatieformulier.
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
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Als basis hebben alle standaardsets een normgewicht, met ruimte
voor een kleine variatie: het zogeheten tolerantiegewicht. ‘Sommige onderdelen, bijvoorbeeld kommetjes, kunnen na de operatie
vocht bevatten. Dat kan een vertekend beeld geven bij het wegen,
iets waarmee we uiteraard rekening moeten houden. Daarom kan
wegen tellen nooit vervangen. Het blijft vooral een kwestie van
en-en.’ Ook voor instrumenten als zuigertjes en (knop)naalden,
die met 4 of 6 gram te weinig gewicht in de schaal leggen, is een
passende oplossing gecreëerd. ‘Deze gelden als telinstrument en
worden als zodanig aangegeven in het systeem. Telinstrumenten
worden in laminaatzakjes verzameld en handmatig, apart, gecontroleerd.’

SAMEN SCHERP
Is er sinds de komst van de LVO-richtlijn nog wel eens iets onwenselijks in het lichaam van een patiënt achtergebleven? Reinders:
‘In ons ziekenhuis gelukkig niet. Maar scherp controleren blijft
noodzakelijk, want al zitten de instrumenten niet in de patiënt,
ze kunnen ook ergens anders in verdwijnen. Zo hebben we wel
eens poetsklemmen uit een vuilniszak gered.’ Zelf heeft ze zulke
zaken nooit ondervonden. ‘Maar zodra ik twijfel trek ik aan de bel.
Tegenwoordig is grondige controle een logisch onderdeel van het
operatieve proces. Waar de medisch specialist vroeger als het ware
onaantastbaar op een voetstuk stond, is er in de huidige tijd op de
OK sprake van teamwork op gelijkwaardig niveau. Wij zijn allemaal
verantwoordelijk voor een goede uitoefening van ons beroep en dat
betekent dat het goed uitvoeren van een operatie een gezamenlijke
verantwoordelijkheid is; van de arts die de operatie uitvoert en van
het OK-personeel dat daarbij assisteert. Datzelfde geldt wat mij betreft voor de juridische consequenties van missers. Als ik vermoed
dat er iets fout is gegaan en een arts niet bereid is hier aandacht
aan te besteden en verdergaat met de operatie, schroom ik niet om
er een VIM-melding van te maken.’
Reinders vindt net als Dreessen dat de LVO-richtlijn het bewustzijn
heeft vergroot. ‘Vanuit onze beroepscode voelen we ons verantwoordelijk voor het instrumentarium en willen we niets aan het
toeval overlaten. Als ik instrumenteer voelt het als mijn sets, en die
wil ik compleet terug. Het is uiteraard cruciaal dat elk ziekenhuis
tools ter beschikking stelt om de controles gedegen uit te voeren en
de bevindingen te registreren. Dat voorkomt gevoelige kwesties in
de rechtszaal en – nog veel belangrijker – vervelende gevolgen voor
de patiënt.’

Nieuwe toepassingen zoals chips op instrumentarium zijn belangrijk genoeg om te
onderzoeken, uiteraard in het licht van een
kosten-batenanalyse.’
De researcher van het CBO heeft al zeer
veel internationale literatuur omtrent achtergebleven operatiemateriaal gevonden.
Er is ook specifiek naar nieuwe methodes
gezocht. Uit deze enorme hoeveelheid literatuur zal eerst een eerste selectie gemaakt
worden, waarna een projectgroep de overgebleven literatuur zal lezen en beoordelen.
Indien uit het literatuuronderzoek blijkt
dat er inderdaad nieuwe aspecten moeten
worden bekeken, is Dreessen eager genoeg
om weer voorzitter te worden of kartrekker. ‘Dankzij de ervaring van de vorige keer
ben ik redelijk goed geïnformeerd. Voor de
verdere invulling van zowel project- als expertgroep zal te zijner tijd een oproep worden geplaatst. Iedereen kan dan aangeven
belangstelling te hebben om mee te praten
en mee te denken. Nieuw bloed in de groep
is altijd welkom.’ ■

VOETNOTEN
1. Meijsen P., Meers E. Onderzoeksrapport
Uitgeteld. Eindhoven/Maastricht, 2006.
2. Landelijke Vereniging van Operatieassistenten. Richtlijn Onbedoeld achterblijven
operatiemateriaal. Groningen, 2009.

LVO-RICHTLIJN 2.0
Hoe zit de toekomst van de richtlijn eruit? ‘Ruim vijf jaar na de
lancering is het tijd om deze te herzien’, zegt projectleider van de
eerste versie Dreessen. Zij heeft richtlijnontwikkelaar CBO al de
opdracht gegeven voor een wereldwijde check van de wetenschappelijke literatuur. ‘De wereld blijft in beweging, ook op dit terrein.
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Bij het Afghaanse Mazar-e Sharif waakt een
internationaal medisch team over de gezondheid van
de NAVO-militairen. Ze maken deel uit van de missie
Resolute Support. Hoe is het om daar te werken en te
leven? Het Nederlandse OK-team vertelt.

Van links naar rechts: Erik van Luijtelaar, anesthesieverpleegkundige > Annie Tho

sistent > Mart Bender, chirurg > Patricia Riezebos, anesthesioloog > Kim van d

Het ziekenhuis

if.

in Mazar-e Shar

HENNIE MULDER, OPERATIE ASSISTENT
DEFENSIE EN LVO- BESTUURSLID

‘Werk in Nederland is
stressvoller’

24/7 PARAAT
IN MAZAR-E
SHARIF
Tekst en foto’s: Hennie Mulder

‘Wij houden ons bezig met life and limb saving
van de medewerkers op de basis in Mazar-e
Sharif. Er werken hier onder meer een traumachirurg, een orthopeed, een internist en een
volledig OK- en IC-team. Life and limb saving
betekent dat we een role 2-ziekenhuis zijn. Dit
ziekenhuis was eerder – tijdens de ISAF-missie
– een role 3-ziekenhuis. Zo’n ziekenhuis heeft
extra opvang voor trauma, zoals neurochirurgie, aangezichts- en kaakchirurgie, reconstructieve plastische chirurgie, oogheelkunde en
uitgebreide urologie. In ons role 2-ziekenhuis
kan de trauma-basischirurgie goed uitgevoerd
worden. Mocht neurochirurgisch ingrijpen
noodzakelijk zijn, dan wordt de patiënt gestabiliseerd en direct verplaatst naar een kliniek
elders. Er bestaan ook role 1-ziekenhuizen, vergelijkbaar met de Nederlandse huisartsenpost.
Eind 2014 zijn we in Mazar-e Sharif aangekomen. Door oponthoud in Istanbul – onze
aansluitende vlucht was gecanceld – arriveer-
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praktijk

gkundige > Annie Tholen, intensivecareverpleegkundige > Hennie Mulder, operatieas-

hesioloog > Kim van der Heijden, operatieassistent.

Een varicesoperatie.

den we enige dagen later dan gepland.
Eenmaal aangekomen werden de noodzakelijke formaliteiten en briefings uitgevoerd. We kregen toen ook onze scherfvesten en wapens. Op de basis loopt
namelijk iedereen rond met een halfgeladen wapen. Ook in het ziekenhuis,
behalve bij operaties.
Ons ziekenhuis wordt geleid door de
Duitsers en is zeer goed geoutilleerd. Er

staan hier producten op de plank waar
we thuis van dromen, zoals een disposable external fixation-set en 3D röntgenapparatuur. Ook leuk aan internationaal werken is ontdekken welke wegen
allemaal naar Rome leiden. Daar word
je flexibel van, en je gaat procedures
heel anders bekijken. Want wat is goed
en wat is slecht? Eén keer desinfecteren
bijvoorbeeld, zoals de Nederlandse stan-

daard, of drie keer, zoals hier gebeurt?
We werken met diensten, maar zijn 24/7
beschikbaar voor grote ongevallen. Altijd beschikbaar zijn is even wennen.
Maar het werk op de OK in Nederland
is stressvoller. Vergelijk het met werk
op een traumahelikopter: wachten en
paraat staan om direct te kunnen worden ingezet. Het chirurgisch team heeft
weinig te doen. Gelukkig maar! Dat bete-

NAVO-missie Resolute Support
Nederland doet met honderd militairen mee aan
de NAVO-missie Resolute Support in Afghanistan.
Dit is de opvolger van de ISAF-missie. Ze zijn gestationeerd bij de stad Mazar-e Sharif in het noorden
van Afghanistan. Duitsland heeft in deze regio
de leiding over de NAVO-missie. Daarnaast blijven
Nederlanders actief in verschillende staffuncties in
Kaboel. Doel van Resolute Support is een verdere

opbouw van een professioneel veiligheidsapparaat,
leger en politie. De Nederlandse militairen vervullen samen met bondgenoten een adviserende rol
voor het hogere kader van leger en politie. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Afghanistan ligt geheel in Afghaanse handen.
Bron: www.defensie.nl.
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kent immers dat de eenheden die de
poort uit gaan ongedeerd blijven. De
patrouille die nu uitgevoerd wordt,
wordt dus rustig bejegend. Inmiddels
hebben we een aantal operaties uitgevoerd bij medewerkers die op de basis
werken. Deze vallen in de categorie
“electief noodzakelijk”.
Het was speciaal om met de kerstdagen en oud en nieuw hier aanwezig te zijn. We dronken koffie in het
zonnetje, midden in de woestijn bij
de kerstboom. Er werd veel georganiseerd om het gemis van thuis op te
vangen. Zelfs een kerstmarkt, bingo,
kerstlunch en -diner! Al met al een bijzondere ervaring.’

OPERATIEASSISTENT
KIM VAN DER HEIJDEN

‘Het is niet druk’
‘Wat heb ik uitgekeken naar deze
uitzending, mijn eerste keer! Ik had
gehoopt dat we veel grote trauma’s
zouden krijgen: hoe spannender een
casus, hoe uitdagender tenslotte ons
beroep. Maar gezien het doel van de
missie hebben we het niet druk. Gelukkig, dat betekent dat het goed gaat
met “onze jongens”. Dit wil niet zeggen dat ik me verveel: ik geniet van
alle ervaringen die ik hier mag meemaken, zoals de goede internationale

Ambulance van
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missie Resolute

samenwerking met onder anderen
Duitsers, Denen en Hongaren. Het is
een grote uitdaging waar ik veel van
leer en van geniet!’

het “druk” met mijn diensten op de
Eerste Hulp, met indrukken opdoen,
sporten, nieuwe mensen ontmoeten
en contact onderhouden met het
thuisfront. En met rondkijken bij anANESTHESIEVERPLEEGKUNDIGE dere onderdelen van defensie die aanERIK VAN LUIJTELAAR
wezig zijn op deze missie. Al met al
‘Begrip voor verschillen’ vind ik het een hele ervaring om aan
‘Ik ben nu ondertussen halverwege deze missie deel te nemen.’
deze uitzending. De samenwerking
met onze Duitse collega’s gaat super. CHIRURG
Er zijn wel wat verschillen in werkwij- MART BENDER
ze tussen de Duitse en de Nederlandse ‘Genieten van
anesthesieverpleegkundigen, maar er contacten’
is wederzijds begrip. En de Duitsers ‘Op militaire missie met een OK-team
doen echt hun best om Engels – de uit je eigen ziekenhuis. Zes teamleden
voertaal hier – te spreken. Omdat ik uit verschillende levensfasen samen
ook verpleegkundige ben, werk ik op avontuur. Terwijl het thuisfront tijhier ook op de Eerste Hulp. Een leuke dens de kerstdagen voldoende geboren leerzame ervaring. Er wordt niet genheid vond bij familie en vrienden,
veel geopereerd, wat qua tijdsbeste- brachten de kerstactiviteiten hier
ding dus goed uitkomt.’
de Nederlandse militairen en onze
Duitse, Zweedse, Belgische en Hongaarse partners makkelijk bij elkaar.
IC-VERPLEEGKUNDIGE
ANNIE THOLEN
Onze medische inzet was gelukkig
‘Geen tijd om te lezen’ gering, maar onze bijdrage aan goede
‘Als reservist is dit mijn eerste uitzen- internationale verhoudingen des te
ding. Ik wist dat het een humanitaire groter. Ik geniet van de contacten met
missie zou zijn en dat we het niet Nederlanders met een heel andere
druk zouden hebben. Daarom heb ik achtergrond, de contacten met buileesvoer en films meegenomen. Maar tenlandse collega’s en de goede sfeer
ik heb nog niet veel tijd gehad om in ons team.’ ■
me daarmee bezig te houden. Ik heb
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RSM-1 aan het werk.
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THORAXDRAINAGE SYSTEMEN.
THOPAZ + MEET DIGITAAL LUCHT, DRUK EN VLOEISTOF
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Objectieve data en nauwkeurige informatie gebaseerd op de belangrijkste
therapeutische indicatoren.
Duidelijk display met intuïtief scherm. Gegevens realtime, tot 72-uur terug
te lezen en te downloaden.
Gebruiksvriendelijk, hygiënisch en compact.
Lichtgewicht, draagbaar en met oplaadbare accu. Meer comfort en
mobiliteit voor de patiënt.

Thopaz+ digitaal thoraxdrainage systeem helpt professionals in de gezondheidszorg accurate beslissingen te nemen, met als resultaat een sneller herstel en
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/Medela Benelux BV of bezoek onze website www.medela.nl.
1 Multicenter international Randomized Comparison of Objective and Subjective Outcomes Between Electronic
and Traditional Chest Drainage Systems; Pompili C., Detterbeck F., Papagiannopolous K., Sihoe A., Vachlas K.,
Maxfield M., Lim H., Brunelli A.; The Annals of Thoracic Surgery; accepted for publication 2014.
2 Impact of the learning curve in the use of a novel electronic chest drainage system after pulmonary lobectomy:
a case-matched analysis on the duration of chest tube usage. Pompili C., Brunelli A., Salati M., Refai M.,
Sabbatini A., Interact Cardiovasc Thorac Surg. 2011 Nov; 13(5):490-3.
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Mobiel labels printen op OK en anesthesieafdeling

‘Fouten in medicatietoediening
helpen voorkomen’
Volgens de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ) blijkt uit
onderzoek dat in Nederland nog te
vaak vermijdbare fouten worden
gemaakt met geneesmiddelen,
zoals toediening van het verkeerde
medicijn of onjuiste dosering.
Het zorgvuldig labelen van
medicatie, met ruimte voor een
dubbelparaaf op het label, kan de
medicatieveiligheid verbeteren.
TEKST: BETTY VAN WIJNGAARDEN

Doordat de labelprinter werkt op een accu, is deze op elke gewenste plek mobiel inzetbaar.

H

et verbeteren van de medicatieveiligheid staat hoog op de agenda
van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Correcte medicatietoediening
speelt een belangrijke rol in dit verbeteringsproces. Brother heeft daarom sinds een
aantal maanden een nieuwe thermische
labelprinter op de markt gebracht die bij
uitstek geschikt is voor het labelen van
injectiespuiten en spuitpompen op de OK
en anesthesieafdeling. De labels bieden
ruimte voor een dubbele paraaf door twee
verschillende medewerkers. Hiermee komt
het tegemoet aan het protocol dubbelcheck
medicatie.
Medicatieveiligheid
Peter Rood van Brother vertelt: ‘OKen anesthesiemedewerkers zijn verplicht om een dubbelcontrole uit te
voeren op medicatie. Onze nieuwe labelprinter print niet alleen labels met
standaard de naam van de medicatie,
de datum en het tijdstip, maar ook
met de mogelijkheid om er een dubbele paraaf na controle op te zetten.’

Deze structurele controle kan helpen
om fouten in medicatietoediening te
voorkomen.
Het nieuwe model bevat 99 labelformats
(voorheen 36) en de mogelijkheid om
voorkeurslabels in te programmeren.
Rood: ‘Een aantal ziekenhuizen heeft dit
model nu in gebruik. Daarbij zie ik dat zij
er vaak voor kiezen om de labels voor de
top10 of top20 meest gebruikte medicatie
voor te programmeren. Deze staan dan
onder voorkeurstoetsen of zijn op naam
van het geneesmiddel op te zoeken.’
Zorgvuldige medicatietoediening is
ook voor ziekenhuizen een hot issue,
verneemt Rood van diverse OK- en anesthesiemedewerkers. De dubbelcontrole op medicatie is een verplichting
waarop de Inspectie ook controleert.
Op accu
Ander groot voordeel van de nieuwe labelprinter is dat deze niet langer op netstroom
werkt, maar op een accu. Rood: ‘Daardoor
is de printer mobiel inzetbaar op elke gewenste plek, wat natuurlijk heel belangrijk

is voor gebruik op de OK en de anesthesieafdeling.’ Verder bevat het model een los
erop te zetten LCD-scherm waardoor je uit
het geheugen (dus zonder computer of mobieltje) snel een grote hoeveelheid labels
kan printen. Het LCD-scherm is makkelijk
te bedienen en goed leesbaar.
Dankzij de ondersteuning van de meeste
barcodeprotocollen is de labelprinter
ook goed inzetbaar voor andere labeltoepassing binnen de gezondheidszorg,
zoals in het laboratorium, de apotheek
en aan het bed van de patiënt.

Voor meer informatie over de nieuwe labelprinter TD-2130N van Brother, zie
www.brother.nl/labelprinters/td-2130n, of
neem contact op met Peter Rood, accountmanager Brother, e-mail p.rood@brother.nl,
mobiel 06 - 22 465 500.
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Niets doen is moeilijk

E

en aantal jaren geleden werd het
dienstteam midden in de nacht
gebeld voor een patiënt met een
rupturerend aneurysma. Bij aankomst in het ziekenhuis stuurde de portier
ons eerst langs de SEH, waar de patiënt nog
lag. Een man van in de tachtig. Zijn vrouw
was erbij, zijn kinderen en de vaatchirurg.
De man was in levensgevaar, zag bleek, had
pijn, maar was nog helder. We voelden dat
daar een belangrijke beslissing werd genomen. Enkele minuten later bleek dat de
operatie niet doorging. Misschien was een
operatie technisch nog mogelijk geweest,
maar de patiënt had een goed leven gehad
en wilde dat zo houden. ‘Laat mij maar
gaan’, had hij letterlijk gezegd. Misschien
had hij ook wel meer vertrouwen in het
hiernamaals dan in de heldendaden van de
medische wetenschap.
Allemaal zijn we wel eens hoofdschuddend
aan een operatie met een kleine overlevingskans begonnen. Omdat de patiënt of
de familie deze kans per se wilde grijpen,
ondanks een groot risico op ernstige complicaties. Zelfs ondanks de reële mogelijkheid van een dramatisch verloop op de IC
of aftakeling in een verpleeghuis.

DEMENTIE
Met dit alles in mijn achterhoofd hebben
we als familie kortgeleden voor mijn vader
moeten beslissen. De laatste drie jaar had
hij een zeer vervelende vorm van dementie
(Lewy Body), waarbij vaak delierachtige verschijnselen optreden: hallucinaties, wanen,
agressie. Moeilijk voor hemzelf, maar ook
voor zijn omgeving. Medicijnen hielpen
amper en hogere doseringen maakten het
alleen maar erger. Pijnstilling voor zijn versleten rechterheup moest beperkt worden

tot paracetamol. De pijn maakte hem alleen maar verwarder. Steeds
waren er dilemma’s en was medisch ingrijpen verleidelijk. Steeds
leek niets doen beter. Een heupvervanging was technisch mogelijk,
maar zou hem waarschijnlijk een extra psychische klap hebben gegeven. Een ander dilemma was fixeren of niet. In het verpleeghuis
leed hij zichtbaar onder het feit dat hij wegens valrisico moest worden vastgezet in een rolstoel. Hij sloopte zelfs twee rolstoelen om
zijn vrijheid terug te winnen.

PALLIATIEVE SEDATIE
Een maand geleden – in een onbewaakt ogenblik – viel mijn vader
toch en brak zijn linker collum, vlak onder het kopje. Toen het verpleeghuis belde met deze mededeling wist ik dat het ónze beurt
was om een moedige beslissing te nemen, waarschijnlijk het laatste
dilemma. Mijn vader kon dat niet meer. We hoefden niet acuut te
beslissen en konden een zorgvuldige afweging maken. We vroegen
ons af wat hij zelf gewild zou hebben en kwamen eruit.
De beslissing om niets te doen was moeilijk, deed pijn en zou definitief zijn, maar eindelijk konden we iets voor hem doen. Terwijl
beelden van perfect verlopende kop-halsvervangingen door mijn
hoofd flitsten – inclusief kopmaten, botcement, instrumenten en
hechtingen – gleed mijn vader die middag langzaam weg in palliatieve sedatie.

PAUL MEIJSEN
Operatieassistent
Docent operatieve zorg en technieken
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VAN KOGELS TOT
BERMBOMMEN
Op 13 en 14 november vorig jaar vonden weer de Traumadagen
plaats. Met op de eerste dag een programma dat de LVO voor de
zevende keer speciaal voor leden organiseerde. Van lezingen over
het abdominaal compartimentsyndroom en amputatie in een
acute traumasetting tot discussie over misoperaties van fracturen.
Een korte impressie.
Tekst: Cindy Lammers
Foto’s: Guus Pauka

H

et is druk in de Rai in Amsterdam.
Veel congressen vinden er plaats
midden november, waaronder ook
de Traumadagen 2014. Bedoeld voor traumachirurgen en orthopeden om elkaar wetenschappelijk en sociaal bij te praten over
alle ontwikkelingen in de traumachirurgische zorg. Maar ook voor revalidatieartsen
en verpleegkundig specialisten én voor
operatieassistenten. Voor de zevende maal
organiseert de LVO op de eerste dag van
de Traumadagen een parallelprogramma.
Zo’n 145 deelnemers zijn erbij aanwezig,
waar het jaren geleden begon met honderd.
In de wandelgangen (en op de toiletten)

zijn er positieve geluiden te horen. ‘Interessant, boeiend.’ Bijzonder is dat de
LVO-leden ook bij het programma voor de
traumachirurgen aanwezig mogen zijn. En
dat er traumachirurgen samen met ‘hun’
operatieassistent(en) naar de Traumadagen
komen en zich gezamenlijk laten informeren door de industrie. De dagen hebben ook
nu weer een beurssetting waar aanbieders
hun noviteiten laten zien.

STEEK- EN SCHOTWONDEN

Voordat het LVO-programma van start gaat
kunnen de aanwezige operatieassistenten
de battles bijwonen, al jaren een succesvol
programmaonderdeel. Twee specialisten verdedigen hier hun standpunt over een traumachirurgische stelling. Zoals ‘intra-articulaire distale
radiusfractuur in de actieve jonge patiënt: conservatief
versus operatief’.
Na een korte pauze trapt het LVO-deel af met een voordracht van Dennis den Hartog, traumachirurg bij het
De Traumadagen 2015 zullen op 5 en 6 november plaatsvinden. De daErasmusMC Rotterdam, over het abdominaal compargen geven aan de hand van lezingen, interactieve sessies en (beurs)pretimentsyndroom; toenemende druk in de abdominale
sentaties een overzicht van de actuele ontwikkelingen in de traumachiruimte door trauma met orgaandysfunctie als gevolg
rurgische zorg. Voor operatieassistenten organiseert de LVO op de eerste
(ontstaan door onder meer bloed in de buik, hyperhydag van de Traumadagen een parallelprogramma. Meer informatie over
dratie bij shock en inflammatoir proces). Later die ochde Traumadagen 2015 vind je in een latere OK Operationeel.
tend geeft collega-traumachirurg bij het ErasmusMC
Oscar van Waes een lezing over prehospitale thoracto-

Traumadagen 2015
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traumadagen

‘Soms is direct
amputeren beter.
Maar dergelijke
beslissingen
moeten altijd in
teamverband
worden genomen’

gery and New York Presbyterian Hospital
(over management of pilon fractures in the
new milenium) en prof. dr. Zwipp van het
UniversitätsCentrum fur Orthopädie und
Unfallchirurgie in Dresden (over acute letsels van het voetgewelf).

TEAMBESLISSING
mie – Van Waes is een van de chirurgen die deze ingreep in Nederland introduceerde. Hij deed hier onder meer ervaring mee op in
Kaapstad: het openen van de borstkas voordat het slachtoffer in het
ziekenhuis is. Bij ernstige steek- en schotwonden is de kans op overleving van het slachtoffer, bij bepaalde letsels met een tamponade,
groter bij het doen van een prehospitale thoractomie, volgens Van
Waes. Hij laat er indrukwekkende filmpjes van zien. Het onderwerp
is nog altijd een beetje controversieel in Nederland. En de wonden
die in Zuid-Afrika voorkomen zien we niet vaak in de Nederlandse
straten. Maar toch.
Diezelfde ochtend spreken ook Minne Heeg, orthopedisch chirurg
bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (over distale humerusfracturen bij kinderen), prof. dr. David Helfet van Hospital for Special Sur-

In de pauze is er tijd om uitgebreid te lunchen, bij te kletsen met
collega’s, langs diverse postersessies te lopen en op te laden voor de
middag. Daar wordt namelijk input van de aanwezige operatieassistenten gevraagd. Alhoewel niet direct. Eerst is er nog de voordracht
van Edward Tan, traumachirurg van Radboud UMC Nijmegen, die
vertelt over amputatie in een acute traumasetting, zijn ervaringen
hier en ten tijde van uitzending. Want hij heeft vijf keer als defensietraumachirurg in oorlogsgebieden gewerkt. Aan de hand van
voorbeelden laat hij zien welke keuzes een traumachirurgisch team
maakt bij ernstige traumata. Zoals bij een man die te maken krijgt
met een ‘overstekende boom’, zoals Tan het verwoordt. Of een man
wiens been door een landbouwmachine wordt afgerukt. Ook pittig
zijn de beelden van de gevolgen van bermbommen. Zelfs de zaal –
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‘Een gecompliceerde
crurisfractuur door
een motorongeluk;
welke spullen leg je
klaar?’

die wel wat gewend is – moet even slikken.
Op basis van bestaande classificatie- en scoresystemen wordt er beslist of de keuze op
amputatie of reconstructie valt. Belangrijk
is daarbij hoe ernstig het wekedelenletsel
is, zegt Tan. ‘Het probleem met reconstructies is vaak dat er veel operaties nodig zijn,
dat er sprake is van langdurige revalidatie
en veel pijn en dat het betreffende ledemaat slecht of niet functioneert. Veelal is
dan alsnog amputatie nodig en is direct
amputeren beter. Dergelijke beslissingen
moeten altijd in teamverband worden genomen’, benadrukt hij.

CASES BEDISCUSSIËREN
Hierna volgt er een interactieve sessie. Dominique Suykerbuyk, aios chirurgie bij het Máxima Medisch Centrum in Eindhoven, legt de zaal een aantal cases voor
die onder leiding van Peter van Winterswijk, orthopedisch chirurg bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft,
worden bediscussieerd. Prikkelend en met humor. Fracturen veelal die zijn behandeld – en niet op een juiste
manier. Wat is er volgens de operatieassistenten misgegaan? Een man heeft door een motorongeluk een gecompliceerde crurisfractuur met grote kans op infectie,
welke spullen leg je klaar?
De aanwezigen roepen het een en ander; soms zit er
ook een ‘goed’ antwoord bij – ze zijn immers zelf geen
specialist, maar weten natuurlijk wel veel. Wat er met
de man gebeurde vertelt Suykerbuyk: allereerst debridement van de wond en plaatsing van een fixateur ex-

terne. Omdat dit niet helpt wordt er na drie maanden
besloten tot open repositie en plaatsing van een plaatfixatie bij de calcaneus rechts. De man loopt ook nog
een maandlang met gips vanwege een infectie en ergens
blijft er een schroef achter. Het herstel verloopt – niet
vreemd – slecht. De vraag is, oppert Van Winterswijk,
of in dit geval ‘de envelop niet belangijker was dan het
briefje’. Het been was al niet heel goed en wellicht had
er in eerste instantie anders moeten zijn gekozen (amputatie?). Wordt bij jullie ziekenhuis de plastisch chirurg vooraf standaard geconsulteerd?, vraag hij de zaal
naar aanleiding van deze case. Soms wel, soms niet, is
het antwoord. ‘Maak een foto en mail of app die naar de
plastisch chirurg. Het is altijd goed om ook zijn of haar
mening te vragen’, aldus Van Winterswijk. ■
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- Karin Neumann en Mandy op
den Oordt (Maastricht UMC+):
‘De lat ligt hoog.’ Pelt, L. van.
12-13.
- Meer aandacht nodig voor
handhygiëne. Meijsen, P. 14-19.
- Mogen operatieassistenten
röntgenapparatuur op de OK
bedienen? LVO en NVMBR:
‘Korte cursus is onvoldoende.’
Dreessen, N. 22-24.
- Beroemde namen: Sir Harold
Gillies. Stuart, J. 25-27.
- Congres Benchmarking OK:
concentratie van zorg vergt
ommekeer in de OK. Schoch,
S.L.W.; Veen-Berkx, E. van. 2830.

- Nina Tran en Simone Nijssen
(Sint Lucas Andreas Ziekenhuis): ‘Zij begrijpt mij.’ Pelt, L.
van. 12-13.
- De grote doorlichtdiscussie
deel I. Hoorn, M. van. 14-19
- Latex handschoenen mogelijk
kankerverwekkend. Beenhakker, M. Mol, B. de; Koers, L.;
Pasman, E. 22-23.
- Kennis in het hoofd, kunde
in de vingers voor grotere
patiëntveiligheid. Pelt, L. van.
24-25.
- Kjeld Aij (VUmc): ‘Mijn ambitie
is nog lang niet uitgedoofd.’
Pelt, L. van. 28-32.
- Kwaliteitsconsultant ZMC en
ZGT over veilige toepassing van
medische technologie: ‘Korte
metten met overtredingen.’
Pelt, L. van. 32-37.
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- Nanon van Raalte en Jacko de
Kroon (VUmc): ‘Ruimte om te
groeien.’ Pelt, L. van. 12-13.
- 28ste LVO-congres: kiezen of
delen. Hoorn, M. van. 14-19.
- Veilig werken met ioniserende
straling op de OK. Pul, C. van;
Jeukens, C.; Jong, A. de; Becht,
A.; Raaijmakers, E.; Hummel,
W. 22-26.
- Corné Blom (hoofd OK op het
schip Africa Mercy): ‘Teambuilding is hier niet nodig.’ Pelt, L.
van. 30-33.
- OK’s Westfriesgasthuis overwonnen koudwatervrees: hoe
teamresourcemanagement
routine werd. Mols, A. 34-36.
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- Karen Cornelissen en Yoshie
Cuppen (Maasziekenhuis
Pantein): samen werken aan
verdieping. Pelt, L. van. 10-11.
- De grote doorlichtdiscussie
deel II. Hoorn, M. van. 12-16.
- Landelijke rapportage ziekenhuisopleidingen 2014: nog
veel studenten in de pijplijn.
Hoorn, M. van. 18-19.
- Operatieassistent in tijden van
kwaliteitsverbetering. Hoorn,
M. van. 20-22.
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boeken

VOORKOMEN
IS BETER

LEREN VAN CALAMITEITEN
IN DE ZORG
In dit boek analyseert Ian Leistikow, arts en IGZ-inspecteur, vaak
voorkomende medische fouten in
situaties met een fatale afloop. Hij
doet dat aan de hand van vijftien
concrete gevalsbeschrijvingen; de
OK komt in het boek ook aan bod.
Bij zijn analyse betrekt de auteur
soortgelijke missers in andere
ziekenhuizen en zorginstellingen
en bij andere patiënten. Uiteindelijk geeft hij per casus goed doordachte adviezen die uiteindelijk
een methodiek voor veilig werken
vormen. Adviezen aan medisch
personeel en zorgprofessionals,
maar ook aan patiënten en betrokkenen. Want ‘met een alerte waarneming en een assertieve houding
van “leken” zijn veel fouten van
professionals te voorkomen’.
Ian Leistikow
Diagnosis Uitgevers
ISBN 9789491969010
€ 20,-

MEDISCH
REKENEN
In de zorg worden helaas nog
steeds fouten gemaakt bij het toedienen van medicijnen. Medisch
rekenen helpt om vaardigheid in
het medisch rekenen te ontwikkelen en daarmee deze fouten tot
een minimum te beperken. Het
boek, helder opgezet en volledig
herzien (vierde druk), biedt eigentijdse rekenkundige vraagstukken
die geschikt zijn voor zowel onderwijs als zelfstudie. Het is geschreven voor iedereen die in de praktijk
te maken krijgt met het uitrekenen van rekenkundige vraagstukken voor het toedienen, verdunnen
en oplossen van geneesmiddelen
in de patiëntenzorg, onder wie
verpleegkundigen en operatieassistenten (in opleiding).
Mariëlla Hoeve en Arthur
Kammeyer
Bohn Stafleu van Loghum
ISBN 9789036805797
€ 21,99

ONDER HET MES

DE BEROEMDSTE PATIËNTEN EN OPERATIES UIT DE
GESCHIEDENIS VAN DE CHIRURGIE
Arnold van de Laar, chirurg in het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam,
vertelt aan de hand van beroemde patiënten, befaamde chirurgen en
opmerkelijke operaties de geschiedenis van zijn vak. In 28 hoofdstukken
komen onder anderen aan bod: keizerin Sissi (neergestoken), Lodewijk
XIV (fistel aan zijn anus), paus Johannes Paulus II (stoma), J.F. Kennedy en
Lee Harvey Oswald (schotwond), Lenin (herseninfarct), Houdini (blindedarmontsteking), Albert Einstein (aneurysma) en Bob Marley (melanoom
onder zijn teennagel). Bij elk hoofdstuk staan een zwart-witafbeelding en
een groot kader met uitleg over de aandoening of een bepaalde chirurgische wetenswaardigheid (bijvoorbeeld: wat is een laparoscopische operatie?). Het boek eindigt met een top tien van beste toekomstige chirurgen
uit de klassiekers van de sciencefiction en een verklarende woordenlijst.
Van de Laar schrijft vakkundig en met humor, vooral gericht op het grote
publiek, maar het boek is ook informatief voor OK-collega’s.
Arnold van de Laar
Thomas Rap
ISBN 9789400402294
€ 19,90

In deze rubriek vind je boeken op het gebied van chirurgie en daarmee samenhangende vakgebieden en van gezondheidszorg in
het algemeen. Persberichten over nieuwe uitgaven kunnen naar: okoperationeel@y-publicaties.nl, recensie-exemplaren naar:
OK Operationeel, postbus 10208, 1001 EE Amsterdam.
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