Magazine voor
operatieassistenten en
anesthesiemedewerkers

NR. 4 / ok tober 2015 / JA ARGANG 10

> Pijn in rug of
nek? Deze tips
kunnen helpen
> Lean & mean op
Arnhemse OK’s
>	Incidenten
melden: wat
levert het op?

ONZE OK Werken ‘in een warm bad’ – en
gratis eten! – bij het LUMC

Stronger
Together.

It’s not just what we make...
It’s what we make possible.
At Zimmer Biomet, we pursue possibilities.
It’s our promise to look beyond what’s possible now
and discover what’s possible next.
Every day, we focus on improving musculoskeletal healthcare.
It’s all we do. It’s all we have ever done.
We are committed to working by your side, and to break through
boundaries in pursuit of exceptional patient outcomes.

©2015 Zimmer Biomet

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
Ontwerp en 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

18

Ergonomisch
(samen)werken

Laparoscopische operaties vergen veel van je lijf.
Wat kun je doen om blessures of
uitval te voorkomen? Enkele ergonomische tips & trucs.

24

‘Veiligheid
patiënt ligt bij
communicatie’

Drie jaar decentraal incidenten melden (DIM), wat levert
dat nou op? Anita Heideveld,
operatieassistent Radboudumc,
en haar promotiebegeleiders
zochten het uit.

31

Onder
operatieassistenten

Een nieuwe rubriek in
OK Operationeel, waarin
vakgenoten iets persoonlijks
delen over hun werk. Een ontboezeming, anekdote, ervaring. Tim
Verhaaf trapt af met een gedicht.

en verder
4		Redactioneel
4		Nieuws
9		Recht: foto’s maken op de OK,
			mag dat?
10		LVO-nieuws
14		Onze OK: Mitchell
			Voituron-Smit,
			operatieassistent bij het LUMC
23		Column
29		Leanmanagement bij Rijnstate
			Arnhem

OK Operationeel
wordt mede mogelijk
gemaakt door:

NR 4, 2015 / OK OPERATIONEEL 3

van de redactie

?????

?

?????

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

Amphia past nieuwe
operatietechniek bij
gescheurde kruisband toe
Een gescheurde voorste kruisband
betekende tot nu toe vaak het einde
van een actief sportleven. Dankzij
de Ligamys-techniek echter is de
gescheurde voorste kruisband samen met een soort draad terug te
hechten en kan de eigen voorste
kruisband worden behouden. Een
minder ingrijpende operatie die ze
sinds kort in het Amphia Ziekenhuis
in Oosterhout toepassen, met sneller
herstel en grotere kans op optimale
genezing tot gevolg.
Maaike van den Borne en Peter Joos-
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ten (foto), orthopedisch chirurgen
van het Amphia, hebben zich laten
inspireren door goede resultaten
met de Ligamys-techniek in Duitsland en Zwitserland. Samen met
orthopeden uit andere belangrijke
kniecentra in Nederland zijn zij nu
een onderzoek naar de techniek gestart. Van den Borne: ‘Iedereen die
wordt geopereerd met de Ligamystechniek gaan we nauwkeurig volgen. Zo kunnen we de effecten van
deze methode vergelijken met de bestaande methode in Nederland.’

nieuws
Chirurgen
hechten mooier
bij lekker deuntje

Eerste operatie onder hypnose
In Sanavisie, een gespecialiseerde kliniek voor plastische chirurgie in het
Brabantse Mill, is onlangs voor het eerst een operatie uitgevoerd onder
hypnose. De ingreep betrof een ooglidcorrectie. Anesthesioloog dr. GeertJan van Geffen uit het Radboudumc bracht de patiënte (48) op haar eigen
verzoek onder hypnose, waarna plastisch chirurg dr. Stijn Bauland haar
probleemloos kon opereren.
Sanavisie biedt medische hypnose aan als alternatief voor sedatie (roesje).
Van Geffen: ‘De risico’s van sedatie zijn gering maar hypnose is een gelijkwaardig alternatief.’ ‘Iedereen zou dit moeten meemaken,’ vertelt de
patiënte. ‘Ik ben panisch voor alles wat met naalden te maken heeft, maar
nu was er geen vuiltje aan de lucht.’
Bij medische hypnose komt de patiënt in een toestand van diepe ontspanning, waarbij hij of zij zich concentreert op zichzelf, op eigen ervaringen
en beelden. Hierdoor verdwijnt angst, wordt de aandacht volledig weggeleid van de operatie en vermindert of verdwijnt zelfs de pijnbeleving. Er
is geen sprake van bewusteloosheid, de patiënt is zich volledig bewust van
de ingreep en alles wat er gebeurt en houdt zelf ook de controle.
Er bestaan al succesvolle voorbeelden in het buitenland van operaties
onder hypnose. Het nut van medische hypnose is wetenschappelijk bewezen bij de behandeling van onder andere hoge bloeddruk, pijnklachten en
darmklachten bij kinderen.

Wat is het effect van muziek op de efficiency en stress van een chirurg? Wetenschappers van de Universiteit van
Texas deden er onderzoek naar.
Ze maakten daarvoor een snee in een
varkenspoot en vroegen de chirurgen
om die te hechten terwijl op de achtergrond muziek speelde. Een dag later
vroegen ze hetzelfde maar stond er geen
muziek aan. Vervolgens werd de hechtingstijd gemeten en de kwaliteit van de
hechtingen beoordeeld. Luisterend naar
hun favoriete muziek verminderde de
hechtingstijd bij ervaren chirurgen met
10 procent. Bij minder ervaren collega’s
was dit 8 procent. Verder werd de kwaliteit van de hechtingen beter dankzij muziek. Door een geringere tijdsbesteding
kunnen kosten worden gereduceerd, zo
concluderen de wetenschappers. Een
ander voordeel is dat de patiënt minder
lang onder narcose hoeft.

Shutterstock

Bloedtransfusies bij
hartoperaties VUMC
sterk gedaald

10%

nam de hechtingstijd
bij ervaren chirurgen af
dankzij muziek

Het aantal bloedtransfusies tijdens en na hartchirurgie is in VUmc de
afgelopen vier jaar met 75 procent gedaald. Ook is het aantal heroperaties vanwege nabloedingen tot 1,3 procent teruggedrongen.
De afdelingen cardio-thoracale chirurgie en anesthesiologie van VUmc
hebben de afgelopen jaren een perioperatief bloedmanagementprogramma voor hartoperaties ingevoerd. Doel hiervan is om bloedverlies te voorkomen en zo het aantal bloedtransfusies te verminderen. Bloedverlies en
bloedtransfusies tijdens en na hartoperaties vergroten de kans op complicaties en hebben een negatief effect op het herstel van de patiënt. Het programma is succesvol en heeft tot grote verandering geleid in de dagelijkse
praktijk van de hartchirurgie. Bij deze nieuwe aanpak staan optimalisatie
van de chirurgische technieken en maatwerk ten aanzien van het vochtgebruik tijdens de ingreep en het bewaken van de bloedstolling centraal.
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Het actueelste OK-nieuws vind je op www.oknieuws.nl.

Bijleren via
liveoperatie.nl

Afgelopen zomer is www.liveoperatie.nl
van start gegaan. Een visuele leeromgeving waarmee zorgprofessionals op de
operatiekamer kunnen werken aan de
verbetering van hun kwaliteit. De website
heeft een breed aanbod aan operatieve
instructievideo’s, afbeeldingen en operatietechnieken die operatieassistenten op
de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen op OK-gebied. De professionals
kunnen er zoeken naar de anatomie van
het lichaam, krijgen instrumentenleer
over bijvoorbeeld een totale knieprothese
of kunnen bekijken hoe deze operatie er
stapsgewijs uitziet. Daarbij kunnen ze
verschillende operaties per specialisme
bekijken.
De video’s op de website zijn ontwikkeld
door en voor professionals in samenwerking met verschillende zorginstanties.
Het Lite-pakket is 30 dagen gratis te proberen, daarna moet er worden betaald.

Heb je
nieuws?
Mail naar

@

okoperationeel@y-publicaties.nl
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Maastricht UMC+ levert complexe
hart- en vaatzorg op Aruba
Het Maastricht UMC+ heeft een
succesvolle pilotstudie uitgevoerd
met het leveren van complexe
hart- en vaatzorg op Aruba.
Hart- en vaatziekten zijn de primaire doodsoorzaak bij mensen
in kleine eilandgemeenschappen.
Het probleem is namelijk dat relatief complexe behandelingen,
zoals een bypass of een hartklepoperatie, niet ter plaatse kunnen
worden uitgevoerd. Patiënten
van Aruba, Curaçao en Bonaire
moeten daarom worden overgevlogen naar Colombia, ver weg van
familie en vrienden. Vanwege de
revalidatie zijn ze vaak wekenlang
van huis in een vreemde omge-

ving. Het Maastrichtse hart- en
vaatteam van onder anderen cardiothoracaal chirurgen, anesthesiologen, gespecialiseerde cardiologieverpleegkundigen en intensive
care-specialisten, was drie maanden werkzaam in het dr. Horacia
Oduber Hospital op Aruba. Het
opereerde in totaal 25 patiënten
in vier maanden tijd en voerde 32
dotterbehandelingen uit.
Het model kan tevens een oplossing bieden om zowel op Aruba als
op Curaçao, St Maarten en Bonaire
complexe hartzorg aan te bieden
zonder dat elk van deze eilanden
een zelfstandig hartcentrum hoeft
op te bouwen.

CWZ koppelt stapler aan
operatierobot
In het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen vond
onlangs de eerste darmoperatie
plaats waarbij de chirurg een stapler gebruikt die is gekoppeld aan
de nieuwste Da Vinci XI-robot.
Met de stapler kan de chirurg in één
beweging een darm doorsnijden en
beide uiteinden met nietjes afdichten. Deze toepassing is in combinatie met een operatierobot nog niet
eerder gebruikt in de Benelux.
Met een sensor controleert de chirurg welke druk nodig is om de
darm dicht te drukken. Vervolgens
zet hij met de stapler twee rijen
nietjes die de darm afdichten. Daar-

na snijdt hij de darm door. Beide
uiteinden zijn dan goed afgedicht.
Deze techniek wordt gebruikt bij
verwijdering van een gedeelte van
een darm. Ook bloedvaten kunnen
op deze manier worden doorgesneden en afgedicht. Het gebruik van
de stapler is niet nieuw in de chirurgie, maar in combinatie met de
operatierobot wel. ‘Groot voordeel
is dat de stapler op de robot stabiel
is in gebruik en hierdoor ook veiliger’, zegt chirurg Fatih Polat. ‘Waar
voorheen de menselijke hand van
de assistent de stapler vasthield,
doet nu de robot dit. De stapler is
daardoor onder volledige controle
van de chirurg.’

nieuws
Digitale dubbelganger
voorspelt uitkomst operatie
tumoren mondgebied
Tumoren in de mondholte worden meestal operatief verwijderd.
Maar als de gevolgen hiervan te ernstig zullen zijn kan worden
gekozen voor een alternatieve, orgaansparende behandeling.
Denk aan een combinatie van bestraling en chemotherapie. Het
Antoni van Leeuwenhoek en de Universiteit Twente (Instituut
MIRA) werken daarom aan een digitale dubbelganger van patiënten, waarmee de gevolgen van de operatie vooraf kunnen worden
voorspeld. Op die dubbelganger kan de operatie dan vooraf virtueel worden uitgevoerd.
Maarten van Alphen is in augustus op dit onderwerp gepromoveerd aan de Universiteit Twente. Hij werkte afgelopen jaren
aan de technische kant: een biomechanisch model van de tong
en de lippen, en de techniek om dit model straks per patiënt te
kunnen personaliseren. Dat is nodig, omdat bij ieder individu de
spieren en zenuwen net iets anders lopen. Met behulp van een
voor de patiënt weinig vervelend onderzoek kan het basismodel
worden aangepast naar de eigen tong en lippen.
In een filmpje op YouTube leggen Van Alphen en prof. dr. Fons Balm,
hoofd-halschirurg in het Antoni van Leeuwenhoek, uit hoe de techniek
werkt. Als trefwoorden vul je ‘opereren op een digitale dubbelganger’ in.

Operazanger zingt
Schubert tijdens
hersenoperatie
De Sloveense operazanger Ambroz Bajec-Lapajne
heeft tijdens zijn hersentumoroperatie Gute Nacht
van Franz Schubert gezongen en zette dit onlangs
op YouTube.
De zanger studeerde aan het Conservatorium in
Amsterdam. In 2014 werd een gezwel in zijn hoofd
ontdekt. Neurochirurg Pierre Robe adviseerde hem
een craniotomie te laten uitvoeren; een operatie
waarbij de schedel wordt geopend en de patiënt
volledig bij zijn positieven kan zijn. Voordeel
hiervan is dat Bajec-Lapajne kon zingen tijdens de
operatie, wat zou voorkomen dat er hersenschade
kan ontstaan. De operatie is succesvol verlopen.
Je kunt het filmpje bekijken op YouTube door
‘awake craniotomy with singing and talking’ als
trefwoorden in te vullen.

Hand tijdelijk aan voet
vastgezet in China
Chirurgen in de Chinese provincie Hunan hebben een hand
weten te redden die een werknemer moest missen na een fabrieksongeval. Het lichaamsdeel werd aan een enkel van de man
vastgemaakt om het in leven te houden. Zo was even terug te
lezen in de Britse krant The Telegraph.
De verwondingen aan zijn arm waren zo ernstig dat er veel tijd
nodig was voor herstel van zenuwen en pezen. De hand er meteen weer aan zetten zou geen vandaar dat voor de enkel werd
gekozen.
Uiteindelijk is de hand
na een tien uur durende
operatie weer vastgemaakt
aan de arm van de Chinees. De patiënt kan zijn
vingers alweer langzaam
bewegen.
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recht
Tekst: Jacqueline de Vries, Holla Advocaten

Pa maakt kiekjes en filmt op de operatiekamer
tijdens een sectio. Kan dat zomaar? Jacqueline de
Vries van Holla Advocaten zocht het uit.

P

rivacy: een groot goed. Je leest er ook veel over in de kranten
en op internet. Zo werd laatst nog bericht over de uitspraak
in een kort geding tussen PowNews en Onno Hoes, de voormalige burgemeester van Maastricht.1 In die uitspraak vond de
rechter het onrechtmatig dat PowNews een filmpje op internet had
gezet waarop te zien was dat Hoes een afspraak had met iemand anders dan zijn echtgenoot. In deze zaak was het de vraag wat zwaarder woog: privacy of vrijheid van meningsuiting? Ondanks dat
Hoes zich in een openbare ruimte bevond was hij niet vogelvrij. De
rechter vond dat zijn privacy toch boven de vrijheid van meningsuiting van PowNews ging omdat het filmpje weinig journalistieke
(nieuws)waarde had. Bovendien was de opname stiekem gemaakt.
Iets vergelijkbaars zou zich natuurlijk ook voor personeel van de
OK kunnen voordoen wanneer bijvoorbeeld een sectio wordt verricht. Pa maakt kiekjes, filmt het geheel en zet alles vervolgens op
Facebook of Twitter.

Portretbescherming
Uit rechtspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens
komt naar voren dat iemands portret een van de belangrijkste gegevens is om zijn of haar unieke kenmerken te onthullen en hem
of haar te onderscheiden van anderen.2 Het beschermen van je portret is daarom een groot goed. Om die reden moet in veel gevallen
ook toestemming worden gevraagd voor het maken van een portret
(dus een foto of filmpje). Dat kan anders zijn in het geval dat je je
in een publieke ruimte bevindt, zoals een treinstation. Daar moet
je doorgaans wel kunnen verwachten dat er foto’s worden gemaakt.

Shutterstock

Een sectio
vastleggen:
mag dat?

Toestemming
Kan pa dan zomaar foto’s maken tijdens
een sectio? Een operatiekamer is natuurlijk geen publieke ruimte. Hierdoor hoef je
niet te verwachten dat je er zomaar wordt
gefotografeerd of gefilmd. Je zou natuurlijk
kunnen zeggen dat de foto’s in dit geval
‘nieuwswaarde’ hebben en dus op Facebook
moeten kunnen worden gezet, maar of dit
opweegt tegen de privacy en het portretrecht van het OK-personeel? Met het oog op
de rechtspraak lijkt het erop dat die vraag
hier negatief moet worden beantwoord. Pa
doet er dus goed aan om eerst even toestemming voor het maken van foto’s te vragen
voordat hij aan de slag gaat en ze vervolgens ook op Facebook of Twitter zet. Dit uiteraard wel voor zover het OK-personeel op
de opnames te zien is.

Voetnoten
1. Rechtbank Amsterdam, 12 augustus 2015,
ECLI:NL:RBAMS:2015:5070.
2. Europese Hof voor de Rechten van de
Mens, 15 januari 2009, nr. 1234/05
(Reklos en Davourlis tegen Griekenland).
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NU’91 start proefprocedures
in ORT-kwestie
Werkgevers in de zorg hebben vorderingen van verpleegkundigen voor
de terugbetaling van onregelmatigheidstoeslag (ORT) tijdens verlof consequent afgewezen. Dat meldt vakbond NU’91 op zijn website. De vakbond
start nu proefprocedures.

‘Heel veel NU’91-leden hebben (…) bij hun
werkgever een vordering voor het terugbetalen van ORT tijdens verlof ingediend,
met verwijzing naar een uitspraak hierover van de kantonrechter in Den Haag’,
schrijft NU’91 op zijn website. Deze rechter bepaalde dat een eerdere uitspraak
van het Europese Hof van Justitie – ‘de
ORT moet worden gezien als onderdeel
van het salaris en moet worden doorbetaald tijdens vakantie en verlof’ – ook van
toepassing is op de Nederlandse situatie.

Vorderingen afgewezen
Voor het afwijzen van de vorderingen

gebruiken de werkgevers verschillende
argumenten. De meest gehoorde zijn
volgens NU’91 dat één rechterlijke uitspraak niet bepalend is voor betaling van
alle vorderingen in alle branches, dat er
cao-belemmeringen zijn en dat er andere
cao-afspraken zijn gemaakt over uitbetaling van ORT tijdens verlof. Ook worden
financiële argumenten aangevoerd.
Om te voorkomen dat er nu vele tientallen
procedures worden opgestart, zal NU’91
in eerste instantie een aantal (proef)procedures in verschillende branches ondersteunen. Naar verwachting zullen de uitspraken daarvan ongeveer zes maanden

tot een jaar op zich laten wachten. ‘Ervan
uitgaande dat die uitspraken de eerdere
uitspraak ondersteunen’, schrijft de vakbond, ‘hopen we daarna de werkgevers
alsnog vrijwillig te kunnen bewegen tot
betaling van de ingediende vorderingen,
terwijl zij anders allemaal in individuele
procedures zullen worden betrokken.’

Haagse verpleegkundige
De zaak kwam aan het rollen toen een
verpleegkundige in het HagaZiekenhuis
in een rechtszaak uitbetaling opeiste van
volgens haar achterstallige ORT. Zij stelde dat ze tijdens vakantie en verlof ook

LVO-informatie
Carla Boer, voorzitter a.i., 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
Dit dient voor 1 oktober
te gebeuren - het lidmaatschap wordt dan per 1 januari van het jaar daarop
beëindigd. Opzeggen kan
via het opzeggingsformulier op www.lvo.nl of
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schriftelijk via:
Secretariaat LVO
Postbus 9058
1006 AB Amsterdam
Ledenadministratie
ledenadministratie@lvo.nl

App Cao Ziekenhuizen

lvo-nieuws
EXtra kop

Traumadagen:
LVO-parallelsessie op 5 november

Tekst Nieuws

Op donderdag 5 en vrijdag 6 november 2015 vinden weer de
Traumadagen plaats in de Amsterdamse RAI. Traumachirurgen,
orthopeden en operatieassistenten komen hier samen om op de
hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van traumachirurgie en informeel met elkaar te discussiëren. Er
zullen weer plenaire en parallelsessies worden gehouden. Op 5
november is er een parallelsessie voor operatieassistenten. Het
programma ziet er als volgt uit.

Shutterstock

LVO Kop 2

recht op de toeslag heeft. De verpleegkundige is in het
gelijk gesteld. Het ziekenhuis moet de verpleegkundige
nu alsnog de toeslag betalen over de afgelopen vijf jaar.
NU’91 vindt dat iedereen die ORT ontvangt – dus niet
alleen verpleegkundigen in de ziekenhuizen, maar ook
die in de VVT, de GGZ en de gehandicaptenzorg – deze
toeslag zou moeten terugeisen.

Voorzitters ochtend: H. Mulder en M. van den Brand
11.00-11.05 uur
11.05 -11.25 uur

Zelf ORT opeisen
Ook ORT terugvorderen? Met een standaardbrief te vinden op www.lvo.nl kun je je werkgever verzoeken het
openstaande bedrag te betalen over de afgelopen vijf
jaar. Vraag altijd om een schriftelijke reactie.

11.25-11.45 uur
11.45-12.05 uur

12.05-12.25 uur

12.30-14.00 uur

november

Lunch

Voorzitters middag: M. de Kort en D. Kruintjens
14.00-14.20 uur

De app Cao Ziekenhuizen van Stichting
Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) is een
succes. Binnen een week na de lancering,
afgelopen juni, was hij al meer dan duizend keer gedownload. Medewerkers van
ziekenhuizen kunnen hiermee snel inzicht
krijgen in de cao-afspraken. Ook kunnen ze
met de app gemakkelijk het Persoonlijk Levensfasebudget en de Onregelmatigheidstoeslag berekenen. StAZ is de eerste organisatie in de zorg die een ‘cao-app’ als service
aan de professionals aanbiedt.
De app is geschikt voor de besturingssystemen iOS en Android en gratis te downloaden in de Apple App Store en in de Google
Play Store.

Opening
P. van Eerten, voorzitter Congrescommissie
Osteosynthese-materiaaltechnieken bij
bekkenfracturen
K.J. Ponsen, Medisch Centrum Alkmaar
Proximale humerus: the unsolved problem
Prof. dr. med. Ch. Krettek
Voorste-kruisbandletsels anno 2015
M. van de Besselaar, Máxima Medisch
Centrum Eindhoven
CRM op de operatiekamer: de menselijke
factor
O. Jung, Universitair Medisch Centrum
Groningen

14.20-14.40 uur

14.40-15.10 uur

15.10-15.40 uur

Damage control-chirurgie bij
extremiteitenletsel
Prof. dr. H.C. Pape, University Hospital
RWTH Aken
Prehospitale bloedstelping
L.M.G. Geeraedts, VU medisch centrum
Amsterdam
Connecting U: Social media in de
traumatologie
R. van Disseldorp UMC Utrecht
Straling ren je rot
C. van Pul, E. Meijer en A. Becht namens de
stralingscommissie van de NVKF
C. van Pul, klinisch fysicus, Máxima
Medisch Centrum Veldhoven
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lvo-nieuws
30ste LVO Congres: een update
Met het congres op 18 en 19 februari 2016 bereikt de LVO een mijlpaal in haar
bestaan: dertig jaar liggen dan achter ons. Het congres opent ook de deur naar
de toekomst.
Een toekomst die nog ongewis is, gezien
de heftige veranderingen in de zorg en
de technische ontwikkelingen die haar
een totaal ander beeld zullen geven.
Maar die toekomst openbaart zich al
geleidelijk; contouren voor de volgende
jaren worden helder. Eén ding is zeker:
de maatschappelijke visie op de zorg
verandert. Dat blijkt onder meer uit
maatschappelijke regelgeving, maar
nog meer uit de maatschappelijke context van waaruit de zorg voor de medemens gestalte krijgt.

Young professionals
Om een brug te slaan naar de toekomst
werken aan de congresvoorbereiding
young professionals mee. Voor de LVO
nieuw, voor het bedrijfsleven al usance.
Jonge, pas afgestudeerde mensen hebben het denkkader waarmee de nieuwe

generatie naar zorginstellingen zal kijken. Zij hebben een frisse blik op kwesties als: wat verwacht de maatschappij
straks van ons, welke hoedanigheden
en vaardigheden worden dan van de
operatieassistent vereist; hoe staan die
nieuwe verwachtingen in relatie tot de
huidige opleiding en werkomgeving
van onze beroepsgroep? De inbreng van
de young professionals zal voor de congresbezoekers onmiskenbaar zijn.

Traumachirurgie) zal een parallelsessie
organiseren. Op dit moment hebben we
met meer partners in de zorg contact
over een aandeel in het jubileumcongres. We houden jullie op de hoogte.
Als vanouds draagt uiteraard ook het
bedrijfsleven in belangrijke mate bij tot
het welslagen van het congres.
De voorwaarden voor een succesvol evenement zijn er. Uiteraard rekenen we
op een overweldigende deelname van
de LVO-leden. Laat de toekomst maar komen, wij zijn er klaar voor!

Parallelsessies NVLO en NVT
Er is meer te melden over het aanstaande congres: om de reikwijdte aanmerkelijk te vergroten hebben we partnerorganisaties in de zorg bereid gevonden inhoudelijk in het congres te participeren.
Zowel de NVLO (Nederlandse Vereniging
Leidinggevenden Operatieafdeling) als
de NVT (Nederlandse Vereniging voor

LVO-Toppers-Award zoekt jonge
operatiekanjers
Het LVO Congres van 2016
staat in het teken van young
professionals. Jonge mensen die
de toekomst van ons beroep
zijn, die boordevol ideeën zitten en goede, nuttige onderzoeken hebben gedaan. Wij
willen deze operatieassistenten eens extra voor het voetlicht brengen. Figuurlijk én
letterlijk. Daarom hebben we
de Penprijs uit het congresverleden nieuw leven ingeblazen,

maar dan in de geest van nu
en van de young professionals. De prijs heeft ook een
toepasselijker naam gekregen:
LVO-Toppers-Award.
Voor deze prijs zijn we op
zoek naar innovatieve, inspirerende, motiverende en uitdagende:
- scripties
- (literatuur)onderzoeken
- theses
Wij roepen praktijkopleiders,

vakdocenten en opleidingshoofden bij deze op om de
prijs bij derdejaarsstudenten
en net afgestudeerden onder
de aandacht te brengen en
hen vooral te stimuleren om
mee te doen.
Voor de LVO-Toppers-Award
worden drie inzendingen
genomineerd. De inzenders
krijgen vervolgens een uitnodiging om als gast het LVO
Congres bij te wonen, inclu-

sief diner en feestavond op
kosten van de LVO. Op één
van beide congresdagen geven
zij een korte presentatie over
hun inzending. Aan de beste
inzending is een extra prijs
verbonden.
Inzendingen kunnen voor 15 december 2015 worden gestuurd
naar: onderwijs@lvo.nl.
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onze

ok
Tekst: Marloes van Hoorn

Foto’s (inclusief cover): Cor Mooij

Meekijken op de operatiekamers van Mitchell VoituronSmit, operatieassistent bij het
Leids Universitair Medisch
Centrum (LUMC).

Wij zijn trots op …
… onze sfeer. We zijn met veel verschillende
disciplines, maar de samenwerking verloopt vlekkeloos en soepel. Wat hierbij meespeelt is dat ons cluster ook buiten werktijd
dingen samen doet. We hebben etentjes,
gaan op kraamvisite, feliciteren elkaar via
de groepsapp.

Onze specialismen …
… zijn verdeeld over drie clusters. Ik kan
binnen mijn cluster – oogheelkunde, kaakplastische chirurgie, gynaecologie, KNO en
neurochirurgie – overal instrumenteren
en omlopen, maar ben gespecialiseerd in
oogheelkunde. Vijf van mijn collega’s hebben hetzelfde specialisme. Samen vormen
we het aanspreekpunt voor collega’s. Je
zou kunnen zeggen dat we samen specialismeoudste zijn. Ik geef samen met iemand
anders les aan collega’s en studenten. Mijn
collega’s houden de protocollen bij, hebben
contact met firma’s over het onderhoud van

de apparatuur of zorgen dat de themabakken up-to-date zijn. Eens
in de één à twee maanden hebben we een ‘klusdag’ en kunnen we
ons hieraan wijden. We gaan ook regelmatig met z’n zessen borrelen. Dan nemen we agendapunten mee, zorgen we dat de neuzen
dezelfde kant op blijven staan: gebruiken we allemaal de disposables die we op proef hebben, zijn de protocollen goed bijgewerkt
enzovoort.

Als mannelijke operatieassistent ...
… werk ik vooral tussen lieve, gezellige oudere dames. Dat voelt als
een warm bad. Er komen wel steeds meer mannen bij: beide nieuwe
studenten zijn man.

Doorlichten …
… gebeurt bij de neuro en orthopedie. De C-boog bedienen we zelf,
maar de Airo-scanner niet. Dat is de mobiele CT-scanner die we
sinds kort hebben. Wij rijden hem naar de OK en zetten hem in de
juiste positie, maar de mensen van radiologie maken de plaatjes.

Briefings …

… houden we alleen voorafgaand aan de operatie als de patiënt nog
wakker is. Alles wordt bijgehouden op een
geplastificeerd formulier. Na afloop doen
we de debriefing: is er goed gecommuniceerd, hoe is de nazorg geregeld et cetera.
Wie: Mitchell Voituron-Smit
Ook eventuele fouten komen hier ter spraWat: operatieassistent met specialisatie oogheelkunde
ke. Die zijn altijd bespreekbaar. We hebben
Waar: Leids Universitair Medisch Centrum
geen centrale briefing.
Altijd al willen meekijken op een collega-OK-complex? In deze rubriek
gluren we alvast door het raam. Deze keer bij de twintig OK’s van het
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).
Een aflos …
… is standaard per cluster beschikbaar. Als
Jullie OK in deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar
het nodig is lost die uiteraard ook bij andeokoperationeel@y-publicaties.nl.
re clusters af. De tussendienst – die werkt
van halfeen tot negen uur – helpt mee met
NR 4, 2015 / OK OPERATIONEEL 15

aflossen. Een aflos mag ook met de briefing meedoen. De overdracht gebeurt
vervolgens met het geplastificeerde formulier.

‘We kunnen intekenen
voor een massage van
vijftien minuten’

In de pauze …

Onze chirurgen …

… is het eten heel goed geregeld. We hebben een grote kantine op
het OK-complex, waar drinken, brood en beleg beschikbaar is. Gratis! Er is best veel keus: koffie, thee, melk, Cup-a-Soup, limonade,
bruin brood, kaas, kipfilet, rookvlees, jam, hagelslag et cetera.
Zelfs tomaat en komkommer. En om halftwaalf is er gratis fruit.

… zijn fijn om mee te werken. Ze zijn goed
opgeleid, altijd vriendelijk. Ze maken het
gezellig. De plastisch chirurg neemt bijvoorbeeld zijn boxen en playlist mee. Een
hiërarchie is er binnen mijn cluster totaal
niet.

Wij blijven bij door …
… in elk geval de apparatuurtrainingen, want die zijn verplicht. Ze
zijn er in vele vormen, zoals e-learning of training door de firma.
Sommige apparaten hebben een QR-code die je kunt scannen om
de werking te bekijken op je mobiel. Je kunt je ook altijd opgeven
voor al dan niet landelijke congressen en cursussen. Het LUMC zelf
organiseert jaarlijks een tweedaags OK-symposium. Ook hebben we
hier de zogeheten Boerhaave-scholing. Die organiseert onder meer
cursussen voor operatieassistenten, zoals een bijscholing over KNO
of een cursus medische terminologie. Certificaten en andere bewijzen scannen we voor ons digitale portfolio. Dat wordt tijdens de
jaargesprekken bekeken door de clusterleider. We werken niet met
accreditatiepunten.

De planning …
… wordt geregeld door een vaste dame, die eerder als operatieassistent werkte. De anesthesiemedewerkers en een anesthesioloog
hebben hun eigen fulltime roosteraar. Via intranet vullen we zelf
het gewone dienstenrooster in. Bij het vakantierooster vullen we
onze voorkeuren nu weer handmatig in, omdat in het verleden wel
eens wat misging met digitale aanvragen. De roosteraar kijkt in
overleg met de clusterleider of de planning haalbaar is.

Verder werken hier onder anderen …
… logistiek medewerkers voor het maken van de themabakken,
opruimen van vuile karren en scannen van barcodes; een assortimentsbeheerder voor het doorvoeren van bestellingen en contact
met firma’s; en praktijkbegeleiders voor leerlingbegeleiding. Maar
ook een masseuse! We kunnen op haar deur intekenen voor een
massage van vijftien minuten.

Werkoverleg …
… is er wekelijks met de operatieassistenten van ons cluster. We
overleggen van 7.45 tot 8.00 uur. De dag waarop dit gebeurt wisselt
per halfjaar, zodat iedereen een keer kan. Tijdens het maandelijkse
groot overleg zijn de anesthesiemedewerkers erbij. Dan komt er
bijvoorbeeld iemand van het divisiebestuur of de Centrale Sterilisatiedienst praten. Dat is van 7.45 tot 8.30 uur.
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Klaarzetten …
… gaat een stuk sneller sinds we onlangs
proceduretrays en themabakken hebben
ingevoerd. In de trays zitten steriele jassen,
gazen en afdekmateriaal; in de themabakken losse disposables. Daardoor is het werk
minder hectisch geworden. Je hebt alles bij
de hand en hoeft niets los te pakken; de instrumentennetten zijn ook al klaargelegd.
En het is goedkoper natuurlijk.

In de toekomst …
… zou eventueel een grotere OK welkom
zijn. Daar zou dan standaard de Airo-scanner kunnen staan. Die moeten we nu steeds
verplaatsen. Weliswaar slechts tien meter,
maar hij is kolossaal. Je moet oppassen dat
je nergens tegenaan botst. Maar ik vind dat
we goed op weg zijn. We hebben de laatste
tijd al veel verbeteringen doorgevoerd met
de proceduretrays en themabakken. ■
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Hoe lang sta jij te ver voorovergebogen aan
de OK-tafel? Ergonomisch werken begint met
bewustwording. Operatieassistent en ergocoach
Marion Slaats vertelt wanneer de fysieke belasting
te groot wordt en hoe je dit kunt voorkomen.
Goed samenwerken is essentieel.

Handreikingen
voor
ergonomisch
(samen)werken
Tekst: Marion Slaats, operatieassistent chirurgie en ergocoach, Máxima Medisch Centrum Veldhoven & Eindhoven

L

aparoscopische werkzaamheden kunnen fysiek zwaar zijn. Onnódig zwaar
ook. Zo zie ik collega’s regelmatig
omhoog staren naar een monitor terwijl
die ook op ooghoogte zou kunnen hangen.
Deze houding is uiteraard belastend voor
de nek. Naast de positie van de monitor kan
ook die van de patiënt, van collega’s, van
specialisten of van de pedaalbediening tot
een ongunstige houding leiden. Evenals
een beperkte werkruimte, een slecht instelbare OK-tafel en niet-ergonomische instrumenten.
Door constante aanspanning van de spieren
en pezen kan overbelasting ontstaan. De
meest voorkomende klachten zijn klachten
aan rug, schouder en nek. Maar dat zijn zeker niet de enige (zie het kader ‘Klachten’).
Ook het langdurige staan tijdens operaties
is fysiek belastend. Langdurig staan geeft lagerug-, knie-, enkel- en voetklachten. Daarnaast vermindert het de doorbloeding in de
benen. Door de verminderde pompwerking
van het hart veroorzaakt dat vermoeidheid.
Gelukkig zijn er allerlei manieren om het
lichaam te ontzien: de werkplek aanpassen,
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ergonomische producten gebruiken, van houding wisselen, rouleren, de taken verdelen en minipauzes nemen. Daarover later meer.
Maar nu eerst: wat is precies een ongunstige houding en wanneer
duurt staan te lang?

Ongunstige houdingen
Een ongunstige houding kan ontstaan door een teveel aan nekbuiging, rompbuiging, bovenarmheffing, polsrotatie en/of onderarmrotatie.

Nekbuiging
Voor nekbuigingen bedraagt de maximale volhoudtijd 8 minuten.
Deze maximale volhoudtijd is afhankelijk van de grootte van de
buigingshoek. Bij een hoek tot 25 graden kan tot 8 minuten worden
gewerkt zonder verhoogd risico op klachten. Bij een buigingshoek
van 85 graden is dat 1 minuut. Werken in een hoek van meer dan
85 graden wordt afgeraden.

Rompbuiging
Net als bij de nek hangt de maximale volhoudtijd voor een gebogen
romphouding af van de hoek waaronder de romp gebogen is. Tot
een hoek van 20 graden rompbuiging geldt geen verhoogd risico op
klachten. In deze houding mag je maximaal 4 minuten achtereen
werken. Treedt de buiging op in combinatie met een axiale rotatie
van de romp, dan wordt deze volhoudtijd verkort. Werken met een
hoek van 60 graden wordt helemaal afgeraden.

ergonomie
Regelmatig zie ik
collega’s omhoog
staren naar een
monitor
dag is het risico op klachten hoog en is het
noodzakelijk de statijd te verkorten.

Shutterstock

Inrichting werkplek

Bovenarmheffing
Langdurig de bovenarmen heffen kan op den duur leiden tot
klachten aan het bewegingsapparaat. Een heffingshoek boven de
20 graden geldt hierbij als risico. De meeste armheffingen bij een
operatie vallen in deze categorie. Ze leiden tot vermoeidheid van de
spieren, wat ten koste gaat van de nauwkeurigheid van de handelingen en dus van de kwaliteit van de operatie.
De maximale volhoudtijd voor armheffingen tot een hoek van 20
graden is 3 minuten. Tot deze hoek is het risico op klachten het
laagst. Bij een hoek van meer dan 20 graden neemt het risico toe.
De maximale volhoudtijd neemt af tot 1 minuut bij een hoek van
60 graden. Werken in standen waarbij een armheffing van meer
dan 60 graden nodig is wordt afgeraden.

Pols- en onderarmrotatie
Buigingen en draaiingen rond de pols en het ellebooggewricht komen veelvuldig voor bij het hanteren van chirurgisch instrumentarium. Langdurig werken met extreem gebogen polsen (meer dan 50
procent van het bewegingsbereik) geldt als een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van polsklachten. Het is daarom raadzaam
zo veel mogelijk in een neutrale polspositie te werken.

Langdurig staan
Er is een verhoogd risico op klachten bij meer dan 1 uur aaneengesloten staan of bij meer dan 4 uur staan verspreid over de dag.
Bij meer dan 2 uur aaneengesloten staan of 6 uur opgeteld over de

Voor een gunstige werkhouding is een
gunstig ingerichte werkplek noodzakelijk.
Zorg dat je voldoende ruimte hebt, zodat
je alle apparatuur kwijt kunt en ruim om
het operatiegebied heen kunt lopen. Zet
apparatuur die je niet nodig hebt weg. De
horizontale afstand tussen jou en het operatiegebied moet zo klein mogelijk zijn. Let
verder op de beeldschermopstelling en de
werkhoogte.
Een juiste beeldschermopstelling voorkomt
het buigen en draaien van de nek. Juist is:
recht voor je, met een kijkafstand van ongeveer een armlengte (50 à 70 centimeter,
afhankelijk van de schermgrootte). De kijk-

Klachten
Het werk op de OK kan een hele reeks klachten veroorzaken.
Bijvoorbeeld pijn aan:
- rug;
- schouder;
- nek;
- ellebogen;
- knie;
- voet;
- enkel.
En ook:
- tintelende pols;
- (spier)vermoeidheid;
- overbelaste ogen.
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Ergonomisch werken
vraagt inzet van
iedereen

hoek moet licht naar beneden hellen; de bovenrand van de monitor moet zich net onder ooghoogte bevinden. Zorg dat elke specialist en operatieassistent een eigen monitor heeft.
De keuze voor al dan niet single port, 3D of weinig uitvergroting
heeft ook ergonomische consequenties. Bedenk wat het best past
bij degene die het meest wordt belast.

Werkhoogte

Een juiste
werkhouding
betekent:

Shutterstock

- voldoende ruimte;
- bovenrand monitor op ooghoogte;
- terrein in denkbeeldige driehoeken (triangulatie;
- neutrale polspositie;
- handen lager dan elleboog;
- elleboog niet hoger dan
schouder;
- blik naar beneden gericht.

De werkhoogte is een balans tussen de wensen van de operateur
en die van de assisterende. Idealiter is deze niet zodanig laag dat
je in een voorovergebogen positie werkt. Noch zo hoog dat je geneigd bent met opgetrokken schouders te werken. Voor een neutrale houding is het werkveld voor de handen gepositioneerd, op
ellebooghoogte. In de meeste gevallen is de tafelhoogte dan tussen
de 66 en 93 centimeter. Deze getallen zijn gebaseerd op de gemiddelde ellebooghoogte van de Nederlandse beroepsbevolking. Pas de
tafelhoogte tijdens de operatie aan als de uit te voeren handelingen daarom vragen. Heb je veel kracht nodig tijdens de operatie?
Positioneer het operatiegebied dan onder ellebooghoogte (met een
maximum van 30 centimeter eronder): hoe lager, hoe meer kracht
je kunt zetten. Je kunt de operatietafel ook kantelen om je werk te
vergemakkelijken.
Stel de hoogte van de operatietafel pas in nadat je de gewenste
werkhoogte van je handen hebt bepaald. Bij een laparoscopische
operatie is dit de hoogte waarop de instrumenten boven de tafel
uitsteken. Let op: adipeuze patiënten beïnvloeden de werkhoogte
ook.
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Gebruik eventueel een voetenbankje om de werkhoogte te optimaliseren. Het bankje moet in hoogte verstelbaar zijn en makkelijk te
verplaatsen. Ook moet het zo groot zijn dat je verschillende staposities kunt innemen en van houding kunt veranderen.
Zorg daarnaast dat instrumenten en materialen gemakkelijk te
pakken zijn en makkelijk aangereikt en/of teruggepakt kunnen
worden. Het liefst vanuit een neutrale werkhouding en neutrale
gewrichtsstanden.

Ergonomische producten
Met ergonomische operatie-instrumenten kun je extreme polsstanden en bovenarmheffingen voorkomen. Ook hulpmiddelen als de
manipuleerarm Endoboy en de korte of lange Ergorest-steun beogen dit.
Andere handige producten zijn stasteunen, steunkousen, reeds
genoemde voetenbankjes en vloermatten. Vloermatten verbeteren
het stacomfort en stimuleren de spierpompwerking in de benen,
wat de kans op spataderen vermindert. Ook steunkousen helpen
spataderen te voorkomen.
Bij robotchirurgie is het zaak voor de chirurg een optimale beeldschermwerkplek te creëren. Voor hem of haar is het opereren beeldschermwerk met een joystick geworden, met alle fysieke problemen
van dien. Voor de operatieassistent blijven de problemen hetzelfde.

Wisselen van houding
Verkort de statijd door te wisselen van houding. Gebruik een stasteun en ga zitten indien mogelijk, maar wissel wel af (zie kader
‘Verantwoord staan’)! Lukt dit niet, zorg dan voor taakroulatie en
taakverdeling.

Taakroulatie en -verdeling
Wanneer een operatie uren duurt moet je aan taakroulatie en
taakverdeling doen. Met één instrumenterende en één assisterende
wordt de assisterende te veel belast. Zij moeten gedurende de operatie rouleren: de instrumenterende wordt assisterende en de assisterende wordt instrumenterende. Dit om de fysieke (over)belasting
tegen te gaan. Je moet dus vooraf duidelijke afspraken maken en
samen weten welke instrumenten op de tafel aanwezig zijn.

Pauzes
Met alleen een neutrale werkhouding en minder staan ben je er
nog niet. Voor lichamelijk en mentaal herstel zijn pauzes noodzakelijk. Bespreek vooraf de pauzemogelijkheden met het operatieteam. Kijk ook eens of de taakduur verkort kan worden en de taakeisen omlaag kunnen.
Probeer iedere vijf minuten een kleine adempauze te nemen en
hierbij de armen en rug even te ontspannen. Dit zijn eigenlijk kleine onderbrekingen in plaats van pauzes. Ze bevorderen de bloedsomloop en ontspannen de spieren.
Neem daarnaast iedere twintig minuten een iets langere pauze. Regelmatig pauzeren verhoogt je fitheid, waardoor je nauwkeuriger
kunt blijven werken.
Tijdens langdurige statische houdingen kun je ook zeer korte (mi-

cro)pauzes nemen van dertig seconden
tot één minuut. Ga dan een stukje van de
OK-tafel af staan, ontspan je lichaam en
maak een aantal grote, dynamische bewegingen. Bij voorkeur bewegingen die
tegengesteld zijn aan de werkhouding
die je lang hebt aangenomen. Als je langdurig voorovergebogen hebt gestaan,
strek je bijvoorbeeld je rug een moment
maximaal en buig je achterover.

Samen aan de slag
Ergonomisch werken is teamwork en
vraagt inzet van iedereen. Voor elkaar
zorgen is de boodschap. Inventariseer
wie gedurende de operatie het zwaarst
belast wordt en pas de werkplek zo veel
mogelijk op deze persoon aan. Durf samen creatief te zijn en de opstelling in
de OK te veranderen. Een ergonomische
training op de eigen werkplek kan ertoe
bijdragen dat iedereen de ergonomische
hulpmiddelen adequaat gebruikt. Betrek ook studenten bij deze trainingen.
Je kunt immers niet vroeg genoeg starten met het aanleren van een gezonde
werkwijze! ■

Bron
Hoe bevalt het werk? Ergonomische adviezen
voor gynaecologen. Movir. 2012.

Verantwoord staan:
wat houdt dit in?
- Volg de algemene richtlijn: statijd verkorten.
- Wissel van houding.
- Gebruik een stasteun en verlaag de werkhoogte met
10 centimeter.
- Gebruik een stasteun niet te lang; deze haalt niet vollédig de
druk van de benen, waardoor die niet optimaal herstellen.
- Kijk of de operatietafel zo laag kan dat zittend opereren
mogelijk is.
- Doe de administratie niet staand tijdens de operatie, maar
zittend nadien.
- Draag steunkousen om spataderen te voorkomen.
- Gebruik vloermatten; die verbeteren het stacomfort en
stimuleren de spierpompwerking in de benen, wat de kans op
spataderen vermindert.
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column
Safety first

D

e vakantie nog vers in het geheugen sta ik met het team rond
de patiënt. Die ligt al enigszins vastgeketend met infuus, bloeddrukband en saturatiemeter op de OK-tafel voor de sign-in, zoals de procedure in ons ziekenhuis genoemd wordt. Onder verschillende namen is deze veiligheidsprocedure al enige jaren gemeengoed
(want verplicht) op alle OK’s in Nederland. Deze zomer is er nog een
check bij gekomen, met behulp van een digitaal wandschermpje dat de
luchtvochtigheid, de temperatuur van de in- en uitgeblazen lucht en
de kamertemperatuur toont. Is een van de vlakken rood, dan is dat in
principe een no-go; groen betekent ‘ready for take off’.

Show opvoeren
Ik moet ineens denken aan een vliegreis die ik maakte met een Engelse
vliegtuigmaatschappij. Het was vlak voor vertrek en de stewardess en
steward maakten zich op voor de bekende veiligheidsinstructies, normaal gesproken een vrij saaie vertoning. Deze keer echter hadden die
twee de volledige aandacht van de gehele economyclass. Ze voerden
namelijk een heuse show op, waarbij de steward – aangestuurd door de
zwoele stem van de stewardess – het zwemvest en de andere middelen
als een volleerd stripper aan- en uitdeed. Een vleugje Engelse humor
erbij en iedereen wist weer wat de noodprocedures waren. De sfeer was
ineens gemoedelijk en iedereen praatte met elkaar over het originele
optreden. Het mooiste was dat die twee zich daarna weer gedroegen
zoals we gewend waren: serieus. Maar dan met een knipoog, alsof er
niets gebeurd was.

Kwinkslag
Daaraan moet ik denken als onze anesthesist, die de sign-in begeleidt,
meedeelt dat de weersverwachting goed is (want het digitale schermpje staat op groen). Om vervolgens met een stalen gezicht aan mij te
vragen – het betreft een voorhuidreconstructie – of er een pijl bij is
gezet. De kwinkslag heeft ieders aandacht gekregen: wij weten wat we
moeten doen. En de patiënt? Die ondergaat de procedure lijdzaam, en
denkt: safety first!

Miel Nanlohy
Uroloog
Máxima Medisch Centrum
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Na drie jaar decentraal incidenten melden (DIM)
besloot het Radboudumc de balans op te maken: wat
was er in die periode eigenlijk gerapporteerd en wat
valt daaruit te concluderen? Operatieassistent en
coördinator patiëntveiligheid OK Anita Heideveld en haar
promotiebegeleiders zochten het uit.

Leren van
perioperatief
incidenten melden
Tekst: Anita Heideveld-Chevalkinga, dr. Hilly Calsbeekb, prof. dr. Hein Gooszena, dr. André Wolffa,c, prof. dr. Johan Damenc
Afdelingen a Operatiekamers, b IQ healthcare en c Anesthesiologie, Pijn & Palliatieve Geneeskunde van het Radboudumc te Nijmegen

W

ereldwijd neemt de aandacht
voor patiëntveiligheid snel
toe. Talrijke studies hebben
aangetoond dat onveilige zorg schade aan
ziekenhuispatiënten kan veroorzaken. Een
recente systematische review laat zien dat
14 procent van de perioperatieve patiënten
onbedoelde schadelijke gebeurtenissen
meemaakt, dat 38 procent van deze voorvallen te voorkomen is en dat 4 procent
van deze incidenten fatale gevolgen heeft.1
Om het aantal ongewenste potentieel schadelijke gebeurtenissen te verminderen
hebben de Nederlandse ziekenhuizen tussen 2008 en 2012 het veiligheidsmanagementsysteem (VMS) geïmplementeerd. De
slogan van de VMS-campagne was ‘Voorkom schade, werk veilig’ en beoogde vermijdbare schade met landelijk 50 procent
te verminderen. Het VMS richt zich op het
beheersen van risico’s, onder andere door
het veilig melden van incidenten (VIM).
VIM is een methode om (bijna-)incidenten
veilig te melden, deze te onderzoeken en
de oorzaken ervan te categoriseren dicht
bij het werkproces.2 Een incident is een
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gebeurtenis die de patiënt schade berokkent; een bijna-incident
had schade kúnnen geven. Een groot verschil met de oude MIP- of
FONA-commissies – die incidenten op ziekenhuisniveau verzamelden en analyseerden – is dat bij het opzetten van het VIM-systeem
het registreren, analyseren en verbeteren decentraal op afdelingsniveau plaatsvindt.

DIM-commissie OK
In het Radboudumc is het vrijwillig melden van incidenten in 2009
op de operatieafdeling geïntroduceerd. Vorig jaar zijn de resultaten
bekend geworden van onderzoek naar aantal, type en oorzaak van

Tabel 1
Type perioperatieve meldingen (n=2563)
Diagnostisch onderzoek

192

Medicatie en bloedproducten
Overig
Behandeling en verzorging
Materialen en apparatuur
Communicatie		

282
346
460
585
698

veiligheid
Tabel 2
Gemelde oorzaken van perioperatieve (bijna-)incidenten

Shutterstock

a: Gemelde oorzaken (n = 4346) van perioperatieve (bijna-)incidenten (n = 2563)
Ziekenhuisbreed voorgedefinieerde oorzaken	N	
%

de gemelde perioperatieve (bijna-)incidenten.
In het Radboudumc worden de gemelde perioperatieve (bijna-)incidenten wekelijks besproken in een multidisciplinair samengestelde DIM-commissie OK (DIM = decentraal
incidenten melden), waarbij de prioriteit
ligt bij hoogrisicomeldingen. Deze commissie bekijkt aanvullende informatie uit
het patiëntendossier en wint indien nodig
informatie in bij andere betrokkenen. Op
deze manier wordt duidelijk wat de belangrijkste factoren zijn die tot het (bijna-)incident hebben geleid en welke factoren juist

MENSELIJK
SOP niet nageleefd
Vergissen of vergeten
Communicatieprobleem
Andere menselijke oorzaak, namelijk *)
SOP niet bekend
Professional niet capabel
Afgeleid
Onvoldoende deskundigheid/kennis aanwezig
Onjuist gebruik
Verkeerde dossiervoering
Totaal menselijk

702
669
498
449
245
161
105
77
40
20
2966

16,2%
15,4%
11,5%
10,3%
5,6%
3,7%
2,4%
1,8%
0,9%
0,5%
68,2%

ORGANISATORISCH
Organisatorisch divers, namelijk *)
SOP niet aanwezig, incompleet of onduidelijk
Cultuur op de werkplek
Hoge werkdruk
Materiaalgerelateerd, namelijk *)
Onvoldoende ingewerkte medewerker
Medische apparatuur niet beschikbaar
SOP niet toegankelijk
Onduidelijke instructies
Totaal organisatorisch

315
217
114
115
67
67
62
30
17
1004

7,2%
5,0%
2,6%
2,6%
1,5%
1,5%
1,4%
0,7%
0,4%
23,1%

TECHNISCH
Defect materiaal
Verkeerd ontwerp
Totaal technisch

61
28
89

1,4%
0,6%
2,0%

PATIËNTGERELATEERD
Patiëntgerelateerd, divers*)
Fysieke toestand patiënt
Gedrag patiënt
Totaal patiëntgerelateerd

91
19
18
128

2,1%
0,4%
0,4%
2,9%

OVERIG
namelijk *)

159

3,7%

4346

100%

702
245
217
30
1194

16,2%
5,6%
5,0%
0,7%
27,5%

Totaal

Studies tonen
aan dat onveilige
zorg schade aan
patiënten kan
veroorzaken

b: Samenvatting van SOP-gerelateerde oorzaken
SOP niet nageleefd
SOP niet bekend
SOP niet aanwezig, incompleet of onduidelijk
SOP niet toegankelijk
Totaal sop-gerelateerd

*) Door de melder nader omschreven in een vrij tekstveld.
SOP = standard operating procedures, zoals instructies, protocollen, richtlijnen
en a
 ndere regelgeving.
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‘Communicatie’ is de
grootste groep van gemelde
perioperatieve (bijna-)
incidenten
beschermend hebben gewerkt. Naast het monitoren van de meldingen – bijvoorbeeld: is er sprake van een patroon, komen bepaalde
type meldingen regelmatig voor? – adviseert de DIM-commissie OK
over verbetering van de zorg op het OK-complex, zoals de toepassing
van procedures en het gebruik van producten en apparatuur.
Conclusies, adviezen en verbeteracties koppelt de commissie terug
naar de melder en via nieuwsbrieven en veiligheidsflitsen ook naar
andere betrokkenen in de perioperatieve zorg. Door samenwerking
met andere DIM-commissies in het ziekenhuis is het perioperatief
incidenten melden geen geïsoleerd OK-proces.

Onderzoeksresultaten
Uit het eerder genoemde onderzoek blijkt dat van juli 2009 tot juli
2012 tijdens 67.360 operaties 2563 (bijna-)incidenten en 4346 oorzaken van deze (bijna-)incidenten zijn gerapporteerd. De verdeling van
professionals die vrijwillig hadden gerapporteerd was: 37 procent

Tabel 3
Voorbeelden van gemelde perioperatieve (bijna-)incidenten

Risicoindeling

Gebeurtenis

Soort

Laag

Twee patiënten hadden geen
markering, terwijl de chirurg
dit wel had afgetekend op de
checklist

Incident Communi
catie

Middel

-	 Het OK-team moest 30 minu Incident Overig
ten wachten op de patiënt
-	 Er was geen geldige kruis
bloeduitslag
-	 Bij de time-out bleek het
juiste implantaat niet be
schikbaar

Hoog

OK werd uitgevoerd zonder
Incident Diagnostiek Radioloog
recente beeldvorming, intussen
bleken metastasen vergroot
waardoor de operatie moest
worden bijgesteld

Calamiteit Onverwacht raakte de hoofd
steun van de OK-tafel los; de
anesthesioloog kon bijtijds het
hoofd van de patiënt stabili
seren
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Type

BijnaMateriaal
incident

Functie
melder

Oorzaak

Holding
verpleeg
kundige

SOP niet nageleefd

Anesthesie -	 Organisatorisch: te
medewerker krappe bezetting op
de verpleegafdeling
-	 Menselijk: vergissen
of vergeten

Operatie
assistent

-	 SOP niet bekend
-	 SOP niet beschikbaar,
compleet of duidelijk
-	 Onjuist handelen

-	 Defect materiaal
-	 Fout ontwerp
-	 Overig menselijk:
onjuiste fixatie hoofd
steun

OK-medewerkers (operatieassistenten, anesthesiemedewerkers, verkoeververpleegkundigen, logistiek medewerkers en leidinggevenden OK), 31 procent afdelingsverpleegkundigen, 17 procent artsen, 5 procent
administratief medewerkers, 3 procent onbekende medewerkers en 6 procent overige
medewerkers. In 414 gevallen (16 procent)
was sprake van schade aan patiënten; 2 gevallen van schade waren zeer ernstig, 34
ernstig en 105 matig ernstig. Van 273 meldingen was de ernst gering. Tabel 1 toont
een verdeling naar het type meldingen; 27
procent van de meldingen betrof communicatieproblemen.
De 4346 oorzaken van de (bijna-)incidenten werden naar internationale normen
onderverdeeld in menselijke (68 procent),
organisatorische (23 procent), technische (2
procent), patiëntgerelateerde (3 procent) en
overige oorzaken (4 procent) (zie tabel 2a).3
De meest gemelde oorzaak van de (bijna-)

incidenten (27,5 procent) was het niet naleven van standaard operating procedures (SOP’s), zoals instructies, regelgeving, protocollen
en richtlijnen (zie tabel 2b). Een aantal voorbeelden van meldingen
is te zien in tabel 3.

Beperking van het onderzoek
Een belangrijke zwakte van het DIM-systeem is onderrapportage
van incidenten; uit de literatuur blijkt dat slechts 4 tot 50 procent
van alle ongewenste gebeurtenissen wordt gemeld.3,4 De redenen
voor niet-rapporteren zijn talrijk en betreffen klinische factoren
(noodsituatiescenario), tijdsdruk of onbekendheid met het systeem.

Shutterstock

Conclusie
Vrijwillige en systematische rapportage van (bijna-)incidenten en
hun mogelijke oorzaken is een nuttige indicator voor patiëntveiligheid in het perioperatieve proces en geeft inzicht in de gebieden
waar verbetering noodzakelijk is. In onze studie vormt de categorie ‘Communicatie’ de grootste groep van gemelde perioperatieve
(bijna-)incidenten. Wanneer we kijken naar de gerapporteerde
oorzaken van incidenten worden de menselijke factoren ‘SOP niet
nageleefd’, ‘vergissen of vergeten’ en ‘communicatieprobleem’ het
meest genoemd. Professionals zijn zich er dus van bewust dat hier
belangrijke mogelijkheden tot verbetering van de patiëntveiligheid liggen. ■

Bovenstaande is een samenvatting van een artikel gepubliceerd in
Patient Safety in Surgery in december 20145 en van een voordracht op
het congres van de European Operating Room Nurse Association
(EORNA) in Rome in mei 2015.
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events: a systematic review. American journal of surgery 2013;
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3. Noble DJ en Pronovost PJ. Underreporting of patient safety incidents reduces health care’s ability to quantify and accurately measure harm reduction. Journal of patient safety 2010;
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4. Roehr B. US hospital incident reporting systems do not capture
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Met één druk op de knop

LABELS
PRINTEN
voor OK en anesthesie
www.brother.nl

Stand-alone printoplossing
De Brother TD-2130N thermische labelprinters zĳn
speciaal ontworpen voor medische professionals en
bieden de mogelĳkheid om vanuit het geheugen standalone een grote verscheidenheid aan labels te printen.
Deze veelzĳdige en volledig mobiele modellen kunnen
worden ingezet op elke gewenste plek of in elke situatie,
waardoor deze bĳ uitstek geschikt zĳn voor het labelen
van injectiespuiten en spuitpompen voor de OK en
anesthesie afdeling.

Professionele labels op maat
De labelprinters worden geleverd met professionele
labelontwerp software waarmee op maat injectiedoseringslabels ontworpen kunnen worden, die later
naar het geheugen van de printer worden overgedragen.
Nieuwe labels of eventuele wĳzigingen zĳn snel en exibel
door te voeren. Met ondersteuning van de meeste
barcode protocollen zĳn deze labelprinters tevens zeer
geschikt voor diverse andere labeltoepassing binnen de
medische sector.

verkrijgbaar vanaf

665.exclusief btw

www.eurosteriel-medical.nl

Logistiek van en naar het OKC onderzocht

Go with the flow in
Arnhem

Medewerkers spelen een belangrijke rol in leanmanagement. Dus toen in
Rijnstate een leanmanagementproject was gestart, was men benieuwd naar de
ervaringen van het OK-personeel. Esther de Berk en Josefien Weijers brachten ze
in kaart voor hun scriptie.
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praktijk
Tekst: Esther de Berk, operatieassistent Spital Lachen, Zwitserland; Josefien Weijers,
productspecialist Olympus Nederland
Foto: Shutterstock

H

et OK-personeel in Rijnstate ergerde zich enorm aan de wisseltijden tussen operaties. Die
duurden voor hun gevoel erg
lang en gingen ten koste van dure OK-tijd.
De irritaties leidden uiteindelijk tot een
‘brainstormversnelleravond’. Diverse belangengroepen – verpleegafdeling, CSA, chirurgen, medewerkers OK-complex – brainstormden samen over de logistiek van en
naar het OKC. Hieruit is een leanmanagementproject ontstaan, dat op 1 oktober
2013 van start ging.
Het leanmanagementproject had twee doelen. Ten eerste standaardisatie en optimalisatie van het logistieke proces op de holding: van de binnenkomst op de holding tot
en met het vertrek vanaf de holding naar de
OK. Tweede doel was het effectiever maken
van de wissel tussen twee operaties: vanaf
sign-out tot time-out op de OK. Voor elk onderdeel van het leanmanagementproject
werd een werkgroep opgericht met mensen
uit het werkveld om processen in kaart te
brengen en observaties te bespreken.
Begin 2014 hebben wij, destijds leerlingoperatieassistenten in Rijnstate, het project
tussentijds geëvalueerd. Voor onze afstudeerscriptie onderzochten we hoe de operatieassistenten en anesthesiemedewerkers
van Rijnstate het project tot dan toe hadden
ervaren. Medewerkers spelen een belangrijke rol in leanmanagement (zie kader). Het
is een vereiste dat zij gemotiveerd zijn om
mee te denken. Daarom moeten ze allemaal
weten hoe ze leanmanagement in de praktijk kunnen toepassen.

Evaluatie
Voor onze tussentijdse evaluatie van het
leanmanagementproject hadden we enquêtes verstuurd naar 141 operatieassistenten
en anesthesiemedewerkers. De respons was

67 procent (95 ingevulde enquêtes). We wilden om te beginnen weten of de medewerkers op de hoogte waren van het begrip ‘leanmanagement’, en van het project binnen het OKC in het bijzonder. Opvallend vonden we dat een ruime meerderheid van de geënquêteerden de juiste definitie van ‘wisseltijden’ wist aan te wijzen, maar
slechts iets meer dan de helft die van ‘leanmanagement’. Daarnaast
wist maar 55 procent waar informatie over leanmanagement te
vinden was. De geënquêteerden gaven aan dat de invoering van leanmanagement vooral via het werkoverleg was gecommuniceerd.
Deze informatie bleek niet afdoende, want 77 procent gaf aan nog
niet over genoeg informatie te beschikken om leanmanagement in
de praktijk te kunnen toepassen.
Opmerkelijk is dat meer dan de helft wel wist wie hij kon aanspreken over het leanmanagementproject. Men oordeelde positief over
de mogelijk hun aan te spreken en hun kennis over het onderwerp.

Kortere wisseltijden
Op de vraag of leanmanagement veranderingen op de werkvloer
had teweeggebracht antwoordde 47 procent dat de organisatie van
de opslag significant verbeterd was; er was meer ruimte gekomen

Wat is leanmanagement?
Leanmanagement is een instrument voor cultuurverandering. Het is de afgelopen jaren al meerdere malen in de zorg toegepast en verbetert de werkprocessen
significant. Voorwaarden zijn wel een grondige aanpak met duidelijke instructies
en betrokkenheid van de medewerkers.
Een van de belangrijkste onderdelen van leanmanagement is het identificeren
en elimineren van verspilling. Onder andere op gebied van transport, ongeplande stilstand, onnodige bewerkingen, onnodige voorraad, onnodige verplaatsing
en onbenutte kennis. In de zorg is het gericht op het elimineren van vertragingen, van fouten en van niet passende procedures voor de patiënt (het toepassen
van standaardprocessen op elke patiënt). Verbetering is in leanmanagement een
continu proces: alles kan en moet altijd beter.
De filosofie hecht veel waarde aan mensen: zij zijn het krachtigste én duurste
instrument. En zíj weten wat werkt en wat verbeterd dient te worden. Iedereen
draagt de verantwoordelijkheid voor zijn eigen werk en moet zelf het initiatief
nemen om problemen op te lossen.
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De verbeteringen
blijken op de werkvloer
nog niet in de breedte
merkbaar
voor opslag. Toch had 52 procent geen veranderingen waargenomen.
De 5S-methode – scheiden, schikken,
schoonmaken, standaardiseren, systematiseren, het onderdeel van leanmanagement
dat op de werkvloer plaatsvond – had volgens 46 procent van de geënquêteerden
geresulteerd in een logischer indeling van
materialen; 31 procent had geen veranderingen waargenomen.
De wisseltijd ten tijde van de enquête – 14,6
minuten – werd grotendeels als normaal
beschouwd; 42 procent vond deze wissel-

Vijf principes van
leanmanagement (in
ziekenhuizen)

tijd lang of te lang; 73 procent verwachtte dat de toepassing van leanmanagement op het OKC effectievere wisseltijden zou opleveren.
Op de mogelijkheid van een verbeterbord – waarop medewerkers
actief kunnen meedenken over leanmanagement – reageerde men
positief; 82 procent zei hiervan gebruik te zullen maken als het zou
worden ingevoerd.
De geënquêteerden droegen ook punten aan die tijdens het leanmanagementproject onderbelicht waren gebleven. Deze betroffen
vaak aanbevelingen voor het verbeteren van de opslag en het verkorten van de wisseltijden.
Tot slot kwam vaak naar voren dat de geënquêteerden meer duidelijkheid en betere communicatie over leanmanagement wensten.

Medewerkers betrekken
Uit ons enquêteonderzoek concludeerden we dat het leanmanagementproject als een betrouwbaar hulpmiddel werd ervaren om de
effectiviteit te verbeteren, maar dat verbeteringen op de werkvloer
nog niet in de breedte merkbaar waren. Daarnaast bleek uit ons
onderzoek dat de medewerkers meer betrokken wensten te worden
bij het leanmanagementproject.
Deze conclusie bracht ons tot de aanbeveling dat het management
de medewerkers beter moet zien te bereiken. Door het organiseren
van een scholing kunnen hun de basisprincipes van leanmanagement worden bijgebracht. Met casussen kunnen ze het leandenken
op de werkvloer oefenen. Hoe sneller, hoe beter. Wanneer werknemers inzicht hebben in de basisprincipes voelen ze zich meer betrokken en denken ze actiever mee met de processen van leanmanagement. Hierdoor wordt het leandenken een onderdeel van de
dagelijkse werkzaamheden.
Ook hebben we geadviseerd een verbeterbord op het OKC in te voeren om de betrokkenheid van de werknemers te vergroten. Een andere aanbeveling was dat deze verbeterpunten worden besproken
in het werkoverleg. We hebben aangeraden het leandenken hierin
een vast agendapunt te maken; de leidinggevende kan hierin de
leiding nemen.

Waarde
Doe alleen dat wat waarde toevoegt voor de patiënt.

Waardestroom
Identificeer de waardestroom/elimineer verspillingen.

Flow
Creëer een constante flow en zorg dat producten, diensten en patiënten doorstromen.

Pull
Geef de patiënten wat zij willen/nodig hebben wanneer
zij het nodig hebben (dus niet pushen).

Perfectie
Zorg voor continue verbetering (van succesvol invoeren
tot succesvol blijven).
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Onderdeel opleiding
Ook hebben we geadviseerd de leanprocessen toe te lichten in de
nieuwsbrief. Zo blijven de werknemers op de hoogte van de ontwikkelingen en wijzigingen op de werkvloer. De leden van de werkgroepen kunnen de informatievoorziening van deze nieuwsbrief
verzorgen.
Wij hebben tot slot aanbevolen leandenken een onderdeel te maken van de opleiding voor operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. Toekomstige medewerkers werken dan vanaf het begin
volgens de leanprincipes. Hiermee kan een efficiënte verbeterslag
in de zorg worden gemaakt. When you’ve seen lean you know what we
mean, aldus de titel van onze scriptie. ■

onder operatieassistenten
In de rubriek Onder Operatieassistenten deelt een collega-operatieassistent iets persoonlijks over zijn of haar werk en vak.
Een ontboezeming, anekdote, overpeinzing, ervaring. Alles mag. De vorm maakt niet uit.
In deze aflevering Tim Verhaaf, operatieassistent bij het Haga Ziekenhuis in Den Haag, die een gedicht schreef voor al zijn collega’s op de OK.

‘Trots zijn’
‘Gedurende een werkdag zijn we vaak druk met zaken als productie draaien, logistieke werkzaamheden uitvoeren en protocollen en regels volgen. Wat ik wil meegeven met dit gedicht
is dat we er best wat vaker bij mogen stilstaan dat ons beroep, ons vak, erg speciaal is. Ik wil
onder andere benadrukken hoe bijzonder het is dat onze patiënten hun gezondheid in handen leggen van wildvreemden. In het gedicht beschrijf ik wat er allemaal gebeurt rondom
één operatie, waarmee ik wil laten zien dat ons vak zo veel meer is dan alleen instrumenten
aangeven en zorgen dat alle spullen aanwezig zijn.’
‘In het Engels wordt de operatieafdeling the theatre genoemd. Een toepasselijke naam als je
ziet welke “voorstellingen” er plaatsvinden en wat een keur aan “personages” er rondloopt.
Allemaal mensen met hetzelfde doel: het helpen van hulpbehoevende patiënten. Wij als
operatieassistenten en anesthesiemedewerkers – en uiteraard ook alle andere disciplines op
de OK – mogen trots zijn op het werk dat we doen.’

Naar het theater
Ons theater, ons podium, dit is waar wij elke
dag mogen schijnen.
Uit het zicht van de meeste mensen, op een
plek waar voor hen de veiligheid zou kunnen
verdwijnen.
Apparatuur en instrumenten worden uitgepakt, netjes opgesteld en geprepareerd.
Alles moet op orde en aanwezig zijn, niks
wordt aan het toeval overgelaten, niks mag
verkeerd.
In het theater wordt de gast begeleid naar
zijn plek, bedekt met warmte en rust.
Het is spannend en soms zelfs eng, maar
geen zorgen, hier is iedereen zich van bewust.
Het is nu tijd voor de gast om de ogen te
sluiten, in de zaal wordt alles stil, hier en
daar nog wat gefluister ... liever niemand
meer naar binnen of naar buiten.
Een zachte hand op de schouder, en wat
frisse lucht, wat geruststellende woorden en
nog een laatste diepe zucht.
Alle voorbereidingen zijn klaar, iedereen die
er moet zijn is nu binnen.

Het podium kleurt roze en blauw, het licht en
de muziek gaan aan en het doek gaat omhoog, de show gaat beginnen.
Op zoek naar het probleem in een symfonie
van bewegingen en techniek.
Samenwerking van handen, licht en stemmen, richting het deel dat is ziek.
Bij het hoofd allerlei geluiden, gezoem en
gepiep,
alles in de gaten en onder controle, onze gast
merkt helemaal niets, is in dromenland, heel
diep.
Uren gaan voorbij, uren van inspanningen
en zweet.
Maar er wordt niet verslapt, dat kan en mag
niet, en er is niemand die dat niet weet.
Geknor van een lege maag of kramp in de
kuiten,
het zijn ongemakken waar we niks aan hebben, dus sluiten wij deze buiten.
Uiteindelijk dan succes en een goed resultaat,
gedaan waarvoor we hier zijn gekomen, weg

met het kwaad.
Tellingen en controles en over en weer wat
vragen,
alles is compleet en aanwezig, nu volgt het
sluiten in lagen.
De muziek wordt gedimd en de lichten gaan
uit,
rustig terugkomen uit de dromen, alsof je
met je ogen hebt geknipperd, maar nu met
een pleister op de huid.
De zaal loopt leeg, wordt opgeruimd en
schoon.
Binnen enkele minuten weer alsof het nooit
gebeurd is, het lijkt zo gewoon.
Trots zijn we op dit werk, dit vak van leven
en dood,
met voor iedereen wel herinneringen die zo
zwaar wegen als lood.
Maar samen hebben we een doel waar we elke dag
weer hard aan werken.
Het geven van vlekkeloze voorstellingen, waar onze
gasten vaak niets van merken ...
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