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OK Visie lanceert 
nieuwe app! 
De Nederlandse OK’s staan de komende jaren voor een belangrijk 

deel in het teken van de Groene OK. ‘Duurzaamheid’ is het woord 

dat we veel gaan horen de komende jaren. De totstandkoming van 

het ‘Landelijk netwerk Groene OK’, is het bewijs dat duurzaamheid 

hoog op de agenda staat binnen de gezondheidszorg. En dat is  

hard nodig. De OK produceert in het ziekenhuis het meeste afval, 

dat zal je als OK-professional niet verbazen. Dat moet veranderen!

OK Visie onderstreept de doelstellingen van het Landelijk netwerk 

Groene OK, en wij willen hieraan bijdragen. We hebben daarom 

besloten om de maandelijkse OK Visie Krant alleen nog digitaal uit 

te brengen. Zo besparen we op papier, inkt en CO2-uitstoot door  

het bezorgen van de kranten in alle OK’s. Hoe klein deze bijdrage 

ook is, in onze beleving helpen alle kleine beetjes. 

We zouden OK Visie niet zijn als we onze trouwe lezers hiermee 

tekort zouden doen, dus hebben we van de gelegenheid gebruik 

gemaakt om de OK Visie App een flinke update te geven. Deze 

update staat volledig in het teken van het leesbaar maken van onze 

(voorheen) papieren edities. Niet alleen de OK Visie Krant, maar ook 

het OK Visie Magazine is meegenomen in deze update. En omdat 

we toch bezig waren, hebben we meteen alles maar meegenomen: 

blogs, nieuws, vacatures, documenten, OKteleVisie, evenementen 

etc. Alles wat we hadden, hebben we nog steeds. En we hebben  

nog meer!

Met de lancering van de nieuwe app kondigen we ook de inhoud 

van de samenwerking met Interchange Medical Recruitment aan. 

Waar we eerder al onze intenties aankondigden om een bijdrage 

te willen leveren aan de tekorten op de arbeidsmarkt, presenteren 

we tegelijk met de nieuwe app, de ‘Interchange Dienstenportal’. In 

deze portal vind je als zorgprofessional alle openstaande diensten 

van Interchange. Van een losse dag tot meerdere diensten, je kunt 

als zorgprofessional overal voor intekenen. Laagdrempelig voor 

werkgevers, laagdrempelig voor zorgprofessionals, korte lijntjes  

en op een vertrouwd platform. 

Nieuwsgierig geworden naar de app? Download hem dan vandaag 

nog via de Appstore of GooglePlay. Wil je de OK Visie Krant, het OK Visie Magazine  

of de Documentenbank op de computer bekijken? 

Dat kan ook! Kijk dan op www.reader.okvisie.nl.
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ok viSie MAGAZiNe 
woRdt Mede MoGe-
liJk GeMAAkt dooR:

ReGioNAAl opleideN ok    
Het is niets nieuws, ook de operatiekamers heb-

ben te maken met personeelstekorten. Maar hoe 

pakken we dit aan? ‘Opleiden!’, zegt Jacques Henkelman, 

manager OK bij Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis. ‘We 

hebben zelf, als branche, niet genoeg opgeleid, daardoor 

komen we nu in de problemen.’ De Rijnmondse ziekenhuizen sloegen de han-

den ineen en gingen gezamenlijk aan de slag om de personeelstekorten op 

de OK tegen te gaan. Eén van de thema’s: regionaal werven en selecteren. Een 

gezamenlijke en zorgvuldige selectie moet de hoge uitval van studenten ver-

minderen. Met een unieke aanpak vanuit de praktijk, waar concurrentie geen 

plek heeft.

epA-GeStuuRd opleideN; pioNieReN 
of SAMeNweRkeN?    
EPA-gestuurd opleiden is bezig aan een opmars en 

gaat veelal gepaard met improviseren en alle betrokkenen 

blijven motiveren. In dit interview gaan Rikke Straatman, 

Martijn van Beijnen en Marlies Bakker ieder vanuit hun 

eigen invalshoek in op EPA-gestuurd opleiden en delen zij 

hun ‘lessons learned’.
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en verder:
 5 NieuwS

10 oNZe ok

27 coluMN

24 SekSueel GReNSoveRSchRiJdeNd 
GedRAG op de ok  
De incidenten en de cultuur bij The voice of 

Holland en bij Ajax zijn het gesprek van de dag in de kof-

fiekamers van Nederland. Dus ook in de OK-complexen is 

seksueel grensoverschrijdend gedrag een issue. Logisch, 

want een operatiekamer is misschien wel meer ‘risicogebied’ dan andere werk-

plekken. Het is een wereld binnen een wereld waar machtsverhoudingen spe-

len, er onder hoge druk gewerkt wordt en mannen en vrouwen fysiek dicht op 

elkaar staan te werken. Toch heerst er in de Nederlandse OK-complexen geen 

open cultuur als het gaat om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werk-

vloer, zo zeggen deskundigen en betrokkenen.

mailto:redactie@okvisie.nl
http://www.y-publicaties.nl
http://www.okvisie.nl
http://www.crossmedianederland.com
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Beste lezer,

veiliG

Patiëntveiligheid is een hot item  op de operatiekamer. Infor-
med consent, stopmomenten en de time-outprocedure zijn 
begrippen die iedereen op de OK kent en die tot ieders vezels 
zijn doorgedrongen. We hebben de OK hiermee een stuk veili-
ger gemaakt voor de patiënt. 

Maar hoe veilig is het werkklimaat op de operatiekamer voor 
jou? In hoeverre worden jouw grenzen gerespecteerd? De OK 
is een wereld binnen een wereld waar machtsverhoudingen 
spelen, er onder hoge druk gewerkt wordt en mannen en vrou-
wen fysiek dicht op elkaar staan te werken. 

De operatiekamer is wat dat betreft misschien wel meer 
‘risicogebied’ dan andere werkplekken. Toch heerst in de 
Nederlandse OK-complexen geen open cultuur als het gaat 
om seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zo 
zeggen deskundigen en betrokkenen. Reden te meer om dit 
onderwerp hoog op de agenda te zetten. Wij zoomen in deze 
editie in op dit ingewikkelde onderwerp en geven tips hoe sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te maken en 
daarmee een veilig werkklimaat te creëren. 

Ik wens je veel leesplezier en alvast een mooi voorjaar! 

Ingrid Hummel

Hoofdredacteur OK Visie Magazine

Breast Implant Illness (BII) is een symptoomcomplex van 
niet-specifieke gezondheidsklachten zoals spierpijn, ge-
wrichtspijn, extreme vermoeidheid, slaapstoornissen, 
koorts, droge ogen/droge mond (sicca) en cognitieve stoor-
nissen die voor kunnen komen bij patiënten met siliconen 
borstimplantaten. De afgelopen tien jaar heeft BII op ver-
schillende manieren, met name in de media, landelijke 
aandacht gekregen.
Uit het proefschrift ‘Breast Implant Illness in Silicone Breast Im-
plant patients’ van Maartje J.L. Colaris blijkt dat de prevalen-
tie van BII-klachten niet significant hoger is bij vrouwen 
met siliconen borstimplantaten (SBI) dan bij vrouwen zon-
der implantaten. SBI-patiënten die hun klachten openbaar 
maken, vormen een geselecteerde groep patiënten die niet 
representatief is voor de algemene populatie van SBI-pati-
enten. In het proefschrift wordt benadrukt dat BII alleen 
voorkomt bij een kleine groep, waarschijnlijk gepredispo-
neerde, vrouwen en dat BII geen erkende medische ziekte 
is. Groot prospectief epidemiologisch onderzoek is nodig 
om een mogelijk verband tussen gezondheidsklachten en 
SBI aan te tonen.

‘Breast Implant 
Illness in Silicone 
Breast Implant 
patients’



nieuwsTekst: Ingrid Hummel

De gouden standaard voor een lumbale 
hernia nucleus pulposi is de open micro-
discectomie techniek, waarbij de chirurg 
rechtstreeks zicht heeft op de hernia. Een 
andere techniek is de percutane transfora-
minale endoscopische discectomie,oftewel 
PTED-techniek.

Bij de PTED-techniek wordt onder lokale 
verdoving de hernia benaderd. Dit gebeurt 
endoscopisch via de zijkant van de rug door 
een opening van ongeveer 8 mm, waarna 
de chirurg via het foramen de hernia be-
nadert. Gedurende de hele ingreep is de 
patiënt aanspreekbaar en in staat direct 
feedback te geven aan de chirurg over het 
benaderen en mogelijk raken van een ze-
nuw. Normaal gesproken mogen patiënten 
een aantal uur na de operatie naar huis.

Uit  onderzoek is naar voren gekomen dat 
de PTED-operatie minstens net zo goed is 
als de standaardoperatie.
De onderzoekers hebben daarnaast laten 

zien dat er per PTED-operatie, die evenveel 
kost als de klassieke operatie, bijna 2.800 
euro aan maatschappelijke kosten worden 
bespaard. De patiënten die met PTED zijn 
geopereerd, herstellen sneller, krijgen min-
der pijnstillers en fysiotherapie en kunnen 
ook weer sneller aan het werk.
Het onderzoek is gepubliceerd in de tijd-
schriften British Medical Journal en de 
British Journal of Sports Medicine. De on-
derzoekers van Erasmus MC  voerden in sa-
menwerking met het LUMC, Rijnstate en de 
Vrije Universiteit Amsterdam de PTED-stu-
die uit tussen februari 2016 en april 2019 
onder 613 mensen met een rughernia.
De PTED wordt door een beperkt aantal 
chirurgen in Nederland uitgevoerd, waar-
onder neurochirurg dr. Sanjay Harhangi 
van het Erasmus MC, die het onderzoek 
leidde. Harhangi: ‘De PTED is lastiger aan te 
leren en werd daarom niet door de meeste 
chirurgen als standaardbehandeling uitge-
voerd. In het onderzoek keken we daarom 
ook naar de leercurve van chirurgen.’

PTED is inmiddels opgenomen in het basis-
pakket voor volwassenen met aanhouden-
de beenklachten door een lagerughernia. 
De vergoeding geldt voorlopig alleen als 
de operatie wordt gedaan door chirurgen 
die succesvol hebben deelgenomen aan het 
traject van voorwaardelijke toelating. Deze 
chirurgen werken bij Rijnstate Ziekenhuis 
(Arnhem), Rijnland Ziekenhuis (Leider-
dorp), Park Medisch Centrum (Rotterdam) 
en St. Elisabeth Ziekenhuis (Tilburg).

PTED is minstens net zo goed als de standaardoperatie 
bij een rughernia   
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Ernstige neurologische schade, met een 
ongunstige medische prognose als gevolg, 
is een van de belangrijkste redenen voor 
artsen om te besluiten tot het staken van 
een medische behandeling. Orgaandona-
tie kan dan worden overwogen. Een or-
gaandonatieprocedure wordt pas gestart 
na het verkrijgen van toestemming door 
de nabestaanden, waarbij de wens van de 
patiënt zoals deze is vastgesteld in het do-
norregister is besproken. Een belangrijke 
voorwaarde voor orgaandonatie is dat het 
overlijden spoedig, dat wil zeggen binnen 
maximaal twee uur, zal plaatsvinden. Na 
deze twee uur zijn de organen, door het 

gebrek aan zuurstof bij het wegvallen 
van de bloedsomloop, niet meer geschikt 
voor donatie. Uit eerdere onderzoeken 
is gebleken dat de ernst van neurologi-
sche schade bepalend kan zijn voor de 
duur van het overlijdensproces. Uit het 
onderzoek ‘Prediction models in controlled 
donation after circulatory death; 
Improving prediction on time 
to circulatory  death and 
evaluation of the organ 
donation pathway from 
end-of-life decision- making 
to death’ van mevrouw drs. 
A.M.M. Kotsopoulos blijkt 

dat het bij een groep patiënten mogelijk 
is om nauwkeurig een langere overlijden-
stijdsduur vooraf in te schatten en dat 
daarmee kan worden afgezien van het 
starten van een donatieprocedure.

Mevrouw drs. A.M.M. Kotsopoulos 
promoveerde 21 februari aan de 

Radboud Universiteit.

Inschatten van de duur tot overlijden is bepalend voor het 
starten van een procedure voor orgaandonatie 
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nieuws Tekst: Ingrid Hummel

Heeft u  
nieuws?
redactie@okvisie.nl

Het actueelste  
OK-nieuws:
www.okvisie.nl

@

BeteRe oveRleviNGSkANS AlvleeSklieRkANkeR dooR 
Nieuwe volGoRde vAN BehANdeleN   

Mensen met alvleesklierkanker 
hebben een driemaal hogere kans 
om na vijf jaar nog in leven te 
zijn als ze voorafgaand aan hun 
operatie éérst chemotherapie 
met bestraling krijgen in plaats 
van chemotherapie erná. Dat 
toont de Nederlandse Landelijke 
PREOPANC-studie aan. De resulta-
ten zijn gepubliceerd in de Jour-
nal of Clinical Oncology.
Dit is wereldwijd de eerste studie 
gedaan bij patiënten die aantoont 
dat zogenaamde chemoradiatie – 
dat is chemotherapie met bestra-
ling – voorafgaand aan de operatie 
de overlevingskans van alvlees-
klierkanker na vijf jaar ruim drie 
keer zo groot maakt. Radiothera-
peut-oncoloog Geertjan van Tien-
hoven van Amsterdam UMC, een 
van de hoofdonderzoekers: ‘We za-
gen een stijging in vijfjaarsoverleving van 6,5 procent naar 20,5 
procent door voor de operatie eerst chemo en bestraling toe te 
dienen.’ Met andere woorden: de kans voor patiënten om na vijf 
jaar nog in leven te zijn, was met de standaardbehandeling 1 op 
15. Na de nieuwe behandeling was dit 1 op 5. ‘We zijn verheugd 
dat we een deel van de patiënten nu beter kunnen behandelen.’
De standaardbehandeling voor patiënten met alvleesklierkan-
ker bij wie de tumor kan worden verwijderd, is een operatie en 
daarna een halfjaar chemotherapie. Ondanks deze intensieve 
behandeling komt de kanker toch vaak terug. Daarom keken 

de onderzoekers of een deel van de chemotherapie in combi-
natie met bestraling vóór de operatie (neoadjuvante chemora-
diatie genaamd) de uitkomsten kon verbeteren. Dit gebeurde 
in de Landelijke Nederlandse PREOPANC-studie onder leiding 
van hoogleraar Casper van Eijck van Erasmus MC en bovenge-
noemde Van Tienhoven namens de Dutch Pancreatic Cancer Group.

Van 2013 tot 2017 deden 246 patiënten uit 16 Nederlandse 
ziekenhuizen, alle gespecialiseerd in de behandeling van al-
vleesklierkanker, mee aan de PREOPANC-studie. Hierbij werd 

geloot of patiënten de standaardbehandeling kregen 
en dus direct werden geopereerd (de directe-opera-
tie-groep, 127 patiënten) of dat zij eerst werden be-
handeld met chemoradiatie (de neoadjuvantegroep, 
119 patiënten). In beide groepen kon de tumor helaas 
soms niet operatief verwijderd worden en ook na de 
operatie bleek de ziekte toch vaak terug te komen, 
maar op de lange termijn was de vijfjaarsoverlevings-
kans duidelijk beter in de neoadjuvante groep: 20,5% 
(ofwel 1 op 5) tegenover 6,5% (ofwel 1 op 15) met de 
standaardbehandeling. Van Tienhoven: ‘Na deze po-
sitieve resultaten zijn we met de Dutch Pancreatic 
Cancer Group vervolgstudies aan het doen om de 
overlevingskansen voor patiënten met alvleesklier-
kanker nog verder te verbeteren.’ 



Ziekenhuispersoneel zeer te spreken over patiëntveiligheidscultuur

Een veilige cultuur in het ziekenhuis, waarbij vergissingen en 
incidenten bespreekbaar zijn, kan incidenten en onveilige situ-
aties voor patiënten voorkomen. Sinds 2008 ontwikkelt de pati-
entveiligheidscultuur in ziekenhuizen zich positief. Zorgverle-
ners vinden dat hierdoor de patiëntveiligheid in ziekenhuizen 
nog verder is verbeterd. Het Nivel en het Amsterdam Public 
Health research institute onderzochten verschillende kenmer-
ken van een veilige cultuur in het kader van de landelijke Moni-
tor Patiëntveiligheid in ziekenhuizen.
Onveilige situaties kunnen op elke afdeling van een ziekenhuis 
voorkomen, bijvoorbeeld rond medicatie, de overdracht of ope-
raties. Deze kunnen soms voorkomen worden wanneer er een 
veilige werkcultuur heerst waarin vergissingen, moeilijke mo-
menten of incidenten bespreekbaar zijn. Om onveilige situaties 
te voorkomen, is het daarnaast ook belangrijk dat medewerkers 
veerkrachtig zijn en zich kunnen aanpassen aan veranderende 
omstandigheden. De komende jaren zal extra aandacht nodig 
zijn voor de minder positief beoordeelde eigenschappen van de 
veiligheidscultuur, om zo de patiëntveiligheid te blijven verbe-
teren.

De patiëntveiligheid is sterk verbeterd ten opzichte van 2012, 
blijkt uit een vragenlijstonderzoek onder 3014 medewerkers 

van vijf Nederlandse ziekenhuizen. Uit de meest recente meting 
(2020) blijkt dat ruim 62% van de respondenten zeer te spreken 
is over de patiëntveiligheid op hun eigen afdeling; 34% vond de 
veiligheid acceptabel. Opvallend was dat het verplegend perso-
neel negatiever was over de patiëntveiligheid dan het medisch 
en overig personeel.
Ook blijkt het ziekenhuispersoneel veerkrachtig te zijn. Zij kun-
nen zich snel aanpassen aan veranderende situaties en gaan 
vaak veerkrachtig om met crisissituaties of werkdruk. Artsen 
blijken meer veerkracht te hebben dan de verpleging en overige 
medewerkers.

De veiligheidscultuur van de Nederlandse ziekenhuizen volgt 
het Nivel al sinds 2005. De eerste meting vond plaats in 2005-
2007, de tweede in 2012, en de derde, waarover nu gerappor-
teerd wordt, in 2020. De werkcultuur was in 2012 veiliger ge-
worden ten opzichte van in 2005-2007. Tijdens de meest recente 
meting in 2020 bleek het niveau weer iets omhooggegaan. On-
danks dat deze stijging niet statistisch significant was, is er wel 
een gewenste trend richting een proactieve veiligheidscultuur 
waarin medewerkers voorbereid zijn op veiligheidsrisico’s en 
zij dingen die niet goed zijn gegaan open met elkaar bespreken 
om ervan te leren.

lifeliNeR 2 StARt pRoef Met hARt-loNGMAchiNe op StRAAt  
Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het Traumacentrum Zuid-
west-Nederland is gestart met een proef met een draagbare hart-long-
machine: ECPR. Deze kan worden ingezet bij personen die op straat 
een hartstilstand hebben en waarbij normale reanimatiepogingen 
geen succes hebben.
Bij extra-corporeal cardiopulmonary resuscitation wordt middels 
een externe pomp bloed via een grote vene afgevoerd naar een 
membraanoxygenator (kunstlong). Het bloed wordt geoxygeneerd 
en koolstofdioxide wordt verwijderd. Vervolgens wordt het bloed 
teruggevoerd naar de arterie.

Erasmus MC’er dr. Dinis Dos Reis Miranda, anesthesioloog-inten-
sivist en MMT-arts, leidt het onderzoek. Dos Reis Miranda: ‘Bij een 
hartstilstand met bijbehorend zuurstoftekort voor de hersenen telt 
elke minuut. Het doel van ons onderzoek is om te kijken of overle-
ving en de kwaliteit van leven beter is na een snelle ECPR op straat 
in vergelijking met gewone reanimatie.’

De verwachting is dat de periode van zuurstoftekort fors kan wor-
den teruggebracht, wat zou kunnen leiden tot 20% meer overleving. 
Er zijn ongeveer 400 patiënten per jaar in Nederland die een hart-

stilstand op straat krijgen en 50 jaar of jonger zijn. Bij ongeveer de 
helft daarvan slaagt de reanimatie. Alleen de mensen die na 20 mi-
nuten nog geen circulatie hebben komen in aanmerking voor ECPR. 
Dat zijn er ongeveer 200 per jaar in Nederland.

Met de vier Nederlandse Lifeliners (ook wel de traumaheli’s) wordt 
een landelijke dekking bereikt. De andere Lifeliners starten binnen-
kort ook met hun controlegroep. Vervolgens gaat Lifeliner 3 (Nijme-
gen) vanaf juli 2022 ECPR inzetten, Lifeliner 4 (Groningen) in janua-
ri 2023 en Lifeliner 1 (Amsterdam) op 1 juli 2023.
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nieuws Tekst: Ingrid Hummel

De gevolgen van kringspiersparende 
endeldarmkankerchirurgie   
Het proefschrift ‘Anorectal function after sphincter-preserving rectal cancer surgery; Prevalence 
and treatment’ van de heer J.A.G. van der Heijden MSc richt zicht op het identificeren, 
beschrijven en verbeteren van functionele uitkomsten en kwaliteit van leven na een 
kringspiersparende chirurgische behandeling voor endeldarmkanker. De impact 
van klachten op het dagelijks functioneren is onderzocht, waarbij het perspectief 
van zowel patiënten als verscheidene zorgmedewerkers tegen elkaar is afgezet. Hier 
bleken aanzienlijke verschillen in te zitten. Deze aspecten zijn samengevoegd in 
een nazorgprotocol waarvan het effect in dit proefschrift geëvalueerd 
is.
Functionele klachten, zoals incontinentie voor ontlasting, kunnen 
mogelijk vaker of ernstiger optreden indien de endeldarmkanker 
niet via de buik maar ook via de anus geopereerd wordt. Hiervoor 
zijn enkele studies uitgevoerd waarmee de informatievoorziening 
aan de patiënt voorafgaand aan deze ingreep verbeterd kan worden. 
Tot slot is het effect van bekkenfysiotherapie als behandeling op in-
continentie voor ontlasting en de kwaliteit van leven onderzocht. 
Het bleek dat niet alle, maar slechts een selecte groep patiënten baat 
hebben bij deze behandeling.

Bijzonder goede prognose voor kinderen die 
levertransplantatie ondergaan
Kinderen die in Europa een levertransplantatie ondergaan, heb-
ben – zeker sinds de afgelopen tien jaar – een opvallend goede 
prognose. De helft van alle kinderen heeft na 31 jaar nog steeds 
de eerste getransplanteerde lever. De andere helft is meestal ook 
nog in leven, maar die heeft een hertransplantatie nodig gehad. 
Dit blijkt uit een analyse van onderzoekers van het Universitair 
Medisch Centrum Groningen van meer dan 16.000 levertrans-
plantaties bij kinderen in Europa.
Volgens hoogleraar kindergeneeskunde Henkjan Verkade en 
transplantatiechirurg Ruben de Kleine betekent een levertrans-
plantatie voor een kind dus tegenwoordig weer echt een nieuw 
leven. Verkade en De Kleine zijn verbonden aan het UMCG en 
waren coördinatoren van het ELTR-onderzoek.
Het eerste jaar na transplantatie is en blijft nog steeds een peri-
ode met een kans op complicaties, vaak ten gevolge van de grote 
operatie die levertransplantatie nog steeds is. De helft van de 
kinderen die na één jaar hun getransplanteerde lever nog heb-
ben, heeft dezelfde lever na 41 jaar nog steeds. Patiënten die een 
levertransplantatie hebben ondergaan, moeten hun hele leven 
lang medicijnen slikken, bijvoorbeeld tegen afstoting.

Verder liet het onderzoek zien dat er in de loop der jaren steeds 
meer levende donoren worden gebruikt die een stuk van hun 
eigen lever afstaan voor een kind. Inmiddels geldt dit in Euro-
pa voor 39% van alle kinderlevertransplantaties. In Nederland 
is dit inmiddels meer dan de helft. Dit heeft vooral te maken 
met het grote tekort aan donororganen. Het vinden van een le-
ver afkomstig van een overleden donor dat geschikt is voor een 
kind is vaak nog extra moeilijk doordat het orgaan niet alleen 
van goede kwaliteit moet zijn, maar ook moet kunnen passen 
in een kind.
Een levendedonorlevertransplantatie biedt belangrijke voorde-
len: de donor en het kind kunnen in relatief korte tijd in opti-
male conditie worden gebracht voor de geplande transplantatie. 
Hiermee kan een lange, risicovolle wachttijd op een donoror-
gaan worden vermeden. Het laatste voordeel is voor het behan-
delteam. Zij kunnen overdag gepland beginnen aan de (nog 
steeds) grote en complexe operaties bij donor en ontvanger.

Het UMCG is in Nederland het enige levertransplantatiecentrum voor 
kinderen.



Communicatie en samenwerking tussen de leden van een operatieteam be-
palen voor een belangrijk deel of een ingreep goed verloopt. Het gebruik 
van een black box op de OK kan helpen om dit te verbeteren. Dat blijkt uit 
het proefschrift van Anne Sophie van Dalen (Amsterdam UMC): A black box 
in the operating room. Taking the next step to improve surgical quality 
and safety.

Promovenda Anne Sophie van Dalen wijst op twee grote halve 
bollen aan het plafond – de camera’s – en een langwerpige mi-
crofoon. Dat is alles wat er te zien is van de black box in opera-
tiekamer (OK) 20. Zes jaar geleden kreeg de OK op de AMC-locatie 
van Amsterdam UMC als eerste in Nederland een systeem dat niet 
alleen beeld en geluid registreert tijdens een ingreep, maar ook 
gegevens die de apparatuur in de OK bijhoudt over de patiënt. 
Vrijwel alles wordt meegenomen: van het openen van een deur 
en de bloeddruk van de patiënt tot de bewegingen van de team-
leden en hun onderlinge gesprekken. Met behulp van bepaalde 
software worden de gegevens anoniem gemaakt, gesynchroni-
seerd en geanalyseerd, waarna het systeem met behulp van al-
goritmen een rapport produceert waarin de meest ‘opvallende’ 
momenten staan. ‘Die momenten kijk je met het hele OK-team 
terug en vervolgens bespreek je ze’, vertelt Van Dalen. ‘Dat kun-
nen zaken zijn die niet zo lekker liepen, maar ook dingen die 
juist wél goed gingen.’
Doel van dit alles: het verbeteren van de zorg op de operatieka-
mer en daarmee de veiligheid voor de patiënt. Van Dalen was 
vanaf dag één betrokken bij de invoering van de black box – die 
dus geen zwarte doos is zoals we die uit de luchtvaart kennen, 
maar een systeem dat alles vastlegt. De ORBB, zoals de black box 
kortweg heet, is vier jaar lang het onderwerp geweest van haar 
onderzoek. Naar aanleiding van dit promotieonderzoek gaat 
het Amsterdam UMC in meerdere operatiekamers een black box 
plaatsen. 

98 prOcent tevreden Over blacK bOx
De invoering van de ORBB zorgde aanvankelijk voor veel opge-
trokken wenkbrauwen. Want wat ging er precies met die beel-
den gebeuren? Konden de registraties ook gebruikt worden om 
iemand af te rekenen op fouten? Dat is nou juist níet de bedoe-
ling, legt Van Dalen uit, die ook de juridische aspecten van de 
ORBB onderzocht. ‘We hebben het systeem zó ontworpen dat het 
voor medewerkers veilig is om de black box te gebruiken. Je kijkt 
namelijk naar het geheel, niet naar één persoon. De kracht van 
de ORBB is dat je met zijn allen evalueert wat er precies gebeurt 
in de OK. Daarvoor is wel een cultuurverandering nodig. Het hele 
team moet zich veilig voelen om te zeggen wat er niet goed is 
gegaan. Het is dan ook belangrijk om open te zijn over wat je met 

die gegevens gaat doen: nadat het rapport is gemaakt, worden de 
originele data gewist.’
Uiteindelijk, zo blijkt uit Van Dalens onderzoek, hebben degenen 
die met het systeem werkten – zelfs de grootste critici – de black 
box echt omarmd. Maar liefst 98 procent van hen (variërend van 
artsen, verpleegkundigen en anesthesiologen tot co- en opera-
tieassistenten) liet weten dat ze collega’s aanraden om op deze 
manier operaties te evalueren. ‘In de topsport kijk je ook beelden 
terug’, zegt hoogleraar chirurgie Marlies Schijven, promotor van 
Van Dalen en medeverantwoordelijk voor het invoeren van de 
black box. ‘Opereren is, naast topsport, bij uitstek een teamsport. 
En wie wil er nou niet tot het beste team behoren?’

Meer succes dan andere initiatieven 
Heeft de black box inmiddels zijn waarde bewezen? Van Dalen 
concludeert van wel, en dan vooral op het vlak van niet-techni-
sche vaardigheden, zoals de communicatie en samenwerking tus-
sen de leden van het operatieteam. Alle voorgaande initiatieven 
om deze vaardigheden te verbeteren, hadden veel minder succes.
Het waren op het oog kleine, maar o zo belangrijke dingen die 
de ORBB-data aan het licht brachten. ‘Mensen doen regelmatig 
verkeerde aannames’, vertelt Van Dalen. Voor een ander denken, 
zonder bij deze persoon te checken of dat echt is wat hij of zij wil. 
Welke lamp bedoel je precies als je zegt dat het licht wat feller 
mag? ‘Duidelijk communiceren blijkt niet altijd makkelijk.’
Of de black box voor minder complicaties zorgt in de OK? Moei-
lijk te zeggen, meent Van Dalen, die dat niet heeft uitgezocht. 
Schijven: ‘Gelukkig weten we door de black box wat er echt ge-
beurt in de OK, en kunnen we zo nodig aanpassingen doen om 
nog veiligere en betere zorg te leveren met het hele OK-team. Ge-
weldig toch?’

Bron: AmsterdamUMC, door Irene van Elzakker.

Black box verbetert vooral communicatie in de 
operatiekamer
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onze
ok
‘Oogchirurgie saai? Welnee, je kijkt hier 
je ogen uit!’ Ingrid werkt sinds acht jaar 
als operatieassistent in Het Oogziekenhuis 
Rotterdam en vindt gespecialiseerde oog-
heelkunde nog altijd een uitdaging. Mede 
door haar leuke collega’s en het gevoel erg 
gewaardeerd te worden hoopt ze er nog een 
flinke tijd rond te mogen lopen. 
Jolanda loopt inmiddels al 25 jaar rond in 
Het Oogziekenhuis Rotterdam. Eerst in een 
poule van verpleegkundigen die op diverse 
afdelingen ingezet werden, daarna heeft ze 
de opleiding tot recoveryverpleegkundige 
gevolgd. Op de recovery werkt ze nu nog 
steeds met veel plezier.

Welke ingrepen doen jullie zoal?
Het Oogziekenhuis heeft vier operatieka-
mers. Twee kamers waar operaties aan het 

voorsegment plaatsvinden, zoals corneachirurgie, glaucoom, plas-
tische chirurgie, cataractchirurgie en strabismechirurgie, en twee 
achtersegmentkamers voor de retinachirurgie. Deze ingrepen vin-
den plaats onder topicale anesthesie, locoregionale anesthesie en 
algehele anesthesie. De niet-complexe cataracten vinden plaats in 
het cataractcentrum onder druppelanesthesie. 

Waarin onderscheidt Het Oogziekenhuis zich ten 
opzichte van andere oogklinieken en ziekenhuizen?
Ingrid: Het Oogziekenhuis onderscheidt zich van andere oogkli-
nieken juist door niet alleen cataractchirurgie te doen, maar ook 
de andere disciplines. Verder houden we de nieuwste technieken 
bij en leiden we veel nieuwe oogartsen op, we zijn de grootste 
opleider van Nederland. Ook begeleiden we fellowships van art-
sen vanuit Nederland en het buitenland. Het personeel bestaat 
uit een team van zeer ervaren artsen, chirurgie- en anesthesieme-
dewerkers, die in een zeer charmant oud gebouw, in het hartje 
van Rotterdam, met veel kennis en enthousiasme de oogchirurgie 
bedrijven.

Door: Ingrid Hummel

Foto (incl. cover): Ivonne Zijp

Meekijken met Ingrid 
en Jolanda van Het 
Oogziekenhuis Rotterdam

wie: Ingrid van Cortenberghe en Jolanda Burgers

wat: operatieassistent en recoveryverpleegkundige

waar:  Het Oogziekenhuis Rotterdam

Voeren jullie ook 
transplantatiechirurgie uit?
Ingrid: Vooral bij afwijkingen aan de cor-
nea doen we transplantatiechirurgie. Een 
cornea kun je gedeeltelijk of totaal vervan-
gen. De cornea’s krijgen we van de donor-
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Ingrid (li) en Jolanda (r)



Quiz
 

1) Welk onderdeel van het volumetrisch
capnogram geeft informatie over de
weerstand in de kleinere luchtwegen
en alveoli?

2) In fase 2 van het volumetrisch
capnogram wordt de CO2 uit de .....
weergegeven.

3) De tube of het larynxmasker zijn
onderdeel van de anatomische dode
ruimte.

  Wat weet jij van het capnogram?? 
 
 
 
 

De duur van fase 2 De duur van fase 2 en
fase 3 samen

De hellingshoek 
in fase 2

De hellingshoek 
in fase 1

Anatomisch dode ruimte Grotere luchtwegen en
alveoli

Bronchiolen
 

Bovenste luchtwegen
 

Deze stelling is 
correct

Deze stelling is niet
correct

Volumetrische capnografie kent binnen een enkele ademcyclus drie verschillende fasen. De fasen zijn te
verklaren aan de hand van de verschillende anatomische compartimenten in de longen waar lucht uitstroomt.
Dit is ook te zien aan de CO2 concentraties die op het capnogram af te lezen zijn.    

Het capnogram is een grafische voorstelling van de gemeten concentratie koolstofdioxide in ademlucht als
functie van de tijd.

De antwoorden vind je op pagina 27



bank, meestal van Beverwijk. We snijden deze 
zelf op maat en implanteren dan de lagen die 
vervanging nodig hebben. Ik ben zelf nauw be-
trokken geweest bij de invoering van de DMEK 
(descemet membrane endothelial keratoplas-
ty)-vervanging van het onderste laagje van de 
cornea, waarvoor een uiterst dun laagje van de 
donor geïmplanteerd wordt bij de patiënt. Voor 
deze techniek mocht ik samen met een collega 
mee naar het buitenland om te kijken hoe we 
dit konden gaan implementeren in Het Oogzie-
kenhuis.

Wat is heel specifiek voor het 
verkoeveren van een oogpatiënt?
Jolanda: Bij hoge uitzondering worden mensen 
bij ons geïntubeerd, bijvoorbeeld wanneer een 
plastische operatie te bloederig is. De werk-
zaamheden op de holding en de verkoever zijn 
in de basis vergelijkbaar met andere ziekenhui-
zen, alleen is de turnover bij ons zeer hoog en 
zijn de mogelijke complicaties postoperatief 
relatief. De uitdaging bij ons ligt met name bij 
het begeleiden van de patiënten en ervoor te 
zorgen dat zij de hele procedure zo comforta-
bel mogelijk doorlopen, zonder dat zij het ge-
voel krijgen dat het ‘lopendebandwerk’ is.
Een corneatransplantatie vereist wel meer 
specifieke nazorg. Bijvoorbeeld bij een DSAEK 
of een DMEK (posterieure corneatransplanta-
tie) moeten patiënten de eerste drie uur strikt 
plat op hun rug blijven liggen. Deze patiënten 
krijgen preoperatief anti-emetica omdat je na-
tuurlijk wilt voorkomen dat ze in deze positie 
moeten braken.

Jullie werken in een 
supergespecialiseerd ziekenhuis, zie 
je dit eerder als een verrijking of als 
een verenging van je beroep?
Ingrid: Het werken in een gespecialiseerd zie-
kenhuis vind ik zelf absoluut interessant ge-
noeg om mijn vak uit te oefenen. Natuurlijk 
mis ik soms de chirurgie vanuit het algemene 
ziekenhuis, vooral de algemene chirurgie en de 
gynaecologie vond ik erg leuk, maar daar krijg 
ik nu vooral bij de corneachirurgie met haar 
nieuwe technieken veel voor terug. Verder ben 
ik sinds een tijdje dagcoördinator, wat als de 
dag goed loopt veel voldoening geeft.

Oogchirurgie heeft een beetje het stigma dat het 
saai is, hoe sta jij daar tegenover?
Jolanda: Het idee dat oogheelkunde saai is valt reuze mee, elk on-
derdeel in het oog kent wel weer zijn eigen problemen waar weer 
verschillende soorten operaties op losgelaten kunnen worden. Zo 
doen wij naast de standaard cataracten ook de zeer complexe ca-
taracten die in andere klinieken niet geopereerd konden worden.
Onze plastische ingrepen zijn zeer divers; los van de cosmeti-
sche ingrepen doen we ook veel tumorexcisies, traanbuisope-
raties en orbitafracturen, of opereren we patiënten met de oog-
ziekte van Graves waarbij we het oog volledig verwijderen. Bij 
de retinachirurgie hebben wij de primeur om als eerste zieken-
huis ter wereld een volledige oogoperatie met een robot te heb-
ben gedaan. En wij hebben als eerste ziekenhuis in Nederland 
Luxturna gentherapie uitgevoerd bij een bepaald soort erfelijke 
netvliesdystrofie. Hoezo saai?

En in de diensten, wat voor ingrepen doen jullie 
daar vooral?
Ingrid: In de avond- en nachtdiensten doen we vooral operaties 
van de retina en perforaties, verder stomptrauma’s en vuur-
werkletsels. De diensten zijn elke dag vanaf 17.00 uur tot 23.30 
uur, behalve op oudejaarsavond, dan hebben we de hele nacht 
dienst. De spoedeisende hulp en de OK’s zijn dan voorbereid op 
vuurwerkletsels. 

De jaarwisseling zal voor jullie een beruchte 
periode zijn, worden hiervoor extra maatregelen 
getroffen?
Jolanda: Het Oogziekenhuis is natuurlijk beroemd en berucht 
vanwege de vuurwerkslachtoffers. Veelal druppelen die zo half 
december al binnen, maar met oud en nieuw is het topdrukte. 
Wij ondervangen dat door de nacht ervoor al extra personeel 
in te zetten en een ‘spoelkamer’ te maken. De patiënten die ge-
opereerd worden gaan ’s ochtends naar de OK. Dit is de enige 
feestdag dat wij als verkoever ook werken, mochten er meer dan 
drie operaties zijn. Ondanks de vreselijke dingen die wij dan 
tegenkomen is het ook een dankbare dienst met een bijzondere 
sfeer. Gelukkig is het de afgelopen twee jaar erg rustig geweest 
dankzij het vuurwerkverbod. ■
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De paTIënTen Hebben 
bIJ ons nIeT HeT 
gevoel DaT HeT 
lopenDebanDwerk Is
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Door: sofie veraart

Foto: Tienproducties

Het is niets nieuws, ook de operatiekamers hebben te maken met 

personeelstekorten. Maar hoe pakken we dit aan? ‘opleiden!’, zegt jacques 

Henkelman, manager ok bij Het van Weel-Bethesda ziekenhuis. ‘We hebben zelf, 

als branche, niet genoeg opgeleid, daardoor komen we nu in de problemen.’ de 

rijnmondse ziekenhuizen sloegen de handen ineen en gingen gezamenlijk aan 

de slag om de personeelstekorten op de ok tegen te gaan. eén van de thema’s: 

regionaal werven en selecteren. een gezamenlijke en zorgvuldige selectie moet 

de hoge uitval van studenten verminderen. Met een unieke aanpak vanuit de 

praktijk, waar concurrentie geen plek heeft. Hoe zij dat doen en wat daarvoor 

nodig is vertellen jacques Henkelman en programmamanager Marlies van vianen 

in dit artikel. 

ReGioNAle Selectie vooR 
MeeR opleidiNGSReNdeMeNt 

‘I n mijn werkende jaren als OK-mana-
ger zag ik steeds hetzelfde patroon 
ontstaan. Om de zoveel jaar ontstaat er 

een verzadiging van de OK-arbeidsmarkt, daar-
na volgt er weer een tekort. Daar anticiperen de 
detacheringsbureaus op, waardoor de prijzen 
omhoog gaan omdat ook zij geen operatieassis-
tenten en anesthesiemedewerkers hebben. Een 
onwenselijke situatie! Ook mijn collega’s in 
andere ziekenhuizen uit de regio ervoeren dit 
en samen besloten we dat we dit willen voorko-
men’, vertelt Jacques. ‘Uiteindelijk kwamen we 
tot de conclusie dat we deze cyclus ook steeds 
zelf in stand houden. We leiden niet genoeg op. 
Naar mijn idee zouden we allemaal zo veel mo-
gelijk moeten opleiden, ook al kun je daarna 
geen baangarantie bieden. Opleiden voor de re-
gio, dat zou het primaire doel moeten zijn van 
iedere OK-manager.’

Vanuit het gezamenlijke probleem van perso-
neelstekort gingen de OK-managers van alle 
Rijnmondse ziekenhuizen met elkaar om ta-

fel. ‘We beseften dat we het anders moesten doen’, zegt Hen-
kelman. ‘We stelden onszelf de vraag: welke thema’s hebben 
we nodig om te zorgen dat we nu en in de toekomst voldoende 
mensen hebben? Op het gebied van opleiden besloten we de 
handen ineen te slaan en kozen we thema’s als werven en se-
lecteren, innovatief opleiden, en behoud door afwisseling in 
werkplek en leerklimaat.’

Geld is niet GenOeG
Een aantal jaar geleden ontstond via subsidieverstrekking de 
mogelijkheid om meer leerlingen te plaatsen in het OK-com-
plex. Toch zag Henkelman dit niet als oplossing. ‘We merkten 
dat veel leerlingen vóór het behalen van het diploma de oplei-
ding verlieten. Dat is zonde van de tijd, geld en energie’, zegt 
Henkelman. Uit onderzoek blijkt ook dat 40% van de studen-
ten operatieassistent de opleiding niet afmaakt. ‘Daar wilden 
we iets aan doen.
Daarnaast zagen we dat leerlingen bij meerdere ziekenhuizen 
solliciteerden. Voor ons als ziekenhuizen was dat onoverzich-
telijk. Het kwam voor dat een kandidaat bij meerdere zieken-
huizen een plek toegewezen kreeg en daarmee een plek van 
iemand anders bezet hield. Dat is een onwenselijke situatie als 
je in de regio maximaal wilt opleiden’, aldus Henkelman.
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saMen Opleiden
Deze twee punten waren aanleiding voor de start van het 
project Regionaal Opleiden OK met alle Rijnmondse zieken-
huizen. Inmiddels is er een gezamenlijk sollicitatieloket 
ontwikkeld waar alle sollicitanten voor operatieassistent en 
anesthesiemedewerker zich kunnen aanmelden: www.samen 
opleidenok.nl. 

‘Het doel is om het opleidingsrendement te verhogen. Een 
leerling solliciteert naar een plek in de regio’, vertelt Jacques. 
‘Door innovatieve en goed onderbouwde selectie worden de 
leerlingen geselecteerd en persoonlijk gematcht met een van 
de ziekenhuizen die het beste bij de kandidaat passen. Hier-
mee wordt de kans dat zij uiteindelijk het diploma halen zo 
groot mogelijk.’

Tijdens de opleidingen zijn de studenten in dienst van een 
van de ziekenhuizen en worden zij in de praktijk opgeleid. Per 
sollicitatieronde zijn er ongeveer dertig opleidingsplekken be-
schikbaar. De eerste ronde startte in februari 2021. Eind febru-
ari is alweer de derde wervingsronde gestart. 

ZeKerHeid
‘Om zekerheid te hebben dat geselecteerde studenten ook 
daadwerkelijk de opleiding afmaken, zetten we een stevig 
assessment in. Ook zien we dan waar de ontwikkelkansen 
liggen. In ziekenhuizen in andere regio’s gebruiken ze al 
langer een assessment bij het selectieproces. Daar zijn de 
scoringspercentages van behoud van leerlingen heel hoog. 
Daarom hebben wij hier ook voor gekozen’, aldus Henkel-
man.

Het assessment wordt al vroeg in het proces afgenomen, na-
melijk in het sollicitatieproces, zodat goed gekeken kan wor-
den of iemand geschikt is en past bij het ziekenhuis van de 
match. 

‘In het assessment scoort de student op competenties als 
stress bestendigheid, flexibiliteit en omgaan met spanningen. 
Stuk voor stuk belangrijk voor het werken op de operatieka-
mer. Als blijkt dat iemand nog wat te leren heeft op bepaalde 
competenties, dan heeft daar de praktijkbegeleider meer oog 
voor en kan er gerichte coaching ingezet worden, zegt Marlies 
van Vianen, programmamanager. ‘Daarnaast besteden we veel 
aandacht aan monitoring en voeren we exitgesprekken om de 
redenen van uitval te achterhalen.’ 

Deze manier van werven en selecteren kent ook voordelen 
voor de student. Naast het feit dat studenten nu maar bij één 
loket hoeven te solliciteren, wordt ook heel zorgvuldig geke-
ken bij welk ziekenhuis een student het beste past. ‘Ze gaan 

een heftig traject in, dan moet de omgevings-
dynamiek wel het beste uit je kunnen halen. 
De ziekenhuizen verschillen enorm in grootte, 
in diversiteit van patiëntengroepen en in cul-
tuur’, zegt Marlies. ‘Het gaat echt om de juiste 
student in het juiste ziekenhuis.’

‘Met dit project zetten we in op meer zeker-
heid. De zekerheid dat de leerlingen ook daad-
werkelijk hun opleiding afmaken door zorg-
vuldige selectie. Het moet nog blijken of deze 
aanpak ook werkt, over twee jaar weten we 
meer. Dan heeft de eerste groep de opleiding 
doorlopen en kunnen we toetsen of deze aan-
pak ook daadwerkelijk leidt tot het behouden 
van meer leerlingen en een hoger opleidings-
rendement’, zegt Henkelman. ‘De eerste gelui-
den zijn veelbelovend!’

Jacques Henkelman.
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king op meer lagen vorm heeft gekregen’, vertelt Van Vianen. 
‘Niet alleen praktijkopleiders, operatieassistenten en anesthe-
siemedewerkers uit de ziekenhuizen werken in dit project zij 
aan zij, maar ook recruiters. Zij hebben zich gecommitteerd 
en hebben veel inspanningen geleverd om dit op te zetten. Het 
heeft voor hen ook een meerwaarde om de werving van de stu-
denten op deze manier in te richten. Door de samenwerking 
met collega-recruiters van andere ziekenhuizen leren ze van el-
kaar. Ze wisselen tips en tricks uit. Dat is heel mooi om te zien. 
Ook is gezamenlijk een recruitmentsysteem aangeschaft. Uniek!

Daarnaast biedt het de mogelijkheid om de regionale kennis 
over werving & selectie te delen en te ontwikkelen, en in de 
samenwerking het regionaal opleiden te verbeteren. En met 
vroegtijdig overleg kan uitval worden voorkomen door in de 
hele regio met elkaar naar oplossingen te zoeken voor leerlin-
gen die dreigen vast te lopen. Dat biedt kansen.’

wat is MaaKt jullie aanpaK tOt een succes?
‘Een andere factor waardoor we vooruitgang boeken in dit pro-

HOe Ziet de saMenwerKinG eruit? 
De OK-managers komen iedere drie weken 
bijeen en evalueren dan wat er in de diverse 
projectgroepen gebeurt. Die projectgroepen 
bestaan uit praktijkbegeleiders, teamleiders, 
operatieassistenten en mensen van P&O uit 
verschillende ziekenhuizen. ‘Zij doen het 
werk’, benadrukt Henkelman. ‘Geweldig om 
te zien dat zij echt vanuit de praktijk aan de 
slag zijn met onze thema’s.’ 

‘Zonder een goede samenwerking lukt het 
niet’, zegt Marlies. ‘Het belang van het grotere 
geheel kunnen zien is cruciaal in dit soort pro-
jecten. Je zit als samenwerkingspartners om 
de tafel, niet als concurrenten, want samen 
heb je een probleem op te lossen. Als je dat 
kunt inzien, kom je een heel eind.’ 

‘Het mooie van dit project is dat de samenwer-
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‘De uITDagIng Is om 
DaT waT Je gewenD 
benT In Je ZIekenHuIs 
Te Doen los Te 
Durven laTen

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken de ziekenhui-
zen samen aan het terugdringen van het personeelste-
kort in de operatiekamers in het programma Operatie 
Bezetting OK. Dit programma kent vier projectlijnen:
•  Regionaal Opleiden OK: verhogen van opleidingsren-

dement door gezamenlijke werving en selectie.
•  Innovatief Opleiden OK: het aantal opleidingsplekken 

wordt vergroot door met innovatieve leervormen op te 
leiden buiten de OK. 

•  Regionaal Uitwisselen OK: medewerkers wisselen 
tijdelijk van werkplek, wat zorgt voor uitdaging en 
bijscholing waardoor uitstroom vermindert.

•  Leerklimaat OK: gezamenlijk wordt gewerkt aan een 
veilig en positief leerklimaat.

Het programma wordt gefaciliteerd en ondersteund door 
de regionale werkgeversorganisatie deRotterdamseZorg. 
Kijk voor meer informatie op: deRotterdamseZorg.nl. 

Meer weten over deze projecten? In OK Visie Magazine 2 2021 
kon je al lezen over ‘Operatie Bezetting OK’.

gramma is het realisme en de haalbaarheid van de doelen’, 
vertelt Jacques. ‘We hebben gekozen voor thema’s die een we-
zenlijk verschil kunnen maken in het personeelstekort, hier-
bij hebben we goed gekeken wat haalbaar is. We hebben er 
vertrouwen in dat dit moet kunnen slagen.

Als dit hier werkt, dan kun je het makkelijk als een blauwdruk 
kopiëren naar andere regio’s’, zegt Henkelman. Hij pleit niet 
voor een landelijke aanpak voor een project als dit. ‘Als zo’n 
groep groter wordt dan wordt hij minder beheersbaar. Houd 
het klein.’

Ook Marlies onderschrijft het haalbare karakter van de doel-
stellingen. ‘Ik geloof in kleine stappen. De kleine successen 
vormen een waardevolle bron om met elkaar verder te gaan.’

Maar wat als je nOG niet ZO’n saMenwer-
KinG in jOuw reGiO Hebt. waar beGin je dan? 
‘Betrek niet alleen het OK-complex maar ook de afdeling Op-
leiden en P&O’, adviseert Henkelman. ‘Je hebt deze afdelin-
gen écht nodig bij het opzetten van een dergelijke samenwer-
king. Vaak hebben OK-managers hun eigen netwerk buiten 
hun ziekenhuis, dat kunnen ze benutten. Daarnaast is het 
wel handig als een werkgeversorganisatie, zoals deRotter-
damseZorg in ons geval, kan coördineren en partijen bij el-
kaar kan brengen. Zo’n onafhankelijke partij, die faciliteert 

en ervoor zorgt dat het gezamenlijk belang 
boven het eigen belang gezet wordt, is uiter-
mate belangrijk voor het slagen van samen-
werking. Zonder deRotterdamseZorg was het 
ons niet gelukt.’

Tot slot heeft Henkelman nog één advies: ‘Blijf 
opleiden, opleiden, opleiden, als je bestuur 
daar niet in gelooft, dan is het jouw taak als 
OK-manager om je bestuurders te overtuigen 
van het nut en de noodzaak daarvan.’ ■

marlies van vianen



De vraag naar specifieke scholing voor de OK 
professionals is hoger dan ooit. Het aanbod 
heeft jaren achtergelopen bij de vraag. 
Ondenkbaar eigenlijk als je bedenkt dat de 
OK een ‘high risk’ afdeling is waar fouten 
direct kunnen leiden tot grote problemen. 
Kwalitatieve scholing van OK-professionals  
is daarom een vereiste om hoogwaardige  
en veilige operatieve zorg te verlenen. 

OK Leerplein is opgezet om het gehele 
OK-team van gerichte scholing te voorzien. 
De modulen beslaan zowel chirurgie als 
anesthesie en recovery, maar zijn ook 
buiten de OK goed te gebruiken. 
Constante scholing van OK-professionals  
is een vereiste om hoogwaardige operatieve 
zorg te verlenen. Ingrid Hummel
(OK Visie, auteur e-learning): “Dankzij de 
breed georiënteerde online modulen van 
OK Leerplein blijf je op de hoogte van alle 
specialismen.”

Voor operatieassistenten, die zich hebben 
gespecialiseerd in een aantal disciplines, 
zijn de modulen van OK Leerplein een 
mooie manier om ‘allround’ te blijven. 
De benodigde kennis betreffende de 
pré,- per- en postoperatieve zorg blijft zo 
up-to-date. De modulen kunnen ook als 
naslagwerk dienen, waarbij bijvoorbeeld de 
operatieprocedure voorafgaand aan een 
operatie kan worden doorgenomen.  

Kwalitatieve inzet van allround personeel  
is hiermee geborgd. 

De e-learningmodulen bieden voor  
gediplomeerde anesthesiemedewerkers en 
recoveryverpleegkundigen een verdieping 
van kennis en vaardigheden in de pré-, per- 
en postoperatieve anesthesiologische zorg.

OK Leerplein biedt een snelgroeiende  
bibliotheek met zeer praktijkgerichte online 
modulen die binnen een korte tijd  
werknemers schoolt in de competenties 
van verschillende disciplines en technieken. 
Iedere maand verschijnen nieuwe modulen 
die automatisch worden toegevoegd aan  
de bibliotheek.

Hiernaast wordt de medewerker  
ondersteund met innovatieve performance 
support met de e-Xpert Buddy app. 

De inhoud omvat interactieve oefeningen, 
heldere afbeeldingen en illustraties en  
tientallen video’s die de handelingen en 
procedures op realistische en stimulerende 
wijze aanleren. Met deze oplossing van  
OK Leerplein zorgt u ervoor dat uw team 
continu wordt geschoold en maximaal 
inzetbaar is. 

Wij verzorgen met genoegen een 
demonstratie van het systeem en de inhoud 
bij u op locatie. Bent u betrokken bij het  
onderwijs van anesthesiemedewerkers, 
operatieassistenten en recovery- 
verpleegkundigen?  Neem dan contact  
met ons op.

Verhoog de inzetbaarheid van  
uw OK-personeel met de leeroplossing  
van OK Leerplein

OK Leerplein

www.okleerplein.nl

info@okleerplein.nl

020-5453380

OK Leerplein is een initiatief 
van OK Visie en ExpertCollege

  
e-learning voor anesthesiemedewerkers, 

operatieassistenten en  
recoveryverpleegkundigen 

• Praktische e-learningmodulen die direct zijn toe te passen  
in de praktijk

• Verdieping van kennis en vaardigheden in de pré-, per- en 
postoperatieve zorg

• Snelgroeiende bibliotheek met zeer praktijkgerichte online modulen

• Als naslagwerk te gebruiken ter voorbereiding op operaties  
en procedures

• E-learningmodulen te integreren in ieder LMS 

• Mogelijkheid tot e-learning op maat, specifiek  
voor uw leerbehoefte

• Performance support met heldere instructiefilms  
en protocollen

Mail ons!
Met de e-learningmodulen van 

OK Leerplein wordt leren en 
persoonlijke ontwikkeling leuk en 

laagdrempelig. Wilt u meer informatie 
of heeft u vragen, laat het ons 

weten via info@okleerplein.nl. 
Wij nemen binnen 24 uur 

contact met u op! 

OK Leerplein
www.okleerplein.nl
info@okleerplein.nl
020-5453380
Gondel 1 | 1186 MJ Amstelveen

Team OK Leerplein: Martijn Lupke, Ralf Beekveldt, Asaf Gafni, Marlies Bakker, Ingrid Hummel en Robyn Barnier.
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Door: martijn lupke

‘Het was een beetje van beide in ons geval’, aldus rikke straatman, vakconsulent 

(praktijkopleider) oa van het uMCg. ePa-gestuurd opleiden is bezig aan een 

opmars en gaat veelal gepaard met improviseren en alle betrokkenen blijven 

motiveren. in dit interview gaan rikke straatman, Martijn van Beijnen en Marlies 

Bakker ieder vanuit hun eigen invalshoek in op ePa-gestuurd opleiden en delen zij 

hun “lessons learned”.

het iNtRoduceReN vAN epA-
GeStuuRd opleideN; pioNieReN 
of SAMeNweRkeN? 

Rikke: ‘Het was 1 april 2020, toen wij als 
regio de opdracht kregen van Zorg voor 
het Noorden om de destijds bestaande 

zorgopleidingen te moderniseren. Zo konden 
we tegelijkertijd de bestaande en toekomstige 
personeelstekorten aanpakken, zonder afbreuk 
te doen aan de kwaliteit. Met die opdracht 
heeft een kernteam, waaronder ik, binnen een 
halfjaar een nieuwe opleiding “uit de grond 
gestampt”. Vervolgens zijn we op zoek gegaan 
naar tools die onze nieuwe opleiding onder-
steunen, zoals een digitaal portfolio. We zijn 
toen uitgekomen op het EPA-portfolio van Ex-
pertFolio.’

was Het vanaf Het beGin al de bedOe-
linG OM deZe OpleidinG Op epa’s te 
baseren?
‘Het was een samenloop van omstandigheden. 
Het CZO Flex Level-project startte in 2018 met 
de verandering voor de CZO-opleidingen naar 
EPA-gestuurd opleiden. De deelnemende zie-
kenhuizen aan Zorg voor het Noorden en ons 
opleidingsinstituut (Wenckebach Instituut 
voor Onderwijs en Opleiden red.), die stakehol-
ders zijn in dit project, wilden een toekomst-
bestendige opleiding met veel flexibiliteit. De 
EPA’s bieden hiervoor echt mogelijkheden, 
waardoor we deze meteen geïmplementeerd 
hebben. We hebben dan ook in nauwe samen-

werking met het CZO de EPA’s de basis gemaakt van onze nieu-
we opleidingen.’ 

bij wie laG de sturende rOl bij de iMpleMentatie 
van de epa’s, was dit de praKtijK c.q. de werK-
vlOer Of Het OpleidinGsinstituut?
Rikke: ‘Voor de buitenwereld lijkt het dat wij van de praktijk 
vooral sturend zijn geweest, maar we hadden en hebben een 
heel goede samenwerking met ons opleidingsinstituut, het 
Wenckebach Instituut, wat essentieel is in dit project. Het 
Wenckebach Instituut heeft gekeken wat EPA’s betekenen voor 
het opleiden in het algemeen en hoe studenten en werkbegelei-
ders voorbereid moeten worden op deze nieuwe opleidingsme-
thodiek. Als praktijk hebben wij gekeken hoe de leer-werkplek 
moet worden ingericht om EPA-gestuurd opleiden mogelijk te 
maken. Deze samenwerking is onontbeerlijk, theorie en prak-
tijk gaan ook nu hand in hand.’ 

KlOpt Het dat jullie vOOrlOpen ten OpZicHte van 
de rest van Het land Met deZe iMpleMentatie?
Rikke: ‘Ons voordeel was dat we de opdracht kregen tot her-
ziening van de opleidingen op het moment dat de beleidsher-
ziening van de zorgautoriteiten kwam, hierdoor zijn wij direct 
“ingestapt” in het EPA-traject en zodoende werden wij de “early 
adaptors”.’

Martijn: ‘Vanuit ExpertFolio merken wij, als we bij nieuwe 
klanten komen, dat er enorm veel behoefte is aan begeleiding 
bij de implementatie van EPA-gestuurd onderwijs. En dat va-
rieert van instellingen die het begrip EPA nog niet kennen 
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tot instellingen die al bezig zijn met het inrichten van een 
digitaal portfolio. Er is veel verschil tussen hoe afdelingen 
met deze overgang omgaan. Ik ben ervan overtuigd dat we 
elkaar hierin enorm kunnen helpen. Dus zoek elkaar op, deel 
kennis. Pionieren is tot op zekere hoogte goed, maar samen-
werken is beter. Wij kunnen die begeleiding ook goed bie-
den, aangezien we veel praktijkkennis van de EPA-structuur 
en inmiddels ook veel ervaring met de implementatie ervan 
hebben. Het digitale portfolio is hierin ondersteunend omdat 
daarmee meer begrip en inzicht ontstaat in de nieuwe oplei-
dingsstructuur.’
 
waar Zijn jullie als uMcG en ZOrG vOOr Het 
nOOrden teGenaan GelOpen tijdens de iMpleMen-
tatie van epa-Gestuurd Onderwijs?
Rikke: ‘We hebben een korte implementatiefase gehad, eigen-
lijk te kort om iedereen goed voor te kunnen bereiden. We 
hebben te weinig aandacht kunnen besteden aan het meene-
men en begeleiden van de werkbegeleiders in deze nieuwe on-
derwijsmethodiek. We krijgen als opleiders nog veel vragen 
van werkbegeleiders. Vragen, die we het liefst voor de start 
hadden gekregen, waaruit blijkt dat we medewerkers onvol-
doende hebben kunnen meenemen. Dat is een groot leerpunt 
voor alle instellingen die nog gaan starten. Wijs men er ook 
op dat er veel informatie is te vinden op de site van CZO Flex 
Level. Het is sowieso belangrijk om alle betrokkenen continu 
geïnformeerd te houden en te betrekken bij deze nieuwe vorm 
van opleiden.’

er werd Gevreesd dat dOOr epa-Gestuurd Onder-
wijs Het aantal praKtijKuren en staGes ZOu ver-
Minderen, is dat uitGeKOMen?
Rikke: ‘Nee, gelukkig niet! Je wordt operatieassistent in de 
praktijk, niet in de theorie. Daar was men ook erg bezorgd 
over, men was bang dat er gesneden ging worden in praktijk-
uren. De studenten werken vanaf dag een in de praktijk. Per 
saldo heeft de student nu evenveel praktijkuren als voorheen. 
We kijken met alle ziekenhuizen naar mogelijkheden om si-
mulatieonderwijs aan te bieden in onze regio om nog meer 
praktijkervaring te kunnen opdoen.’

Het nieuwe diplOMa Met alleen de beHaalde 
Kern-epa’s lijKt Op de afGeslanKte versie van Het 
Oude diplOMa Met beHaalde eindterMen, wat 
vinden jullie daarvan? 
Rikke: ‘De angst ligt er dat het beroep daardoor uitgekleed 
wordt. Het is een nieuwe manier van opleiden waarbij de 
kern-EPA’s het diploma geven en de specifieke EPA’s, meest ge-
baseerd op hoogcomplexe zorg, behaald worden als de zorg -
instelling die specifieke EPA’s in de praktijk ook biedt. The-
orie die voorheen wel standaard in de opleiding behandeld 
werd, komt nu op een andere plaats te staan. Daardoor kan 

het voelen alsof de opleiding minder waard is. 
De theorie wordt wel aangeboden en studen-
ten kunnen zich daarvoor inschrijven. In de 
praktijk zien ze de stof echter niet terug. Als 
je wisselt van werkplek kun je de specifieke 
EPA’s nog steeds behalen om bekwaam ver-
klaard te worden. Dat is meer dan even inge-
werkt worden, en daar wringt soms de schoen. 
Het zal een kwestie van tijd zijn voordat ieder-
een hieraan gewend is.’

Kan de OpleidinG dOOr Het faculta-
tieve KaraKter van de specifieKe epa’s 
dan OOK KOrter wOrden?
Rikke: ‘Ja, dat kan zeker, maar de nadruk ligt 
op goed voorbereide beginnende zorgprofes-
sionals en minder uitval door flexibilisering 
van de opleiding. Flexibel opleiden kan bete-
kenen dat het soms wat langer duurt, maar 
maakt ook dat studenten met overcapaciteit 

marlies bakker.
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sneller kunnen en mogen. Als je dan uitgaat 
van de kern-EPA’s, dan kan een student de op-
leiding sneller doorlopen. Daar zit echt een 
groot voordeel voor de ziekenhuizen, en na-
tuurlijk voor de student zelf. De enige voor-
waarde die wij hebben gesteld in het UMCG 
is dat de student de theorie van de specifieke 
EPA’s tijdens de opleiding moeten hebben af-
gerond.’

dus epa-Gestuurd Onderwijs is daarMee een van 
de OplOssinGen vOOr Het persOneelsteKOrt Op de 
OK?
Martijn: ‘EPA-gestuurd opleiden is per definitie flexibel en daar 
hoort sneller diplomeren ook bij, dus ja, zeker één van oplossin-
gen voor het personeelstekort op de OK!’

Rikke: ‘In theorie kan de opleiding voor OA en AM binnen 2 tot 
2,5 jaar afgerond worden, mits alle EPA’s afgerond zijn en de 
werkbegeleiders vertrouwen hebben in een student. Een ont-
brekende stage hoeft geen reden meer te zijn om het aanvragen 
van het diploma uit te stellen.’ 

in HOeverre Heeft Het diGitale pOrtfOliO jullie in 
de iMpleMentatie GeHOlpen?
Rikke: ‘ExpertFolio is een heel handig en overzichtelijk hulp-
middel om precies te zien waar de student mee bezig is en wat 
de resultaten zijn. Verworven competenties kunnen aan meer-
dere EPA’s gekoppeld worden, zodat de student en de werkbege-
leiders geen dubbel werk hebben. Voor de student geeft Expert-
Folio houvast en overzicht in de opleiding. Door onze snelle 
start moeten we nog vaak aanpassingen doen, maar er is goed 
onderling contact. We zijn daar zeker tevreden over.’

Martijn: ‘Wij richten het portfolio in naar de wensen van de 
instelling; dus vindt een ziekenhuis het bijvoorbeeld belangrijk 
om te zien hoe vaak een student bij de traumatologie heeft ge-
assisteerd, dan zorgen we ervoor dat dit zichtbaar wordt voor de 
opleiders. Ook wij zijn flexibel.’

CZO Flex Level
Samen met zorg- en opleidingsinstellingen flexibiliseert 
en vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende (vervolg)
opleidingen tot gespecialiseerde verpleegkundigen en 
medisch ondersteunende zorgprofessionals. Flexibele op-
leidingen en leerroutes zijn gebaseerd op EPA’s en worden 
ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. 
En dat levert op veel vlakken resultaten op. Zorgprofes-
sionals krijgen meer carrièremogelijkheden en worden 
efficiënter opgeleid. Zorgorganisaties kunnen professio-
nals flexibel inzetten met het oog op de veranderende 
zorgvraag en de wisselende capaciteitsbehoefte. Zorgorga-
nisaties én professionals zijn zo klaar voor de zorgvraag 
van morgen.

Bron: czoflexlevel.nl.
martijn van beijnen.
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HOe wOrdt Het epa-Gestuurd Onderwijs in de 
praKtijK OntvanGen?
Martijn: ‘Mijn ervaring is dat de praktijk er erg blij mee is, met 
name omdat heel duidelijk en precies wordt omschreven wat 
er binnen een EPA van een student wordt verwacht. En daar-
naast is het veel duidelijker voor een begeleider die de student 
moet beoordelen. Dit in tegenstelling tot de oude situatie met 
de CanMeds. Deze manier van competenties beoordelen was 
voor de praktijk vaak abstracter en dus minder goed te objecti-
veren dan nu bij de EPA’s.’

wat Kunnen we in de tOeKOMst nOG Gaan ver-
wacHten van Het epa-Gestuurde Onderwijs?
Marlies: ‘Een optie die nu nog op tafel ligt, is het laten verdwij-
nen van het reguliere diploma en alleen nog te gaan werken 
met verworven competenties op basis van bekwaamverklaarde 
EPA’s, zodat je kunt werken op afdelingen waar deze EPA’s ver-
eist zijn. Hoe flexibel is dat!’ ■

Wat is Zorg voor het Noorden?

Soorten EPA’s

De samenwerking in ‘Zorg voor het Noorden’ staat voor 
de toekomst van werken in de zorg in Noord-Nederland. 
De ziekenhuizen en ambulancediensten in Drenthe, 
Friesland en Groningen trekken samen op om te blijven 
beschikken over voldoende kwaliteit, capaciteit en con-
tinuïteit van de zorgberoepen. Jelle Prins, voorzitter van 
het regionale overleg ‘Zorg voor het Noorden’ geeft aan 
dat het belangrijkste doel van de samenwerking is te 
zorgen voor meer goed opgeleide zorgprofessionals in de 
ziekenhuiszorg en ambulancediensten. Anders lopen we 
vast. Voldoende opleiden onder alle omstandigheden is 
een gedeelde noodzakelijkheid. Maar ook het realiseren 
van onderwijsvernieuwingen, samen met opleidingsin-
stituten, is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Zo 
kunnen we sneller en beter voorzien in zorgpersoneel. 

Bron: zorgvoorhetnoorden.nl.

Opleidingen worden opgebouwd uit entrustable pro-
fessional activities (EPA’s). Er zijn twee verschillende 
soorten EPA’s: kern-EPA’s en specifieke EPA’s. Sommi-
ge EPA’s (kern- of specifieke) worden in meer opleidin-
gen gebruikt, soms zelfs in verschillende clusters: dat 
zijn functieoverstijgende EPA’s.

Bron: czoflexlevel.nl.

epa-gesTuurD 
opleIDen Is per 
DeFInITIe FlexIbel

rikke straatman.
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Door: leendert Douma

de incidenten en de cultuur bij the voice of Holland en bij ajax zijn het gesprek 

van de dag in de koffiekamers van nederland. dus ook in de ok-complexen is 

seksueel grensoverschrijdend gedrag een issue. logisch, want een operatiekamer 

is misschien wel meer ‘risicogebied’ dan andere werkplekken. Het is een wereld 

binnen een wereld waar machtsverhoudingen spelen, er onder hoge druk 

gewerkt wordt en mannen en vrouwen fysiek dicht op elkaar staan te werken. 

toch heerst in de nederlandse ok-complexen geen open cultuur als het gaat om 

seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, zo zeggen deskundigen en 

betrokkenen. en dat is juist zo nodig. ‘al dat gepraat over the voice gaat nu heel 

erg over veroordeling. dat neemt alle aandacht weg van waar de essentie ligt. 

Hoe creëer je een veilig werkklimaat?’

SekSueel GReNSoveRSchRiJdeNd 
GedRAG op de ok? pRAAt 
eRoveR!

Cijfers over seksueel grensoverschrij-
dend gedrag op de operatiekamers zijn 
er niet of nauwelijks. In 2018 deed het 

tijdschrift Medisch Contact onderzoek onder 
artsen, coassistenten en geneeskundestuden-
ten. Daaruit bleek dat één van de drie onder-
vraagden ooit seksueel werd geïntimideerd 
op de werkvloer of tijdens de opleiding. Iets 
soortgelijks zien we in België. Vorig jaar bleek 
uit onderzoek van het Vlaams Geneeskundig 
StudentenOverleg (VGSO) dat vier van de tien 
artsen in opleiding te maken kregen met sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag. In welke 
mate OK-personeel ermee te maken krijgt, is 
niet bekend. Jeannette Dijkstra is al dertig 
jaar operatieassistent in Amsterdam UMC. Ze 
is vertrouwenspersoon Ongewenste Omgangs-
vormen en Integriteit (OO&I) in het ziekenhuis 
en daarnaast heeft ze een zelfstandige praktijk 
voor traumatherapie: Praktijk Voelmoedig. Ze 
kan en mag niks zeggen over de meldingen in 
haar ziekenhuis. Die zijn vertrouwelijk. Ze ziet 
dat er nog heel veel zaken niet gemeld worden, 
het herkennen van seksueel grensoverschrij-
dend gedrag is vaak nog lastig. Doordat men 

erover praat, gaat men het ook herkennen en wellicht melden. 
‘De aard van de trajecten verandert’, vertelt Dijkstra. ‘Vroeger 
konden meldingen vaak met één gesprek of advies worden op-
gelost. Nu lopen veel zaken langdurig.’ Mimoen Ahmidi is ma-
nager Zorg bij Alrijne Zorggroep, met onder andere de OK in 
zijn portefeuille, en voorzitter van de Nederlandse Vereniging 
Leidinggevenden Operatieafdeling (NVLO). ‘Het is lastig om te 
zeggen of dit op de OK’s meer speelt dan op andere afdelingen’, 
zegt hij. ‘Wel denk ik dat zaken nu minder snel in de doofpot 
worden gestopt dan vroeger. Sociale media spelen daar ook een 
rol in. Daardoor is de drempel om naar buiten te komen minder 
hoog, dus ook om naar een leidinggevende te stappen. Voor ons 
ligt hier een heel belangrijke taak: degene die meldt moet zich 
serieus genomen voelen.’ 

aMbassadeurs
Toch zijn er nog allerlei redenen waarom mensen geen melding 
doen van een incident, zegt Christa Boer. ‘Ten eerste speelt het 
sociale effect: pas ik na een melding nog wel in de groep? Daar-
naast hebben mensen angst voor hun carrière of hun cijfer. Ten 
slotte denkt men dat er vaak niks met een melding gebeurt.’ 
Christa Boer is vicedecaan onderwijs locatie VU Amsterdam van 
Amsterdam UMC. Zij was in 2019 een van de initiatiefnemers 
van de campagne #zouikwatzeggen om grensoverschrijdend ge-
drag naar studenten en coassistenten bespreekbaar te maken. 
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‘Tijdens het ontwikkelen van de campagne kwamen we erach-
ter dat studenten het woord “melden” ook heel vervelend vin-
den. Het wordt te veel met klikken geassocieerd. Daarom heb-
ben we ons gericht op het bespreekbaar maken. “Zou ik wat 
zeggen?” is ook veel actiever.’ De campagne bleek een groot suc-
ces. De sleutel daarvoor ligt in het werken met studentenambas-
sadeurs die dicht bij de doelgroep staan en de ontwikkeling van 
een duidelijke app. Binnen Amsterdam UMC wordt nu gewerkt 
aan de ‘vertaling’ van de campagne naar verpleegkundigen en 
operatiepersoneel, al dan niet in opleiding. Dat betekent dat er 
nieuwe ambassadeurs komen en dat de app wordt uitgebreid.

GeHeiM-scHuld-scHaaMte
In haar werk als traumatherapeut ziet Jeannette Dijkstra wat 
er kan gebeuren tijdens en na seksueel grensoverschrijdend ge-
drag op de werkvloer en wat dat met mensen doet. ‘Als volwas-
senen of jongvolwassenen daar slachtoffer van zijn, dan kun-
nen ze in shock raken. Het bekken trekt samen, de ademhaling 
stokt, ze worden angstig. Mensen ondergaan het. Vervolgens 
wordt dat ingekapseld in een geheim. Ze mogen er niet over 

praten. Daar komt vaak nog een laag schuldge-
voel overheen, en schaamte, want het gaat om 
een taboeonderwerp. Hoe langer dat complex 
van geheim-schuld-schaamte blijft bestaan, hoe 
schadelijker het wordt. Als een slachtoffer er 
dan uiteindelijk toch mee komt, dan krijgt hij 
of zij ook nog verwijten over zich heen. “Waar-
om kom je er nu pas mee?”, “Waarom nodig je 
een professor dan ook bij je thuis uit?”, “Waar-
om laat je die arts zo dichtbij komen?” Noem 
maar op. Slachtoffers denken dan: ik kan maar 
beter niks zeggen, en zo kan het trauma steeds 
erger worden.’ Dit kan alleen worden voorko-
men door een andere cultuur in ziekenhuizen, 
betoogt Dijkstra. Daarin spelen twee elementen 
een rol, zo legt ze uit: erover praten en goed 
werkgeverschap. Ze begint met dat laatste: ‘Het 
gaat om heel simpele levensbehoeften. Als mens 
wil je aandacht en je veilig voelen. Pas dan kan 
iemand komen met wat er speelt. Daar is rust 



26  OK VISIE MAGAZINE / NR. 1  2022

teams praat, vinden ze het vaak stom. Dat maakt mij niks uit. 
Bij de koffie praten ze er toch over!’ Dijkstra pleit ervoor dat OK-
teams tijdens werkoverleggen of tijdens een klinische les vaker 
spreken over seksueel grensoverschrijdend gedrag.
Tot nu toe wordt hier niet georganiseerd over gesproken, vertelt 
Mimoen Ahmidi, maar er wordt over nagedacht. ‘Op een OK 
moet het onderdeel van je werk zijn om zaken aan te kaarten 
als ze fout gaan, ongeacht je functie. Dat geldt niet alleen voor 
de patiëntenzorg, maar ook voor hoe je met elkaar omgaat. Bij 
de NVLO denken we na hoe leidinggevenden een rol kunnen 
spelen in het creëren van een veilige cultuur waarin we elkaar 
kunnen aanspreken. Ik denk dat we daarbij ook moeten kijken 
naar hoe organisaties buiten de zorg dit doen. Vaak zijn we toch 
heel erg naar binnen gericht.’
‘Binnen het onderwijs zijn er modules om het omgaan met sek-
sueel grensoverschrijdend gedrag te belichten, zoals een Prac-
ticum Weerbaarheid’, legt Christa Boer uit. ‘Daarin worden 
studenten met hulp van acteurs uitgedaagd om hun grenzen 
te bepalen. Daarna wordt er binnen de groep over gesproken. 
Coassistenten gaan dit nu ook oefenen aan de hand van voor-
beelden die ze zelf hebben meegemaakt. Daarnaast is er intervi-
sie onder leiding van een medisch psycholoog. Het lijkt mij een 
goed idee als dit ook een plaats gaat krijgen in de opleidingen 
voor anesthesiemedewerker of operatieassistent, of in bijscho-
ling van medewerkers.’ Op zo’n manier ontstaat er langzaam-
aan een nieuwe generatie artsen en verpleegkundigen, zo stelt 
ze. ‘Dat gaat niet vanzelf. Het heeft tijd nodig. Dit is een inge-
wikkeld onderwerp, maar ik denk dat elk stukje aandacht helpt 
om de norm de goede kant op te drukken.’ ■

De app #zouikwatzeggen is gratis te downloaden op Google Playstore of 
Apple Appstore. Voor meer informatie: kijk op www.zouikwatzeggen.nl. 

Jeannette Dijkstra heeft een tweedaagse training ontwikkeld voor ver-
trouwenspersonen, leidinggevenden en HR-medewerkers. Voor meer in-
formatie: kijk op www.praktijkvoelmoedig.nl.

voor nodig. Er moet geen haastcultuur zijn met 
een akela die iedereen snel weer aan het werk 
zet.’ Christa Boer zag dit ook toen ze nog bij de 
afdeling Anesthesiologie zat en metingen deed 
op de OK’s in de regio. ‘Ik kwam in veel zieken-
huizen en merkte hoe verschillend de sfeer was 
op de OK. Als er een meer informele cultuur is, 
zie je minder snel grensoverschrijdend gedrag. 
Maar op OK’s waar iedereen gespannen is en 
geen teamgeest heerst, is het moeilijk duidelijk 
maken dat het overschrijden van grenzen niet 
gepermitteerd is.’ Wel ziet ze dit veranderen in 
de loop de jaren. Er komt meer aandacht voor 
werksfeer en openheid. Het is belangrijk dat 
managers en vooral raden van bestuur dit ook 
uitdragen, vindt ze. ‘Als iemand op de OK ergens 
voor vecht maar er is geen bredere steun voor, 
dan gaat het niet leven.’

praten
Dan dat eerste punt van Jeannette Dijkstra. 
‘Volgens de regels hebben ziekenhuizen hun 
zaken meestal wel voor elkaar. Ze nemen hun 
verantwoordelijkheid. Er is beleid, er staan ge-
dragscodes op intranet, er is een ombudsman 
en er zijn vertrouwenspersonen. Maar dat is 
niet genoeg’, zo stelt ze. ‘Het gaat erom dat we 
hier met elkaar over praten. Geef voorbeelden! 
Vertel over je ervaringen! Heel veel mensen 
vinden dat moeilijk. Het schrijnt soms. In het 
geval van seksueel geweld speelt zelfs walging 
mee. Niemand heeft daar zin in. Ik noem dat 
het “collectieve nee”. Ook slachtoffers hebben 
daar last van.’ Dat collectieve nee vraagt om 
een tegenbeweging, vindt Dijkstra. Tim Hof-
man doorbreekt met BOOS een taboe door 
erover te praten. Dat doet zij ook. ‘Als ik met 



?column
Waardevolle normen

H et is op dit moment een week geleden dat de eerste 
berichten over The voice of Holland naar buiten 
kwamen. Als u deze column leest, is het maart. 

Wat er tussen nu en maart gaat plaatsvinden is voor mij 
ongewis. U als lezer weet dat wel. Is er in uw organisatie 
aandacht besteed aan de cultuur op de werkvloer? Zijn er 
meer gevallen van seksueel grensoverschrijdend gedrag 
aan het licht gekomen? Is er überhaupt een collectief be-
wustzijn van machtsposities en eventueel misbruik daar-
van? Hoe is uw bewustzijn over de macht die u al dan niet 
heeft? Macht is namelijk een vreemd verschijnsel. Degene 
die macht heeft, heeft het in de ogen van een ander. De 
machthebber voelt of weet dat vaak zelf niet. Uitzonderin-
gen daargelaten. Het is daarom erg moeilijk om machts-
misbruik in een organisatie te duiden. ‘Wil iedereen met 
macht nu opstaan.’ Was het maar zo eenvoudig. En wan-
neer maakt men eigenlijk misbruik van macht? Ook dat 
is subjectief. Is het machtsmisbruik wanneer je als werk-
begeleider een goede, maar betweterige leerling een jaar-
tje laat overdoen en de populaire minder handige leerling 
niet? Het is een klein voorbeeld, maar heel herkenbaar, 
toch? Hiërarchie en macht gaan hand in hand. Met macht 
an sich is niets mis. Uw leidinggevende maakt er dagelijks 
gebruik van. Een vrije dag of vakantie niet honoreren kan 
machtsgebruik of -misbruik zijn. Het is maar net wat de 
context is en de onderlinge relatie. Wanneer wordt gebruik 
misbruik? Wanneer iemand zich misbruikt voelt? Wan-
neer misbruik is vastgesteld? Wanneer er een norm is over-
schreden? Maar ja, wat is de norm? Een arm om iemand 
heenslaan, een schuine mop vertellen in de koffiekamer, 
is dat in een norm te vatten? Normen zijn rekkelijk. En 
‘mag’ een medisch specialist meer dan een leerling? Zo ja, 
hoeveel meer dan en wat precies? Met normen en norm-
besef komen we er waarschijnlijk niet helemaal. Normen 
stellen per definitie grenzen en gedrag is vaak bewust of 
onbewust grensoverschrijdend. En is de norm overschre-
den, dan hebben we gefaald en krijgen we straf. Beter is om 
na te denken over gezamenlijke waarden. Bijvoorbeeld, wat 
vinden wij als afdeling belangrijk in onze samenwerking 
of welke idealen streven wij na? Het voordeel van een waar-
degedreven afdeling is dat de discussie niet meer gaat over 
goed of fout, grensoverschrijdend of niet, maar meer over 
wederzijds respect en een gelijkwaardige samenwerking. 
Is dit een pleidooi voor norm-
vervaging? Zeker niet. Normen 
blijven. Net als in het verkeer. 
Je kunt respectvol naar de me-
deweggebruikers 170 km/uur 
rijden, maar dat kost je uitein-
delijk toch je rijbewijs. En een 
rijbewijs is voor de meesten van 
ons net iets te waardevol! 

Door: Martijn Lupke

De tietenbus 
van Yvonne Kroonenberg  

bekend van de hit Alles went behalve een vent!

In 2018 veranderde het leven van Yvonne Kroonenberg: 
ze kreeg borstkanker. Er kwamen ziekenhuisbezoeken en 
gesprekken met artsen die veel nieuwe informatie gaven. 
Bijna teveel om te behappen. En bedenk: niet iedereen is zo 
geletterd als Yvonne Kroonenberg. Voor iemand die Neder-
lands lastig vindt, kan het heel verwarrend zijn om in korte 
tijd zoveel informatie te verwerken. Van de doktersdiagno-
se tot aan de flyers die de arts meegeeft. Daarom schreef 
Yvonne Kroonenberg De tietenbus: een boek in toegankelij-
ke taal over omgaan met kanker en het kankertraject. Zo-
dat ook mensen die Nederlands lastig vinden zich kunnen 
voorbereiden op dit zware onderwerp. En Kroonenberg zou 
Kroonenberg niet zijn als ze niet ook hierin de balans vindt 
tussen zwart nieuws en humorvolle situaties.

Praten met dokters moet je leren. Zij hebben medicijnen 
gestudeerd. Jij niet. Soms begrijp je maar weinig van wat ze 
zeggen. Terwijl je wel je best doet. Want het gaat om jou! 

Dokters doen ook hun best. Ze leggen zo goed mogelijk uit 
wat er aan de hand is. En wat zij eraan gaan doen. Maar het 
lijkt wel of ze een andere taal spreken. En taal die jij niet 
kent. Die taal heet dokterslatijn.

De tietenbus (80 pagina’s) kost € 12,- en is te koop bij uitge-
verij Eenvoudig Communiceren of bij de boekwinkel: ISBN: 
978-90-8696-700-1 

Voor meer informatie ga je naar:  
www.eenvoudigcommuniceren.nl

Een boek dat indruk maakt
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Elektrochirurgie
met maximaal comfort
Wij geloven, dat een chirurgisch team niet afgeleid moet 

worden door technische details. Keuzes dienen gemaakt 

te worden op basis van gewenst chirurgisch resultaat. Met 

dynamische pictogrammen die een indicatie geven, bieden 

wij de keuze voor een chirurgisch effect.

Overige voordelen:

1) overzicht van alle instrumenten en modi. All-in one View

2) instrumenten worden weergegeven door pictogrammen, overzichtelijk!

3) uniek universeel stekker concept, verkeerd aansluiten wordt voorkomen

4) advies bij aansluiten van instrumenten via StepGuide

5)  geïntegreerde gebruikshandleiding, altijd overeenkomstig de software versie

6) chirurgisch gezien: onze beste dissector – coagulator ooit, ervaar het zelf!

ERBE Nederland B.V.  0183 509755  erbe-nederland.com

VIO® 3
plug and operate
VIO® 3

plug and operate
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