Magazine voor
operatieassistenten en
anesthesiemedewerkers

NR. 2 / mei 2015 / JA ARGANG 10

> LVO Congres:
een impressie
> Hoe voorkom je
VRE-besmetting?
> Case: gekruiste
en gefuseerde
renale ectopie

ONZE OK Hypermodern assisteren
bij Rijnstate Arnhem

Only one company has Optipac
the only proven closed vacuum mixing system,
pre-packed with bone cement
• Proven

Clinical data since 2008 and based on Optivac
Technology since 1993.1,2

• Strong

Mixing and collection under vacuum, improving
cement fatigue life

• Safe

SoftPac Technology - No breaking of glass ampoules
and minimized exposure to monomer fumes3

+31.78.6292929
www.biomet.nl

1. Maiken Stilling et. al., Bone Cement with Initial Slow-Curing
Increases Stability of Tibial Trays in TKR , RSA study, Aarhus
University Hospital presented at DOS congress Copenhagen 2012

©2014 Biomet, Inc.
All rights reserved

2. Registered in the Swedish Hip Arthroplasty Register since 2008

biomet.com

©2014 Biomet.All pictures, products, names and trademarks herein are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries.

3. Report from SP Technical Research Institute of Sweden (2007 08
13). Airborne methyl methacrylate monomer during the use of

inhoud

colofon
OK Operationeel is het vakblad voor operatie
assistenten en anesthesiemedewerkers. Het
wordt gemaakt door uitgeverij Y-Publicaties
in samenwerking met de LVO (Landelijke Ver
eniging van Operatieassistenten) en verspreid
onder alle LVO-leden. Verdere verspreiding vindt
plaats onder alle OK-afdelingen in Nederlandse
ziekenhuizen, particuliere klinieken en oplei
dingscentra.
Redactie
Redactiecoördinator Y-Publicaties: Cindy
Lammers, okoperationeel@y-publicaties.nl
Redactiecoördinator LVO: Hennie Mulder,
operationeel@lvo.nl
Uitgeverij
Y-Publicaties
Postbus 10208
1001 EE Amsterdam
020-520 60 77
info@y-publicaties.nl
www.y-publicaties.nl
Kijk ook op onze website www.oknieuws.nl
Uitgever: Ralf Beekveldt
Eindredacteur: Marloes van Hoorn
Tekstcorrector: Marijn Mostart
Opmaak: Annelies van Turnhout
Druk: BalMedia
Advertenties
Cross Media Nederland BV
010-742 19 42
gezondheidszorg@crossadvertising.nl
www.crossmedianederland.com
Abonnementen
SP Abonneeservice
Postbus 105
2400 AC Alphen a/d Rijn
0172-476 085
info@spabonneeservice.nl
Toezending van OK Operationeel is voor LVOleden onderdeel van hun lidmaatschap. Voor
niet-leden gelden de volgende abonnements
prijzen: jaarabonnement € 65,50; los nummer
€ 8,50; abonnement buiten Nederland € 82,50.
Alle prijzen zijn inclusief btw en verzendkosten.
Prijswijzigingen voorbehouden. Opzegging be
taalde abonnementen: schriftelijk, uiterlijk twee
maanden voor afloop van de abonnementsperi
ode. Bij niet tijdige opzegging wordt het abon
nement automatisch met een jaar verlengd.
© 2015 OK Operationeel
Niets uit deze uitgave mag worden gerepro
duceerd zonder schriftelijke toestemming
van de uitgever. Aan de totstandkoming van
deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor
informatie die nochtans onvolledig of onjuist is
opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en
uitgever geen aansprakelijkheid. Voor eventuele
verbeteringen van de opgenomen gegevens
houden zij zich aanbevolen.
ISSN 1872-6712

8

Binnengluren
bij Rijnstate

In deze aflevering
van Onze OK kijken
we mee met Marije Oude
jans: ‘Mensen vanuit de hele
wereld komen naar onze OK’s.
Vorige week nog helemaal uit
Australië: wow.’

12

Niets is wat het
lijkt, ook niet op
de OK

20

Handhygiëne op
nummer 1

Van de Amerikaanse
gezondheidszorg tot kindermis
handeling: het LVO Congres bood
de aanwezige operatieassistenten
een waaier aan onderwerpen.
Verslag van de eerste dag.

Actueel in ziekenhuizen
zijn uitbraken van de
vancomycine-resistente entero
kok, ofwel de VRE-bacatrie. Welke
maatregelen kun jij nemen ter
voorkoming van besmetting?

en verder
3		Redactioneel
4		Nieuws
7		LVO-nieuws

OK Operationeel
wordt mede m
 ogelijk
gemaakt door:

11		Column
17		Casus: gefuseerde en
	
			gekruiste ectopie
23		Boeken

NR 2, 2015 / OK OPERATIONEEL 3

van de redactie

?

O

?

Cindy Lammers, okoperationeel@y-publicaties.nl
Hennie Mulder, operationeel@lvo.nl

Bestrijding van langetermijn
na buikoperaties
Door gebruik te maken van innovatieve materialen en preventieve
medicatie kunnen langetermijncomplicaties van buikoperaties
worden gereduceerd. Dat blijkt
uit promotieonderzoek van Marc
Schreinemacher aan het Maastricht
UMC+.
Er wordt in de chirurgie veel on
derzoek gedaan naar kortetermijn
complicaties na een operatie, zoals
het ontstaan van een infectie in de
wond, longen of blaas. Er is minder
aandacht voor complicaties op lan
gere termijn die minstens zo vaak
voorkomen en tot veel problemen
kunnen leiden. Belangrijke com
plicaties op de langere termijn na
operaties in de buik zijn litteken
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breuken en verklevingen. Deze kun
nen leiden tot onvruchtbaarheid en
darmobstructies.
De beste methode om buikwand
breuken te behandelen is het in
hechten van een kunststof matje in
de buikwand. Dit versterkt de buik
wand en bevordert de sterkte van de
wond. Het nadeel van deze matjes is
dat ze ook verklevingen in de buik
kunnen opleveren. In het promotie
onderzoek van Schreinemacher is
gezocht naar betere materialen en
behandelmethoden om verklevingen
te voorkomen. Aangetoond wordt
dat het matje met een laagje coating
de minste verklevingen oplevert. ‘Er
is vreselijk veel materiaal beschik
baar dat theoretisch wel voldoet,
maar bij nadere beschouwing in de

nieuws
‘Kwaliteit hartchirurgie
beter, maar er zijn ook
verbeterpunten’

Shutterstock

Zicht op de kwaliteit van zorg
op de ziekenhuisafdelingen
waar hartchirurgie plaatsvindt
is verbeterd. Dit concludeert de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar rapport ‘Meer
oog voor kwaliteit bij cardiothoracaal chirurgische centra’.
Maar ze constateert ook dat de
centra nog veel van elkaar kunnen leren.

jncomplicaties
praktijk lang niet altijd goed uitwerkt’,
zegt Schreinemacher. ‘We hebben dan
ook een hele zoektocht achter de rug
om het juiste materiaal te vinden. Op
basis van onze resultaten hebben we
zelfs al patiënten preventief met een
matje behandeld in de hoop een litte
kenbreuk te voorkomen. Twee jaar na de
operatie bleek dit inderdaad te werken.’
Daarnaast werden in het onderzoek
nieuwe inzichten opgedaan over het
ontstaan van verklevingen en de ontste
kingsreactie van het lichaam op matjes.
Er komt onder meer uit naar voren dat
bepaalde medicatiegift (cromolyne)
voorafgaand aan de operatie en de plaat
sing van het matje het tegengaan van
verklevingen versterkt. ‘Hiernaar moet
verder klinisch en toegepast onderzoek
worden gedaan.’

In 2014 onderzocht de inspectie
de zestien ziekenhuisafdelingen
in Nederland waar hartchirurgie
plaatsvindt. Ze ziet dat alle afde
lingen hartchirurgie aantoon
baar bezig zijn met het blijvend
doorvoeren van verbeteringen.
Vrijwel overal bespreekt de lei
ding van de afdeling de resulta
ten van de zorg met de raad van
bestuur. Ook de afdelingen zelf
hebben toenemende aandacht
voor de uitkomsten van zorg, het
evalueren hiervan en het nemen
van verbetermaatregelen. ‘Goed
bestuur’ was een van de zaken
waar de IGZ naar gekeken heeft
en dit scoort in vrijwel alle zie
kenhuizen een voldoende.

Meer transparantie
w enselijk
Een verbeterpunt is dat niet alle

afdelingen hartchirurgie de af
gelopen vier jaar onverwachte
gebeurtenissen die schade
veroorzaken bij de patiënt, als
calamiteit hebben herkend en
aan de inspectie hebben gemeld.
Een ander verbeterpunt is het
gebruik van het interne ‘Veilig
Meldsysteem’ door de hartchirur
gen en arts-assistenten. Tevens
signaleert de IGZ tussen centra
grote verschillen in werkwijze,
zoals bij de inrichting van de
zorg voor en na de operatie. De
afdelingen zouden door het uit
wisselen van ervaringen nog veel
van elkaar kunnen leren.

Handhavende
maatregelen
De IGZ heeft verbetermaatrege
len en aanbevelingen in de indi
viduele rapportages aan de afde
lingen hartchirurgie opgenomen.
Vijftien van de zestien afdelingen
kregen minimaal één verbeter
maatregel opgelegd. De inspectie
zal de opgelegde verbetermaat
regelen volgen en toetsen, en in
gesprek blijven met relevante
veldpartijen en afdelingen hart
chirurgie. Daarnaast wordt in
2015 het operatieve proces op de
hartchirurgische operatiekamers
geïnspecteerd.
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afdelingen kregen minimaal één
verbetermaatregel opgelegd
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Eerste magnetisch uitschuifbare
beenpen ingebracht
In het Wilhelmina Kinderziekenhuis is onlangs voor het eerst in Nederland
bij een patiënt met beenlengteverschil een magnetisch uitschuifbare beenpen
ingebracht. De pen, en daarmee het been, kan langer worden gemaakt door
een magneetmotortje dat thuis door middel van een afstandsbediening wordt
bediend.
Kinderen met een fors beenlengte
verschil werden tot nu toe volgens de
gangbare methode behandeld: een
metalen stellage aan de buitenzijde
van het been die met metalen pennen
verbonden is met het te verlengen bot
en die telkens iets verder uit elkaar
wordt gedraaid. Zo wordt het been
steeds wat verder ‘opgerekt’ en maakt
het bot nieuw botweefsel aan om de
nieuwe lengte te overbruggen. De

nieuwe beenpen werkt anders: een
pen wordt in de lengterichting in het
bot ingebracht; een magneetmotortje
zorgt ervoor dat de pen en daarmee
het been langer worden. Voordeel vol
gens kinderorthopedisch chirurg dr.
Ralph Sakkers is dat de patiënt met
een inwendig uitschuifbare beenpen
niet maandenlang een oncomfortabele
metalen stellage om het been heeft.
Bovendien is er minder kans op infec

PET/CT-scanner bij Catharina
Ziekenhuis
Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven
zal als eerste in Nederland medio dit jaar
de nieuwste generatie PET/CT-scanner van
GE Healthcare in gebruik nemen. Met deze
scanner kunnen kankercellen eerder wor
den opgespoord en kan de diagnose van

een patiënt met kransslagaderlijden ver
der worden verfijnd. Bovendien kan een
speciale test met deze scanner voorspellen
of een patiënt met geheugenstoornissen
binnen nu en tien jaar mogelijk de ziekte
van Alzheimer ontwikkelt.

tiegevaar.
Het Wilhelmina Kinderziekenhuis
heeft een multidisciplinair Ledemaat
Reconstructie Team dat het grootste
deel van de kinderen met complexe
ledemaatafwijkingen in Nederland
behandelt. Per jaar zijn dat er onge
veer vijftig.

‘Opereren’ in een
opblaasbare OK
Een opblaasbare MRI-scanner en
röntgenrobot staan sinds kort opgesteld in het OK-complex van het Radboudumc in Nijmegen, ter voorbereiding op de bouw van drie nieuwe
operatiekamers, samen met kartonnen muren, beeldschermen en ander
herbruikbaar materiaal. Zo is in het
personeelsblad van het ziekenhuis
te lezen. Met deze ‘mockup’ ofwel
namaak-OK kunnen zorgverleners
alvast oefenen met het werken op de
nieuwe OK’s van het Medical Innovation & Technology expert Center (MITeC). Het MITeC doet onderzoek naar
de effectiviteit en doelmatigheid

HEEFT U
NIEUWS?
Mail naar

@

okoperationeel@y-publicaties.nl
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lvo-nieuws
van chirurgische ingrepen en naar
technieken en methoden om operaties veiliger en minder belastend te
maken. Het ultieme streven is om
patiënten in deze operatiekamers
op een dag compleet te behandelen.
In november zullen de OK’s worden
geopend.

?
?

?????

Zonder foto geplaatst

?

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 lid
maatschap dient voor
1 oktober schriftelijk te
gebeuren – het wordt dan
per 1 januari van het jaar
daarop beëindigd.

Secretariaat LVO
Postbus 9058
1006 AB Amsterdam
Ledenadministratie
ledenadministratie@lvo.nl
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Meekijken op de OK’s van
Marije Oudejans (Rijnstate).
IK ZOU HIER GRAAG WAT
MEER TEKST WILLEN?

Tekst: Marloes van Hoorn

Foto’s (inclusief cover): Cor Mooij

Wij zijn trots …
… dat mensen vanuit de hele wereld naar
onze OK’s komen. Vorige week nog hele
maal uit Australië: wow. Ze komen voor
onze roboturologie, onze bariatrie – we zijn
een van de grootste van Nederland – of onze
angiosuite, een hybride OK waar we vooral
vaatoperaties doen. We hebben hier ook re
gelmatig een tv-ploeg over de vloer.

Dedicated teams …
… hebben we voor de angiosuite, de
roboturologie/-gynaecologie en de bariatrie.
Ze werken ontzettend effectief. Ik waar
schuw leerlingen en bezoekers altijd: ‘We
gaan nu zes gastric bypasses doen van ge
middeld 45 minuten.’ Dan nog staan ze met
hun ogen te knipperen. Je hebt als team alle
complicaties al eens gezien, alles is gestan
daardiseerd. Een hechting heeft de omloop
al aangegeven als er een scheurtje in de
darm ontstaat, zonder dat de instrumente

rende daarom heeft hoeven vragen. De chirurg weet dit en vraagt
er niet eens meer om. Voor de anesthesie is het de uitdaging om te
zorgen dat de – vaak zware – patiënten precies op tijd wakker zijn,
zodat ze zelf kunnen overstappen. Niet iedereen is onderdeel van
een dedicated team. Je moet het willen, er moet plek zijn.

Specialiseren …
… kan als halfrounder – drie of vier specialismen – of vakkenner. We
hebben ook specialismeoudsten, vakkenners die de protocollen en
bestellingen regelen. Nieuwe medewerkers moeten eerst twee jaar
op alle OK’s werken. Dat noemen we allrounden. Iedereen moet vijf
dagen per jaar bij algemene chirurgie staan. Dit lijkt misschien wei
nig, maar in de diensten zien we natuurlijk al veel algemene chirur
gie. Iedereen moet ook minimaal twee dagen per jaar op de angios
uite werken. Een aneurysma in de dienst moet je tenslotte kunnen.

Onze angiosuite …

… is ideaal. We hoeven nooit meer met de röntgenapparatuur te
sjouwen bij endovasculaire operaties. De OK is enorm groot. Dat
moet ook wel met een OK-team, een angi
oteam van de röntgen en in uitzonderlijke
gevallen, zoals bezoek uit Dubai, wel 15
bezoekers. Met 22 monitors – inclusief die
Wie: Marije Oudejans
van de computers en anesthesie – is er al
WAT: operatieassistent, lid van de dedicated teams voor bariatrie en
tijd goed zicht. Er is mooi groen licht en
roboturologie, halfrounder van de plastische chirurgie
er kunnen telefoons worden aangesloten
Waar: Rijnstate, locatie Arnhem
op het radiosysteem. De opdekruimte en
Altijd al willen meekijken op een collega-OK-complex? In deze rubriek
opslag voor vaatprotheses zijn groot. Alles
gluren we alvast door het raam. Deze keer bij het OK-complex van
verloopt efficiënt. Een EVAR [endovascu
Rijnstate.
laire aneurysmaoperatie, MVH] met een
ingewerkt dedicated team is een indruk
Jullie OK in deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar
wekkende belevenis. De OK is bijna altijd
okoperationeel@y-publicaties.nl.
in gebruik voor vaatoperaties. In principe
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Een EVAR met een ingewerkt
dedicated team is een
indrukwekkende belevenis

besloten groep op Facebook om diensten
te ruilen. Handig in tijden van griep! Als
iemand niet kan werken is er vaak binnen
een uur een oplossing.

Werkoverleg …
kunnen er ook andere operaties plaatsvinden. Er is bijvoorbeeld
een aansluiting voor een babyopvangtafel, mocht er een sectio ko
men met een placenta previa. Daarbij moeten ballonnen geplaatst
worden om de vaten richting uterus tijdelijk dicht te kunnen hou
den. Maar die grote C-boog zit al snel in de weg.

… houden we eens in de twee maanden
met alle operatieassistenten. Dan vindt op
twee dagen hetzelfde overleg plaats, zodat
iedereen erbij kan zijn. Hier worden vimmeldingen, nieuwe ontwikkelingen en wij
zigingen in het beleid besproken.

Doorlichten …

Onze chirurgen …

… gebeurt te allen tijde door het angioteam van de röntgen of bij
gewone doorlichting door medewerkers van de röntgen. Alleen de
kleinehanden-C-boog mogen de artsen zelf bedienen.

… euh … zijn mensen. Iedereen stapt wel
eens met het verkeerde been uit bed. Dank
zij de dedicated teams weten we precies wat
ze willen. En vooral wat ze niet willen. Ik
weet wanneer ik kan geinen en wanneer
ik beter even m’n mond kan houden. Dat
wordt ook gewaardeerd. Sommige artsen
hebben bijnamen, zoals Stampertje. Die
kan stampvoeten van woede.

Onze robot-OK …
… is natuurlijk veel te klein. Het is kruip-door-sluip-door en lim
bodansen om overal bij te kunnen en op de schermen te kijken.
Wij hebben op deze OK veel verantwoordelijkheden: plaatsen de
incisies, trocarts en endobags. We vuren de endostaplers af. En bij
een partiële nefrectomie bijvoorbeeld zetten we klemmen op de
nierarterie. De arts instrueert dit uitgebreid en vraagt meestal om
iemand die het vaker gedaan heeft. Doordat we veel assisteren le
ren we snel bij.

De aflos …
… vindt bij de angiosuite alleen plaats tijdens wissels. Bij de over
dracht geven we altijd een samenvatting van de time-out. Dat kan
bij de computer, maar zelf onthoud ik het.

In de pauze …
… zie ik tegenwoordig veel meegebrachte salades. Zelf houd ik het
bij een boterham met kaas. Je kunt natuurlijk ook naar het res
taurant. Eten gaat in de koelkast met een naam- en datumsticker
erop. Na drie dagen wordt het weggegooid. Soms krijgen we een
appje vanaf een vakantieadres: oeps, mijn yoghurt staat nog in de
koelkast.

Wij blijven bij …
… door klinische lessen eens in de twee maanden, LVO-bijscholin
gen, congressen … We hebben een kwaliteitsplein op het intranet
waar je je kunt aanmelden voor scholing. Onze leidinggevende tikt
ons op de vingers als we niet voldoende aan bijscholing hebben
gedaan. Dat houden we bij in een digitaal portfolio.

Onze planning …
… wordt gemaakt door een senior operatieassistent die niet meer
op de OK staat. Die doet zowel de vakanties en vrije dagen als de
dagindeling. In een agenda – ja, zo’n papieren ding met 365 blad
zijden – kunnen we onze wensen aangeven. En we hebben een
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Als iemand een fout maakt …
… wordt hij daarop aangesproken. Je moet
het natuurlijk ook zeggen als het wél goed
gaat. Zeker bij leerlingen is dat belangrijk.
Uit onderzoek blijkt dat onze medewerkers
deze open cultuur waarderen.

Onze sfeer …
… is goed. Sommige collega’s gaan samen
borrelen en zo. En één keer per jaar hebben
we een themafeest voor de hele OK.

In de toekomst …
… krijgen we hopelijk meer opslagruimte.
Er staan verbouwingen gepland. Hoe eerder
die klaar zijn hoe beter. ■



column
Stopper?????

Wie wat bewaart,
heeft wat

O

p een zonnige middag liep ik langs de zijuitgang van ons ziekenhuis. Bij
de normaal zo verlaten uitgang was het een en al bedrijvigheid: wachtka
merstoelen, krukken, infuuspalen, bureaus – alles nog zo goed als nieuw
– werden in een grote container gegooid. Als vintagefan heb ik verstand van rom
mel, en dit mocht die naam zeker niet dragen. Onze patiënten zitten nu nog op
zulke stoelen!

Zes containers afval
Dit spul was een sta-in-de-weg voor onze vastgoedbeheerder, die besloot de boel
dan maar weg te gooien. Na van de ontzetting en verontwaardiging bekomen te
zijn probeerde ik de man op andere gedachten te brengen. Met pijn en moeite kon
ik hem ertoe bewegen mij twee infuuspalen mee te geven, die een mooie bestem
ming zullen krijgen in het ziekenhuis op Ambon. De stoelen en tafels kunnen ook
mee in de zeecontainer, maar de vastgoedbeheerder was niet te vermurwen: naar
de milieustraat ermee! De ziekenhuisdirectie heeft namelijk besloten dat er geen
overtollige materialen meer worden weggegeven voor gebruik in buitenlandse zie
kenhuizen. Nee, de vuilnisbak in!
Per dag worden zes containers afval weggebracht, geproduceerd door zeven opera
tiekamers. Naast echt afval verdwijnen ook niet gescheurd verpakkingsmateriaal,
verkeerd of te veel geopende steriele papieren jassen, handschoenen en gazen op
de afvalberg. In de catacomben van menig ziekenhuis liggen apparatuur en OKinstrumentarium te wachten op eenzelfde bestemming.

Nieuwe bestemming
Zou de speciale vracht die we afgelopen najaar naar Ambon meenamen dan geen
vervolg krijgen? Met mij zijn er gelukkig vele collegae die sprokkelen voor een goed
doel. De gazen, het inpakpapier, de resten hechtingen, de handschoenen, de kathe
ters, de naalden die weg moeten omdat op een ander merk is overgestapt: ze zullen
een goede bestemming vinden in ziekenhuizen die overgebleven gazen en hech
tingen opnieuw steriliseren bij gebrek aan nieuwe. Ook nu nog worden steriele
handschoenen gewassen en gepoederd in bepaalde delen van de wereld.
Tja, zonder nou in mijn allereerste column meteen een oude zeur te lijken: wie wat
bewaart, heeft wat! Niks mis mee!

Miel Nanlohy
Uroloog
Máxima Medisch Centrum
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Drukbezochte lezingen, vele stands waar nieuwe
productenwerden getoond: op het jaarlijkse LVO Congres
afgelopen 5 en 6 maart was zoals altijd weer meer dan
genoeg te beleven. Het thema was dit jaar ‘Niet alles is wat
het lijkt’. Een greep uit het aanbod van de eerste dag.

LVO Congres 2015:

niet alles is
wat het lijkt
Tekst: Sigrid Starremans
Foto’s: Ivonne Zijp

M

onique de Kort, voorzitter van
de congrescommissie, opent
het 29ste LVO Congres met een
toelichting op het thema. ‘Niets is wat het
lijkt’ doelt op de tegenstrijdigheden die
overal in de samenleving aanwezig zijn. Een
voorbeeld is de spanning tussen onderzoek
en vernieuwing. Een oude wijsheid luidt:
meten is weten. Langdurig onderzoek kan
echter ook remmend werken op een proces
van vernieuwing. De tweespalt tussen on
derzoek en vernieuwing komt ook in veel
congrespresentaties naar voren. De Kort
wenst de bezoekers veel (leer)plezier toe.

Gezondheidzorg in de VS
Na de opening betreedt de eerste spreker
van het plenaire programma het podium:
de Amerikaan Patrick Voight, directeur van
Deloitte Consulting US. In zijn presentatie
vergelijkt hij de Amerikaanse en de Neder
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landse gezondheidszorg met elkaar. Zijn uitgangspunt is dat de
gezondheidszorg wereldwijd in crisis verkeert vanwege de hoge
kosten. Het is belangrijk om van elkaar te leren op het gebied van
efficiency. Uit zijn verhaal blijkt diverse malen dat Nederlanders
beslist niet mogen klagen over (werken in) de zorg. Voight uit een
‘wow’ als blijkt dat het congresbezoek van de meeste mensen in de
zaal gesponsord is door de werkgever. In de VS is opleiding een van
de eerste zaken waarop bezuinigd wordt als de kosten in het geding
komen.
Ook zet Voight een aantal statistieken naast elkaar. Daaruit blijkt
dat de Nederlandse regering meer geld in de gezondheidszorg
steekt dan elk ander land in de geïndustrialiseerde wereld. De VS
staat aan de top als het om de totale kosten gaat, hoewel het land
maar 53ste is op de lijst van de gemiddelde levensverwachting. Ver
der is – zoals te verwachten – het obesitasprobleem in de VS veel
groter dan in Nederland. Maar Nederland scoort een stuk slechter
als het om roken gaat.
In het laatste deel van zijn lezing legt Voight het accent op de ope
ratiekamer. Een ziekenhuis in de VS overleeft op chirurgie: de ope
ratiekamer is goed voor 65 procent van de winst. Maar de OK is ook
een grote kostenpost waarop bezuinigd kan worden. Amerikaanse

congres

Ergonomisch
werken

ziekenhuizen hebben geen wachtlijsten; ze zijn uitermate flexibel.
Voight werkt met ziekenhuizen die de kosten naar beneden probe
ren te brengen en de operatiekamers efficiënter willen inrichten.
Daarvoor is echter een grote cultuurverandering nodig, ook omdat
er voor de minder urgente operaties wellicht wachtlijsten zullen
ontstaan. Voight: ‘Amerikanen zijn gewend om alles wat ze willen
direct te krijgen.’

Hbo-status
De volgende presentatie is spannend voor alle operatieassistenten.
De LVO is al langere tijd bezig met de erkenning van het beroep en
de verwerving van de hbo-status. Nicole Dreessen van het LVO-be
stuur en Klaus Boonstra van het College Zorg Opleidingen lichten
een en ander toe. Twee jaar geleden is men de uitdaging aange
gaan: een lange, moeizame weg. Tijdens een overleg met het minis
terie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kreeg de LVO de
boodschap dat operatieassistenten zich moeten organiseren, pro
fileren, kwalificeren en registreren, willen ze een kans maken. De
LVO heeft deze boodschap opgepakt. Dreessen roept daarom iedere
operatieassistent op om zich in te schrijven in het kwaliteitsregis
ter. De LVO profileert zich meer en meer als beroepsvereniging. Zo

Lage rugklachten, nek- en schouderklachten:
laparoscopische werkzaamheden leveren
fysieke belasting op. Marion Slaats, operatieassistent en ergocoach in het Máxima
Medisch Centrum, spreekt erover tijdens een
van de parallelsessies. Enkele van haar tips
om fysiek ongemak te voorkomen:
Zoek naar de juiste beeldschermopstelling. Ideaal is een beeldscherm recht vóór
de operateur. Zorg er in elk geval voor dat
je niet naar boven kijkt, maar (eerder) naar
beneden.
Bij één uur aaneengesloten staan of bij meer
dan vier uur staan verspreid over de dag kun
je klachten krijgen. Wat kun je eraan doen?
Zorg voor minipauzes tussendoor. Een manier om de doorbloeding te verbeteren en
je beenspieren te trainen, is om even op je
tenen te staan. De statijd kun je verkorten
door tijdens (een deel van) de operatie een
stasteun te gebruiken. Op een voetenbankje
staan is ook een optie. Zorg er dan wel voor
dat het voetenbankje groot genoeg is, zodat
je verschillende staposities kunt innemen en
van lichaamshouding kunt veranderen. Een
ander advies is om je knieën niet op slot te
zetten.
Doe aan taakroulatie. Heb je bijvoorbeeld
een lange operatie waarbij jij assisteert en
een collega instrumenteert? Wissel elkaar
dan af.
Zorg voor voldoende ruimte op de werkplek.
Zet apparatuur die je niet nodig hebt weg.
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wordt zij steeds vaker benaderd door de In
spectie voor de Gezondheidszorg voor het
bepalen van normen en gevraagd om een
bijdrage te leveren aan het ontwikkelen
van richtlijnen, zoals voor spoedoperaties,
laparoscopische urologische operaties
en robotchirurgie. Samen met betrokken
wetenschappelijke verenigingen zoals de
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde
wordt het eisenkader bepaald en vastgelegd
voor het bedienen van röntgen door opera
tieassistenten.

Nog steeds geen bachelor
Boonstra vervolgt dat men er al snel achter
kwam dat het proces van volledige erken
ning bij het ministerie van Onderwijs Cul
tuur &Wetenschap (OC&W) zo’n vijf tot zes
jaar in beslag zou nemen. NLQF-erkenning
was een snellere optie. Dit is erkenning

‘Leuk om mensen privé
te zien’
Esther van Dijk, operatieassistent in het Rode Kruis Ziekenhuis: ‘Ik ben al vaker op het LVO Congres geweest. Het is
interessant maar ook gewoon leuk. We zijn nu hier met acht
collega’s. Deze dagen zijn een soort teambuilding. De OK is
toch een gesloten wereldje; je bent altijd in uniform. Nu zie
je ook eens hoe de mensen privé zijn.
Welke lezing me aansprak? We waren natuurlijk allemaal
aanwezig bij de presentatie van de chirurg van het Rode
Kruis Ziekenhuis over plastische chirurgie na brandwonden.
Voor ons was het natuurlijk niet echt nieuw wat hij vertelde.
Maar wel leuk omdat we met hem werken. Verder vond ik
de lezing over kindermishandeling indrukwekkend. Je wordt
weer eens met je neus op de feiten gedrukt: niet ieder kind
in Nederland heeft het goed.’
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door het NCP-NLQF, een onafhankelijke organisatie met bevoegd
heid om opleidingen in te schalen in het Nederlandse kwalificatie
raamwerk NLQF. Door koppeling van dit raamwerk aan het Euro
pees kwalificatieraamwerk EQF kunnen kwalificaties uit 36 Euro
pese landen met elkaar vergeleken worden. In december 2014 werd
bekend dat het niveau van de opleiding is vastgesteld op niveau 6
(van de acht): hbo-bachelor. Vanaf 1 september 2015 mag dat ook op
de diploma’s worden gezet.
Dat is een kleine maar belangrijke stap. Wel is er een aantal beper
kingen omdat de opleiding niet onder OC&W valt. Zo is de geldig
heid maar vijf jaar. Na deze periode moet opnieuw erkenning wor
den aangevraagd. Bovendien is er geen titel- en doorstroomrecht.
Dat betekent dat operatieassistenten zichzelf nog steeds geen ba
chelor mogen noemen en dat er geen einde komt aan de fuikfunc
tie. De LVO beraadt zich op manieren om de volledige erkenning
wel te krijgen. Inbedding in een bestaande hbo-opleiding lijkt een
goede optie, ook omdat deze op relatief korte termijn gerealiseerd
kan worden. Momenteel vindt de discussie daarover plaats. In een
aansluitende workshop op het congres hoort men ook graag hoe de
leden daarover denken.

Lean: hindernissen
weghalen

Kindermishandeling
Daarna houdt prof. dr. Rik van Rijn, kinderradioloog in het AMCEmma Kinderziekenhuis, een indrukwekkende presentatie over
kindermishandeling. Naast radioloog is hij ook specialist op dit
gebied. Kindermishandeling herkennen en aantonen is niet altijd
makkelijk. Aan de hand van casussen toont Van Rijn aan dat niets
hoeft te zijn wat het lijkt. De eerste casus betreft een te vroeg ge
boren jongetje van vier weken oud dat opeens pijn ervaart bij het
verluieren. Er is geen trauma bekend en het is geen huilbaby. Op de
röntgenfoto die vervolgens wordt gemaakt is een femurfractuur te
zien. Gaat het hier om kindermishandeling? Dat hoeft niet, volgens
Van Rijn. Er zijn vele oorzaken mogelijk. De volgende actie is om
een skeletstatus te maken en het kind uitgebreid te fotograferen.
Op de eerste skeletstatus is eigenlijk niet zo veel te zien, behalve
een klein knipje in de rib. Als de skeletstatus een week later wordt
herhaald, zijn er echter meerdere ribfracturen zichtbaar. Hebben
de verpleegkundigen die veroorzaakt? Nee, licht Van Rijn toe, de
fracturen waren er al. Ze waren alleen een week eerder nog niet te
zien. In dit geval bleek het uiteindelijk inderdaad om kindermis
handeling te gaan.

Problemen oplossen doe je niet op kantoor,
maar daar waar het proces plaatsvindt. Op
de werkvloer dus. Zo creëer je ook meer
draagvlak. Het is een van de gedachten
achter lean. Kjeld Aij, hoofd anesthesiologie & operatieve zorg bij het VUmc, vertelt
enthousiast over deze managementfilosofie
tijdens een van de parallelsessies. Behalve
een filosofie is lean vooral ook een manier
van werken, waarbij iedereen in de onderneming zich richt op het creëren van waarde, op het verbeteren van alle processen en
op het elimineren van verspilling. Aij begon
zo’n drie jaar geleden met lean in het VUmc.
Sinds die tijd is er veel geëxperimenteerd en
veranderd.
Het hele zorgpad is bijvoorbeeld multidisciplinair in kaart gebracht, wat honderden
verbeterinitiatieven opleverde. Er is ingezoomd op een tiental patiëntgerichte initiatieven. Zo maakten verschillende zorgverleners samen een wandeling langs alle afdelingen die de patiënt aandoet tijdens een
bepaald traject. Ze kwamen onder meer tot
de conclusie dat de afstanden die de patiënt
moet afleggen enorm zijn. En dat hij zich bij
verschillende balies moet inschrijven. Dat
is nu allemaal veranderd. Aij: ‘We proberen
het levensgeluk van de patiënt te vergroten
door hindernissen op zijn pad weg te halen.’
Bovendien leverden de diverse verbeteringen vijf- tot tienduizend euro aan besparingen per patiënt op. Zo zijn de wachttijden
van patiënten korter geworden omdat de
verschillende onderdelen van het traject nu
naadloos op elkaar aansluiten. De doorlooptijd is met zo’n drieënhalve week verkort.
Meer weten en lezen over lean? Kjeld Aij
schreef er samen met Bas Lohman een boek
over: Lean leiderschap in de praktijk.
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In een andere casus gaat het om een jon
getje van vier maanden dat opeens een ge
broken armpje heeft. Volgens het (onwaar
schijnlijke) verhaal van de moeder is dat ge
beurd toen het, liggend op een speelkleed,
van de rug naar de buik rolde. Op de rönt
genfoto is een metafysaire hoekfractuur te
zien, een fractuur die erg specifiek is voor
kindermishandeling. De vermoedens van
kindermishandeling zijn heel sterk, totdat
Van Rijn erbij wordt geroepen. Die heeft in
een recente publicatie, van zeer betrouw
bare auteurs, gelezen dat kinderen dit type
fractuur wel degelijk kunnen oplopen door
van de buik naar de rug te rollen. Mede op
basis hiervan wordt geconcludeerd dat er
geen sprake is van kindermishandeling. De
afwezigheid van ander letsel is een ander
argument.
De boodschap voor de operatieassistenten
is dat ook zij alert kunnen zijn op signalen.
Al is het contact vluchtig, ze zien het kind
wel in de blote billen. Van Rijn: ‘Als je een
kind ziet met allemaal blauwe plekken en
op het OK-papiertje staat alleen “gebroken

been”, dan kun je best vragen: “Goh, hoe is dat eigenlijk gebeurd?
Is dat wel normaal?”’ Hij geeft toe: ‘Al hangt dat natuurlijk ook af
van de werkrelatie die je met de arts hebt.’

NU’91
De laatste sessie vóór de lunch wordt gepresenteerd door Martijn
van den Bergh van vakbond NU’91. Ook Marijke Helwegen betreedt
het podium, de verwezenlijking van het congresmotto ‘niets is wat
het lijkt’. Zij moet de boodschap van NU’91 kracht bijzetten: sluit
je bij ons aan, je hebt iemand nodig die voor je opkomt. Als lid van
NU’91 heb je, onder andere, een goede rechtsbijstandsverzekering.
Na deze aanmoediging mogen de bezoekers genieten van een lunch
in de lobby, om daarna het middagprogramma van diverse paral
lelsessies in te gaan. ■

‘Ja, er wordt ook gedanst’
Maaike Hoogewoning, operatieassistent bij defensie en in het Sint
Franciscus Gasthuis: ‘Voor mij is het LVO Congres een soort reünie. Wij
operatieassistenten van defensie werken verspreid over het hele land.
Ik kom hier altijd collega’s tegen en dat is erg gezellig. Ik ben er twee
dagen. ’s Avonds bij het feest is er meestal een band. En ja, dan wordt er
ook gedanst.
Maar ik kom natuurlijk ook om iets te leren. De lezing over kindertrauma
leek me erg interessant en dat was ook zo. Kindermishandeling komt
toch vaker voor dan je denkt. Ik vind het fascinerend dat je met röntgenfoto’s op verschillende tijdstippen kunt ontdekken dat er stiekem toch
andere dingen zijn gebeurd dan je aanvankelijk dacht. Ook de Amerikaanse spreker vond ik erg leuk. Vooral omdat ik heb gewerkt met Amerikaanse en Canadese collega’s.’
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Casus
Casus: anatomische variant van de nier

Gefuseerde en gekruiste
ectopie
Bij de embryonale
ontwikkeling van de
nieren kunnen a
 fwijkingen
ontstaan. Een zeldzame
nieranomalie is de
gefuseerde en gekruiste
ectopie, die artsen van het
Máxima Medisch C
 entrum
toevallig aantroffen bij
een patiënt met een
niersteenkoliek.

E

en 57-jarige man bood zich aan op
de Spoedeisende Hulp met klachten:
hevige koliekpijnen in de linkerflank
en onderbuik met bewegingsdrang en
misselijkheid. Hij had geen koorts en een normaal ontlastingspatroon. Patiënt had zelf reeds
diclofenac genomen, zonder effect. Vijftien jaar
eerder had hij vergelijkbare klachten ervaren,
die toen vanzelf waren verdwenen. De nitriettest
van het urinesediment was negatief. In het sediment zaten 110/μl erytrocyten en < 25/μl leukocyten, maar geen bacteriën. De waarden in het
bloed waren als volgt: CRP 1,0 mg/l, leukocyten
12,6 x 109/l, creatinine 117 µmol/l (voorheen 72)
en eGFR-MDRD 55 ml/min/1,73 m2 (voorheen >
60). De waarschijnlijkheidsdiagnose was urolithiasis. Op een buikoverzichtsfoto werd geen
uretersteen gezien. Bij echografie van de buik
werd geen rechternier gevonden en links werd
een graad 1-dilatatie gezien zonder stenen of
corticale afwijkingen. Vanwege de gestoorde
nierfunctie werd een blanco CT-abdomen gemaakt (figuur 1 en 2). Als toevalsbevinding werd
een anatomische variant van de nier gevonden:
een gefuseerde gekruiste ectopie. Bij opname
kreeg patiënt een buscopaninfuus en tamsulosine oraal. Zijn urine werd gefilterd middels een
steenfilter.

Nieranomalieën

Tekst: Victor van Dooren, semiarts;
Laurent Fossion, uroloog; beiden werkzaam in het Máxima Medisch Centrum,
Veldhoven/Eindhoven

Een renale ectopie is de aanwezigheid van
een nier op een andere plaats dan ana
tomisch verwacht. Dit is een van de vele
mogelijke defecten bij de embryogenese
van de nier. Andere defecten zijn volledige
afwezigheid, veranderde oriëntatie en/
of veranderde vorm van de nier. Ook zijn
veranderingen mogelijk van het verzamel
systeem en de bloedtoevoer.
De meest voorkomende nieranomalie is

de hoefijzernier, met een prevalentie van
1 op de 400.1,2 De unilaterale renale agene
sie komt bij 1 op de 1100 mensen voor,1,2
en de ectopische nier bij ongeveer 1 op de
900.1,2 Een gekruiste ectopie, gekenmerkt
door gekruiste ureters, wordt gezien bij 1
op de 1100 mensen.1,2 Bij 90 procent van
deze gekruiste ectopieën zijn de nieren ge
fuseerd (prevalentie 1 op 1000). Gefuseer
de gekruiste ectopieën worden onderver
deeld in zes subcategorieën: de gefuseerde
gekruiste (inferieure) ectopie, de unilate
rale gefuseerde (superieure) ectopie (zon
der kruising van de ureters), de S-vormige
nier, de L-vormige nier, de schijfvormige
nier en de cakevormige nier. Van deze sub
categorieën komt de gefuseerde gekruiste
(inferieure) ectopie het meest voor.

Prenataal onderzoek
Meestal worden congenitale anomalieën
van de nier als toevalsbevinding ontdekt
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 ieranomalieën
N
geven een verhoogde
kans op stase van de
urine
kan betekenen dat er sprake is van een nierano
malie. Zij adviseren de diagnose postnataal mid
dels echografie te bevestigen.

Embryogenese en vascularisatie

Figuur 1 CT-scan van het
abdomen (oblique coronale
coupe). De gefuseerde gekruiste ectopie is zichtbaar
paravertebraal in de linkerhelft van het abdomen. Dit
beeld toont dat het pyelum
van de linkernier mediaal
gericht is en het pyelum
van de rechternier caudaal.
Er bevindt zich een miniem
concrement in een onderpoolscalix van de rechternier
(dus aan de linkerzijde).
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bij een echografie, een CT- of MRI-scan. Tegen
woordig wordt tijdens de prenatale screening
specifiek naar dergelijke anomalieën gezocht.
In 2 à 3 op de 1000 foetussen worden serieuze
nierdefecten gevonden. Congenitale anomalieën
van de nieren vormen 20 tot 30 procent van alle
congenitale anomalieën die tijdens de prenatale
screening worden opgespoord.2
Yuksel et al.3 bekeken retrospectief 13.705 prena
tale echografieën. Daarbij zochten ze naar een
lege renale fossa met een normale antenatale
vruchtwaterhoeveelheid. Bij 40 foetussen kon
den zij voor de 24ste week in ieder geval één nier
niet visualiseren op zijn normale locatie. Van
deze 40 foetussen had er één een gefuseerde ge
kruiste ectopie. De onderzoekers melden dat zij
in 50 procent van de gevallen voor de 24ste week
een renale anomalie vaststelden. De gefuseerde
gekruiste ectopie werd echter pas na 30 weken
zwangerschap gediagnosticeerd. Aangezien bij de
prenatale screening de echo normaal gesproken
al in de 20ste zwangerschapsweek wordt uitge
voerd, wordt bij een gefuseerde gekruiste ectopie
waarschijnlijk alleen een lege renale fossa gevon
den. Het onderzoek zou dan in een later stadium
herhaald moeten worden om een gefuseerde ge
kruiste renale ectopie te kunnen vaststellen.
Oh et al.4 bestudeerden het echografische beeld
van verschillende anomalieën van de nier en hun
karakteristieken. Zij keken hierbij ook naar de
prenatale diagnostiek. Een niet afgebeelde nier

Zoals gezegd ontstaat een ectopische nier door
een defect in de embryogenese. De normale em
bryologische ontwikkeling van de nieren bestaat
uit drie stadia: pronefros, mesonefros en meta
nefros. In de laatste fase worden de uiteindelijke
nieren gevormd. Door een snelle caudale groei
van de romp migreren ze vervolgens craniaal.
Een renale ectopie ontstaat wanneer de nieren
niet normaal migreren naar de retroperitoneale
nierholte (ter hoogte van L2) en de ureters hun
normale plaats van inmonding in de blaas behou
den. Wanneer de nier de middellijn kruist en zich
inferieur van de andere nier bevindt – en de ure
ters dus gekruist liggen – wordt gesproken over
een gefuseerde en gekruiste (inferieure) ectopie.
Het pyelum is dan meestal anterieur gericht; de
normale situatie is mediale oriëntatie.
Een ectopische nier kan op verschillende manie
ren worden gevasculariseerd: vanuit de a. iliaca,
vanuit de aorta en soms vanuit de a. hypogastrica
of de a. sacralis media. Onderzoek bij 209 geval
len van gekruiste gefuseerde nieren laat zien dat
er een grote verscheidenheid is in de bloedvoor
ziening.5 Door de grote diversiteit konden de
onderzoekers de bloedvoorziening niet categori
seren.

Behandeling van urolithiasis
Meestal zijn anomalieën asymptomatisch. Ze ge
ven echter wel een verhoogde kans op stase van
de urine, met als gevolg steenvorming, infecties
en achteruitgang van de nierfunctie. Mocht de
patiënt uit deze casus in de toekomst een opera
tieve steenverwijdering nodig hebben, dan kan

dit een uitdaging zijn. Over uretero-renoscopie,
percutane nefrolitholapaxie (PNL) en extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL, vergruizen) staat in
de literatuur nog maar weinig beschreven. Rana
en Bhojwani6 bekeken patiënten met een renale
fusie, ectopie, rotatieanomalie en/of hypoplasie
die vanwege de aanwezigheid van calculi een PNL
hadden gekregen. Van de 48 onderzochte patiën
ten was 96 procent uiteindelijk steenvrij. Van de
3 patiënten met een gefuseerde gekruiste ectopie
waren er 2 onmiddellijk na de procedure steen
vrij. De derde patiënt was steenvrij na ESWL. De
onderzoekers concluderen dat een PNL bij renale
anomalieën mogelijk is en vergelijkbare resulta
ten toont als bij een normale anatomie, mits in
ervaren handen. Voor andere mogelijke behande
lingen van urolithiasis is meer onderzoek nodig.
Pas dan kan duidelijk worden wat het beste plan
van aanpak is bij een patiënt met een gefuseerde
gekruiste renale ectopie.
Op de CT-beelden van de casuspatiënt is duidelijk
te zien dat beide nieren zich in de linkerhelft van
het abdomen bevinden en zijn gefuseerd. Op de
CT-scan is een klein steentje in de rechter onder
poolscalix (dus aan de linkerzijde) zichtbaar en
een miniem steentje op de vesico-ureterale junc
tie (figuur 1). De patiënt heeft op de tweede dag
een steentje spontaan uitgeplast. Zijn nierfunctie
normaliseerde (eGFR-MDRD > 60 ml/min/1,73 m2)
en hij werd pijnvrij. De patiënt werd ontslagen
en steenanalyse toonde een whewellietsteen, 100
procent calciumoxalaat.

ectopie met urolithiasis. Er is dus meer onder
zoek nodig om tot een evidence-based plan van
aanpak te kunnen komen.

Figuur 2 CT-scan van het
abdomen (oblique sagittale
coupe). Dit beeld toont de
gefuseerde gekruiste ectopie
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Conclusie
Een gefuseerde en gekruiste renale ectopie is
een zeldzame anomalie, die meestal als toevals
bevinding bij prenatale screening gevonden
wordt. Nieranomalieën worden met screening
opgespoord. Prenatale screening wordt al in de
twintigste week uitgevoerd, wat mogelijk aan de
vroege kant is om een gefuseerde gekruiste renale
ectopie te diagnosticeren. Wanneer een lege re
nale fossa wordt gevonden in de twintigste week,
moet de echo op een later moment worden her
haald om een gefuseerde gekruiste renale ectopie
te diagnosticeren. Een dergelijke anomalie is in
de meeste gevallen asymptomatisch, maar geeft
een verhoogde kans op steenvorming, infecties
en achteruitgang van de nierfunctie. Er is in de li
teratuur nog niet veel bekend over de aanpak van
een patiënt met een gekruiste gefuseerde renale
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mity in Heterogeneity. Journal of Endourology 2009;
23:609-614.
Dit artikel is een bewerking van ‘Een Anatomische vari
ant: gefuseerde gekruiste ectopie’ uit Medisch Journaal
nummer 3-2013.
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Neem de juiste maatregelen tegen de vancomycine-resistente enterokok

VRE-bacterie slimmer dan
mens?

Ziekenhuizen worden steeds vaker geconfronteerd met uitbraken van bijzonder
resistente micro-organismen. Actueel zijn uitbraken van vancomycine-resistente
enterokokken (VRE). Die zijn moeilijk uit te roeien en verspreiden zich snel.
Daarom moet je altijd, bij elke patiënt, maatregelen nemen tegen besmetting.
Handhygiëne staat op nummer 1.
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micro-organismen
Tekst: Marieke Biemans en Sanne van Nunen, leerling-operatieassistenten in het Catharina
Ziekenhuis te Eindhoven; ze volgen de opleiding aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven

E

lke patiënt kan drager zijn van
een bijzonder resistent micro-or
ganisme (BRMO). Daardoor ligt in
een ziekenhuis een uitbraak altijd
op de loer. Actueel zijn uitbraken van de
vancomycine-resistente enterokok (VRE).
Een enterokok (Enterococcus faecium) kan
bij ieder mens in de darmen voorkomen.
Meestal zijn deze bacteriën ongevaarlijk,
maar bij verzwakte mensen kunnen ze in
fecties veroorzaken van de urinewegen,
bloedbaan en huid. Gebruikelijke antibio
tica om enterokokkeninfecties te bestrijden
zijn vancomycine en amoxicilline, maar
daartegen is de VRE-bacterie dus resistent
geworden. Er zijn nog wel behandelopties
met reserveantibiotica.
Bijzonder resistente micro-organismen ma
nifesteren zich vooral in ziekenhuizen en
kunnen zich snel verspreiden. Dit gebeurt
dan voornamelijk via de handen van pa
tiënten en medewerkers en via oppervlak
ken van voorwerpen en materialen.
De afgelopen twee jaar zijn er veel VREuitbraken geweest. In juni 2013 was er een
uitbraak in het Orbis Medisch Centrum
in Sittard.1 Er waren op dat moment circa
tachtig patiënten in dit ziekenhuis posi
tief getest op VRE. Later dat jaar werden in
meer ziekenhuizen VRE-uitbraken gemeld.
Zo werd in oktober 2013 verspreiding van
VRE geconstateerd in het Máxima Medisch
Centrum in Veldhoven.2 In totaal zijn daar
gedurende deze uitbraak meer dan hon
derd patiënten met de VRE-bacterie besmet
geraakt. Ook het Catharina Ziekenhuis
heeft te maken gehad met een uitbraak van
VRE (oktober 2013-april 2014).3

Overdracht van VRE
Iemand die de VRE-bacterie bij zich draagt
heeft deze in feite gekregen door contact
met besmette ontlasting van andere perso
nen. Een VRE-drager heeft VRE-bacteriën in

zijn darmen. Via toiletbezoek kan eenvoudig de toiletbril besmet
worden, evenals de deurklink indien de handen na toiletbezoek
niet goed gewassen zijn. In ziekenhuizen heeft VRE dan alle kans
om zich eenvoudig en snel te verspreiden naar andere personen
die in contact komen met de besmette oppervlakken. De handen
van zorgverleners zijn een belangrijke overdrachtsbron. Zij hebben
immers intensief zorgcontact met de patiënten en de patiëntom
geving.

De juiste maatregelen
Algemene hygiënemaatregelen zijn de belangrijkste manier om
het verspreiden van micro-organismen te voorkomen.4 Soms vol
gen rigoureuzere maatregelen, maar strikte hygiëne moet áltijd

Algemene voorzorgsmaatregelen
De Werkgroep Infectie Preventie (WIP) heeft algemene voorzorgsmaatregelen
geformuleerd die in alle gevallen door de zorgverlener moeten worden toegepast.
Een greep uit de richtlijnen.
Momenten voor handhygiëne:
• voor lichamelijk contact met de patiënt;
• voor schone of aseptische handelingen;
• na mogelijk handcontact met lichaamsvloeistoffen;
• na lichamelijk contact met de patiënt;
• na handcontact met de directe omgeving van de patiënt.
Kledingvoorschriften:
• draag dagelijks schone (dienst)kleding;
• draag kleding met korte mouwen;
• draag schone kleding na visuele verontreiniging;
• draag geen hand- en polssieraden.
Persoonlijke beschermingsmiddelen:
• draag handschoenen bij kans op contact met lichaamsvloeistoffen, slijmvliezen,
niet-intacte huid of materialen die (mogelijk) besmet zijn;
• draag een chirurgisch mond-neusmasker en een spatbril bij iedere handeling
waarbij kans bestaat op spatten en spuiten van bloed of andere lichaamsvochten.
Uit: WIP-richtlijn ‘Persoonlijke hygiëne medewerker ziekenhuizen’
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worden nageleefd. Ook bij uitbraken is dit
het allerbelangrijkste. En niet alleen bij pa
tiënten die VRE bij zich dragen. Het is im
mers onbekend welke patiënten dat zijn,
aangezien niet standaard bij iedereen ge
richte diagnostiek wordt uitgevoerd om de
VRE-bacterie aan te tonen (vijf dagen achter
elkaar een rectumuitstrijkje).
De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) be
schrijft algemene voorzorgsmaatregelen die
in alle gevallen door de zorgverlener moe
ten worden toegepast.5,6,7 Het gaat dan bij
voorbeeld om handhygiëne na patiëntcon
tact, afwezigheid van handsieraden en het
dragen van persoonlijke beschermingsmid
delen bij mogelijk contact met besmet ma
teriaal (zie kader). Aanvullende maatrege
len kunnen de aandacht hiervan afleiden,
maar ze blijven van het grootste belang.
Handhygiëne staat op nummer 1 en moet
voortdurend onder de aandacht blijven.
Strikte hygiëne is dus de effectiefste manier
om verdere verspreiding van de VRE-bacte
rie te voorkomen. Werk jij voldoende hygi
ënisch? En je collega’s? De patiënten zullen
jullie dankbaar zijn als dit inderdaad zo is.
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schermingsmiddelen_ZKH.

1/2 pagina advertentie of stopper

22 OK OPERATIONEEL / NR 2, 2015

geraadpleegd

op 2 maart 2015.

boeken

Wat denkt u,
dokter?

Verhalen van een jonge
huisarts
Als jonge huisarts krijgt Rutger
Verhoeff (1979) de meest uiteenlopende gevallen in zijn praktijk:
van kinderen met oorpijn tot
zware alcoholisten, van tienermoeders tot de oudsten van
dagen. Als hij niet op zijn post zit
trekt hij eropuit om in te springen
bij noodgevallen. Jong of oud, ziek
of bijna gezond, al zijn patiënten
zijn hem even dierbaar. Daarom
kreeg hij de behoefte om de gevallen die de meeste indruk hebben
gemaakt – grappig, spannend,
heftig of ontroerend – op te schrijven. Verhoeff was ook te zien in
het RTL 5-realityprogramma Zon,
zuipen, ziekenhuis.
Rutger Verhoeff
De Bezige Bij
ISBN 9789400401303, € 14,90
E-ISBN 9789400402409, € 12,99

Sterfelijk zijn

Geneeskunde en wat er
uiteindelijk toe doet
In Sterfelijk zijn bespreekt Atul
Gawande, chirurg en hoogleraar
aan Harvard Medical School, aan
de hand van onderzoek en aangrijpende verhalen de grootste
uitdaging van zijn vak: hoe kan de
geneeskunde niet alleen het leven
maar ook het levenseinde verbeteren? Het proces van ouder worden
en sterven is volgens hem een medische aangelegenheid geworden
die door professionals in de gezondheidszorg wordt gemanaged.
Artsen gaan gesprekken over de
dood uit de weg en vallen terug
op valse hoop en behandelingen
die het leven eerder verkorten dan
verbeteren. Gawande laat zien hoe
de zorg voor zieken en afhankelijke
ouderen persoonlijk en sociaal kan
zijn.
Atul Gawande
Uitgeverij Nieuwezijds
ISBN 9789057124389, €21,95
E-ISBN 9789057124396, € 11,99

De man met het gebroken hart

Een ontdekkingsreis langs hart en vaten
‘Op een warme dag in 1893 besloot een man in een armzalig ziekenhuis
in Chicago voor het allereerst in de geschiedenis een openhartoperatie
uit te voeren. Tegelijkertijd zette hij het mes in eeuwenoude opvattingen
over het hart en maakte hij de weg vrij voor nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van biologie, evolutie, kunst, sanitaire inrichting en kernfysica.’
In De man met het gebroken hart vertelt evolutionair bioloog Rob Dunn
over de mannen en vrouwen die aan de vooravond stonden van medische
revoluties van het hart; van Leonardo da Vinci met zijn zeer nauwkeurige
tekeningen tot Wilson Greatbatch die de pacemaker bedacht (en die nog
steeds wordt gebruikt). Het boek – een mix van wetenschap, geschiedenis en biologie – leert de lezer meer over het hart zelf, over zijn mysteries
en verbanden met bijvoorbeeld chimpansees en longvissen, en over belangrijke hartoperaties.
Rob Dunn
Uitgeverij Atlas Contact
ISBN 9789045023977, € 24,99
E-ISBN 9789045023984, € 19,99

In deze rubriek vind je nieuwe boeken op het gebied van chirurgie en daarmee samenhangende vakgebieden en g
 ezondheidszorg 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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Het origineel. Made in Germany.
Gouden standaard binnen de
arthroplastiek
Verkrĳgbaar in drie viscositeiten:
Geschikt voor grote, middelgrote
en kleine gewrichten
Betrouwbare verwerkingseigenschappen
door de bewezen samenstelling
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