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Onderzoek: anesthesie bij
kinderen geen effect op
hersenontwikkeling
Kinderen die anesthesie krijgen op
jonge leeftijd hebben geen verhoogd
risico op neurologische schade op
de langere termijn. Dit blijkt uit het
eerste prospectieve internationale
onderzoek in grote kindercentra,
inclusief het UMC Utrecht. Uit proefdieronderzoek is eerder gebleken
dat medicijnen die worden gebruikt
voor narcose schadelijk kunnen zijn
voor de hersenontwikkeling. In 2006
startte daarom het onderzoek in 28
kindercentra in zeven landen naar
de langetermijneffecten van anesthesie bij 722 patiëntjes jonger dan vijf
maanden. Zij hadden tussen 2007 en
2013 allemaal een liesbreukoperatie
nodig, waren verder gezond en kregen willekeurig óf algemene anes-

thesie van een uur met sevoflurane
óf een ruggenprik (controlegroep).
Na twee jaar is bij alle patiëntjes de
psychomotorische ontwikkeling onderzocht en hieruit blijkt dat er geen
verschil is tussen beide groepen.
Wel moet er hierbij een kanttekening worden geplaatst, zegt dr. Jurgen de Graaff, kinderanesthesioloog
in het Wilhelmina Kinderziekenhuis
(onderdeel van het UMC Utrecht).
Het gaat immers alleen om tweejarigen en het onderzoek loopt nog.
‘Het punt is dat je oudere kinderen
beter kunt testen. We onderzoeken
de patiënten daarom opnieuw als ze
vijf jaar zijn. Op die leeftijd kun je
specifiekere testen afnemen en een
betere beoordeling maken.’

In het vorige nummer van OK Operationeel is op pag. 18-19 per abuis een foto
geplaatst waarop de personen niet zijn gekleed volgens de geldende kledingvoorschriften op de OK’s in Nederland. Het gaat om een stockfoto die bovendien niets van doen heeft met het ziekenhuis in het betreffende artikel.
Cindy Lammers, redactiecoördinator namens Y-Publicaties
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nieuws
Operatieassistenten
Isala scoren met
endoscopic vene
harvesting
De operatieassistenten chirurgische
vaardigheden (OACV) van het Isala
Hartcentrum in Zwolle hebben een
internationale award ontvangen, omdat zij de meeste ervaring hebben met
endoscopic vene harvesting. Ofwel: het
endoscopisch weghalen van een ader
uit het been van een hartpatiënt voor
een bypass- of omleidingsoperatie.
Tijdens een bypass- of omleidingsoperatie opent de hartchirurg de borstholte
en verbindt het hart met de hartlongmachine. Ondertussen verwijdert de OACV
via de kijkoperatie een vene uit het been
van de patiënt. Dit simultaan werken
bespaart operatietijd. Zodra de ader uit
het been is gehaald hecht de hartchirurg
deze op het hart om als nieuwe kransslagader te functioneren.
Endoscopic vene harvesting kan via twee
kleine sneetjes in het been, waardoor er
een minder groot litteken achterblijft en
de wond sneller herstelt. Het Isala Hartcentrum is ook gestart om deze methode
toe te passen bij het weghalen van een
slagader uit de arm. Inmiddels zijn elf
operatieassistenten van het Isala Hartcentrum opgeleid tot OACV en kunnen
zij endoscopic vene harvesting toepassen. Wereldwijd zijn er nu al meer dan
2 miljoen kijkoperaties op deze manier
uitgevoerd, waarvan Isala als nummer 1
in Europa er sinds 2004 3772 voor zijn
rekening heeft genomen.

Platform ‘OPEN’ online
voor meer openheid over
incidenten in ziekenhuizen
De website van het kennisplatform OPEN is online. In dit platform participeren het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
NIVEL en onderzoekers van de VU en het AMC samen, met als doel kennis
te ontwikkelen over hoe openheid in voor patiënten en zorgverleners lastige situaties goed kan worden vormgegeven. Dat gebeurt doordat deelnemende ziekenhuizen de onderzoekers ontvangen en uitleg geven over hun
werkwijzen en ervaringen, maar ook doordat deze ziekenhuizen onderling
kennis uitwisselen op netwerkbijeenkomsten en op de website.
Op dit moment doen vijf ziekenhuizen officieel mee; verschillende andere
ziekenhuizen staan op het punt om deel te nemen, aldus de initiatiefnemers. ‘Daarmee hebben we genoeg deelnemers om de volgende stappen te
gaan zetten. Dat is goed nieuws. Hoewel het belang van openheid in principe breed wordt gedeeld – zie als voorbeeld de GOMA (Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid,
red.) – blijkt openheid over als er iets is misgegaan nog altijd erg lastig.’

Jodiumzaadje bij borstkanker:
minder borstverwijderingen
Het jodiumzaadje heeft de
behandeling voor vrouwen
met borstkanker enorm verbeterd, volgens het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.
Dit ziekenhuis was 12,5 jaar
geleden het eerste in Nederland dat gebruikmaakte
van deze vriendelijke opsporingstechniek om de exacte
plaats van de tumor aan te
geven. Sindsdien heeft het al meer dan 1500 vrouwen met borstkanker op
deze manier behandeld. Het aantal heroperaties en borstverwijderingen is
in deze periode enorm gedaald.
De radioloog plaatst het jodiumzaadje in een korte procedure en onder
lokale verdoving middenin de tumor en markeert hiermee de plaats waar
de tumor zich in de borst bevindt. De niet-schadelijke straling zorgt ervoor
dat de exacte plaats van de tumor altijd direct wordt gevonden. Tijdens de
borstsparende operatie kan de chirurg heel gericht dit zaadje – en daarmee
de tumor – opsporen en verwijderen.
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Het actueelste OK-nieuws vind je op www.oknieuws.nl.
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3D-ooroperatie
live uitgezonden

Onlangs vond de eerste live-uitzending
van een 3D-ooroperatie plaats. Mede
mogelijk gemaakt door KNO-artsen van
het UMC Utrecht en nieuwe technologie van het bedrijf Polycom. Door deze
techniek kunnen met een normale videoverbinding via internet, een zogenaamde H.323-verbinding, 3D-beelden
worden uitgezonden. Het ging in dit geval om een ooroperatie (stapedotomie),
uitgevoerd door Wilko Grolman, KNOarts van het UMC Utrecht. De beelden
werden gemaakt met behulp van een
3D-microscoop. Hiermee is het mogelijk
dat de mensen die meekijken hetzelfde
beeld hebben als de chirurg. ‘Specifiek
in de oorchirurgie is het belangrijk om
een goede 3D-oriëntatie van het operatiegebied te hebben’, zegt Grolman.
‘De chirurg werkt namelijk met kleine
instrumenten in de diepte. Daarnaast
zijn de anatomische structuren, zoals de
gehoorbeenketen, heel klein. Omdat de
andere leden van het operatieteam ook
over 3D-beeld beschikken zullen zij een
veel betere ruimtelijke oriëntatie hebben
dan op een gewoon 2D-scherm.’

Heb je
nieuws?
Mail naar

@

okoperationeel@y-publicaties.nl
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Koningin Máxima opent
innovatieve OK’s Radboudumc
Koningin Máxima heeft vorige
maand drie innovatieve operatiekamers van het Radboudumc in Nijmegen geopend. Met deze nieuwe
MITeC (Medical Innovation & Technology expert Center) OK’s gaan
opereren, 3D-röntgengrafie en MRI
hand in hand. Dit biedt een unieke
behandel- en onderzoeksfaciliteit,
waarbij diagnostiek en behandeling samenkomen.

gebleven, kan direct verder worden
geopereerd of kan er voor nabehandeling met chemo- of radiotherapie
worden gekozen. Momenteel moeten patiënten terugkomen voor een
tweede operatie of nabehandeling.
Het Radboudumc start in 2016 met
de ontwikkeling van deze eendagsbehandeling bij een aantal vormen van
kanker.

Onderzoekslaboratorium
Een van de mogelijkheden van de
nieuwe MITeC OK’s is om al tijdens
een operatie weggehaald weefsel in
de MRI te kunnen analyseren en de
snijvlakken bij de patiënt te kunnen
controleren. De chirurg zal tijdens
een operatie zo weinig mogelijk
weefsel willen weghalen, maar moet
ook zekerheid hebben of de behandeling volledig is geweest. Zodra
blijkt dat er nog resten zijn achter-

MITeC is daarnaast bedoeld als field
lab waar artsen, bedrijven en onderzoekers nieuwe ideeën kunnen ontwikkelen. MITeC levert daarbij niet
alleen faciliteiten, maar ook een
onderzoeksmethodiek waarmee de
meerwaarde van nieuwe techniek
al in een vroeg stadium kan worden
bepaald. De doelstelling van MITeC is
om een state-of-the-art OK te creëren
met optimale beeldvorming, waarin
alle nieuwe apparaten en technieken
kunnen worden getest op hun potentie. Dus of ze werkelijk zullen bijdragen aan betere en betaalbare zorg.
Met dit initiatief, dat in samenwerking met Siemens tot stand kwam,
hoopt het Radboudumc een belangrijke bijdrage te leveren aan duurzame en zinvolle innovaties in de zorg.

innovatie
Operaties steeds
veiliger door
digitale innovaties
De zorg rondom operaties, de perioperatieve
zorg, gaat meer en meer profiteren van allerlei
digitale toepassingen. Het elektronisch patiëntendossier, de komst van nieuwe beeldvormende
technieken en de intrede van monitoring op afstand zullen de perioperatieve zorg nog veiliger
te maken. Dit stelde Christa Boer, hoogleraar
onderzoek perioperatieve zorg van VUmc in Amsterdam, onlangs tijdens haar oratie.

Onderling vergelijkbare data
Verschillende digitale ontwikkelingen bieden
de kans om het effect van perioperatieve handelingen beter in kaart te brengen. De veiligheid
voor patiënten die een operatie ondergaan kan
hierdoor nog verder worden verbeterd. ‘Eén van
de ontwikkelingen is dat patiëntgegevens worden gedigitaliseerd waardoor er veel onderling
vergelijkbare data ontstaat. Deze grote datasets
bieden wetenschappers en zorgprofessionals
de mogelijkheid om patronen te analyseren en
voorspellingsmodellen voor complicaties na de
operatie te ontwikkelen’, zegt Boer. ‘Zo hebben
we door de analyse van grote databases rondom
hartoperaties factoren weten te identificeren die
de kans op bloedverlies vergroten. Door deze factoren aan te pakken is het aantal bloedtransfusies drastisch gedaald.’

Minder complicaties
De komst van nieuwe beeldvormende technieken, zoals het meten van kleine veranderingen
in de temperatuur van organen, maakt het volgens Boer mogelijk om tijdens de operatie ingewikkelde fysiologische processen in de patiënt te
volgen. Door de relatie tussen deze fysiologische
veranderingen en de orgaanfunctie na de operatie te onderzoeken kunnen interventies worden
ontwikkeld die de kans op complicaties verminderen. De intrede van remote monitoring, waarbij de patiënt op afstand wordt bewaakt via bijvoorbeeld een smartphone, kan anesthesiologen
de kans bieden om patiënten intensief te volgen.

Met Streetview naar de OK’s
van Elisabeth-TweeSteden
De locatie St. Elisabeth
van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in
Tilburg biedt als eerste
ziekenhuis in Nederland
de mogelijkheid om via
Google Streetview van
de ingang van het ziekenhuis naar de verschillende poliklinieken en
zelfs de operatiekamer
te ‘wandelen’. Via https://goo.gl/oVHOKA kom je terecht bij de ingang van het ziekenhuis. Hierna kun je zelf via de pijltjes door
het ziekenhuis navigeren. De virtuele wandeling is een initiatief
van de polikliniek Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie in samenwerking met fotograaf Tommy de Lange van 360weergave.nl.

Geblokkeerde longslagaders
vrij met dotteren
Medisch specialisten van VUmc in Amsterdam hebben als
eersten in Nederland een patiënt met de ernstige longziekte
CTEPH gedotterd. De behandeling is succesvol en zonder complicaties verlopen. Dankzij deze bijzondere vorm van dotteren
is een ingrijpende operatie niet nodig.
Jaarlijks krijgen in Nederland zo’n tienduizend mensen een longembolie, een levensbedreigende aandoening waarvoor een lange
behandeling met bloedverdunners nodig is. Ondanks deze medicatie zal bij een deel van de patiënten de ziekte chronisch worden.
De stolsels lossen dan niet op en er ontstaat een te hoge bloeddruk
in de bloedvaten van de longen. Hierdoor kan de patiënt zich niet
zwaar inspannen en is de levensverwachting beperkt. Dit wordt
chronic thromboembolic pulmonary hypertension (CTEPH) genoemd.
De standaardbehandeling voor CTEPH is een ingrijpende operatie, waarbij de chirurg de stolsels handmatig verwijdert. Soms zitten deze stolsels te diep en is opereren niet mogelijk. Deze patiënten kunnen nu echter worden geholpen door het dotteren van de
dichtgeslibde longslagaders (pulmonary angioplasty).
Deze behandeling van CTEPH gaat stapsgewijs, dus met een aantal van deze behandelingen, met steeds een maand rust voor de
patiënt.
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NVLO levert bijdrage aan LVO Congres
Het 30ste LVO Congres! Wat een ongelofelijke mijlpaal om te bereiken. De NVLO
feliciteert de LVO met dit fantastische
resultaat! De LVO is al meer dan dertig
jaar dé vereniging voor en door operatieassistenten. Zij vertegenwoordigt bijna
de helft van de beroepsgroep. De LVO
heeft ook al veel bereikt op het gebied
van kwaliteit, veiligheid, scholing en belangenbehartiging. Denk hierbij aan het
opzetten van het kwaliteitsregister en de
themascholingsdagen die bij iedereen bekend zijn.
Als managers OK weten we hoe belangrijk goed geschoolde operatieassistenten
zijn. Er wordt steeds meer gevraagd van
de professional op de OK. In de meeste
ziekenhuizen zijn de stopmomenten van
het operatieve proces geïmplementeerd,

worden de time-out-/sign-outprocedures
uitgevoerd en zijn processen lean ingericht. De trend op dit moment is crew resource management op de OK met als doel
het optimaliseren van de multidisciplinaire samenwerking in teamverband. De
NVLO juicht deze ontwikkeling van harte
toe. Er is heel wat veranderd op de OK in
dertig jaar tijd! De LVO heeft dit als vakvereniging mogen meemaken en heeft
zich steeds gericht op ontwikkelen en
vernieuwen.
Gezien de vele ontwikkelingen op de hedendaagse OK is het belangrijk om te blijven investeren in nieuwe collega’s, zowel
qua opleiding als ook door het ontwikkelen van young professionals.
Op de vraag of de NVLO op donderdag
18 februari 2016 een bijdrage wil leveren

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

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
schriftelijk via:
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Namens het NVLO-bestuur,
Jeannette Ronchetti
Bestuurslid NVLO/Congresorganisatie
info@nvlo.nl

Scholing NVAM/LVO

LVO-informatie

Lid worden van de LVO?
Surf naar www.lvo.nl.

aan het jubileumcongres van de LVO hebben wij als bestuur natuurlijk direct positief gereageerd. Vooral het thema ‘young
professionals’ spreekt ons zeer aan. Op
dit moment werken de NVLO en de LVO
samen aan het opstellen van het NVLOprogramma. De onderwerpen moeten
zowel voor de leden van de NVLO als voor
de LVO-leden interessant en uitdagend
zijn. Binnenkort zullen wij je informeren
over het definitieve programma. Houd de
website van de LVO en NVLO (www.nvlo.
nl) in de gaten voor meer informatie.

Secretariaat LVO
Postbus 9058
1006 AB Amsterdam
Ledenadministratie
ledenadministratie@lvo.nl

Wij zijn Robin Diesbergen en Jeanine Stuart. Beiden zijn wij al vele
jaren betrokken bij de bij- en nascholingen van de Nederlandse Vereniging van Anesthesiemedewerkers (NVAM) en de LVO. Robin zit
in de Congrescommissie van de NVAM en Jeanine in de Onderwijscommissie van de LVO. Begin 2015 kregen we het idee gezamenlijk
een scholingsdag te organiseren. Door onze samenwerking op de
operatiekamer hebben we naast verschillende taken immers ook
diverse raakvlakken. We zochten naar een beroepsoverstijgend
thema en kwamen al snel op het idee van de nieuwste en toekomstige ontwikkelingen op de OK. De datum werd 3 oktober 2015 en
de titel: ‘Hoe dichtbij is de toekomst?’ We vonden een bijzondere
locatie, namelijk het Muntgebouw in Utrecht. Kortom: wij dachten
hiermee veel operatieassistenten en anesthesiemedewerkers te enthousiasmeren. Er kwamen ook veel enthousiaste reacties vanuit
het bedrijfsleven en we hielden ons intensief bezig met de invulling van de dag.
Bij het organiseren van een scholingsdag is er echter altijd een
point of no return. Er was een datum vastgesteld waarop er een minimumaantal inschrijvingen moest zijn. Op deze datum moesten we
helaas concluderen dat er slechts twintig waren. Hierdoor moesten
we het gezamenlijke besluit nemen de dag te annuleren. Dit deed
bij ons de vraag rijzen waarom er zo weinig aanmeldingen waren.

lvo-nieuws

Shutterstock

Nieuw statement LVO

Young professionals
gezocht!
De LVO is op zoek naar young professionals voor de nieuw op
te richten Raad van Young Professionals. Ben jij recentelijk afgestudeerd en wil je graag meedenken met het LVO-bestuur?
Dan kun je contact opnemen met Femke Wienen: prvoorlichting@lvo.nl.

gecanceld
Kwam het door het programma, was het de gekozen dag, of
was er onvoldoende informatie over bekend?

Vragenlijst
We vinden het jammer dat er zo weinig animo was en de
dag niet kon doorgaan. Wij zijn echter nog steeds heel
enthousiast en willen
nog vele scholingen organiseren, samen met
collega’s door het hele
land. Om te weten hoe
we hier in de toekomst
zo goed mogelijk invulling aan kunnen geven,
vragen we jullie binnenkort digitaal een
korte vragenlijst in te
vullen. Je kunt ook een
mail sturen naar rdiesbergen@nvam.nl of onderwijs@lvo.nl.

De LVO heeft een nieuw statement. Dit is opgesteld
tijdens de teambuildingsdag afgelopen september,
waarbij LVO-leden, LVO-vertegenwoordigers en afgevaardigden van opleidingsinstituten aanwezig
waren. Het nieuwe statement is als volgt:
- De kwaliteit van de perioperatieve zorg in geheel
Nederland wordt mede bepaald door gekwalificeerde en bekwame operatieassistenten.
- Operatieassistent is een (inter)nationaal erkend
beroep op bachelorniveau.
- De LVO is de gesprekspartner voor alle betrokken
partijen in de perioperatieve zorg.
Gevolgen hiervan zijn:
- Het bestuur zal een Jaarplan 2016 opstellen. Ook
de lopende zaken zullen hierin worden opgenomen. Regelmatig zal de stand van zaken aangaande het jaarplan worden gecommuniceerd.
- De ambassadeurs zullen in de toekomst begeleid
worden zodat ze hun professionaliteit kunnen
vergroten.
- Het bestuur van de LVO wil een Raad van Young
Professionals oprichten (zie de oproep links).
Het is de bedoeling dat deze over dezelfde punten vergadert als het bestuur in de maandelijkse
bestuursvergadering. Een vertegenwoordiger van
de raad zal ook deelnemen aan deze bestuursvergadering.
Namens het LVO-bestuur,
Hennie Mulder
Vicevoorzitter LVO

Accreditatiepunten voor
LeQuest-trainingen
Alle operatieassistenten die een OK-apparatuurtraining bij LeQuest afronden kunnen daarvoor
accreditatiepunten krijgen via de LVO. Het bedrijf
LeQuest uit Rijswijk certificeert zorgprofessionals
voor het gebruik van medische technologie met behulp van online trainingmodules op maat.
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Traumadagen 2015:
van bekkenfracturen tot
Op donderdag 5 en vrijdag 6 november
organiseerde de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) weer
de Traumadagen in de Amsterdamse
RAI. Traumachirurgen, orthopeden en
operatieassistenten kwamen hier samen om op de hoogte te blijven van de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van traumachirurgie en om met elkaar
van gedachten te wisselen. De LVO participeerde dit jaar voor de achtste keer
met een parallelsessie tijdens de eerste

dag van de Traumadagen. De NVT gaf
ook dit jaar aan operatieassistenten de
mogelijkheid om deel te nemen aan het
wetenschappelijke programma op de
tweede congresdag.
Tijdens de parallelsessie op 5 november
kwam vele onderwerpen aan bod. Zo
vertelde dr. K.J. Ponsen van het Medisch
Centrum Alkmaar ons alles over chirurgische technieken bij de behandeling
van bekken- en acetabulumfracturen
[Dia 1]. Prof. dr. med. Ch. Krettek hield

Dia 1

Dia 2

traumadagen

pre-hospitale bloedstelping
een verhandeling over ‘Proximale humerus: the unsolved problem’. Dr. M.
van de Besselaar van het Máxima Medisch Centrum Eindhoven sprak over
voorste-kruisbandletsels anno 2015
[Dia 2]. En O. Jung, anesthesist bij het
Universitair Medisch Centrum Groningen, benaderde met ‘CRM op de operatiekamer: de menselijke factor’ het
onderwerp teamwork vanuit een heel
andere hoek [Dia 3].
Na de lunch kregen we middels een

Dia 3

quiz alles bijgeleerd over straling; de
stralingscommissie van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica
(NVKF) hield een uitmuntende, actieve
presentatie [Dia 4]. Hierna vertelde dr.
L.M.G. Geeraedts van VU medisch centrum Amsterdam over pre-hospitale
bloedstelping, dus wat in de eerste minuten na een ongeval van belang kan
zijn – een fascinerend onderwerp [Dia
5]. Dr. G. Govaert sloot de dag af met
zijn voordracht over de chirurgische

Dia 4

behandeling van posttraumatische osteomyelitis.
De congresorganisatie onderzoekt momenteel of de LVO in 2016 ook op de
tweede congresdag van de Traumadagen een parallelsessie kan verzorgen. ■

Tekst: Hennie Mulder
Foto’s: Guus Pauka en Hennie Mulder

Dia 5
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onze

ok
Tekst: Marloes van Hoorn

Meekijken op de operatiekamers met Rosalyn van
Voorst, operatieassistent in
het Elkerliek Ziekenhuis in
Helmond en Deurne.

Foto’s (inclusief cover): Cor Mooij

Wij zijn trots op …
… zo veel! Op onze nieuwe OK’s met daglicht.
Op de kinderverkoever met hip gedecoreerde muren en speelruimte. Op het internationaal gerenommeerde buikwandteam met
twee gastro-enterologische chirurgen van
ons ziekenhuis. Op de knusse sfeer en korte
lijntjes ... De combinatie van modern en
knus trekt meer mensen aan, want tussen
mijn nieuwe collega’s – ik werk hier sinds
mei – zitten heel wat oud-collega’s uit andere ziekenhuizen!

Lijntjes zijn kort doordat …
… de CSA aan de OK vastzit: de autoclaaf
staat tussen de CSA en onze instrumentenopslag in. En de nieuwe intensive care
bevindt zich om de hoek van het OK-complex. Dan heeft ons ziekenhuis ook nog een
eigen keuken en een eigen wasserij, voor onder meer de OK-jassen en het afdekmateriaal. In het begin was re-usable even wennen,
maar het werkt prima! De lijnen zijn boven-

dien kort door onze open communicatie. Onderling, maar ook met
het management en de specialisten.

Aflossen …
… gebeurt door collega’s die ingepland zijn in de steriele instrumentenopslag. Zij zetten daar de instrumenten en disposables
klaar voor de volgende dag. Vanaf 12 uur kan de middagdienst mee
aflossen. Met drie operatieassistenten op één kamer lukt het soms
ook om onszelf af te lossen. Als we afgelost willen worden, zetten
we de digitale aflosbordjes aan.
Voor operaties met een verhoogd risico op postoperatieve wondinfecties (POWI, red.) hebben we een strikt nuldeurbewegingbeleid.
Hebben we ‘POWI’– POWI-geïndiceerde patiënten – dan worden we
bij voorkeur niet afgelost. Bij erg lange ingrepen zorgen we dat anesthesie en chirurgie tegelijk de deur passeren. De overdracht doen
we dan vooraf via de telefoon. Onze nieuwe OK’s hebben ook allemaal een doorgeefluik om het aantal deurbewegingen te beperken.

In de pauze …

… zitten we allemaal door elkaar: de mensen van anesthesie, verkoever en chirurgie, maar bijvoorbeeld ook van secretariaat, huishoudelijke dienst en CSA. We vormen echt samen één team. Tot mei konden we in onze
koffiekamer huisgemaakte soep eten uit de
centrale keuken. Helaas is er tegenwoordig
Wie: Rosalyn van Voorst
alleen nog oplosbouillon. Veel mensen neWat: allround operatieassistent
men nu heel hip restjes soep mee van huis.
Waar: Elkerliek Ziekenhuis Helmond en Deurne
Tijdens drukke weekenddiensten kunnen
Altijd al willen meekijken op een collega-OK-complex? In deze rubriek
we een maaltijd uit de centrale keuken op
gluren we vast door het raam. Deze keer bij de tien OK’s van het Elker
de OK laten bezorgen.
liek Ziekenhuis in Helmond en Deurne.
Jullie OK in deze rubriek? Stuur dan een mailtje naar
okoperationeel@y-publicaties.nl.

Probleempjes zoals het gemis
van soep …
… schrijven we op het leanbord. Ze worden
NR 5, 2015 / OK OPERATIONEEL 13

‘We vormen echt samen
één team’

twee keer per week bij het bord besproken tijdens een kort overleg. Iedereen
die ‘vrij rondloopt’ kan erbij zijn. Met de
planner of leidinggevende bespreken we of er een eenvoudige oplossing is. Zo ja, dan schrijven we een actie gekoppeld aan een persoon op het bord. De week erna wordt het probleem geëvalueerd.

’s Ochtends …
… bespreken we op de kamer eerst samen het dagprogramma.
Daarna splitsen we op. Op de OK wordt een checklist doorlopen
en worden onder meer diathermieapparaat, zuiginstallatie, zonwering, warmtekast, brandkast, plenum en waarden op het elektronisch paneel gecontroleerd voor vrijgave. Andere taken in de
ochtend zijn losse benodigdheden verzamelen, zoals beensteunen
of een armtafel, mee opstarten met de anesthesie en samen met
hen de eerste patiënt ophalen van de holding.

of meer aandachtsspecialisten.
Een heel leuke ‘taak’ is het assisteren. Daarvoor is veel ruimte. Het is de uitdaging om
mee te denken met de arts: een hechting
wel of niet afknippen, een speculum wel
of niet plaatsen. Je moet het juiste moment
kiezen om in te grijpen bij bloedingen. We
doen ook veel camerawerk bij laparoscopische chirurgie.

Doorlichten …
… doet de röntgen. Zij draaien ook diensten
dus er is altijd iemand beschikbaar.

Wij blijven bij door …

Onze sfeer …

… ons digitale leerlandschap. We krijgen automatisch een melding
als bijscholing nodig is. In elk geval bij de BLS-cursussen (basic life
support, red.) en katheteriseren.
We zijn zelf verantwoordelijk voor het halen van onze accreditatiepunten en houden deze dan ook bij in ons portfolio. Deze punten
worden ook behaald met klinische lessen.

… is goed! We lachen veel, maar zijn serieus als het moet. Op onze OK bestaat geen
groepsvorming of hiërarchie. Toen ik net in
dit ziekenhuis werkte viel me op dat de medewerkers zo vriendelijk zijn en dat iedereen elkaar begroet. We staan ook bekend
als een klantvriendelijk ziekenhuis. Daar
hebben we niets speciaals voor gedaan, dat
is vanzelf gegaan.

Allrounden …
… doen we allemaal, want als je diensten draait moet je alles kunnen. Er wordt dan niemand speciaal ingeroosterd. Daarnaast werken de meesten van ons in één van de twee clusters.

Ons werkoverleg…
… vindt eens per maand of anderhalve maand plaats. Na werktijd
een uurtje. Chirurgie, anesthesie en verkoever houden apart overleg. Voor grotere plannen of cijfers vanuit het management – daar
zijn ze open over – is er een gezamenlijk overleg.

De roosters…
… voor de diensten worden per kwartaal gemaakt door twee operatieassistenten. Ze houden rekening met roulatieschema’s zodat
iedereen allround kan blijven. Dezelfde mensen maken een week
van tevoren de weekroosters: welke kamer en met wie? We staan
ook allemaal regelmatig een dagje in Deurne, waar we twee OK’s
hebben met onder meer straatjeschirurgie. Onze teamleider chirurgie maakt de vakantieplanning voor het hele jaar en is verantwoordelijk voor de goedkeuring van vrije dagen.

Andere taken …
… zijn bijvoorbeeld werkzaamheden voor de VIM- of hygiënecommissie. Of als planningscoördinator. Dan zorg je dat de dag loopt
zoals het moet, plan je spoedingrepen in, regel je de aflos en bepaal je of iemand naar huis mag. Verder heeft elk specialisme twee
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In de toekomst …
… blijft de sfeer goed, blijven de lijnen kort
en krijgen we de verse soep weer terug! ■
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Het kleurcodering concept, een logistieke
oplossing volgens het lean principe
Het Erasmus MC te Rotterdam beschikt over een hoogtechnologische CSA afdeling. Alles staat hier in het
teken van efficiëntie. Processen die hierop worden afgestemd, neemt men dan ook graag in overweging.
Volgens Arno van der Linden, Staffassistent facilitaire zaken CSA, vormt de kleurcodering van Mölnlycke
Health Care hiervan een mooi voorbeeld. Bij de introductie van deze logistieke oplossing vorig jaar kon het
idee meteen op bijval rekenen. Mölnlycke Health Care voerde een gesprek met Arno van der Linden over
de implementatie van het concept, dat aansluiting vindt op zijn gedachtegoed rond het werken volgens het
lean principe.
Dat efficiëntie op de CSA afdeling voorop staat, was
duidelijk bij de eerste aanblik. De uitstraling van
een nieuw gebouw mag dit gevoel dan wel kracht
bijzetten, de manier waarop de afdeling is ingericht
bevestigt enkel dit vermoeden. Alles verloopt hier
vlot en ontspannen, doch binnen een professionele
sfeer. We vangen het gesprek dan ook aan met een
gedreven Arno van der Linden.

Logistieke werking
“Het disposable magazijn bevindt zich op een andere
locatie. Een keer per week plaatsen wij een bestelling om de logistieke voorbereiding voor alle ingrepen op de dagbehandeling te kunnen uitvoeren”, licht
Arno toe. “De dagbehandeling op zijn beurt, bezorgt
ons dagelijks een bestelling die wij de dag nadien
om 14u leveren. Zo staat alles netjes klaar voor
de ingrepen voor de dag die daarop volgt. Concreet
betekent dit dat de bestelling die op maandag wordt
ontvangen via de dagbehandeling betrekking heeft
op ingrepen die op woensdag worden uitgevoerd.”

Met het oog op de toekomstige organisatie
De afdeling is verantwoordelijk voor de logistieke
voorbereiding van 15 verschillende trays, onderverdeeld in 8 specialismen. Deze worden samen met
de instrumentennetten op de karren naar de dagbehandeling gevoerd. Dit is althans de huidige werkwijze, want tegen 2017 zal er een grote verandering
plaatsvinden. Op dat moment zal de logistiek van
de Centrumlocatie die over de grootste OK beschikt,
ook van hieruit gefaciliteerd worden. Net zo voor het
Kanker Instituut en de Thoraxafdeling. “Het is in het
licht daarvan dat wij zoeken naar oplossingen die
de toekomstige organisatie vlot laten verlopen. Het
kleurcodering concept is hier één van”, aldus Arno.

Gestroomlijnd
Ongeveer een jaar geleden werd Arno geïnformeerd
over kleurcodering via de Account Manager en
Product Specialist. “Het is niet zo dat er op onze afdeling vaak vergissingen voorkomen, dit komt eerder
voor op de OK waar men soms het foute pakket opent
onder hoge tijdsdruk. Maar met het oog op de toekomstige evolutie, zag ik in dit concept meteen een opportuniteit voor onze afdeling”, zegt Arno. “Allereerst
werd ik aangetrokken door het visuele aspect. Ik vond
het mooi ogen en het geeft aan dat je als organisatie
nadenkt over een gestroomlijnde manier van werken.
Door het gebruik van verschillende kleuren vlot het
werk beter. De kleurcodering is aangebracht op de
tray zelf en we maken gebruik van de kleurplaatjes die
aangebracht zijn op de rekken.

Naadloze afstemming op de OK
Naadloze afstemming op de OK
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De rol van de partner
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Jeroen Bosch Ziekenhuis voert briefing in

Duidelijk over
patiënten,
planning én
personeel
In het Jeroen Bosch Ziekenhuis begint
tegenwoordig elk operatieprogramma met
een briefing. Een voorstelrondje aan het begin
vergroot de onderlinge betrokkenheid. Na
afloop is er uiteraard een debriefing. De kiem
voor de (de)briefing werd gelegd tijdens een
training crew resource management.

aanspreken. De training vormde de aanleiding om een briefing in
te voeren, en daaraan verbonden uiteraard ook een debriefing.

Enthousiaste gesprekken
Tijdens de CRM-training werd het functioneren van het team op
het operatiecentrum uitvoerig besproken. Alle bestaande procedures werden tegen het licht gehouden, zoals het toepassen van
checklists en instructies over medicatie en ingreep. Hierbij werden
actiepunten verzameld. Hoog op het verlanglijstje van de deelnemers stond een briefing. Zij waren samen tot de conclusie gekomen dat ze deze graag wilden invoeren. Hierdoor ontstond veel
draagkracht. Als snel werd in de wandelgangen enthousiast over
een briefing gesproken. Een enkele specialist was zelfs direct na de
trainingen al begonnen met een eigen versie hiervan.

Van brainstorm tot start
Tekst: Sandra van Bergen, operatieassistent
en voorzitter CRMkernteam, Jeroen Bosch
Ziekenhuis, Den Bosch
Foto's: Jeroen Bosch
Ziekenhuis

E

ind 2014 volgden alle OK-medewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
een training crew resource management (CRM). Deze multidisciplinaire veiligheidstraining werd ontwikkeld door NASA
naar aanleiding van de vliegramp op Tenerife in 1977. Gebrekkige communicatie tussen de bemanning in de cockpit bleek een
belangrijke oorzaak van deze crash. CRM
richt zich daarom op het maken en strikt
naleven van afspraken over communicatie
en samenwerking. Traditionele gezagsverhoudingen worden daarbij buitenspel gezet; regel 1 van CRM is namelijk dat iedereen gelijk is. Een leerling-operatieassistent
die ziet dat een chirurg in de hectiek iets
vergeet, mag en moet hem of haar daarop
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Na de training werd een CRM-kernteam geformeerd om de actiepunten te verwezenlijken, waaronder een efficiënte briefing die
past bij de werkwijze van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ik werd de
voorzitter van deze – hiërarchische – groep, toen nog in opleiding!
Hiermee hadden we meteen regel 1 van CRM te pakken: iedereen
is gelijk. Het kernteam bestaat naast mij uit een anesthesioloog,
plastisch chirurg, gynaecoloog, anesthesiemedewerker, operatieassistent en medewerker van de centrale sterilisatieafdeling.
We hebben veel gebrainstormd over de ideale (de)briefing. Hierbij
hebben we de conclusies meegenomen van het afstudeerproject
over briefings waarmee ik destijds bezig was. In het kader hiervan
had ik een literatuurstudie gedaan en interviews afgenomen bij
specialisten en medewerkers van het operatiecentrum. Het kernteam heeft deze ideale situatie vertaald in een implementatieplan,
waarin staat op welke manier de (de)briefing het best vorm vormgegeven kan worden en toegepast kan worden op ons operatiecentrum. Hierna heeft het de uitkomsten geïmplementeerd. Op 19 oktober 2015 zijn we gestart met de nieuwe werkwijze.

praktijk

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis wordt nu elk operatieprogramma
begonnen met een briefing en afgesloten met een debriefing. Tijdens het briefingsmoment wordt op de operatiekamer besproken
wat er die dag verwacht wordt. Het hele team is hierbij aanwezig:
de snijdend specialist, de anesthesioloog, beide operatieassistenten, de anesthesiemedewerker, leerlingen, arts-assistenten en/of
coassistenten. Ook de medewerkers van de CSA worden bij de briefing en debriefing betrokken.
Tijdens de briefing en debriefing staan alle teamleden in een kring
bij elkaar. Dat klinkt misschien kinderachtig, maar zo wordt wel
voorkomen dat een teamlid afgeleid raakt door eigen werkzaamheden. Bovendien creëer je zo een open sfeer. De drempel om feedback te geven wordt hierdoor zichtbaar verlaagd.
De snijdend specialist is degene die de briefing en debriefing initieert. Het is van belang dat hij of zij een heldere structuur aanbrengt, met genoeg ruimte voor inbreng. Zo worden geen essentiële zaken vergeten en gaat de minste tijd verloren. Een checklist
helpt hierbij. De briefing is pas compleet als iedereen de gelegenheid heeft gekregen om vragen te stellen.

Briefing
Het kernteam heeft ‘de drie p’s’ ontwikkeld als leidraad voor de
(de)briefingsmomenten: de p’s van ‘personeel’, ‘patiënten’ en
‘planning’. Hierna worden ze eerst besproken voor de briefing en
daarna voor de debriefing.

Personeel
Het eerste onderdeel van de briefing betreft de p van ‘personeel’.
Er wordt gestart met een voorstelronde waarbij iedereen de eigen
naam en functie noemt. Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen
elkaar kent. Op het operatiecentrum van het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken ruim driehonderd medewerkers van verschillende disciplines intensief met elkaar samen. Door de dagelijkse teamwisselingen is het dan ook voorstelbaar dat de specialist je naam niet

weet. Het gebruik van voornamen verlaagt
de drempel om elkaar aan te spreken en is
sfeerbepalend. Ik vind het persoonlijk leuker om aangesproken te worden met mijn
eigen naam dan met ‘omloop’ of ‘operatieassistent’. Door deze kleine handeling van
voorstellen wordt al meer betrokkenheid
binnen het team gecreëerd.
Na de voorstelronde wordt gevraagd of
iedereen fit to perform is. Hierbij kunnen
bijzonderheden in de persoonlijke sfeer
worden gedeeld, lichamelijk of mentaal. Je
kunt bijvoorbeeld aangeven dat je onrust
voelt vanbinnen door een ziek kind thuis of
last hebt van een oorontsteking. In overleg
kan dan besloten worden om bijvoorbeeld
die dag geen radio aan te zetten op de operatiekamer. Zo zijn er legio zaken die hier
genoemd kunnen worden.
Tijdens dit onderdeel kunnen medewerkers
ook persoonlijke leerdoelen aangeven. Leerlingen of artsen in opleiding, maar ook gediplomeerde collega’s. Een persoonlijk leerdoel kan bijvoorbeeld een nieuwe operatietechniek betreffen of een apparaat waarmee je al langere tijd niet gewerkt hebt.
Naast persoonlijke leerdoelen wordt er altijd ook een aandachtspunt van de dag gekozen. Dit kan op initiatief van een teamlid
zijn, maar ter inspiratie wijst het CRM-kernteam ook altijd een aandachtspunt van de
week aan. Zo is de closed-loop-communicatie
al aan bod geweest en hebben we de week
van het compliment gehad, waarin we met

Sandra van Bergen
(links op foto boven)
met haar collega's
tijdens de briefing en
debriefing.
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Briefing en debriefing biedt
een geweldig hulpmiddel
om cultuurverandering in
te zetten
elkaar de eerste stap in het geven van feedback trainden.

Patiënten
Tijdens de p van ‘patiënten’ worden bijzonderheden omtrent de patiënt gedeeld met
alle teamleden. De snijdend specialist vertelt per patiënt de chirurgische bijzonderheden. Hierbij worden verwachte snijtijd,
risico’s en te verwachten problemen besproken. Maar ook: techniek, positionering,
materialen, apparatuur en implantaten.
De anesthesioloog vertelt ook bij elke patiënt of hij of zij bijzonderheden verwacht.
Hierbij kun je denken aan een langere inleidingstijd, problemen ten aanzien van
bloed, of benodigd IC-transport.

geven dat ze eerder weg moeten en kunnen afspraken worden gemaakt over de aflos.

Beter anticiperen
De briefings vergroten de patiëntveiligheid. Onder meer doordat
alle benodigdheden voor de operatie aanwezig zijn voordat deze
van start gaat. Vóór de briefings had ik als operatieassistent nauwelijks informatie over de patiënt. Op het operatieprogramma staan
vaak niet veel meer dan naam, geboortedatum en type ingreep vermeld; de operatietechniek ontbreekt meestal. Daardoor gebeurde
het wel eens dat ik alle materialen en instrumenten voor een open
procedure had gepakt terwijl de chirurg van plan was een laparoscopie uit te voeren. Dit gaf peroperatief veel onrust: de patiënt lag
al onder narcose en alle spullen moesten nog worden verzameld.
Omdat tijdens de briefing wordt besproken wat er precies op de
planning staat en omdat je vragen kunt stellen als dit niet duidelijk
is, komen dit soort momenten niet meer voor.
Dankzij de briefings ben ik als operatieassistent beter in staat om
te anticiperen tijdens een ingreep. Doordat we vooraf met elkaar
bespreken waar mogelijk problemen kunnen ontstaan tijdens de
procedure – de zogeheten what ifs – kan ik deze momenten eerder
herkennen en er beter op inspelen.
Ik vind het ook fijn dat ik nu meer informatie krijg over de patiënt.
Tijdens de briefing wordt bijvoorbeeld verteld dat dhr. Janssen een
sigmoïdresectie zal ondergaan vanwege een ernstige maligniteit,
en dat hij al eerder tumoren heeft gehad. Ik zal hem met die informatie anders benaderen dan ik zonder die informatie zou doen.
Andere voordelen van de briefing zijn dat vooraf duidelijk is wat
er van de teamleden verwacht wordt. En dat iedereen zich verantwoordelijk voelt voor het slagen van het operatieprogramma.

Planning
De derde p staat voor ‘planning’. Bij dit onderdeel wordt de taakverdeling besproken:
wie doet wat? Hierbij kunnen mensen aan20 OK OPERATIONEEL / NR 5, 2015

Debriefing
De briefing is pas compleet als deze afgesloten wordt met een debriefing aan het einde van de dag. Hierin wordt besproken wat

Met één druk op de knop

LABELS
PRINTEN
voor OK en anesthesie
www.brother.nl

goed ging en waar verbeteringen mogelijk zijn. Het een kan niet
zonder het ander. Als je ervoor kiest te briefen, dan hoort daar absoluut een debriefing bij.
Je start het operatieprogramma door afspraken te maken en wederzijdse verwachtingen uit te spreken. In de debriefing evalueer
je met elkaar hoe dit is verlopen. Je bespreekt wat goed ging, wat
een volgende keer beter kan en wat bijvoorbeeld nooit meer mag
gebeuren.
Tijdens de debriefing wordt ook weer gebruikgemaakt van de drie
p’s. In het stukje personeel worden plan en outcome vergeleken.
Hier wordt nagegaan of de persoonlijke leerdoelen behaald zijn en
wordt het aandachtspunt van de dag geëvalueerd.
Ook wordt er besproken wat goed ging in de samenwerking tussen
de teamleden die dag en wat beter had gekund. Het is belangrijk
om het ook in die volgorde te bespreken. Af en toe horen we graag
waar we goed in zijn of wat we goed hebben aangepakt. Dat geeft
betekenis aan wie we zijn en wat we doen. Door de aandacht te verleggen naar wat goed gaat en daar waardering voor uit te spreken,
komen mensen eerder met creatieve oplossingen voor problemen.
Bij de p van ‘patiënten’ wordt besproken of er leer- of actiepunten
naar voren zijn gekomen vanuit specifieke problemen of onvoorziene omstandigheden.
De debriefing wordt afgesloten met de p van ‘planning’. Daarin
wordt besproken of er logistieke verbeteringen nodig zijn en worden bijzonderheden besproken die bij de ochtendbriefing naar voren waren gekomen. Hebben we bijvoorbeeld last gehad van onze
collega die eerder wegging vandaag?

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.

Veilig en efficiënt
Briefing en debriefing biedt een geweldig hulpmiddel om cultuurverandering in te zetten. Dit kost tijd, maar in het Jeroen Bosch
Ziekenhuis zijn wij dankzij briefing en debriefing goed op weg om
veilig en efficiënt om te gaan met complexe taken in stressvolle
situaties als team. ■
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column
Wake-upcall

D

e inspiratie voor een column komt maar moeizaam dit keer. Mogelijk komt
dit door een zwaar privéleven de afgelopen twee jaar. Te veel aan mijn hoofd.
Mijn vader overleden, de moeder van mijn vrouw overleden. We hebben samen met anderen veel moeten regelen en zorgen. Bijna iedere dag was er een ander
scenario: dan weer vechten bij instanties voor hulp, dan weer dankbaar hulp accepteren van kleine engeltjes uit de straat en vriendenkring. Daarnaast moesten we ook
nog eens ingrijpende en definitieve beslissingen nemen.
Ik ben tevreden over het verloop van deze gebeurtenissen, en dat helpt gelukkig om
een beetje berusting te vinden, maar mijn energie en veerkracht komen slechts langzaam terug. Ik weet dat het er allemaal bij hoort in het leven en dat ik niet de enige
ben die zoiets meemaakt. Maar met mijn drukke werk erbij moet ik nu even pas op de
plaats maken. Ik voel aan mijn lijf dat ik dingen anders moet gaan doen. De huisarts
noemde dit een wake-upcall.

Signalen

Het Liliane Fonds
helpt haar met
protheses en
revalidatie.
Helpt u mee?
Lilianefonds.nl

Ook bij ons vak en onze beroepsvereniging heb ik het gevoel dat dingen anders moeten. Ik zie grote overeenkomsten met bovenstaand verhaaltje. De signalen dat het
inderdaad anders moet zijn er al. Het bestuur van de LVO geeft in nieuwsbrieven en
vergaderingen aan dat de mogelijkheden van het huidige bestuur hun grenzen hebben bereikt. Vrijwilligers doen hun bestuurs- en commissiewerk er gewoon bij. Soms
met grote voldoening, soms gefrustreerd vanwege de weerstand, onmacht, overbelasting waarmee ze ook te maken krijgen. Ze roepen om meer input van jonge mensen.
Er gaat veel veranderen in ons vak. Door de medisch-technische revolutie en organisatorische veranderingen zal het aantal operaties binnen één of twee decennia drastisch dalen. Het is ook de vraag of wij überhaupt betrokken zullen zijn bij de behandelingen van de toekomst. Misschien zijn daarvoor mensen met andere kwaliteiten
nodig. Als ik nu een operatieassistent van tussen de 20 en 45 jaar was, zou ik niet
gerust zijn over mijn toekomst op de OK.

Geloof je het niet?
Is bovenstaande je te abstract en te onwerkelijk? Visualiseer dan eens de koffiekamer
van jouw operatieafdeling over tien of twintig jaar. Is hij de helft kleiner? Is de verdeling van de beroepen veranderd? Heb je je ingrijpend moeten bijscholen in de tussentijd? Zit je er überhaupt nog? Zo ja, waar bestaan jouw werkzaamheden nog uit?
Ben jij nog wel operatieassistent? Noem het maar een wake-upcall.

Paul Meijsen
Operatieassistent
Docent operatieve zorg en technieken
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Zorginnovator en voormalig operatieassistent Hein Schepens:

‘Beter innoveren dan fuseren’
Hij heeft gezien dat ziekenhuizen maar
mondjesmaat technologische innovaties inzetten
om hun werkprocessen te optimaliseren. Daar
wil zorginnovator en voormalig operatieassistent
Hein Schepens wat aan doen. ‘Het is vooral
de ziekenhuiswereld die de technologische
mogelijkheden onvoldoende benut.’

Tekst: Anne Jansen
Foto: Shutterstock

Wanneer en waar is jouw
fascinatie voor technologie
begonnen?
‘In 1997, toen ik als operatieassistent
begon in het Brabantse Catharina-ziekenhuis. Als 17-jarig broekie werd ik
al snel geconfronteerd met het dunne
lijntje tussen leven en dood. In een van
mijn eerste diensten vocht een 35-jarige
vrouw met een ruiterembolie voor haar
leven. Ik raakte gefascineerd door alle
techniek die werd ingezet om haar leven
te redden: het perfusieapparaat, de slangen en canules. Helaas heeft de vrouw
de operatie niet overleefd. Sindsdien
is mijn interesse in technologie alleen
maar toegenomen. Ik heb van dichtbij
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de opkomst van de laparoscopische innovaties meegemaakt; het
Catharina-ziekenhuis was een van de eerste die alle galblazen laparoscopisch verwijderde. Een medische revolutie. Let wel: dit is
pas achttien jaar geleden! Al snel volgden andere laparoscopische
toepassingen en tegenwoordig is laparoscopie natuurlijk niet meer
weg te denken uit de OK.’

Hoe staat het nu met de medische technologie
volgens jou?
‘De introductie van de minimaal invasieve chirurgie was natuurlijk niet de eerste grote medische innovatie; denk bijvoorbeeld aan
de introductie van het perfusieapparaat in 1953 en de PET-scan in
1970. En het was ook zeker niet de laatste; nieuwe technologische
snufjes zoals de Google-bril vinden steeds meer hun weg naar de
ziekenhuizen. Technologie wordt echter maar mondjesmaat ingezet om de werkprocessen te optimaliseren.
Er zijn nog zo veel onbenutte mogelijkheden. Een patiënt zou bijvoorbeeld al thuis, voorafgaand aan het pre-assessmentbezoek van
de anesthesist, vragenlijsten kunnen invullen. Een ander voorbeeld:
overdrachtsmomenten tussen verpleegkundigen op de afdeling en
de OK zouden via Skype kunnen verlopen, waardoor een transportmedewerker of verpleegkundige in opleiding de patiënt naar de OK
zou kunnen rijden.
Het is vooral de ziekenhuiswereld die technologische mogelijkheden om processen te stroomlijnen onvoldoende benut. Slechts
enkele ziekenhuizen geven het toepassen van technologische innovaties momenteel een hoge prioriteit. De laatste jaren heeft de
focus gelegen op het selecteren en implementeren van het epd. Een
mooie eerste stap richting technologische revolutie, waardoor in-

innovatie

novatie wordt toegepast in de organisaties. Daarnaast echter heeft
veel nadruk gelegen op het transparant maken van de geleverde
zorg met prestatie-indicatoren en bevinden veel ziekenhuizen zich
in een fusietraject. Hierdoor ligt de focus niet waar hij zou moeten
liggen: op innoveren dus.’

stellingen die willen innoveren en technische bedrijven.’

Hoe dan?

‘Innoveren is nodig om de zorg in de toekomst beheersbaar en
betaalbaar te houden. Dat vindt ook minister Schippers. Afgelopen 5 november – tijdens de bespreking van de VWS-begroting in
de Tweede Kamer – wees zij erop dat zorgverleners en patiënten
last hebben van koudwatervrees en niet weten wat er allemaal
beschikbaar is op de technologiemarkt. Dit herken ik: ze weten
gewoonweg niet waar ze moeten starten met het implementeren
van innovaties. Ze worstelen ook met de vraag waar ze de tijd en
het geld vandaan moeten halen, terwijl uit businesscases blijkt dat
het juist rendabel is om de techniek bepaalde processen te laten
overnemen.’

‘Op dit moment zijn we voornamelijk
actief in de VVT-sector (VVT = verzorging, verpleging, thuis- en kraamzorg,
red.). Hier implementeren we onder andere beeldbellen bij oudere cliënten. Met
mijn ziekenhuiservaring zou ik graag de
ziekenhuiswereld helpen met het optimaliseren van werkprocessen. Wij werken momenteel aan onze zogeheten zorginnovatieKit voor ziekenhuizen. Aan
de hand hiervan gaan wij op zoek naar
simpele applicaties of technische snufjes
die trage, grote werkprocessen kunnen
overnemen en naar een passende leverancier.’

Dus dacht jij: ik ga de ziekenhuizen een handje
helpen?

Mis je het werken als operatieassistent niet?

‘Precies. Na tien jaar als operatieassistent en later zorgmanager te
hebben gewerkt besloot ik de overstap naar het bedrijfsleven te maken en zorginnovator te worden. Vorig jaar ben ik voor de tak Zorg
innovatie van Resultaatgroep gaan werken, een bedrijf dat werkt
op het snijvlak van ICT en zorg. In mijn nieuwe functie zie ik goed
wat er allemaal beschikbaar is op de markt van IT-technologie.
Er zijn veel technische bedrijfjes die proberen de markt te veroveren. Hierin schuilt echter ook een gevaar. Om techniek te kunnen
bouwen moet je niet alleen technisch onderlegd zijn, maar ook
veel aandacht hebben voor de proceskant. Mijn ervaring is dat de
mooie producten die bedrijven tonen in de praktijk vaak moeilijk
te implementeren zijn of uiteindelijk toch niet blijken te voldoen
aan de verwachtingen. Wij willen daarom een brug slaan tussen in-

‘Soms mis ik de actie en de dynamiek op
de werkvloer in die prachtige omgeving.
Maar ik had destijds al de ambitie om
een bijdrage te leveren aan beheersbare
en betaalbare zorg. En in mijn nieuwe
rol kan ik op dat gebied meer betekenen.
Ik ben ervan overtuigd dat de zorg beter
en goedkoper kan worden gemaakt met
een slimme inzet van technologie op
de proceskant. Het is soms gewoon een
kwestie van lef hebben en dóén! Techniek zal processen vereenvoudigen én
het werk leuker maken!’ ■

Waarom moet innoveren zo’n hoge prioriteit
krijgen volgens jou?

‘Soms
mis ik de
actie op de
werkvloer
wel’
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Waren de zorgen terecht?

Operatieassistent
derde deskundigheid:
vijf jaar later
De opleiding tot operatieassistent derde deskundigheid
veroorzaakte bij de start veel ophef. Bracht een opleiding van
slechts een halfjaar de kwaliteit en veiligheid op de OK niet in
gevaar? Inmiddels zijn we bijna vijf jaar verder. Tijd voor een
terug- én vooruitblik.

Tekst: Dafne Bergsma,
communicatiemedewerker, VUmc;
Stéphanie van ItemBakker, opleider, VUmc
Foto's: Hans Smit

I

n OK Operationeel 5 2011 stond een artikel over de opleiding tot operatieassistent derde deskundigheid. Veel lezers
reageerden hierop (onder meer in OK Operationeel 8 2011). We zijn inmiddels bijna
vijf jaar verder en ook vijf jaar wijzer. De
tijden zijn veranderd: functiedifferentiatie is breed ingezet, kwaliteit van zorg
en patiëntveiligheid hebben prioriteit en
personele tekorten op OK’s zijn niet meer
actueel.
De opleiding, in 2011 geïnitieerd door het
Kennemer Gasthuis, wordt inmiddels uit-

gevoerd door de VUmc Amstel Academie
en heet nu ‘post-mbo-scholing OK-vaardigheden’. Een nieuwe situatie dus, en een
goed moment om terug te kijken op de afgelopen jaren. We hebben instellingen die
werken met de derde deskundigheid bereid
gevonden om hun ervaringen te delen en te
reageren op bezwaren die in 2011 werden
geuit.

Kortere operatietijden

Een van de problemen die in 2011 werden
voorzien was dat werken met verschillende
deskundigheden zou leiden tot
achteruitgang van de kwaliteit. Dhr. J.H. van der Veen,
uroloog in het Spaarne Gasthuis, is ervan overtuigd dat
het omgekeerde waar is: ‘Er ontstaat bij de specialistische ingrepen juist een betere kwaliteit: de algemene
operatieassistenten maken zich weinig routine eigen
in deze ingrepen, terwijl de assistenten op het derde
Stéphanie van Item (opleider): ‘De doktersassistenten komen meestal
competentieniveau veel ervaring en expertise opdoen.
niet op de operatiekamers van ziekenhuizen te werken maar in de
Dit zorgt voor kortere operatietijden en efficiënter gebehandelkamers. Ook zijn veel deelnemers afkomstig van zelfstandige
bruik van instrumentarium en disposables. De ervarinbehandelcentra of privéklinieken. De basismodule is voor de meeste
gen van de assistenten met OK-vaardigheden op de OK
mensen een goede basis om het werk dat ze vaak al langer doen te
op het gebied van steriliteit en assistentie verhogen ook
kunnen onderbouwen of om bekwaam te worden door de werkzaamde kwaliteit van de verrichtingen op de polikliniek.’
heden goed aan te leren. Zo worden ze professionals die het eigen
Jeanine Stuart, praktijkopleider BovenIJ Ziekenhuis,
handelen kunnen verantwoorden.’
bevestigt dit: ‘Onze student heeft geleerd steriel te wer-

Waar werkt de ‘derde deskundige’?
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opleidingen

‘Derde deskundigen
hebben geen
afleiding door
wisselende
diensten en
het bijhouden
van andere
specialismen’

ken en is zich nu veel meer bewust van haar handelen. Daarnaast
zullen er meer ingrepen plaatsvinden op de dagbehandeling, waar
steriel werken ook een vereiste is. Als verpleegkundige leer je hier
niets over.’

Goed plannen
‘Doktersassistenten met een derde competentieniveau zijn niet inzetbaar voor andere zaken, zoals aflos’, zo luidde een van de reacties in 2011. ‘En reguliere operatieassistenten komen nu alleen
nog in aanmerking voor grote OK’s en alle diensten.’ Suzanne
Bouwmeester, praktijkopleider Alrijne Ziekenhuis, is het hier deels
mee eens. ‘Organisatorisch kan het een probleem opleveren. Een
voorwaarde om met meerdere deskundigheidniveaus op de OK te
staan, is een goede coördinatie en planning. Gegarandeerd moet

zijn dat er ingegrepen kan worden wanneer
de complexiteit plotseling toeneemt. Ook is
het belangrijk dat er een redelijke balans
is tussen laag-, middel- en hoogcomplexe
ingrepen voor de operatieassistenten met
het eerste competentieniveau. Toch voelen
veel operatieassistenten niet veel voor een
“routineprogramma”, waarbij uitdaging
gemist wordt. Ik zie dat zij zo’n programma
liever ruilen met iemand met een derde
competentieniveau, die hier wel plezier
aan beleeft en evengoed snelheid en kwaliteit van zorg biedt. Daarnaast hebben de assistenten met het derde
competentieniveau geen afleiding door wisselende diensten en het
bijhouden van andere specialismen.’
Voor een goede dekking van de diensten vindt uroloog Van der
Veen een goede verdeling van assistenten van alle niveaus erg belangrijk, aangezien het derde competentieniveau maar een beperkt
deel van het werk kan overnemen. Toch is hij groot voorstander van
het inzetten van deze assistenten: ‘De mogelijkheid tot specialiseren en het doen van werkzaamheden op hun eigen niveau is een
groot voordeel.’

Opleidingsduur is variabel
In 2011 duurde de scholing een halfjaar. Operatieassistenten waren
ontstemd over het feit dat een ‘derde deskundige’ in zo’n korte tijd
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opgeleid werd, terwijl een ‘eerste deskundige’ hier drie volle jaren over doet. Stéphanie van Item zegt hierover: ‘De duur van
het scholingstraject blijkt erg afhankelijk
van de ervaring die deelnemers hebben bij
aanvang van de scholing. De zes maanden
die we in eerste instantie aannamen blijkt
gemiddeld een heel jaar te zijn. Ook het
minimumaantal praktijkuren is niet voor
iedereen genoeg. Daarom is het ook een
minimum. Doordat men er nu zelfs twee
jaar over mag doen heeft de student echt
de tijd om voldoende praktijkervaring op
te doen en bekwaam te worden. Daarnaast
leiden we studenten op voor slechts één
specialisme en alleen voor laag- en enkele
middelcomplexe ingrepen.’

Meer mogelijkheden
De operatieassistenten waren destijds van
mening dat polimedewerkers een kunstje
geleerd werd, maar vonden de nieuwe functie ook een uitholling van het beroep. Uroloog Van der Veen spreekt dit tegen: ‘Door
de inzet van assistenten met het derde competentieniveau zijn er juist meer mogelijkheden voor operatieassistenten om zich toe
te leggen op de hbo-competenties. Eigenlijk
ontstaat er juist verdieping van het vak.’
Dat ze een kunstje zouden aanleren wordt
ook tegengesproken door Suzanne Bouwmeester: ‘Door de continuïteit op een vast
specialisme blijven zij groeien binnen het
vak en blijven juist zij op de hoogte van
nieuwe ontwikkelingen, terwijl reguliere
operatieassistenten deze continuïteit in
mindere mate hebben.’
In de tabel op pagina 29 is te zien dat het

‘Door de inzet van derde deskundigen
van het vak’
derde competentieniveau slechts een klein deel van het totale pakket van de operatieassistenten aanleert, met een gemiddelde opleidingsduur van één jaar. Het tweede competentieniveau wordt
opgeleid tot laag- en middelcomplexe ingrepen en doet hier twee
jaar over. Het pakket van de operatieassistent met het eerste competentieniveau is het totale pakket van ingrepen bij alle specialismen, inclusief de hbo-competenties die worden aangeleerd in een
opleiding van drie jaar. Dit grote verschil in inhoud maakt dat het
leren uitvoeren en verantwoorden van OK-vaardigheden bij laagcomplexe ingrepen bij één specialisme haalbaar blijkt in een opleiding van één jaar.

Vooruitblik

Ervaringen van deelnemers
Lucia: ‘De ervaring tijdens het theoretische gedeelte was dat ik
steeds enthousiaster werd, omdat ik nu dingen ging herkennen
waarom ik het zus of zo geleerd heb in de praktijk. Mijn werkzaamheden gingen meer op zijn plaats vallen en ik kreeg informatie die ik nog niet had.’
Miriam: ‘Dat de theorielessen ook een juridisch deel hebben, had
ik niet verwacht. Fijn om alle theorie te weten. Het maakt je meer
bewust van de handelingen die je doet en de gevolgen daarvan.
Ook de collega’s worden hierdoor weer alert en meer bewust van
het eigen handelen. Wat de patiëntenzorg en kwaliteit ten goede
komt.’
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In de toekomst gaat er veel veranderen. Door fusies verplaatsen
laagcomplexe ingrepen zich naar gespecialiseerde centra, klinieken of behandelkamers, waardoor er een behoefte ontstaat aan
verschillende niveaus van assistenten. ‘Daarnaast vindt er een verschuiving plaats in het takenpakket van operatieassistenten eerste
deskundigheid’, zegt Suzanne Bouwmeester. ‘Zij worden actiever
betrokken bij onder andere het bijhouden van protocollen, invoeren van veiligheidsmaatregelen en opzetten van projecten. Dit
biedt een uitkomst voor de derde deskundige, die zo makkelijk ingepland kan worden voor laagcomplexe ingrepen.’
Stéphanie van Item ziet bovendien veel kansen voor andere zorgprofessionals dan doktersassistenten. ‘Deelnemers uit zelfstandige
behandelcentra, verpleegkundigen die werkzaam zijn op behandelkamers, maar ook verpleegkundigen die op de recovery werken

Hoe ziet de opleiding
eruit?
In het beroepsprofiel van de LVO zijn drie competentie- of deskundigheidsniveaus opgenomen.
De regulier opgeleide operatieassistenten heten
het eerste competentieniveau en de (dokters)
assistenten met OK-vaardigheden het derde
competentieniveau. De post-mbo-scholing OKvaardigheden leidt hiertoe op.

Basismodule
De scholing bestaat uit een basismodule met
algemene basistheorie en vaardigheden. Het
praktijkgedeelte duurt minimaal drie maanden.
Deelnemers ontvangen een certificaat als ze aan
de eisen voldoen: 42 contacturen theorie, een
praktijkopdracht, minimaal 40 praktijkuren en
een voldoende beoordeling als bewijs dat men
bekwaam is voor omlopen en eventueel instrumenteren. Hiermee kunnen mensen werken op
behandelkamers.

ontstaat er eigenlijk juist verdieping

Specifieke module
en in kleine klinieken zelfs ondersteunend werk doen als omloop,
kunnen deelnemen aan de scholing. Wij voorzien dat er jaarlijks
een groep kan starten met ongeveer zestien deelnemers voor de basismodule. We hebben ook twee nieuwe modules ontwikkeld: voor
plastische en voor algemene chirurgie. Daarnaast merken we dat er
interesse is voor orthopedie- en KNO-modules. Dus wie weet wat de
toekomst nog meer brengt.’ ■
Heb je vragen over de scholing? Neem dan contact op met de VUmc Amstel
Academie, Stéphanie van Item: 020-444 20 15 of frontofficeamsac@vumc.nl.

Uro

Gyn

Oog

MKA

Alg. chir.

Plast.
chir.

Ortho

Hoogcomplexe
ingrepen

Middelcomplexe
ingrepen

Laagcomplexe
ingrepen

e

3 competentieniveau: 1 specifieke module

Schema eerste, tweede en derde competentieniveau
= 1e competentieniveau (opleidingsduur 3 jaar)
= 2e competentieniveau (opleidingsduur 2 jaar)
= 3e competentieniveau bij één specialisme (opleidingsduur 1 jaar)

Vaat

Thorax

Neuro

Aanvullend kunnen de deelnemers een specifieke module volgen. De mogelijkheden op dit moment zijn: urologie, gynaecologie, mond- kaaken aangezichtschirurgie, oogheelkunde, algemene chirurgie en plastische chirurgie. De module
oogheelkunde is het populairst.
De eisen voor een certificaat zijn: 42 uur theorielessen, een theorietoets, minimaal 100 praktijkuren en een voldoende beoordeling als bewijs
dat men bekwaam is voor omlopen en instrumenteren bij een beperkt aantal laagcomplexe ingrepen per specialisme. De grenzen tussen laag-,
middel- en hoogcomplex zijn duidelijk beschreven in het portfolio en de studiegids, mede op
basis van het beroepsprofiel. Alleen bij algemene
chirurgie en bij mond-, kaak- en aangezichtschirurgie wordt een beperkt aantal middelcomplexe
ingrepen behandeld. Operaties in meerdere compartimenten of in meerdere tempi behoren niet
tot het werkgebied van de assistenten met het
derde competentieniveau.
De scholing is voor verpleegkundigen geaccrediteerd door
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland en voor doktersassistenten door de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten.
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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 Servaes Hermans, operatieassistent met de
specialisatie plastische, reconstructieve en handchirurgie bij
het Máxima Medisch Centrum
in Eindhoven. Servaes draagt het
stokje over aan Gerianne van der
Rijt van ziekenhuis Bernhoven in
Uden.

Mannen
Onlangs was ik bij een theatervoorstelling van Huub Stapel over mannen
en vrouwen. Op een fantastische manier kwamen alle mannelijke en vrouwelijke stereotypen voorbij. Evenals de manier waarop de man in de oertijd
geprogrammeerd was. Stapel vertelde dat de man vooral voor zijn grot zat te
staren naar de horizon, turend en zoekend naar buffels. Zijn vrouw met haar
zorgzame karakter was zijn tegenpool. Zij bevond zich in de grot, multitaskend, kinderen opvoedend, poetsend en wachtend op de buffel die manlief
zou vangen. Met alle zintuiglijke informatie uit haar omgeving kon zij snel
inschatten wat zich zowel in de grot als daarbuiten afspeelde, zeker als het
de veiligheid van haar kroost betrof.

Technisch inzicht
Er zit nog veel DNA-materiaal uit de oertijd in ons, met nog steeds veel geslachtsverschillen. Die zijn ook in de huidige operatieassistenten te observeren. Allereerst communicatief. De vrouwen
die gemiddeld 7000 woorden per dag gebruiken om zich te uiten en hun emoties kracht bij
te zetten. De mannen die – al dan niet bewust
– gemiddeld slechts 2500 woorden per dag
gebruiken. Uitschieters naar onder en boven
daargelaten uiteraard, bij beide geslachten.
De meeste vrouwen kunnen informatie subliem combineren en op waarde schatten en
kunnen hier direct hun handelen op aanpassen. Mannen werken selectiever. Wij hebben
een beperkte blik en zien dus zelden het grotere geheel. Onze hersenen zijn niet uitgerust op
het verkrijgen van overzicht, hoewel we hierin
volgens Stapel waarschijnlijk wel iets beter zijn
geworden. Echter, op het gebied van ruimtelijk
en technisch inzicht presteren mannen vaak
beter dan vrouwen.

Mix is relaxter
Beide geslachten met hun evolutionair vastgelegde DNA hebben dus hun pro’s en contra’s.
Toch ben ik van mening dat er te weinig mannelijke operatieassistenten zijn en bij komen.
Ook de nieuwe hbo-vt levert nauwelijks mannelijke aanwas op. Zo’n leuk, redelijk technisch,
gevarieerd beroep als operatieassistent, met
brede specialisatiemogelijkheden, zou toch
meer mannelijke interesse moeten wekken?
Met een mix van geslachten vind ik de sfeer op
de OK relaxter en minder competitief. Ik weet
niet waar het ’m in zit. Zeggen jullie maar of dat herkenbaar is! Moet ik dan
misschien toch mijn aantal woorden per dag gaan opschroeven?
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