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Belangrijke mededeling:

Download je portfolio uit 
het LVO-kwaliteitsregister

 Beste operatieassistent, Zoals velen van jullie weten, is een projectteam bezig een nieuwe website voor de LVO te 
realiseren. Tijdens de bouw moesten de nodige hobbels worden genomen, maar nu komt het einde in zicht. Naar 

verwachting is de website over enkele weken klaar! Voordat het zover is, doe je er goed aan om je portfolio uit het 
kwaliteitsregister te ‘downloaden’. In dit bericht laten wij je zien hoe dat moet.

Realisatie nieuwe website
Enige tijd geleden zette het bestuur van de LVO 
de eerste stappen op weg naar een nieuwe 
website. Dat was hard nodig, want de huidige 
website voldeed in meerdere opzichten niet 
meer aan de eisen van deze tijd. Met veel 
gedrevenheid werkten een aantal mensen 
van de LVO in hun vrije tijd, samen met Panton 
en Milchbar, aan de realisatie van de nieuwe 
website. Het voorlopige resultaat is veelbelovend! 
De nieuwe website heeft een mooie, frisse 
uitstraling, en zal ook op mobiele apparaten 
goed leesbaar zijn. De navigatie wordt een 
stuk eenvoudiger en ook de inhoud is flink op 
de schop genomen. Verder biedt de nieuwe 
website krachtige mogelijkheden om in het 
Kwaliteitsregister je portfolio bij te houden, 
en hiervan - met één druk op de knop - een 
keurig nette pdf uit te draaien. Altijd makkelijk 
als je iemand wilt overtuigen van je kwaliteiten, 
bijvoorbeeld je nieuwe werkgever tijdens een 
sollicitatiegesprek.

Uitfasering oude website
Voordat de nieuwe website in gebruik kan 
worden genomen, moeten een aantal onderdelen 
van de oude site worden overgezet. Denk aan 
de laatste nieuwsberichten, de eerstvolgende 
evenementen, de scholingen en activiteiten uit 
het kwaliteitsregister, de persoonlijke gegevens 
van alle leden, enzovoort. Aan al deze zaken 
wordt op dit moment nog hard gewerkt.

Downloaden portfolio
Zodra de nieuwe website de lucht in gaat, 
is de oude website direct offline en dus niet 
meer bereikbaar. Vanaf dat moment kun je 
ook niet meer bij je portfolio. Helaas is het niet 
mogelijk om je portfolio ‘automatisch’ naar de 
nieuwe website over te brengen. Dat betekent 
dat je je portfolio voor die tijd zelf even veilig 
moet stellen - voor het geval je deze nog 
eens wilt gebruiken. Op de nieuwe website 
beginnen namelijk álle leden weer met een 
nieuw, leeg portfolio. De eenvoudigste manier 
om je portfolio veilig te stellen, is door deze 
vanaf de huidige website te kopiëren en in een 

Excel- of Word-document te plakken. Op deze 
manier kun je het altijd nog een keer printen, 
bijvoorbeeld voor een sollicitatiegesprek of 
andere gelegenheid.
 
Instructievideo
Hoe dat gaat kun je bekijken in de instructievideo 
die je kunt vinden op: vimeo.com/790825610

Wacht niet te lang
Zoals gezegd, de nieuwe website is bijna 
klaar. Wanneer deze precies in gebruik wordt 
genomen, kunnen we helaas niet precies zeggen. 
De verwachting is dat we de site tijdens het 
LVO Congres op 9 en 10 maart 2023 kunnen 
presenteren. Wacht daarom niet te lang met het 
downloaden van je portfolio. Het is slechts een 
kleine moeite, en het kan je een hoop ellende 
besparen. Stuur dit bericht overigens gerust 
door naar collega’s, zodat zo veel mogelijk 
operatieassistenten op tijd hun portfolio kunnen 
downloaden.
 
Dank je wel vast, en veel succes!
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De kracht van muziektherapie 
voor patiënten in het 

Orthopedisch Centrum
Muziek inzetten om negatieve emoties als rusteloosheid, zorgen en angst te verminderen. Steeds meer zorgorganisaties 
zoals verpleeghuizen en revalidatiecentra zetten muziektherapie in om stress bij patiënten te verminderen. In het Reinier 
Haga Orthopedisch Centrum (RHOC) zijn we begonnen met het inzetten van muziektherapie. Kyra Kromschee werkt als 

operatieassistent in het Orthopedisch Centrum en heeft een achtergrond als muziektherapeut. In dit interview vertelt zij 
hoe muziektherapie en het werken op de OK zijn samengekomen.

Van muziektherapie naar de OK
‘’In de eerste instantie droomde ik ervan om 
naar het conservatorium te gaan. Na auditie te 
hebben gedaan voor het conservatorium werd ik 
toegelaten. Maar eenmaal daar realiseerde ik me 
dat ik het menselijk aspect mis en op zoek was 
naar iets waarbij ik kan zorgen voor mensen en 
echt iets voor iemand kan betekenen. Toendertijd 
bleek het lastig om als muziektherapeut aan de 
slag te gaan. Omdat ik nog steeds leergierig was 
en graag verder wilde studeren heb ik in 2016 
besloten om op zoek te gaan naar een andere 
opleiding. Tijdens de opleiding muziektherapie 
kwam het menselijk lichamelijk als onderwerp 
aan bod. Omdat ik dit altijd al interessant heb 
gevonden ben ik gaan zoeken naar een opleiding 
in die richting en kwam ik uit op de opleiding voor 
operatieassistent.’’

Vlak na de opening van het Orthopedisch 
Centrum in 2020 begon Kyra als 
operatieassistent op het OK-complex. ’’Tijdens 
een gesprek met mijn leidinggevende gaf ik 
aan dat ik graag meer zou willen doen voor 
het RHOC. Mijn leidinggevende en collega’s 
waren op de hoogte van mijn achtergrond als 
muziektherapeut en het idee ontstond dat ik 
harp zou gaan spelen op de afdeling voor de 
patiënten die net geopereerd waren of nog 
geopereerd zouden worden. Voor patiënten kan 
muziektherapie helpen door het creëren van rust 
en helpen bij pijnvermindering. We zagen eigenlijk 
genoeg redenen om muziektherapie in te zetten 
om patiënten een prettig verblijf en herstel in het 
centrum te bezorgen.’’ 

Emotionele reacties
In eerste instantie was het de bedoeling dat 
Kyra de harp zou spelen tijdens de lunch 
van de patiënten die in het RHOC verbleven. 
Op de verpleegafdeling is een loungeruimte 
beschikbaar met het idee om patiënten de 
gelegenheid te geven om gezamenlijk te 
lunchen. Vanwege de uitbraak van covid is het 
gezamenlijk lunchen een lange periode na de 
opening niet mogelijk geweest. ‘’Toen bleek dat 
het niet mogelijk was om in de loungeruimte te 
spelen ben ik met de harp op de verpleegafdeling 
van kamer naar kamer geweest. Het leuke was 
dat patiënten die een kamer verder zaten de 
muziek hoorde en een paar minuten later kwam 
ik binnenlopen met mijn grote harp. Patiënten 
reageerden verrast en zowel patiënten als 
collega’s reageerden positief op de muziek. 

De ene patiënt wordt er blij en rustig van, 
de ander raakt geëmotioneerd en begint te 
huilen. Een tijd terug was er een patiënt die ik 
toevallig twee keer ben tegengekomen tijdens 
de muziektherapie. Hij verbleef in het RHOC 
en een half jaar later lag hij wederom op de 
verpleegafdeling. Deze meneer herinnerde zich 
het harp spelen van de eerste keer nog heel 
goed en grapte: ‘’Je gaat me toch niet weer aan 
het huilen maken’’. Omdat er soms toch wel 
spanning bij een patiënt heerst kan de muziek 
voor een gevoel van ontlading zorgen vlak voor 
of na een operatie.’’

Betekenisvol zijn voor de patiënt
‘’Het mooie aan het werken als operatieassistent 
in combinatie met het bieden van muziektherapie 
is dat het zorgende aspect erin blijft zitten en 
dat ik iets kan doen voor iemand die zorg nodig 
heeft. Het ingaan van de operatiekamer is niet 
iets wat dagelijks gebeurd en patiënten kunnen 
zich niet op hun gemak voelen. In mijn werk als 
operatieassistent geef ik de patiënt net even 
wat meer aandacht om hun gerust te stellen of 

ervoor te zorgen dat ze wat rustiger de OK op 
kunnen. Het geeft mij ontzettend veel voldoening 
om muziektherapie te kunnen bieden aan de 
patiënten in het Orthopedisch Centrum in de 1,5 
uur dat ik aan het spelen ben. Ik vind het mooi 
om op deze manier iets voor patiënten te kunnen 
betekenen.’’

Sinds medio 2020 zijn drie orthopedische 
vakgroepen uit het Reinier de Graaf ziekenhuis, 
HagaZiekenhuis en LangeLand Ziekenhuis 
samengesmolten tot één grote orthopedische 
vakgroep. Met 200 medewerkers, 20 orthopeden 
en 15 arts-assistenten werken we in het 
orthopedisch centrum samen om patiënten 
uitstekende zorg te bieden. Daarnaast is het 
RHOC een opleidingscentrum voor orthopeden 
en voeren we wetenschappelijk onderzoek uit om 
de zorg continue te kunnen verbeteren. Kijk voor 
meer verhalen en informatie op www.rhoc.nl.

Operatieassistent Kyra Kromschee in Operatieassistent Kyra Kromschee in 
het Reinier Haga Orthopedisch Centrumhet Reinier Haga Orthopedisch Centrum

Operatieassistent Kyra bespeelt de harp in het Operatieassistent Kyra bespeelt de harp in het 
atrium van het Orthopedisch Centrumatrium van het Orthopedisch Centrum
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Hersenoperatie bij 
Parkinson hoeft niet in 

wakkere toestand

Trillen, traagheid en stijfheid, het zijn vervelende symptomen van de ziekte 
van Parkinson. Kleine stroomstootjes in de hersenen, zogenaamde deep 
brain stimulation (DBS), kunnen helpen. Daarvoor plaatst een neurochirurg 
via gaatjes in de schedel twee elektrodes in een diep gelegen deel van 
de hersenen. Via een pacemaker geven de elektrodes stroomstootjes, 
waardoor de klachten sterk kunnen verminderen. In Nederland gaat het 
om driehonderd ingrepen per jaar.

Koffieboon
Bij de klassieke operatiemethode is de patiënt grotendeels wakker. ‘Deze 
methode is dertig jaar oud’, vertelt neurochirurg Saman Vinke. ‘De chirurg 
zoekt met kleine stroompjes de juiste plek voor de elektrodes. Dankzij 
de wakkere toestand kan de chirurg meteen checken of de symptomen 
verminderen.’ Maar aan die klassieke methode kleven nadelen. Zo duurt 
de operatie bijna een hele werkdag, waarvan de patiënt het grootste deel 
wakker is terwijl het hoofd vast ligt. Daarnaast moet de patiënt tijdelijk 
stoppen met medicijnen, waardoor de klachten verergeren.

Vinke onderzocht of de metingen en testen tijdens de operatie, waarvoor 
een patiënt wakker en zonder medicatie moet zijn, bijdragen aan het 
bepalen van de beste plek van de DBS-elektrode. ‘Zo’n elektrode heeft de 
grootte van een spaghettisliert. Die plaatsen we in een kern in de hersenen 
ter grootte van een koffieboon, de zogenaamde nucleus subthalamicus’, 
licht Vinke toe. ‘Wij gebruiken een op maat gemaakte MRI-scan, waarmee 
we de koffieboon goed op kunnen sporen. Onze studie laat zien dat de 
metingen en testen niet bijdragen aan het bepalen van de juiste plek bij 
het plaatsen van de spaghettisliert, wanneer we deze MRI gebruiken.‘

Meer vrouwen
Dankzij de MRI-scan kunnen artsen de operatie onder narcose uitvoeren 
en dat biedt grote voordelen. Vinke: ‘De procedure is veel korter. We kunnen 
nu twee patiënten op een dag opereren in plaats van één. Daarnaast 
blijven patiënten gewoon hun medicijnen slikken, waardoor de klachten 
voor de operatie stabiel blijven.’

Een ander opvallend voordeel dat Vinke in zijn proefschrift beschrijft, is 
dat met name vrouwen veel vaker kiezen voor een DBS-operatie als dat 
onder narcose kan. ‘Parkinson komt in veertig procent van de gevallen 
voor bij vrouwen. Maar in onze studie was slechts zeventien procent 
van de patiënten bij de klassieke operatiemethode vrouw’, legt Vinke uit. 
‘Sinds we onder narcose zijn gaan opereren, is dat percentage gestegen 
naar ruim veertig procent, zoals de ziekte ook verdeeld is in de populatie.’ 
Waarom vrouwen minder kiezen voor een wakkere operatie kon Vinke niet 
achterhalen. Dit zal in vervolgonderzoek verder worden bekeken.

Topje van de ijsberg
Het Radboudumc voert inmiddels alleen nog DBS-operaties bij Parkinson 
uit op geleide van de MRI en onder narcose. Wereldwijd gebeurt de 
ingreep in veruit de meeste situaties nog steeds volgens de traditionele 
wakkere, of gedeeltelijk wakkere methode. Regelmatig komen chirurgen 
uit het buitenland kijken hoe de nieuwe methode in zijn werk gaat. Vinke: 
‘Ik denk dat we deze operatie nog veel vaker zouden kunnen uitvoeren. De 
ingreep is echter niet voor iedereen geschikt en kent ook bijwerkingen, dus 
daar moeten we rekening mee houden, maar we behandelen nog slechts 
het topje van de ijsberg.’

Tijdens een operatie voor diepe hersenstimulatie bij Parkinson is de patiënt meestal wakker, zodat artsen kunnen 
testen of de elektrode juist is geplaatst. Niet nodig, blijkt uit het proefschrift Paradigm shifts in the surgical treatment of 

Parkinson’s disease van neurochirurg Saman Vinke van het Radboudumc. Een MRI-scan maakt metingen en testen tijdens 
de operatie overbodig. Hierdoor kan de operatie onder narcose en is het mogelijk om twee in plaats van één operatie 
per dag uit te voeren. De narcose trekt vooral vrouwen met Parkinson over de streep, die minder vaak kiezen voor een 

operatie in wakkere toestand.
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Elise Sarton benoemd tot 
hoogleraar Anesthesiologie

Na haar opleiding is Sarton als algemeen anesthesioloog op de afdeling 
anesthesiologie in het LUMC gaan werken. Daarna volgden functies 
van opleider anesthesiologie, directeur onderwijs Master Geneeskunde, 
afdelingshoofd anesthesiologie en uiteindelijk voorzitter van Divisie 1. 
Deze laatste functie bekleedt zij sinds mei 2022. En per 1 oktober 2022 
vervolgens de benoeming tot hoogleraar Anesthesiologie.

Belangrijke rol voor virtual reality
Sarton promoveerde in 2000 op de gewenste en de ongewenste 
effecten van morfine, waarbij ook een duidelijk man-vrouw-verschil naar 
boven kwam. Daarna is in haar research meer gaan focussen op de 
farmacologie van anesthetica in de perioperatieve patiënt. Daarbij nog 
steeds gericht op het optimaal inzetten van deze middelen om de heel 
kwetsbare patiënt veilig door de chirurgische ingreep te loodsen. “Recent 
zijn we gestart met een traject rond educatieve trajecten binnen de 
anesthesiologie en de OK, waarbij ook virtual reality en de ontwikkeling 
van een virtual simulator een belangrijke rol hebben”, aldus Sarton.

Focus komende jaren
De komende jaren blijft Sarton zich bezighouden met research over 
opleiden en onderwijs. “Op dit moment kijken we bijvoorbeeld naar 
de angst-reducerende effecten van aangepaste communicatie naar 
onze patiënten. Speciale communicatietechnieken die tot nu toe in de 
opleiding tot anesthesioloog weinig aan bod komen als alternatief voor 
een rustgevend tabletje.”

Ze ontwikkelen een VR-simulatie-omgeving waar ze een gehele 
operatiekamer kunnen nabootsen waarin anesthesiemedewerkers, 
chirurgen en operatieassistenten tegelijkertijd aan het werk zijn. “We 
bekijken daarbij hoe het gebruik van een VR-omgeving zoveel mogelijk 
opbrengst geeft ten opzichte van een fysieke training en natuurlijk kijken 
we naar de gebruikerservaringen. Zo’n VR-simulatie heeft voordelen. Je 
hoeft bijvoorbeeld niet bij elkaar in dezelfde ruimte aanwezig te zijn, je bent 
niet afhankelijk van een simulatielab en alle deelnemers kunnen zowel 
hun eigen taken oefenen als deel uitmaken van het team en de daarbij 
behorende communicatievaardigheden.”

Over vijf jaar?
Op de vraag wat zij over vijf jaar hoopt te bereiken, antwoordde Sarton: 
“Over vijf jaar is het vanzelfsprekend dat we VR-simulatietrainingen doen 
met het hele OK-team. Dan hoop ik dat we inmiddels ook een Spoed 
Eisende Hulp en Intensive Care VR-omgeving hebben gebouwd. Coaching 
en leiderschap ontwikkeling zal in elke opleiding tot medisch specialist een 
vaste rol krijgen. Ik hoop daar ook een inhoudelijke bijdrage aan te kunnen 
leveren.“

Elise Sarton is benoemd tot hoogleraar Anesthesiologie. De komende jaren richt Sarton zich op de research over opleiden 
en onderwijs. Sarton heeft sinds zij in 1995 in Leiden begon aan haar opleiding tot medisch specialist anesthesioloog een 

flinke staat van dienst opgebouwd.

Elise SartonElise Sarton
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NU’91 wijst eindbod cao 
ziekenhuizen af

In het eindbod staat onder andere een 
gedifferentieerde loonsverhoging van 13% 
verspreid over twee jaar. In de uitwerking 
betekent dat een verhoging van 5% vanaf 1 
februari en nog eens 5% loonsverhoging in 
december. Pas in september 2024 komt de 
laatste 3% erbij. Salden: “De te verwachten 
inflatie is hoger dan het bod dat de NVZ 
heeft gedaan. En daarnaast zijn de huidige 
loonachterstanden nog niet eens weggewerkt.”

Moeite om rond te komen
De reiskostenvergoeding gaat met dit eindbod 
in 2023 van 8 cent per kilometer naar 11 cent. 
Vanaf 1 januari 2024 wordt dat 14 cent. Voor 
NU’91 zijn de genoemde bedragen respectloos 

richting de beroepsgroep. Salden: “We horen 
steeds meer geluiden van zorgprofessionals die 
moeite hebben om rond te komen. Vanwege 
de huidige inflatie en de sterk stijgende 
levenskosten neemt dit steeds verder toe. 
Met dit eindbod lijkt de NVZ niet echt hun 
verantwoordelijkheid te willen nemen voor deze 
beroepsgroep.”

Ultimatum
Nu het eindbod is afgewezen, komen NU’91 en 
de andere bonden met een ultimatum. Salden: 
“Met dit ultimatum geven we werkgevers nog 
één kans om aan onze voorstellen tegemoet te 
komen. Anders gaan we samen met onze leden 
kijken welke acties nodig zijn om te komen tot 

een eerlijke en goede cao die recht doet aan 
de zwaarte en verantwoordelijkheden van het 
vak.”

Let op: bovenstaand bericht is de stand 
van zaken bij het drukken van de OK-
krant. Het laatste nieuws rondom de cao-
onderhandelingen lees via de site van NU’91.

Na zeven onderhandelingsrondes kwam de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vanmiddag met een 
eindbod. Dit is door NU’91 en de andere bonden afgewezen, onder andere vanwege de salarisparagraaf en de 

reiskostenvergoeding. Stella Salden, voorzitter NU’91: “Ongelooflijk dat we na zeven onderhandelingsrondes in deze 
situatie zijn beland. Nu was het de kans voor werkgevers om hun waardering voor deze beroepsgroep daadwerkelijk te 

tonen, maar dat zien we in dit eindbod niet terug.”

Workshop voorraadbeheer 
in de gezondheidszorg

GS 1 Nederland organiseert een workshop efficiënt voorraadbeheer in de gezondheidszorg. Op donderdag 9 maart van 
10.00 tot 11.30 uur, met aansluitend lunch.

Onderwerpen die behandeld worden:
• Wat kan efficiënt voorraadbeheer betekenen?
• Inzicht in de voorraad.
• Minder verspilling 
• Automatische order naar leverancier 
• Goederen altijd op voorraad  
• Besparing van tijd 
• Minder voorraadkosten 

GS 1 zal voorbeelden en mogelijkheden laten zien 
van voorraadbeheer binnen zorginstellingen op 
verschillende afdelingen. 

Programma
•  GS1: barcode scannen voor efficiënt 

voorraadbeheer
•  Berny Roefs van Zetes en Zorgservice XL: 

Praktijkcase digitale registratie goederenstroom 
voor diverse ziekenhuizen. Het opnemen van 
bestellingen tot en met het afleveren van de 
bestelde goederen op verschillende afdelingen.

•  Samen aan de slag: inzicht krijgen in werkwijze 
en wensen

Locatie
Down Under
Ravensewetering 1, 3439 ZZ Nieuwegein

Tijd / kosten
De workshop is op 9 maart van 10.00 tot 11.30 uur 
met aansluitend de mogelijkheid om een broodje te 
eten. Ontvangst vanaf 9.30 uur. Aan deze workshop 
zitten geen kosten verbonden.

Aanmelden
Via het formulier op de website. Verkorte link: 
tinyurl.com/jb2zdtad 
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Zorgvilla voor ouderen met dementie 

‘We kunnen hier nét dat 
beetje extra zorg geven’

Vanaf de snelweg is het ongeveer vijf minuten rijden naar Fort Isabella, waar Ome Jan gevestigd is. Een groene omgeving, 
waar vooral vijfenvijftigplussers wonen. Veel gebouwen zijn monumentaal, zo ook Ome Jan. Terwijl veel panden nog in de 
steigers staan om gerenoveerd te worden, is Ome Jan helemaal af. Er is wat uitgebouwd aan de voor- en zijkant, maar de 

muren van het hoofdgebouw zijn intact gebleven. Vanbinnen is de zorgvilla helemaal gloednieuw, maar toont het huiselijk. 
In de woonkamer zijn veel verschillende zitjes. Om privacy te hebben, was het idee. Toch gaan de bewoners bijna altijd op 

dezelfde plek zitten: aan de grote tafel voor de open keuken. Bij ons bezoek zien we chef-kok Ronnie druk aan het werk, 
terwijl een verzorgende met een bewoner cupcakes maakt.

Dit artikel was eerder te lezen in FLOOR Magazine.

Tekst: Hèlen Rijs, Foto’s: Ron Rutten
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Zeggenschap
Een maand voor de opening van Ome Jan begon 
Ellen hier als hoofdverpleegkundige. “Dat vond 
ik eigenlijk een ouderwetse term. Ik zie dan een 
hoofdzuster voor me die trippelend door de 
gang loopt, haha. In werkelijkheid bleek dat deze 
baan voor mij een perfecte combinatie is van 
verpleegkundige zijn én zorg coördineren en 
organiseren.’’ Voordat Ellen bij Ome Jan begon, 
heeft ze 23 jaar in het ziekenhuis gewerkt. 
Na ongeveer achttien jaar besloot ze een 
managementopleiding te doen. “Ik zag dingen 
gebeuren in het ziekenhuis waarvan ik dacht: dit 
kan ik misschien wel beter. Ik wilde meer invloed 
hebben en ergens mijn stempel op drukken. Voor 
mij was de benadering naar zorgprofessionals toe 
erg belangrijk. 

Luisteren naar wat zij vinden en hun stem veel 
meer laten gelden, zag ik als een belangrijk doel. 
Zelf heb ik als verpleegkundige ook last gehad van 
leidinggevenden die niet luisterden. Ik dacht toen: 
maar ik ben toch de professional? Ik weet heus 
wel wat ik doe. Laat me gewoon doen wat ik denk 
dat goed is. In het ziekenhuis merkte ik dat er een 
duidelijke hiërarchie was en dat ik er, ook met mijn 
managementopleiding, een beetje tussenin viel. Na 
vijf jaar managementervaring in het ziekenhuis ben 
ik overgestapt naar de ouderenzorg, waar ik tien 
jaar als teammanager heb gewerkt.’’

Vinklijstjes
In de ouderenzorg was de hiërarchie volgens 
Ellen duidelijk minder. “De overstap naar de 
ouderenzorg is een geweldige zet geweest. Daar 
kon ik echt doen wat volgens mij goed was. Tien 
jaar lang heb ik zoveel kunnen en mogen doen. 
Toch maakte het managementdeel mij op een 
gegeven moment niet meer gelukkig. Continu 
was ik bezig met kwaliteitsplannen, overleggen, 
functioneringsgesprekken, inspectie en rapporten. 
Ik was het plezier in mijn baan kwijt en wilde weer 
echt als verpleegkundige aan de slag. Na tien 
jaar heb ik de stoute schoenen aangetrokken en 
gedacht: ik ga solliciteren en mijn hart volgen. 

De eerste vacature die ik tegenkwam, was bij Ome 
Jan. Er stond al een prachtige villa, maar er misten 
nog praktische zaken om goede zorg te leveren. 
Denk dan aan goed contact met huisartsen en 
apotheken. Hier kon ik mijn managementkant 
echt in kwijt. Het trok mij heel erg aan dat dit een 
particuliere zorgvilla is, waarin we niet te maken 
hebben met heel veel protocollen en lijstjes. De 
mensen die hier wonen, kopen onze zorg in. Dat 
is daadwerkelijk anders dan in een Wlz-instelling 
waar je eerst, dat is gechargeerd gezegd, allerlei 
vinklijstjes moet invullen om te kijken welke stappen 
je mag ondernemen bij een nieuwe bewoner. Wat 
ik belangrijk vind, is dat je mensen aankijkt en 

‘Hier gaat het niet meer 
over de grote dingen. Het 

gaat erom dat vandaag de 
zon schijnt en we buiten 

kunnen zitten’
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zo bepaalt wat iemand nodig heeft. We kijken 
vooral heel erg naar hoe hun leven thuis was om 
iemands leven te leren kennen. Natuurlijk heb ik 
een format waarin dingen staan die ik echt moet 
weten om een goed zorgplan te maken, maar ik 
hoef niet meer tientallen lijstjes af te vinken.’’

Thuis voelen
Bij Ome Jan hebben alle bewoners een eigen 
appartement met huisnummer en een deurbel. De 
appartementen worden naast een klein keukentje 
en een badkamer leeg opgeleverd. Toen Ellen hier 
kwam werken, zag ze gelijk al een aantal niet-
praktische dingen. “Ik ben een instellingsdenker. 
Ook nu denk ik nog wel eens: hmm, dat was 
misschien niet helemaal praktisch. Ik heb heel 
erg moeten leren om die instellingsogen weg te 
laten en te denken: dit is niet mijn werkplek, maar 
de woonplek van de bewoners. Zij moeten het 
hier heel erg fijn hebben. Ik vind het zo mooi om 
te zien dat nieuwe bewoners in het begin alleen 
maar naar huis willen, maar dat ze na heel veel 
zorg, aandacht en liefde na twee weken Ome 

Jan als hun thuis zien.’’ Uniek bij Ome Jan zijn vijf 
appartementen op de begane grond die speciaal 
ingericht zijn voor echtparen met dementie. 
Echtparen die thuis samenwoonden, komen dus 
niet alleen in dezelfde zorginstelling terecht, maar 
blijven écht samenwonen en in een bed slapen.
Aan de voorkant van Ome Jan ligt een speciale 
dementietuin, die het hele jaar door de zintuigen 
van de bewoners prikkelt. Om binnen de hekken 
te komen, moet je door een houten poortje heen 
dat ingewikkeld opengaat. Ome Jan ziet dat veel 
mensen aan het begin met het hekje stuntelen, 
maar dat is nou net de bedoeling. De bewoners 
mogen in- en uitlopen wanneer ze willen. De 
enige uitgang is het hekje. De ervaring leert dat 
veel bewoners niet de moeite doen om het open 
te krijgen. Als dat wel gebeurt, is er nog geen 
reden tot paniek. Bewoners krijgen een ‘spotter’ 
als ze hierom vragen of als ze vluchtgedrag 
hebben. Wanneer een bewoner lang weg is of 
buiten bepaalde gps-coördinaten komt, krijgt 
Ome Jan een melding. Open maar toch gesloten, 
noemt de zorgvilla het.

Particuliere zorg
In het verleden dacht Ellen altijd dat werken met 
mensen met dementie niet bij haar zou passen. 
“Dat herhalen, dat vergeten en dat rondlopen, 
ik dacht niet dat dat bij mij paste. Maar toen 
ik ouder werd, ging ik erover nadenken. Is het 
echt zo dat dementiezorg niet bij mij past? Nee, 
want wat blijkt: ik heb de bewoners hier echt in 
mijn hart gesloten. Mensen worden heel puur 
als ze verder in hun dementie zijn. Alles valt weg. 
Mensen doen zich niet meer beter voor. Het gaat 
niet meer over de grote dingen. Het gaat erom 
dat vandaag de zon schijnt en dat we buiten 
kunnen zitten. Zo simpel kan het leven zijn. Ik zou 
iedereen een omgeving gunnen zoals Ome Jan, 
maar de zorg die wij hier kunnen geven, is helaas 
niet voor iedereen weggelegd. 

Net dat stukje extra zorg dat wij kunnen leveren 
omdat we particulier zijn, zal in de reguliere zorg 
nooit gerealiseerd worden. Dat frustreert me. Ik wil 
hiermee helemaal niet zeggen dat de reguliere 
zorg niet op orde is. Ook daar kijken en luisteren 
ze naar de mensen. Iedere zorgprofessional wil 
veel meer tijd geven aan bewoners. Iedereen wil 
meer handen aan het bed. Bij Ome Jan zijn het 
personeel en de ruimte er wel. Wij hoeven niet te 
denken: ik heb maar tien minuten want ik moet 
nog vijf bewoners verzorgen. In de zorg spreken 
we altijd over kwaliteit van leven en kwaliteit van 
zorg. Het mooiste zou zijn als kwaliteit van leven 
en van zorg geen onderscheid meer is, maar dat 
het samenkomt. Dat vind je hier veel meer dan 
in de reguliere zorg. Ik zou het de reguliere zorg 
onwijs gunnen om het zo te kunnen doen. En ik 
weet zeker dat dit ook een wens is van iedereen 
in de reguliere zorg.” 

‘Bewoners die in het begin 
alleen maar naar huis 

willen, zien Ome Jan binnen 
twee weken als hun thuis’

De Nederlandse OK-krant | De krant voor ziekenhuismedewerkers14



LUMC start met bevriezen 
van tumorcellen als nieuwe 

botkankerbehandeling
“Het wegbranden van tumoren, dat deden we al”, vertelt interventieradioloog Mark Burgmans, “nu kunnen we tumoren in 
het LUMC ook bevriezen.” De interventieradioloog prikt dan met een dunne naald van buitenaf in de tumor en een speciaal 

apparaat blaast argongas door de naald waardoor het zo’n 60 graden onder nul kan worden. Hierdoor bevriezen de 
tumorcellen en sterven ze uiteindelijk af. En de patiënt? Die voelt hier bijna niks van, verzekert Burgmans.

Hitte versus kou
Cryo-ablatie kent meerdere voordelen ten 
opzichte van hitte ablatie. “Met kou kunnen we 
gecontroleerder te werk gaan. Hitte is niet te 
zien op een CT-scan, maar kou wel. Op deze 
manier kunnen we beter in de gaten houden 
hoe de ingreep verloopt en verkleinen we de 
kans op complicaties.” Volgens Burgmans biedt 
deze techniek vooral uitkomsten voor patiënten 
die niet geopereerd kunnen worden aan hun 
bottumor. “We hebben ons arsenaal uitgebreid 
en kunnen deze patiëntengroep nu beter helpen. 
Samen met de orthopeden en patiënt bekijken 
we of de voorkeur uitgaat naar een operatie of 
ablatie.”

Centrum voor bottumoren
Een tumor in het bot is in 90% van de gevallen 
goedaardig. Dat betekent dat deze tumoren 
niet uitzaaien. Een kwaadaardige bottumor 
(sarcoom) is zeer zeldzaam. Jaarlijks krijgen 
ongeveer 200 Nederlanders deze vorm van 
kanker. Als grootste centrum voor bottumoren 
in Nederland heeft het LUMC meerdere 
specialisten in huis die zich met dit type tumoren 
bezighouden. Samen met de patiënt zoeken 
ze naar de beste behandeling, en cryo-ablatie 
behoort nu dus ook tot de mogelijkheden.

Op de foto diegenen die betrokken zijn bij de Op de foto diegenen die betrokken zijn bij de 
cryo-ablatie in het LUMC, vlnr: Mark Burgmans cryo-ablatie in het LUMC, vlnr: Mark Burgmans 
(interventieradioloog), Carla van Rijswijk (interventieradioloog), Carla van Rijswijk 
(interventieradioloog), Rutger van der Meer (interventieradioloog), Rutger van der Meer 
(interventieradioloog), Kirsten van Langevelde (interventieradioloog), Kirsten van Langevelde 
(radioloog), Demian Broekhuis (orthopedisch chirurg).(radioloog), Demian Broekhuis (orthopedisch chirurg).

Minder afweeronderdrukking voorkomt mogelijk 
zeldzame kanker na levertransplantatie

Zo’n 98% van de volwassenen is weleens besmet 
geweest met het virus dat de ziekte van Pfeiffer 
veroorzaakt, ofwel het Epstein-Barrvirus (EBV). Het 
virus blijft in het lichaam aanwezig, maar wordt 
in toom gehouden door het immuunsysteem. Na 
een transplantatie krijgen patiënten medicijnen 
die hun immuunsysteem onderdrukken om 
orgaanafstoting te voorkomen. Maar hierdoor 
kan ook het slapende EBV wakker worden, 
wat er vervolgens toe kan leiden dat witte 
bloedcellen zich als een gek gaan delen. Dan 
ontstaat een zogenoemde post-transplantatie 
lymfoproliferatieve ziekte (PTLD), een zeldzame 
maar ernstige vorm van kanker. Door sinds 2003 
alle patiënten na levertransplantatie in het LUMC 
te screenen op EBV-deeltjes in het bloed en na 
twee positieve uitslagen de afweeronderdrukking 
te verlagen, zagen artsen veel minder gevallen 
van PTLD.

Minder afweeronderdrukking
“Je geeft het eigen afweersystem dan weer 
de ruimte om zelf EBV uit te schakelen”, vertelt 
hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten Bart 
van Hoek. In de periode 2003 tot en met 2017 
is in het LUMC maar 1 keer PTLD vastgesteld. 
In historische controlegroepen in Leiden en 
Rotterdam en onder Rotterdamse patiënten 
in dezelfde periode, die geen EBV-monitoring 
ontvingen, zagen de artsen 28 PTLD gevallen. 
Ook na correctie voor verstorende factoren is 
er een sterke aanwijzing dat deze eenvoudige 
strategie het merendeel van de PTLD-gevallen 
kan voorkomen. Ruim 70% van PTLD komt door 

EBV, de overige gevallen worden dus mogelijk 
niet voorkomen met deze tactiek.

Elke patiënt werd het eerste jaar na 
transplantatie regelmatig getest op EBV, daarna 
gebeurde dit minder vaak. “We nemen dan 
wat bloed af en doen een PCR-test”, vertelt 
Van Hoek. Na twee positieve testen binnen 
twee maanden, en soms na één positieve test, 
werd de afweeronderdrukking verminderd. “We 
zagen iets meer afstotingsverschijnselen bij 
deze groep, maar konden dit goed behandelen. 
Over het algemeen kunnen we concluderen 
dat het op deze manier verminderen van 
afweeronderdrukking veilig is.”

Simpele, levensreddende strategie
Volgens Van Hoek blijkt uit deze resultaten ook 
dat een EBV-positieve test een goede indicator 
is voor te veel afweeronderdrukking. “En het 
benadrukt maar weer eens dat niet elke patiënt 
dezelfde hoeveelheid afweeronderdrukking 
nodig heeft.” Dat zal niet alleen het geval zijn bij 
levertransplantaties, verwacht Van Hoek. “We 
zien PTLD namelijk ook na andere orgaan- of 
stamceltransplantaties.” Zo heeft de afdeling 
Nierziekten al interesse getoond om deze 
monitoring te onderzoeken, en Van Hoek denkt 
dat andere afdelingen en ziekenhuizen zullen 
volgen. Het LUMC past het in ieder geval al 
standaard toe na alle levertransplantaties. “Het 
is tenslotte een simpele strategie die levens kan 
redden en veel ziektelast voorkomt”, besluit Van 
Hoek.
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NU’91 vraagt politieke steun 
voor meldpunt seksueel 

grensoverschrijdend gedrag in de zorg
De Tweede Kamer debatteerde op 18 januari over de toename van agressie en geweld tegen ziekenhuispersoneel en 
dat is hard nodig. Het merendeel van de zorgmedewerkers kampt regelmatig met fysieke en verbale bedreigingen en 

seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dit blijkt uit recente peilingen van NU’91. Dit beeld wordt helaas 
ondersteund door zowel internationale als landelijke onderzoeken. Dit is onacceptabel en kan zo niet langer doorgaan.

Tekst: Nu ‘91
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NU’91 vraagt daarom in een kamerbrief politieke 
ondersteuning voor het opzetten van een landelijk 
meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Daarnaast wil NU’91 een landelijke 
publieke bewustwordingscampagne met een 
duidelijke boodschap: geweld hoort niet bij 
de zorg en ongewenst gedrag wordt nergens 
getolereerd.

Bewustwordingscampagne
NU’91 vindt dat iedere verpleegkundige en 
verzorgende zijn of haar werk veilig moet kunnen 
uitvoeren. Uit ledenpeilingen komt helaas een 
heel ander beeld naar voren. Maar liefst 92% 
van de ondervraagden had vorig jaar op enig 
moment te maken met agressie. Schreeuwen en 
schelden was het meest voorkomend (bij 86%), 
maar ook fysieke agressie zoals slaan (32%), 
schoppen (22%) en bijten (14%) kwamen zeer 

regelmatig voor. Ook werden zorgmedewerkers 
vaak bespuugd (20%) of bedreigd (28%).  Dit 
zijn schokkende cijfers en het is dan ook niet zo 
moeilijk voor te stellen dat bijna een op de vijf 
zorgprofessionals overweegt de werkvloer te 
verlaten vanwege agressie. Dit is zorgelijk, want 
hierdoor zal in de toekomst het nu al veel te grote 
tekort aan verpleegkundigen en verzorgenden 
nog verder oplopen. NU’91 wil daarom steun 
van de overheid om een landelijke publieke 
bewustwordingscampagne te kunnen lanceren, 
waarin voor iedereen helder is dat geweld niet 
thuishoort in de zorg.

Meldpunt seksueel grensoverschrijdend 
gedrag
Naast agressie in de zorg, heeft NU’91 gepeild in 
hoeverre leden te maken hebben met seksueel 
grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. De 

resultaten liegen er niet om: bijna drie op de vijf 
zorgverleners zegt dit te hebben meegemaakt. 
In bijna de helft van de gevallen zou toen 
vervolgens niet adequaat zijn gereageerd 
door collega’s en leidinggevenden.Seksueel 
grensoverschrijdend gedrag heeft grote impact 
op de zorgverlening en het werkklimaat. Het 
is noodzakelijk dat zorgmedewerkers op een 
laagdrempelige manier melding of aangifte 
kunnen doen, al is dit voor betrokkenen vaak 
een grote stap. Een dergelijk meldpunt ontbreekt 
echter momenteel.

NU’91 neemt daarom hierin nu het voortouw en 
wil met politieke steun een landelijk meldpunt 
voor seksueel grensoverschrijdend gedrag in de 
zorg opzetten. Het ministerie van VWS onderzoekt 
momenteel de manier waarop dit gefaciliteerd 
kan worden. NU’91 is blij dat dit wordt opgepakt.
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1. Geef goede voorlichting en zorg voor 
een gedragscode
Uit de ledenpeiling blijkt dat 48% niet weet 
of er een gedragscode over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag is binnen de 
eigen zorgorganisatie. Daarnaast weet 69% 
van de ondervraagden niet of er een protocol 
is waarin de consequenties staan als de 
patiënt zich schuldig maakt aan dit gedrag. 
Goede voorlichting hierover is daarom van 
groot belang. Werknemers weten op die 
manier wat zij kunnen doen zodra zij seksueel 
grensoverschrijdend gedrag ervaren en waar 
zij terecht kunnen om dit te melden. Daarom 
pleit NU’91 ervoor dat werkgevers dit onderwerp 
ieder half jaar met alle werknemers bespreken. 
Op die manier laten werkgevers zien dat 
seksueel grensoverschrijdend gedrag een 
professioneel probleem is dat professioneel 
wordt aangepakt. Werknemers zullen zich zo 
eerder veilig genoeg voelen om het onderwerp 
bespreekbaar te maken. Voor het creëren van 
een optimale open en veilige sfeer binnen 
teams waarin werknemers zich uit durven 
te spreken is de rol van de leidinggevende 
echter cruciaal. NU’91 adviseert daarom dat 
alle leidinggevenden hierover jaarlijks scholing 
krijgen. Naast het geven van voorlichting is het 
van belang dat er in iedere zorgorganisatie 
een gedragscode is. Dit is nu nog niet overal 
het geval. In deze gedragscode staat dat 
seksueel grensoverschrijdend gedrag niet wordt 
geaccepteerd. Bovendien moet hierin duidelijk 
vermeld staan wat de consequenties zijn als de 
patiënt zich toch schuldig maakt aan dit gedrag.

2. NU’91 zorgt voor landelijk meldpunt
Uit schaamte of door schuldgevoelens vinden 
zorgprofessionals het lastig om hun ervaringen 
met seksueel grensoverschrijdend gedrag 
te delen. Ze willen daarnaast niet gezien 
worden als slachtoffer. Bovendien voelt niet 
iedere zorgprofessional zich veilig genoeg 
om dit onderwerp binnen de eigen werkplek 
bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld omdat 

het wordt gebagatelliseerd. Of omdat de 
werkgever niet wil dat meldingen hierover 
naar buiten komen. Het is belangrijk dat 
zorgprofessionals altijd een melding kunnen 
doen. Als dit niet binnen de eigen organisatie
kan, is er het onafhankelijk landelijk meldpunt 
Seksueel Grensoverschrijdend Gedrag van 
NU’91. Hier kan iedere zorgprofessional, zonder 
tussenkomst van de werkgever, melding doen 
van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

3. Vermelding in cao’s
De werkgever heeft de plicht om een veilig 
werkklimaat te creëren, waarin iedereen 
zich durft uit te spreken en waarin seksueel 
grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk 
wordt voorkomen. Een cao is hierbij een 
goede leidraad. Op dit moment is nog in geen 
enkele zorg-cao iets opgenomen over hoe om 
te gaan met seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. NU’91 adviseert daarom dat in 
alle cao’s van de zorg duidelijke afspraken 
komen te staan over de rechten van iedere 
werknemer die te maken heeft met dit 
ongewenste gedrag. Ook raadt NU’91 aan 
om op te nemen dat een gedragscode in 
iedere zorgorganisatie verplicht is. Een ander 
belangrijk aandachtspunt in de cao’s is het 
recht om de zorg te mogen en kunnen staken 
in het geval van fysiek grensoverschrijdend 
gedrag. Als in het geval van ernstig fysiek 
seksueel grensoverschrijdend gedrag de 
medewerker wil dat er aangifte wordt 
gedaan maar dit zelf niet durft, moet de 
werkgever dit op zich nemen. Dat is nu nog 
niet in alle zorg-cao’s vastgelegd. Tot slot kan 
een goed alarmsysteem bijdragen aan het 
gevoel van veiligheid en aan tijdig ingrijpen. 
Op het moment dat zorgprofessionals 
geconfronteerd worden met ernstig seksueel 
grensoverschrijdend gedrag of agressie, 
moeten ze in de gelegenheid zijn om direct een 
noodalarm af te laten gaan. Om de urgentie 
hiervan te onderstrepen wil NU’91 dat dit in alle 
cao’s van de zorg wordt opgenomen.

4. Maak seksueel grensoverschrijdend 
gedrag onderdeel van het lespakket
Veel studenten van zorgopleidingen 
vinden het moeilijk om zich over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag uit te spreken. 
Vaak krijgen zij te horen ‘dat het nu eenmaal bij 
het vak hoort’. Of ‘dat het wel meevalt.’ Daarom 
is het belangrijk dat er in de opleidingen veel 
meer aandacht komt voor dit onderwerp. Het 
moet een verplicht onderdeel worden van de 
studie. Op die manier wordt bespreekbaar 
gemaakt wat studenten kunnen doen zodra zij 
dit gedrag ervaren, maar ook moeten zij weten 
dat seksueel grensoverschrijdend gedrag nooit 
bij het werk hoort. Zij leren zo bovendien welke 
tools zij kunnen inzetten om zich zekerder te 
voelen op de werkvloer en om dit gedrag aan 
te kaarten bij leidinggevenden en collega’s.

5. Scherp de beroepscode aan
In de huidige beroepscode van 
verpleegkundigen en verzorgenden 
staat op dit moment niets over seksueel 
grensoverschrijdend gedrag richting de 
zorgverlener. Of over wat de zorgverlener mag 
weigeren. NU’91 vindt het daarom van groot 
belang dat de huidige beroepscode op dit 
onderwerp wordt aangescherpt. Zodat ook 
daarin duidelijk staat vermeld dat seksueel 
grensoverschrijdend gedrag geen onderdeel is 
van het werk in de zorg en dat het niet wordt 
geaccepteerd.

6. Goede registratie draagt bij aan 
preventie
In het kader van preventie is het belangrijk 
dat klachten van zorgprofessionals worden 
geregistreerd. Daarna kan, op basis van deze 
melding, de situatie waarin het incident heeft 
plaatsgevonden worden geanalyseerd om 
dit mogelijk een volgende keer te voorkomen. 
NU’91 pleit daarom voor een goede registratie 
van de meldingen.

Zes actiepunten
NU’91 heeft zes actiepunten opgesteld om geweld en agressie tegen zorgverleners een halt toe te roepen.  

Deze kun je hieronder teruglezen.



BEZOEK ONZE STAND TIJDENS HET 
LVO CONGRES VOOR MEER INFORMATIE



Vertrouwen van mensen met een chronische 
ziekte in de zorg is gedaald, maar nog 
steeds hoger dan voor de coronacrisis

Het vertrouwen in de zorg en de medische mogelijkheden bij mensen met een chronische ziekte is afgelopen jaar 
weliswaar gedaald, maar nog steeds hoger dan voor de coronacrisis. Een deel van hen maakt zich zorgen over 
de oplopende personeelstekorten in de zorg en de betaalbaarheid van de zorg in de toekomst. Dit blijkt uit de 

tweejaarlijkse monitor van het Nivel aan de hand van vragenlijstonderzoek binnen het Nationaal Panel Chronisch zieken 
en Gehandicapten (NPCG). Een gebrek aan vertrouwen kan leiden tot het mijden van zorg of het niet opvolgen van 

aanbevelingen van zorgverleners. De infographic van 2020 die eerder binnen deze monitor verscheen, liet zien dat het 
vertrouwen gegroeid was. In 2022 heeft deze groei niet doorgezet.

VL MEDIA Advies
Schorpioen 77
9602 MJ Hoogezand
Telefoon: 06-11352165
Email: info@denederlandse-ok-krant.nl
Directeur/Eigenaar: Alex van Leeuwen

Verspreiding: 
Afdeling OK en CSA van de 
Nederlandse Ziekenhuizen, leveranciers 
ziekenhuis en beroepsverenigingen OK. 

Aan De Nederlandse OK krant werken mee: 
Alex van Leeuwen, Jetty van Leeuwen, Hennie Mulder, 
LVO, SVN, NVA, NVT, NVAM, BEN OK, Femke van der 
Palen, Menno Goosen, NU’91, Ingrid Lutke Schipholt, 
Ivonne Zijp en De Jonge Specialist.

Adverteren in De Nederlandse OK-Krant
De Nederlandse OK-Krant is een uniek product dat 
tot stand is gekomen door VL Media Advies met 
medewerking van diverse beroepsverenigingen binnen 
het ziekenhuis. 

Informatie betreffende adverteren in De Nederlandse OK 
Krant kunt u verkrijgen via info@denederlandse-ok-krant.nl 
en/of 06-11352165 (Alex van Leeuwen)andse-ok-krant.nl en/
of 06-11352165 (Alex van Leeuwen)

Disclaimer
Veel van de gebruikte foto’s in De Nederlandse OK-Krant 
dienen slechts ter illustratie van de artikelen. De personen 
op de foto zijn niet noodzakelijkerwijs gekleed volgens de 
geldende kledingvoorschriften voor de OK. Dit geldt met 
name voor de stockfoto’s die een artistiek doel dienen.

Colofon

Zorgen over personeelstekorten en 
betaalbaarheid 
Driekwart van de ondervraagde NPCG-
panelleden geeft weliswaar aan dat zij 
vertrouwen hebben dat zij in de toekomst de 
zorg kunnen krijgen die zij nodig hebben. Maar 
ook geeft bijna de helft aan geen vertrouwen 
te hebben dat er in de toekomst voldoende 
zorgpersoneel zal zijn. Een vijfde tot een kwart 
heeft weinig vertrouwen in de betaalbaarheid 
van de zorg en de aansluiting ervan bij 
de persoonlijke behoeften en voorkeuren. 
De NPCG-adviesgroep met daarin zeven 
ervaringsdeskundigen herkent de bevindingen.

Over het onderzoek
Voor deze monitoring hebben we binnen het 
Nationaal Panel chronisch Zieken en Gehandicapten 
mensen met één of meer chronische ziektes 
geselecteerd. In 2022 waren dit er 1319 (respons 
73%). De Monitor Zorg en Participatie van het 
Nivel wordt gefinancierd door het ministerie van 
VWS en het ministerie van SZW. Het Nivel doet 
ook veel vragenlijstonderzoek naar vertrouwen in 
de zorg onder leden van het Consumentenpanel 
Gezondheidszorg. Dit heeft betrekking op het meer 
algemene vraagstuk hoe burgers in Nederland 
denken over de gezondheidszorg en wat hun 
ervaringen zijn met die zorg.

Bron
Weele, M. van, Scheffer, M. Infographic. 
Vertrouwen in de zorg gedaald, maar nog 

steeds hoger dan voor de coronacrisis. Utrecht: 
Nivel, 2023. U vindt deze en alle andere Nivel 
publicaties op www.nivel.nl/publicaties

Tekst: Nivel
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Bouwsteentjes en Easy-to-Eat 
Eiwitverrijkte voeding van Innopastry

Sneller herstel en gezond oud worden met de 
eiwitverrijkte Bouwsteentjes en Easy-to-Eat  
Eiwitrijke voeding is belangrijk om sneller te 
herstellen na een operatie. Bij Innopastry 
zetten wij ons al jaren in voor consumenten 
met uiteenlopende gezondheidsklachten. Om 
te herstellen van ondervoeding, bij kauw- en 
slikproblemen of om fit en vitaal te blijven kunnen 
de Bouwsteentjes en Easy-to-Eats een uitkomst 
zijn. Deze producten bevatten veel eiwit, met een 
hoge biologische waarde, in een kleine portie. Dit 
houdt in dat Innopastry (wei-)eiwit gebruikt dat 
alle essentiële aminozuren bevat wat het lichaam 
snel en efficiënt kan gebruiken als bouwstof. 

In de huidige samenleving waarbij overgewicht 
een groot probleem is wordt ondervoeding snel 
vergeten. Helaas komt ondervoeding nog te vaak 
voor. Gemiddeld is één op de vier tot vijf patiënten 
in een gezondheidsinstelling of thuissituatie 
ondervoed (bron: Stuurgroep ondervoeding). 
Een tekort aan energie en voedingsstoffen 
kan leiden tot bijvoorbeeld vermoeidheid en 
een futloos gevoel. De (mini) Bouwsteentjes 
en Easy-to-Eat van Innopastry leveren volop 
energie, eiwit, vetten en alle andere benodigde 
voedingsstoffen zoals vitaminen en mineralen. De 
(mini) Bouwsteentjes en Easy-to-Eat producten 
zijn te gebruiken als tussendoortje, dessert of als 
onderdeel van de lunch of het ontbijt. 

Easy-to-Eat
Het verwendessert Easy-to-Eat bevat 11 gram 
eiwit en 156 kcal per portie van 55 gram. 
Het is te verkrijgen in de smaken framboos, 
tropical en kaneel. Door de fijne structuur zijn 
de producten makkelijk te eten en Easy-to-Eat 
is zelfs speciaal ontwikkeld voor mensen met 
kauw- en slikproblemen. Het heeft IDDSI level 4 en 
is amylaseresistent. Hierdoor kunnen patiënten 
met dysfagieklachten dit product veilig eten. Een 
bijkomend voordeel is dat Easy-to-Eat volledig 
glutenvrij is en vegetarisch.

(Mini) Bouwsteentjes
Ook de smaakvolle Bouwsteentjes leveren volop 
eiwit. De normale variant levert 10g eiwit per 
portie van 55g en de mini Bouwsteentjes wegen 
30g en leveren maar liefst 5,6g eiwit. Deze mini 
petit-fours zijn zeer geschikt om te eten als 
fingerfood bij ziekte. De (mini) Bouwsteentjes zijn 
te verkrijgen in de smaken: speculoos, aardbei, 
chocolade en banaan. Zo is er volop keuze 
en ook aan de niet-zoetekauwen onder ons is 
gedacht. 

Het oog wil ook wat
Een smaakvolle en uitnodigende uitstraling zorgt 
ervoor dat eten weer leuk wordt. Door een mooie 
presentatie kan de zin in eten toenemen. De (mini) 
Bouwsteentjes hebben niet voor niets frisse en 
aantrekkelijke kleuren. En de cupjes Easy-to-Eat 
zien er niet uit als een medisch dessert of drankje. 
Innopastry vindt smaak en uitstraling net zo 
belangrijk als een goede voedingswaarde! 
Het moet functioneel én lekker zijn! Niet voor 
niets dat er ook een handige variatielijst is 
voor bijvoorbeeld Easy-to-Eat. Ondanks dat dit 
dessert zo al erg lekker is, klinkt vast een kaneel-
cappuccino ook niet verkeerd. Door een bakje 
Easy-to-Eat kaneel te mengen met koffie ontstaat 
deze lekkere drank. Zo zijn er nog meer variaties 
mogelijk en raadpleeg hiervoor de website:  
www.innopastry.com  

Verkrijgbaarheid
Naast het ontwikkelen van smakelijke, 
eiwitverrijkte producten is een goede 
verkrijgbaarheid en leveringsmogelijkheden 
voor zorginstellingen belangrijk. Het zijn 
diepvriesproducten waardoor het lang houdbaar 
is. Zowel voor de consument als voor instellingen 
is er een breed assortiment: 
•  Zorginstellingen kunnen een mixverpakking 

met 4 verschillende smaken Bouwsteentjes of 
Mini Bouwsteentjes bestellen. Daarnaast is het 
ook mogelijk om deze producten per smaak te 
bestellen. Hetzelfde geldt voor Easy-to-Eat. Ook 
dit product is in mixverpakkingen of per smaak 
te bestellen. 

•  Consumenten kunnen een mixverpakking kopen 
bij Jumbo, Coop, Plus en Hoogvliet. Alleen Jumbo 
heeft alle producten van Innopastry in het 
assortiment. 

Alle producten worden diepvries kant en klaar 
aangeleverd en zijn snel te ontdooien 

Alle producten 
worden diepvries 

kant en klaar 
aangeleverd en zijn 

snel te ontdooien 

Zijn jullie enthousiast geworden? Mail gerust 
diëtist Mariska, mariska@innopastry.com 
voor meer informatie. Tevens is het mogelijk 
om gratis onze productfolders aan te 
vragen. Deze bevatten handige informatie 
over onder andere de verkrijgbaarheid en de 
producten. 

ADVERTORIAL
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Souillac Golf & Country Club
Le Mas del Teil 46200 Lachapelle-Auzac

Reserveringen ( 05 65 27 56 06
 reservations@souillaccountryclub.com 

www.souillaccountryclub.nl

Ter plaatse golf, wandelpaden, fietsen en nog veel meer!
Een gratis greenfee per persoon met de promo code OK23

Aanbieding geldig voor reserveringen gemaakt voor 31/12/23

ONTDEK DE VALLEI VAN DE DORDOGNE



Het belang van

medicatie-identificatie
Medicatiefouten vormen een bedreiging voor het personeel en de patiëntveiligheid die vooral voorkomen bij medisch 

personeel die spuiten gebruiken. “Medicatiefout” wordt door de Nationale Coördinerende Raad voor Medicatiefout 
Rapportage en Preventie gedefinieerd als “elke vermijdbare gebeurtenis die ongepast medicijngebruik of patiëntschade 

kan veroorzaken of tot gevolg kan hebben terwijl de medicatie onder controle staat van de professionele gezondheid 
medewerker, patiënt of consument.” 1

Een medicatiefout kan niet alleen de gezondheid 
van een patiënt in gevaar brengen, maar ook 
effecten hebben op de familie en vrienden van 
de patiënt. De gevolgen voor de betrokken
arts en het bijbehorende medisch instituut 
kunnen verwoestend zijn. Het is echter belangrijk 
om op te merken dat een medicatiefout wordt 
gedefinieerd als “te voorkomen”. Preventieve 
maatregelen zijn maatregelen van een medisch 
instituut om het risico op letsel of schade 
van personeel en patiënten te verminderen. 
Een Australische klinische evaluatie van de 
technische en milieueffecten op medicatiefouten 
in paramedische medicatie suggereert een 
aantal preventieve maatregelen die in de praktijk 
kunnen worden geïmplementeerd2. In de review 
wordt ook gekeken naar de effectiviteit van de 
Qlicksmart CheckCLIP bij het verminderen van 
incidenties en medicatiefouten in paramedische 
contexten.

MEDICATIE EN SPUITVERWISSELING FOUTEN
Medicatiefouten doden minstens 1 patiënt per 
dag in Amerikaanse ziekenhuizen en nog eens 
1,3 miljoen mensen raken elk jaar gewond voor 
een bedrag van $ 6 miljard jaarlijks (bron 3,4). 
Een studie uitgevoerd door Department of 
Anesthesia, Sunnybrook en Women’s College 
Health Science Centre, Universiteit van Toronto, 
Ontario, Canada toonde aan dat spuitverwisseling 
een van de meest voorkomende oorzaken van 
medicatiefouten (opgave door 70,4% van de 
687 ondervraagde anesthesisten (bron 5)). Uit 
een ZuidAfrikaanse studie bleek dat 94% van de 
deelnemers (125 van de 133) toegaven per ongeluk 
een verkeerd medicijn te hebben toegediend.

Geïdentificeerde oorzaken van medicatie fouten 
(bron6):
•  Spuitwissel - 40%
•  Verkeerde identificatie van geneesmiddelen - 

27,1%
•  Vermoeidheid - 14,1%
•  Afleiding - 4,7%
•   Verkeerd labelen van spuiten - 4,7%

Het Qlicksmart CheckClip-medicatie-identificatie 
systeem kan preventief worden gebruikt 
door spuiten en ampullen/vials aan elkaar te 
bevestigen of etiketten over te plakken. Door 
de spuit via CheckClip te koppelen aan de 
bijbehorende medicijn ampul/vial, vermindert 
de CheckCLIP de kans op fouten en ongevallen 
aanzienlijk. Dit kan medisch personeel helpen
om medicatie bij te houden wanneer hun 
aandacht elders nodig is. De CheckCLIP maakt 
gebruik van felle kleuren om het zicht bij weinig 
licht te behouden, kan worden bevestigd aan 
Luer- en Luer-lock-spuiten en maakt het mogelijk 
om de medicatie onbelemmerd waar te nemen.
Door het implementeren van de QlickSmart 
CheckCLIP en andere preventieve maatregelen 
kunnen o.a. OK artsen en assistenten, 
anethesisten, SEH artsen, paramedici, 
verpleegkundigen en hun patiënten het risico
op medicatiefouten verminderen en vervelende 
repercussies voorkomen.

Om het risico op medicatiefouten in uw 
organisatie te verminderen, bestelt u CheckCLIP 
of regelt u een proef met Medzorg Nederland BV 
Qlicksmart-distributeur.

Nadere informatie en bestellingen bij Medzorg
Nederland BV, T.0252-536200, www.Qlicksmart.nl,
E: orders@medzorg.nl en/of uw reguliere
leverancier/groothandel

Verwijzingen:
1.    Nationale Coördinatieraad medicatie foutrapportage 

en -preventie. 2005 Dec. NCC MERP: The First 
Ten Years “Defining the Problem and Developing 
Solutions”, NCC MERP, Verenigde Staten. Verkrijgbaar 
bij: www.nccmerp.org/consumer-information

2.  Dwarsligge, M. (2009). Technische en milieu-impact 
op medicatiefouten in de paramedische praktijk: een 
overzicht van oorzaken, gevolgen en strategieën voor 
preventie. Australasian Dagboek van Paramedicine, 
7(3).  https://doi.org/10.33151/ajp.7.3.170

3.  Harden, S. (2006). “One Death Per Day Due To Medication 
Errors: Hospitals Seek Improvement By Learning From The 
Best In Aviation “. Press Release Newswire.

4.  Kohn, L. T., J. Corrigan, et al. (1999). To Err is Human 
-Building a Safer Health System, IOM HealthGrades 
Study, National Academy Press.

5.  Orser, B. A., R. J. Chen, et al. (2001). “Medication errors 
in anesthetic practice: a survey of 687 practitioners.” 
Can J Anaesth 48(2): 139-46.

6.  Gordon, P. C., R. L. Llewellyn, et al. (2006). “Drug 
adminis-tration errors by South African anaesthetists-
-a survey.” S Afr Med J 96(7): 630-2.

7.  Waterman AD, G. J., Hazel E, et al (2007). “The 
emotional impact of medical errors on practicing 
physicians in the United States and Canada.” Jt Comm 
J Qual Patient Saf 33: 467-476.

8.  “2007 Study of Injectable Medication Errors - An 
Independent Study Sponsored by the American 
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OccupationalandEnvironmental/occupationalhealth/ 
SafeNeedles/2007InviroStudy.aspx
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Vol programma
LVO-congres

2023 
Op donderdag 9 en vrijdag 10 maart 2023 houdt de LVO voor de 36e keer haar jaarcongres. Ditmaal vindt het plaats in het 

Gooiland in Hilversum. Het thema is Klimaat OK(é)! Zorgprofessionals vertellen over de innovaties op hun vakgebied en 
delen hun visie op de Groene OK.

Voor het eerst na twee jaar is het LVO Congres 
weer live. Er zijn lezingen, workshops en er is een 
beursvloer met industriële partners. Het congres 
is bedoeld voor operatieassistenten die al dan 
niet lid zijn van de LVO. Daarnaast kan het ook 
interessant zijn voor andere zorgprofessionals, 
zoals specialisme-oudsten, dagcoördinatoren, 
studenten- en praktijkbegeleiders en 
leidinggevenden.

Klimaat OK(é)!
Het thema van het congres is Klimaat OK(é)!, 
dus het gaat over duurzaamheid van het 
vak. De sprekers gaan in op het klimaat in de 
breedste zin van het woord. Hoe groen en 
duurzaam zijn we eigenlijk op de OK? Maar ook: 
hoe is het werkklimaat en wat is er veranderd 
door de coronapandemie op de OK? Ook 
operatietechnieken en andere ontwikkelingen 
binnen het vakgebied komen aan de orde.

VOORLOPIG PROGRAMMA
Donderdag 9 maart 2023

8.30 uur: registratie en ontvangst

9.00 uur: openingsfilm

9.05 uur: openingswoord
Monique de Kort, voorzitter Congrescommissie

9.15 uur: nieuws vanuit de LVO
Nicole Dreessen, voorzitter LVO

9.30 uur: Kunstmatige intelligentie
Patrick Voight, director Strategy and Operations, 
Healthcare Provider - Deloitte Consulting, USA

10.15 uur: Dubbele handtransplantatie
Prof. dr. Dietmar Ulrich, hoogleraar plastische en 
esthetische chirurgie, Radboudumc

10:45 uur: pauze

11.15 uur: Wilms tumor
Dr. M.H.W. Wijnen, Maxima Medisch Centrum

11.45 uur: Robot KNO
Noortje Schwandt en Robin Plaat

12.15 uur: Fasciitis necroticans (Necrotische 
wekedelen-infectie (NWDI))
Dr. A. de Vries, kinder- en brandwondenchirurg, 
Rode Kruis Nederland

12.45 uur: lunch

14.00 uur: Groene OK
Spreker vanuit organisatie Groene Zorg Alliantie

14.45 uur: Vergezichten t.a.v. implementatie 
circulaire strategieën in de OK
Prof. Dr. Ir. Gabrielle Tyuthof

15.30 uur: pauze

16.00 uur: Cultuur op de operatiekamer; het 
belang van de kunst van verzoening.
Dr. Robbert Pierik

17.00 uur: afsluiting, borrel

Vrijdag 10 maart 2023

7.30 uur: algemene ledenvergadering LVO

8.30 uur: registratie en ontvangst

9.15 uur: openingsfilm

9.30 uur: bijdrage van Gor Khatchikyan (titel nog 
niet bekend)

10.00 uur: Donatie, ontwikkeling, donorregister
Marion van der Hoeven, Orgaan Donatie 
Coördinator LUMC & Regionaal Teamleider regio 
Leiden, LUMC

10.45 uur: pauze

11.00 uur: Whipple
Dr. Ignace de Hingh

11.30 uur: Levertransplantatie
Dr. Hassan Eker

12.00 uur: Totale maag (i.s.m. een internist, 
radioloog en chirurg)

13.00 uur: lunch

14.00 uur: Wijze van communiceren
HR-adviseur/ vertrouwenspersoon

14.30 uur: Lagerhuis debat: uitstroom OK-
personeel

15.30 uur: pauze

16.00 uur: Olympisch kampioen roeien RIO 2016
Maaike Head

17.00 uur: afsluiting, borrel

19:00 uur: feestavond

De dagvoorzitter is Thomas Eggen, aios 
orthopedie in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen.

Tarieven
Wie zich voor 10 januari 2023 registreert, 
profiteert van een vroegboekkorting.
De tarieven om 1 dag van het congres bij te 
wonen zijn:
€ 175 | LVO-lid
€ 235 | Geen LVO-lid
€ 95 | Student/ young-professional/ 
gepensioneerde (> 65 jaar)/ ambassadeur

De tarieven om 2 dagen van het congres bij te 
wonen zijn:
€ 250 | LVO-lid
€ 315 | Geen LVO-lid
€ 165 | Student/ young-professional/ 
gepensioneerden (> 65 jaar)/ ambassadeur

Feestavond
Op vrijdag 10 maart vanaf 19.00 uur vindt de 
feestavond (incl. diner) plaats in het Gooiland. 
Geïnteresseerden kunnen in de registratiemodule 
aangeven als ze hieraan willen deelnemen. De 
kosten zijn € 75.

Aanmelden
Tot 10 januari 2023 kun je inschrijven met 
vroegboekkorting. Bij inschrijving van minimaal 
5 deelnemers werkzaam bij hetzelfde instituut/
ziekenhuis wordt een korting aangeboden van 
10% op het totaalbedrag van de registraties. 
Voor dit 36e LVO- congres is de accreditatie in 
aanvraag bij het LVO kwaliteitsregister.

Meer informatie? 
Neem contact op met Congres Care, via 
telefoonnummer 073-6901415 of e-mailadres 
l.vanlierop@congresscare.com.
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Pathologen VieCuri 
bekijken weefsels nu 
zonder microscoop

Pathologen onderzoeken weefsel en cellen van patiënten om daar 
mogelijke ziektes en afwijkingen in de vinden. Dat gebeurde tot voorheen 
door een weefselglaasje te bekijken onder de microscoop. Maar dat is 
nu dus niet meer nodig. Het digitale systeem PACS (Picture Archiving and 
Communication System) kan namelijk een gescand stuk weefsel op hoge 
resolutie uitvergroten op een beeldscherm.

Inzoomen
Patholoog Ariënne van Marion is enthousiast: “Het nieuwe systeem 
genereert mooie overzichten van het weefsel, waarbij je kunt inzoomen 
om de verschillende deelgebieden te bekijken. Bij de microscoop kies je 
trapsgewijs voor een andere vergroting, in het PACS zijn alle vergrotingen 
mogelijk, waardoor je heel geleidelijk kunt inzoomen.” 

Andere ziekenhuizen kijken mee
Daarnaast maakt deze digitalisering het mogelijk tijdens een klinische 
bespreking of een Multidisciplinair Overleg heel snel een weefselglaasje op 
het scherm te tonen. Een ander groot voordeel, is dat het veel makkelijker 
wordt beelden te delen met andere ziekenhuizen. Van Marion: “Nu moet 
het weefselglaasje in een envelop op de post; straks is het beeld met één 
druk op de knop bij een collega in een ander ziekenhuis voor consultatie 
of bij overplaatsing van een patiënt. Dat is een goede ontwikkeling in 
de samenwerking én het is goed voor de patiënt. We kunnen moeilijke 
casussen sneller analyseren omdat we gemakkelijk onze collega’s uit 
andere ziekenhuizen kunnen laten meekijken.”

Regionale samenwerking
Deze nieuwe werkwijze is onderdeel van het project Digitale Pathologie, 
waarbij samen met het Laurentius Ziekenhuis Roermond en het MUMC+ 
in Maastricht de basis is gelegd voor digitale beeldverwerking en 
uitwisseling in Limburg. Ook Zuyderland gaat hierop aansluiten. Digitale 
Pathologie Limburg wordt gerealiseerd met het PACS van Sectra. 

Sinds kort werken alle pathologen in VieCuri digitaal. Dankzij een nieuw digitaal systeem komt de microscoop er 
nagenoeg niet meer aan te pas. Hierdoor kunnen weefsels sneller en nauwkeuriger worden onderzocht. 
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