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Het Catharina Ziekenhuis en zelfstandig behandelcentrum Equipe Zorgbedrijven gaan in het nieuwe schooljaar 
gezamenlijk anesthesiemedewerkers opleiden. Zo hopen zij de stijging van de personeelstekorten tegen te gaan.

Vrijwel dagelijks komen er 
patiënten met (multi) trauma op 
de OK. De één is er slechter aan 
toe dan de ander. Soms blijft er 
één of misschien wel een paar 
patiënten je altijd bij.

Die tekorten lopen nog altijd op. Daarom leidt 
het Catharina Ziekenhuis sinds 2020 niet 
de gebruikelijke tien, maar zestien nieuwe 
anesthesiemedewerkers op. Dat betekent 
wel dat er meer werkplekken beschikbaar 
moeten zijn. “In het Catharina Ziekenhuis is de 
verdeling laagcomplexe zorg/hoogcomplexe 
zorg ongeveer 20/80. Beginnende 
anesthesiemedewerkers staan het eerste jaar 
bij eenvoudige ingrepen. Dat betekent concreet 
dat we voor het aantal medewerkers dat we nu 
opleiden te weinig werkplekken hebben. Mooi dat 
Equipe in dat gat is gestapt en ons helpt”, aldus 
adviseur Opleiding en Ontwikkeling Kim Tulkens 
van het Catharina Ziekenhuis. 

Hoge standaard
Het Catharina Ziekenhuis verzorgt de opleiding. 
Equipe Zorgbedrijven biedt stageplaatsen en 
begeleiding. “Uiteraard wordt er niet getornd 
aan de eisen vanuit het Catharina Ziekenhuis. 
Wij voldoen aan de hoge standaard die aan de 
opleiding wordt gesteld. Onze mensen worden 
nu opgeleid om de anesthesiemedewerkers in 
opleiding goed te kunnen begeleiden”,  zegt 
Henriëtte Hubbers, Manager HR van Equipe. 
Voor de studenten is er een ander voordeel. “Zij 
ervaren twee verschillende werkplekken. Dat 
komt de kwaliteit van de opleiding zeker ten 
goede”, aldus Hubbers.

Op 1 september gingen de eerste anesthesieme-
dewerkers in opleiding van start bij Equipe voor 
deze laagcomplexe stage. Het succes van de 
eerste lichting is bepalend voor de verdere uitrol. 

De ambitie is om uiteindelijk tot grotere aantallen 
te komen.

Actieplan Fonds Ziekenhuisopleidingen
Het idee om als ziekenhuis samen te gaan 
werken met een zelfstandig behandelcentrum 
komt voort uit het actieplan van Fonds 
Ziekenhuisopleidingen (FZO) regio Noord-
Brabant. In dat fonds werken negen Brabantse 
ziekenhuizen samen om meer zorgmedewerkers 
op te leiden en te behouden voor de zorg. 

Vanwege de coronacrisis en de inhaalzorg is er 
een grote vraag naar deze beroepen, maar het 
opleiden, boeien en binden van zorgpersoneel is 
een grote uitdaging. Het Catharina Ziekenhuis is 
het derde ziekenhuis in Nederland dat op deze 
manier gaat samenwerken met een zelfstandig 
behandelcentrum.

Operationeel, het vakblad voor 
operatieassistenten is druk bezig met een 
themanummer over traumatologie. Wij zijn 
benieuwd naar welke casus je bij is gebleven. 
Wat deed het met je? Wat heb je ervan 
geleerd? Ben je erdoor veranderd? 
Schrijf je verhaal op in max. 400 woorden 
en stuur het, samen met je naam en 
telefoonnummer, op voor 20 oktober naar: 
redactie@lvo.nl. 

Als je het heel lastig vindt om zelf je verhaal 
op te schrijven, kun je een mailtje sturen 
met je naam en telefoonnummer naar: 
redactie@lvo.nl. Dan bekijken we samen hoe 
collega’s jouw verhaal toch kunnen lezen in het 
themanummer.
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Zelfstandige kliniek en ziekenhuis 
pakken tekort OK-personeel samen aan

Trauma op de OK
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De lat omhoog met 
Verpleegkundig Leiderschap

Het Antoni van Leeuwenhoek wil de kwaliteiten en talenten van het personeel optimaal benutten met het programma 
Verpleegkundig Leiderschap. Oncologieverpleegkundige Nelly Schep is gekozen tot boegbeeld van dit programma. Ze 
vertelt hier wat dat inhoudt en wat haar drijfveren zijn. “Mijn uiteindelijke doel is samen gaan voor excellente zorg aan 

onze patiënten met kanker, door hoge kwaliteit van zorg te leveren.”

In diverse ziekenhuizen is het programma 
Verpleegkundig Leiderschap al opgezet, zo ook 
in het Antoni van Leeuwenhoek, het in kanker 
gespecialiseerde ziekenhuis in Amsterdam. 
Oncologieverpleegkundige Nelly Schep is daar 
gekozen tot boegbeeld van het programma. Haar 
doel is de zorg in het ziekenhuis naar de hoogst 
mogelijke kwaliteit te tillen. “Verpleegkundig 
leiderschap betekent voor mij ‘samen’, samen 
gaan voor excellente zorg. Hierin is het van 
belang dat wij als verpleegkundigen en 
verpleegkundig specialisten onze stem krachtig 
aan de bestuurlijke tafel kunnen laten horen. 
Ik heb vooral naar de rol gesolliciteerd, omdat 
ik wil dat dit programma doorgang krijgt in de 
organisatie. Bovendien vind ik het belangrijk dat 
we onze zorgprofessionals behouden en we 
een goede positie en stem krijgen. Persoonlijk 
vind ik het ook heel belangrijk dat er niet alleen 
maar naar de zieke patiënt gekeken wordt, maar 

ook naar de patiënt die weer naar huis mag. 
De ethische en maatschappelijke vraagstukken 
die hierbij komen kijken, vind ik ontzettend 
interessant.” 

Verpleegkundig boegbeeld
In het programma is een duidelijke structuur 
aangebracht. Er is een kernteam, een 
programmaboard, een programmateam en de 
ambassadeurs waar het uiteindelijk om draait, 
onze verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten. Nelly is onderdeel van het kernteam, 
dat verder bestaat uit een programmamanager, 
twee verplegingswetenschappers en een 
teamleider. Het kernteam houdt het overzicht over 
het programma. “Binnen het kernteam heb ik de 
rol van ‘verpleegkundig boegbeeld’ gekregen. Dit 
houdt in dat ik het gezicht en het aanspreekpunt 
ben van het programma. Ik hou me vooral bezig 
met netwerken met andere ziekenhuizen en 

collega’s. Ook probeer ik binnen de organisatie 
verbinding te maken met andere disciplines. Deze 
functie geeft me energie.”

Structuur
Het andere team, het programmateam, is 
opgedeeld in verschillende subgroepen 
met ieder een eigen doel. De subgroep 
verpleegkundig leiderschap houdt zich bezig 
met persoonlijk leiderschap. Deze subgroep 
motiveert volgens Nelly zorgprofessionals om 
mee te denken in de organisatie en om met 
ideeën te komen. “Een concreet initiatief van 
deze subgroep is de regiepot”, zegt ze. “Dit 
idee is in het leven geroepen om ideeën van 
zorgprofessionals door out of the box denken te 
verwezenlijken. Alle ideeën worden verzameld in 
die regiepot. Vervolgens kunnen collega’s erover 
stemmen.”

Vaardigheden
De subgroepen hebben al veel zorgprofessionals 
over de streep getrokken om mee te doen 
met het programma. Daarbij wordt goed gelet 
op het karakter van de persoon. “Niet iedere 
zorgprofessional is hetzelfde”, vertelt Nelly. “De 

‘Je moet leiderschap nemen, 
maar het moet je ook gegeven worden’

Tekst: Hèlen Rijs | Foto’s: André Jagt
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‘Zorgprofessionals 
zijn soms te 
bescheiden’

Dit artikel verscheen  
eerder in FLOOR
FLOOR is het magazine voor zorgprofessionals.
De volgende FLOOR verschijnt op 6 december 2022.
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een wil graag op de voorgrond staan, terwijl de 
ander daar wat minder van houdt. We kijken 
daarom aandachtig naar waar iemand zich goed 
bij voelt.” Deze subgroep geeft zorgprofessionals 
ook allerlei vaardigheden mee, zodat ze zich 
goed kunnen positioneren. Nelly: “Ze leren om 
voor zichzelf op te komen en met eigen ideeën te 
komen. Ook laat de subgroep hun zien wat er in 
het ziekenhuis speelt en welke plannen er liggen. 
Zo kunnen zorgprofessionals actief nadenken 
over wat zij hieraan kunnen bijdragen.” 

Aan tafel
Niet kijkt alleen het programma naar hoe 
zorgprofessionals zichzelf neer kunnen zetten, 
maar ook naar de vraag: hoe zorgen we ervoor 
dat we alle lagen in de organisatie meekrijgen 
met het programma? Nelly: “Recent heb ik nog 
aan tafel gezeten met de raad van toezicht. 
Dat was super, maar dit gebeurt nog te weinig. 
De raad van bestuur heeft aangegeven het 
programma heel belangrijk te vinden. We streven 
ernaar dat we ook echt aan tafel mogen zitten 
en mee mogen denken over keuzes die gemaakt 
worden. Al helemaal als er keuzes gemaakt 
moeten worden die van invloed zijn op ons werk 
of die over ons gaan. Dan moeten we echt mee 
kunnen beslissen.” 

Onco+
Er zijn nóg twee subgroepen. De subgroep 
primair proces kijkt, zoals de naam al aangeeft, 
naar het primaire proces op de afdeling. Welke 
positie moet een zorgprofessional bijvoorbeeld 
hebben in het mdo en tijdens de grote visite? 
De laatste subgroep is gedifferentieerd werken. 
Nelly: “Een hoofdtaak van deze groep is het 
vormgeven van de nieuwe proeftuin onco+-
functie. Deze functie gaat lijken op die van 
regieverpleegkundige, maar er is een wezenlijk 
verschil: naar de onco+-functie mogen zowel 
oncologieverpleegkundigen met een hbo- als 
met een mbo-opleiding solliciteren. Collega’s 
die deze functie gaan invullen, worden enerzijds 
actief als verpleegkundige op de werkvloer en 
anderzijds gaan ze zich een of twee dagen 
bezighouden met kwaliteit, onderzoek en 
coaching. Verpleegkundig onderzoek speelt 
hierin een belangrijke rol. Op dit moment zijn 
we bezig om dit functieprofiel te beschrijven in 
samenwerking met onder andere de afdeling 
hr, bijvoorbeeld op het gebied van beloning. We 
willen deze functie in het leven roepen, zodat 
verpleegkundigen meer verdieping krijgen in het 

vak en zich verder kunnen professionaliseren. Zo 
hopen we verpleegkunde interessanter te maken, 
zodat uitstroom voorkomen wordt.” 

Verzorgenden
Het programma Verpleegkundig Leiderschap 
in het Antoni van Leeuwenhoek is er niet alleen 
voor verpleegkundigen en verpleegkundig 
specialisten. Ook verzorgenden worden bij dit 
programma betrokken. “Voor verzorgenden is 
het net zo goed van belang dat ze voor hun 
vak kunnen staan en dat ze inspraak hebben”, 
zegt Nelly. “In de subgroep gedifferentieerd 
werken kijken we samen naar de kwaliteiten 
en talenten van verzorgenden en hoe we deze 
kunnen inzetten in de organisatie. Wat doen 
verzorgenden nu in het ziekenhuis? En welke 
vaardigheden laten we liggen? We kijken actief 
naar wat verzorgenden meer kunnen en mogen 
doen in het ziekenhuis, afhankelijk van wat ze 
geleerd hebben tijdens de opleiding. We hebben 
bijvoorbeeld gerealiseerd dat verzorgenden 
meegaan naar de artsenvisite, aan eigen 
dossiervorming doen en dat ze de eerste bel van 
een patiënt binnenkrijgen.” 

Cultuurverandering
Nelly vindt dat er voor verpleegkundig 
leiderschap ook een stukje gedragsverandering 
van bijvoorbeeld artsen nodig is. “Je moet 
leiderschap nemen, maar het moet je ook 
gegeven worden. Hiervoor is een cultuuromslag 
nodig. We zijn hard bezig om deze cultuuromslag 
te verwezenlijken. We maken goed duidelijk 
dat wij het van belang vinden dat we beter 
gaan samenwerken. We proberen nu door de 
hele organisatie meer draagvlak te krijgen. 
Ons programma werkt daarom veel samen 
met het programma Cultuur en Gedrag. Het zal 
een grote verandering zijn om dit binnen ons 
ziekenhuis groot uit te zetten.” Nelly is ervan 
overtuigd dat verpleegkundigen, verpleegkundig 
specialisten en verzorgenden zich meer moeten 
laten horen. “Zorgprofessionals zijn soms te 
bescheiden, maar we moeten ons in het licht 
zetten om aandacht te vragen. Daar hoort ook 
bij dat we onszelf soms moeten uitnodigen voor 
overleggen. Waar wij mee bezig zijn en wat 
we allemaal doen, is erg waardevol voor de 
organisatie. Dat mogen we ook echt wel laten 
zien.”
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De slimme bril op de OK 
charmant of irritant?

Sinds een paar maanden heeft het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht de beschikking over twee slimme brillen 
op de OK. Via deze smart glasses kunnen mensen op afstand (de ‘voyeurs’) meekijken met een operateur. Chirurg Robert 

Smeenk had gelezen over de smart glasses en toen de raad van bestuur geld beschikbaar stelde voor een goed idee, 
kon het ziekenhuis twee van deze brillen aanschaffen. Het gaat om een proef voor een jaar. In dit artikel deelt Smeenk de 

ervaringen tot nu toe.

De operateur draagt de bril met camera 
en microfoon op het hoofd, gericht op het 
operatiegebied. In de bril zit ook een klein 
schermpje. Daarop kan de operateur de voyeur 
zien, alsmede de instructies die diegene 
kan geven via tekst of foto’s. Bij de bril hoort 
een telefoon, die aangesloten wordt op OK-
apparatuur. De telefoon kan beelden doorsturen 
naar de ‘derde man/vrouw’, bijvoorbeeld 
laparoscopiebeelden. Tot slot kan deze telefoon 
met zijn eigen camera ook nog de hele setting 
van de OK live delen met de voyeur(s).

Doelen
Het leek me een goed idee om slimme brillen 
te gebruiken voor onderwijsdoeleinden, 
intercollegiaal overleg en proctoring (het 
online trainen en toetsen van chirurgen in 
operatietechnieken). Chirurgen kunnen elkaar 
via de bril op afstand trainen of met elkaar 
meekijken. Ook vanuit verschillende ziekenhuizen 
of zelfs uit het buitenland. Dat bespaart tijd en 
geld. Bijkomend voordeel: CO2-reductie door 
vermindering van reisbewegingen. 
Daarnaast kun je grotere groepen mensen 
laten meekijken met je operatie zonder dat 
ze allemaal op de OK hoeven te staan, en ten 
slotte kun je video’s van operatietechnieken 
opnemen voor onderwijsdoeleinden. Chirurgen in 
opleiding kunnen met deze techniek op afstand 

supervisie krijgen. Zo krijgen ze meer gevoel van 
zelfstandigheid op de OK. Operatietechnieken 
kunnen daarnaast worden opgenomen voor 
onderwijsdoeleinden. Ook kunnen coassistenten 
meekijken met een operatie, of verpleegkundigen 
van de afdeling waar de patiënt komt te liggen. 
Zo weten ook zij wat we tijdens een operatie 
doen. 

Ervaringen 
Op zich klinkt het allemaal erg mooi, maar hoe 
ervaren de operatieassistenten het gebruik van 
de bril? Tot nu toe zijn er gemengde gevoelens. 

Geluid
Toen we begonnen was er alleen communicatie 
mogelijk via de bril, waardoor alleen de 
operateur hoorde wat de persoon op afstand 
zei. Dit leidde soms tot verwarring voor het 
operatieteam: tegen wie praat de operateur 
nu? Tegen de bril of tegen het team? Gelukkig 
is daar nu een oplossing voor: de bril kan 
aangesloten worden op een geluidsbox via 
bluetooth zodat het hele team kan horen 
wat de persoon op afstand zegt en diegene 
ook het hele team kan horen. Dit leidt tot een 
meer dynamische setting binnen het team en 
tot betere communicatie. Het gaat erom dat 
iedereen kan horen wat de meekijker zegt tegen 
de operateur.

Gezellig
Een ander nadeel dat ervaren wordt is dat 
operatieassistenten het minder gezellig vinden 
dat de chirurg niet meer op de OK is of komt, 
maar ergens op de poli (of zelfs thuis) via 
een scherm en microfoon instructies geeft 
aan de assistent. Juist de sociale interactie 
tussen operatieassistenten en chirurgen is 
iets wat ons werk leuk maakt. Net als bij de 
robotchirurgie het geval is, is de betrokkenheid 
van de (superviserende) chirurg minder bij het 
gebruik van een slimme bril. Ingrid Thiellier, OK-
verpleegkundige in ons ziekenhuis beaamt dat: 
‘Zeker als er ook andere mensen meekijken is 
er minder tijd om te praten; er is meer aandacht 
nodig voor de procedure, de uitleg ervan en de 
ontvangen feedback.’

‘Grotere groepen 
mensen kunnen 
meekijken met je 

operatie zonder dat 
ze allemaal op de OK 

hoeven te staan’

Tekst: dr. Robert M. Smeenk, gastro-intestinaal chirurg, Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht | Foto’s: Albert Schweitzer ziekenhuis

Via smart glasses kunnen mensen op afstand (de ‘voyeurs’) meekijken met een operateur.Via smart glasses kunnen mensen op afstand (de ‘voyeurs’) meekijken met een operateur.
Chirurg Robert Smeenk draagt de bril met Chirurg Robert Smeenk draagt de bril met 
camera en microfoon op het hoofd.camera en microfoon op het hoofd.
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Aangeven
Het aangeven van instrumenten en andere 
handelingen van de operatieassistenten aan tafel 
of de omloop veranderen niet door het gebruik 
van de bril. De persoon op afstand kan weliswaar 
aanwijzingen geven, maar de operateur met de 
bril op is nog steeds degene die vraagt om de 
benodigdheden.

Techniek
Het aansluiten van de bril en bijbehorende 
apparatuur is soms nog wel een dingetje. Als de 
operateur al steriel staat en hij ineens iemand wil 
laten meekijken, moeten de operatieassistenten 
de bril halen en alles aansluiten. Je moet een QR-
code scannen met de bril en een aantal kabels 
aansluiten. Het is niet heel ingewikkeld, maar wel 
handig als je het een paar keer gedaan hebt. Een 

training van tevoren is wel handig, en scheelt veel 
tijd en frustratie in een spoedsetting. Bij gepland 
gebruik kan de operateur alles al precies instellen 
en is er geen hulp van de operatieassistenten 
nodig. Ingrid Thiellier: ‘De keer dat ik er mee 
gewerkt heb, hoefde ik alleen de QR-code te 
scannen. Daar had ik met mijn mobiel al een foto 
van gemaakt, dus hoefde ik niet de mobiel van 
de assistent te gebruiken. Ik vond dat gemakkelijk 
werken.’

De slimme bril zou bij alle soorten operaties 
gebruikt kunnen worden, maar nu wordt deze 
vooral gebruikt bij gastro-intestinale operaties en 
algemene chirurgie, omdat ik de kar trek. Verder 
zijn de gynaecologen en intensivisten in ons 
ziekenhuis ook van plan de brilte gaan gebruiken.
We hebben geen protocollen voor het gebruik 

van de bril. Er is een gebruiksaanwijzing en de te 
scannen QR-codes zitten allemaal in de koffer. De 
firma die de bril levert begeleidt ons goed met 
trainingen. We kunnen altijd bij ze aankloppen 
bij vragen of problemen. Er is nog geen literatuur 
over het gebruik met deze specifieke brillen, maar 
wel over andere brillen zoals Google glasses.

De toekomst
Is de slimme bril de toekomst? Dat is nog de 
vraag. In ons ziekenhuis zijn de brillen nog op 
proef, maar als er voldoende enthousiasme is 
onder de gebruikers, zal het ziekenhuis samen 
met de geïnteresseerde vakgroepen de brillen 
aanschaffen. Het wordt dan echt onderdeel van 
onze dagelijkse routine. De voordelen zijn wat mij 
betreft legio. We zijn nu nog bezig om de nadelen 
te ontdekken en zullen dan de balans opmaken.

De Nederlandse OK-krant | De krant voor ziekenhuismedewerkers 7

Dit artikel stond eerder in Operationeel, het vaktijdschrift van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten LVO. Operationeel ontvangen? 
Wordt dan lid van de LVO, lvo.nl/lidmaatschap. Info: ledenadministratie@lvo.nl. Weetje: het overgrote deel van de contributie betaalt je werkgever.

De slimme bril zou bij alle soorten operaties gebruikt De slimme bril zou bij alle soorten operaties gebruikt 
kunnen worden, maar nu wordt deze vooral gebruikt bij kunnen worden, maar nu wordt deze vooral gebruikt bij 
gastro-intestinale operaties en algemene chirurgie.gastro-intestinale operaties en algemene chirurgie.







Bij Femke op de bank
Kustandi, Claudia en Nicky werken alle drie in de gehandicaptenzorg. Als het aan hen ligt, kiezen veel meer mensen voor 
deze tak van zorg. Maar, zo stellen ze, het is een branche die niet vaak in de spotlights staat. In deze editie van Bij Femke 
op de bank vertellen ze met welke vooroordelen ze te maken hebben, waarom de gehandicaptenzorg nog zichtbaarder  

moet worden en hoe opleidingen hieraan bij kunnen dragen. 

Tekst: Femke van der Palen | Foto’s: Loes van Vugt
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Nadat de afgelopen jaren corona ervoor zorgde 
dat de interviews digitaal plaatsvonden, is het 
eindelijk weer mogelijk om elkaar live te spreken. 
Het voorjaar is in volle gang, maar op de dag 
van het interview is het buiten grijs en lijkt het 
onophoudelijk te regenen. Toch heeft het geen 
invloed op de stemming van Claudia, Nicky en 
Kustandi. Zij hebben genoeg te vertellen over 
‘hun’ geliefde gehandicaptenzorg en dat doen 
ze dan ook vol enthousiasme. Dat dit niet altijd zo 
was, vertellen Nicky en Kustandi. 

Momenteel werkt Kustandi vol passie in de 
gehandicaptenzorg, maar het is niet het vak 
waar hij in eerste instantie voor heeft gekozen. 
Voorheen werkte hij namelijk in een heel andere 
sector: binnen defensie. Door bezuinigingen was 
er geen plek meer voor hem in de nieuwe orga-
nisatie. Hij kwam hierdoor in een re-integratietra-
ject terecht. Kustandi: “Omdat ik zelf een zoon 
met autisme heb, was ik al bekend met zorgin-

Femke van der Palen (36) is 
verpleegkundige én journalist. Een 
unieke combinatie van twee beroepen 
die ervoor zorgt dat Femke allebei haar 
passies tegelijk kan uitvoeren: schrijven 
over en werken in de zorg. “De zorg is zo’n 
bijzondere sector waarin heel veel mooie, 
heftige, ontroerende en humoristische 
verhalen te vinden zijn. Ik vind het dan 
ook ontzettend gaaf dat ik hierover 
mag schrijven en zo een kijkje achter 
de schermen kan geven van het vak als 
zorgprofessional.”
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Dit artikel verscheen eerder in FLOOR magazine
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stellingen. Mijn huidige partner heeft twee kin-
deren die hulpbehoevend zijn. Regelmatig ging 
ik mee naar mdo’s. Daar zag ik dat er anders 
naar ouders werd gekeken en gehandeld. Hierop 
besloot ik om zelf in de zorg te gaan werken. Met 
als doel een functie te vervullen waarin ik ou-
ders kan ondersteunen in hun zoektocht naar de 
juiste zorgorganisatie voor hun kind, maar ook 
tijdens bijvoorbeeld mdo’s. Ik begon als leerling 
in de gehandicaptenzorg. Tussendoor heb ik in 
andere zorgbranches gewerkt, maar sinds mei 
2021 ben ik hier weer terug.” 

Inmiddels werkt Nicky al jaren in de 
gehandicaptenzorg, maar voor haar was het 
niet direct liefde op het eerste gezicht. Het had 
zelfs niet veel gescheeld, of ze was uiteindelijk 
met een andere doelgroep gaan werken. “Ik hoor 
mezelf nog zeggen na mijn eerste stage in de 
gehandicaptenzorg: ‘Ik ga nooit meer werken 
met mensen met een verstandelijke beperking.’ 
Ik was net begonnen aan mijn opleiding en het 
liep allemaal niet zo lekker. Het waren ouderen 
met een handicap, maar het lukte me maar 
niet om mijn draai te vinden. Voor mijn tweede 
stage moest ik naar een ZML-school. Daar 
zag ik vooraf wel tegenop gezien mijn eerdere 
ervaringen. Maar vanaf de eerste dag vond ik het 
hier geweldig. Ik zag een heel andere kant die ik 
niet kende en tijdens mijn eerste stage niet heb 
gezien. Daarom zeg ik altijd dat de kinderen daar 
er uiteindelijk voor hebben gezorgd dat ik toch 
voor de gehandicaptenzorg heb gekozen. Nu zou 
ik niets anders meer willen.” 

Verschillende functies
Voor Claudia is de gehandicaptenzorg al zo’n 
35 jaar dé sector waarin zij het allerliefste werkt. 
En als het aan haar ligt, blijft ze hier de rest van 
haar carrière. Ze heeft in die jaren ontzettend 
veel gezien en al op diverse plekken gewerkt. 
Op een gegeven moment wilde ze graag haar 
expertise op een andere manier inzetten, maar 
helemaal zonder de directe patiëntenzorg was 
voor haar geen optie. Ze ging op zoek naar 
een manier waarop ze nog contact had met 
bewoners, maar waarin ze zich ook kon richten 
op randvoorwaarden om het werk goed te 
kunnen doen. “Daarom heb ik nu een combinatie 
van taken. Naast dat ik uren op de werkvloer 
sta, houd ik me bezig met het roosteren. Ik 
help collega’s met het plansysteem en ik ben 
voorzitter van de ondernemingsraad. Daarnaast 
ben ik vakbondsconsulent van NU’91. Door deze 
verschillende taken kan ik het zakelijke gedeelte 
combineren met dat wat er op de werkvloer 
gebeurt. Ik kijk niet alleen naar wat ik voor de 
bewoners kan betekenen, maar ook voor mijn 
collega’s. Wat is er bijvoorbeeld nodig om goede 
zorg te leveren? Wat is noodzakelijk om ons 
werk goed te kunnen doen? En hoe zijn dingen 
geregeld in onze cao? Op deze manier ben ik op 
verschillende manieren met mijn vak bezig en dat 
is voor mij een goede combinatie.”  

Snottebellen poetsen
Voor de drie is het werk in de gehandicaptenzorg 
vanzelfsprekend. Toch merken ze dat ze vaak 
te maken hebben met vooroordelen. Claudia: 
“Als ik met mensen praat die niet weten wat 
de gehandicaptenzorg is, krijg ik vaak te horen: 
‘Oh, dus jij loopt de hele dag snottebellen te 
poetsen?’ Alsof het niet meer is dan dat.” Nicky 
herkent dit: “Of soms sta je bijvoorbeeld met 
iemand op een feestje en dan komt de vraag: 
‘Wat doe jij voor werk?’ Dan vertel ik dat en 
krijg ik als reactie: ‘Dat vind ik echt zo knap. Dat 
jij dat kunt.’ Vreselijk om te horen, vind ik. Het 

is niet knap en we doen geen trucje. We doen 
gewoon werk dat we leuk vinden.” Kustandi vult 
aan: “Het beeld van de gehandicaptenzorg is 
dat het eigenlijk helemaal niet aantrekkelijk is 
om erin te werken. Mensen in een rolstoel die de 
hele dag kwijlen, dat is het vertekende beeld. 
Nu ik er zelf in werk, weet ik dat ik mijn steentje 
kan bijdragen om cliënten het ‘gewone leven’ te 
laten ervaren. Dat is wat zij willen en dat willen 
wij ook. Alleen gaat dat niet vanzelf. Zeker als 
je bewoners hebt die niet kunnen praten en 
moeilijk verstaanbaar zijn. Dan moet je heel hard 
werken om ze te kunnen lezen. Ga maar eens 
naar de lichaamstaal kijken. Ik haal er zoveel 
meer uit voor mezelf. Als je jezelf eens goed in de 
gehandicaptenzorg verdiept, dan zie je dat het 
niet alleen maar die kwijlende mensen zijn die de 
hele dag in de rolstoel zitten. Nee, je bent keihard 
aan het werk om leuke dingen met cliënten te 
doen, om lekker op pad te gaan en om ze het 
gewone leven te laten ervaren.” 

Een kijkje achter de voordeur
Om iets te doen aan de vooroordelen, is het 
belangrijk om een kloppend beeld te schetsen 
van wat het werk wél inhoudt. Alle drie 
beamen ze dat er nog veel onbekend is over 
de gehandicaptenzorg. En dat hierdoor de 
vooroordelen in stand worden gehouden. Meer 
inzage geven, is dus van belang. Claudia: “Vaak 
zeg ik dat mensen eens binnen moeten kijken 
om te zien wat ons werk inhoudt. Maar dat 
kan vanwege onrust en privacy niet. Daarom 
probeer ik het op andere manieren te doen. 
Laatst zei iemand tegen mij: ‘Ik zou echt niet 
weten wat jij de hele dag doet.’ Toen heb ik 
gezegd dat ze maar eens bij mij thuis koffie 
moest komen drinken, zodat ik erover kon 
vertellen. Dat deed ze en ze gaf aan dat ze dit 
niet had verwacht. Dat iemand bijvoorbeeld een 
reactie teruggeeft als ik wat zeg, was niet in 
haar opgekomen. Haar beeld was dat iedereen 
stil in een rolstoel zit. En dat je als begeleider 

Claudia Slokker (52)
Verpleegkundige bij Severinus, werkt op een woonhuis waar  

mensen verblijven functionerend op MVB/LVB niveau.
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een kopje koffie inschenkt en dat het dan wel 
goed is. Ze ging met een heel ander beeld naar 
huis dan toen ze kwam.” Volgens Nicky is dat 
een verandering die in de hele maatschappij 
gaande is. “Vroeger werden mensen met een 
verstandelijke beperking als het ware bij elkaar 
‘weggestopt’ op een terrein. Of ze gingen 
allemaal naar een andere school, in plaats 
van naar regulier onderwijs. Ik denk dat die 
tijd ver achter ons ligt. Er wordt veel actiever 
gekeken naar hoe we mensen mee kunnen 
laten draaien in de gewone maatschappij. Door 
mensen met een verstandelijke beperking in 
dienst te nemen bijvoorbeeld. Het wordt letterlijk 
steeds zichtbaarder, denk aan tv-series of 
reclamecampagnes. Het is een verandering die 
tijd kost.” Claudia: “Je ziet het ook terug binnen 
verenigingen. Bijna iedere vereniging heeft wel 
een G-team, voor mensen met een lichamelijke 
en/of verstandelijke beperking.” Kustandi: “Maar 
dan heb je het wel over hoog niveau. Er zijn 
ook cliënten waarbij het niveau vergelijkbaar 

is met een baby. Die kan je echt niet integreren 
in de maatschappij. En de vraag is: moet je dat 
willen? Want het is ook een stuk bescherming 
van hen.”  

Meer aandacht op de opleidingen
Volgens Claudia, Kustandi en Nicky is niet alleen 
binnen de maatschappij te weinig bekend over 
de gehandicaptenzorg. Er moet volgens hen 
ook op de zorgopleidingen veel meer aandacht 
aan deze branche worden besteed. Als iemand 
dan vervolgens stage komt lopen, moet de 
begeleiding goed zijn en moet er kritisch gekeken 
worden of de afdeling geschikt is. Zeker als 
het om een eerste kennismaking met het vak 
gaat. Kustandi: “Voor sommige afdelingen is 
het verstandiger om levens- en werkervaring te 
hebben. Natuurlijk is niet iedere jonge stagiaire 
hetzelfde, maar tussen een achttien- en 
dertigjarige zit toch wel een verschil. Met meer 
levenservaring kun je beter je mannetje staan, 
heb je meer inzichten en ben je empathischer. Je 

begrijpt beter waar iemands gedrag vandaan 
komt.” Claudia kan dit beamen. In het woonhuis 
waar zij heeft gewerkt werd bewust gekeken in 
welk jaar iemand van de opleiding zit. “Enerzijds 
verblijven er mensen van redelijk niveau. Zij 
vinden het gezellig om met z’n allen iets te doen. 
Maar het kan ook zomaar zijn dat, zodra je in hun 
ogen iets verkeerds zegt, je schoenen naar je 
hoofd gegooid krijgt. Daarom hebben we gezegd 
dat het verstandiger is als iemand wat verder 
in de opleiding is. We zagen jonge, beginnende 
zorgprofessionals afhaken. Want die krijgen al op 
de allereerste dag een schoen naar hun hoofd 
gegooid en de tweede dag krijgen ze te horen: 
‘Val toch dood, jij trut.’ En daar moet je net tegen 
kunnen. Als je continu op je hoede moet zijn, 
dan haak je op gegeven moment af. Zeker als 
beginneling. Maar als je daar langzaam in groeit 
en de ruimte krijgt om te mogen groeien, dan is 
dat een veel prettiger begin. Hierdoor is de kans 
groter dat iemand uiteindelijk wel blijft, omdat 
degene de tools heeft om ermee om te gaan.”
Nicky: “Wat dat betreft is de gehandicaptenzorg 
een plek waar je meestal per toeval terecht komt. 
Door stage bijvoorbeeld. Of wanneer je er al 
bekend mee bent, omdat bijvoorbeeld een zus 
of oom in een instelling woont. Ik denk dat veel 
mensen die uiteindelijk voor deze sector kiezen, 
van binnen weten dat ze hier op hun plek zitten. 
Soms komen stagiaires bij ons binnen die zeggen: 
‘Ik moest hier stage lopen van school.’ Dan vind 
ik de start al niet goed. School zou hierin veel 
stimulerender kunnen zijn. Zodat iemand zin heeft 
om er aan de slag te gaan.”

Op collega’s kunnen vertrouwen
En als iemand dan eenmaal voor de 
gehandicaptenzorg kiest, moet er wel voor 
gezorgd worden dat iemand blijft. Goede 
randvoorwaarden zijn daarom van belang. 
Doorgroeimogelijkheden, waardering, maar 
ook werken in een hecht team waarin je jezelf 
kunt zijn. Want vooral collega’s waar je op kunt 
bouwen, vinden de drie erg belangrijk.
Nicky: “Natuurlijk haal je ontzettend veel voldoening 
uit het contact met de cliënten. Maar dit werk is 
gebaseerd op teamwork, op het samen doen. Het 
is goed als je dan op je collega’s kunt bouwen. Als 
je er even doorheen zit bijvoorbeeld, of als je even 
niet de energie hebt om voor de zoveelste keer die 
ene cliënt te helpen. Daarnaast is het belangrijk dat 
je je verhaal en emoties kunt delen als je te maken 
hebt gehad met escalaties. Die openheid en 
samenwerking maakt dat je uiteindelijk samen de 
beste zorg kunt geven aan de cliënten.” Kustandi: 
“We weten allemaal dat het personeelsverloop 
in de zorg hoog is. Hoe zorg je dan dat het 
aantrekkelijk blijft? Zelf ben ik van mening dat als je 
de secundaire arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk 
maakt – met daarnaast een goed salaris want 
dat speelt ook een rol – je al een belangrijke eerste 
stap hebt gezet. Als je een goede leidinggevende 
hebt, je vrijheid krijgt en in een sterk team werkt 
dat je steunt, dan gaat iemand ervoor. Of je nu 

Kustandi van Dijkhuizen (42)
Werkt als begeleider op een woning waar intensieve begeleiding nodig is.
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achttien of vijftig bent. Ik denk dat je dan ook 
voorkomt dat mensen gaan weglopen. Zeker op 
de zwaardere afdelingen. Met een sterk team 
creëer je veiligheid.” Claudia herkent dit: “Het is 
belangrijk om collega’s te ondersteunen. Als zij 
zich bijvoorbeeld onzeker of onveilig voelen, merkt 
een bewoner dat ook. Het kan soms zomaar 
ineens escaleren en dan heb je elkaar nodig. Het is 
belangrijk dat je elkaar om hulp durft te vragen. Je 
moet je veilig genoeg voelen om tegen een collega 
te zeggen: ‘Ik heb een rotdag.’ Als die ruimte 
er is, is er veiligheid. Daarmee creëer je ook je 
randvoorwaarden om wel die dag goed met elkaar 
door te komen. Op die manier voel je je gesteund. 
En het zorgt voor vertrouwen, zowel bij jou als de 
bewoners.”   

Puur werk
Claudia, Nicky en Kustandi geven alle 
drie aan dat ze het idee hebben dat de 
gehandicaptenzorg te weinig wordt belicht. 
Natuurlijk, het moet een branche zijn die bij je 
past. Niet iedereen is hiervoor geschikt of heeft 
affiniteit met deze doelgroep. Maar voor hen is 
het helemaal duidelijk waarom ze zo graag in 
deze sector werken en waarom meer mensen 
dat moeten doen. Claudia: “Je probeert voor 
een groep mensen hun wereld zo in te richten 
dat ze zelfstandig, op hun eigen manier en 
op de juiste wijze hun eigen leven in kunnen 
richten. En daar hebben ze ons voor nodig. Wij 
bieden die kaders en wij bieden die veiligheid 
om op hun eigen manier hun eigen regie te 
kunnen pakken. Dat betekent dat je – naast het 
wassen en het uitvoeren van verpleegkundige 
handelingen – ook een stuk pedagogische en 
agogische invloed nodig hebt.Als ik naar mezelf 
kijk, dan geef ik heel veel van mezelf. Na drie 
diensten ben ik ontzettend moe. Omdat ik steeds 
bezig ben om de signalen van bewoners op te 
vangen waarmee ik het juiste probeer te doen. 
Tegelijkertijd geeft het me energie.” 
Kustandi: “Mensen die moeilijk te verstaan zijn, 
laten op een gegeven moment ook moeilijk 
verstaanbaar gedrag zien. Want ze worden niet 
begrepen. Dan denk ik: wat kan ik betekenen 
om iemands gedrag dusdanig te begrijpen dat 
ze letterlijk verstaan en begrepen worden. Het 
is voor mij een sport om ervoor te zorgen dat 
dit lukt. Het geeft mij een fijn gevoel als ik voor 
iemand, die een lastige periode had, een fijne 
dag heb kunnen maken. En dat het me gelukt is 
om iemand een stapje verder te kunnen helpen. 
Om de dag erna alsnog met het goede been uit 
bed te stappen.” 
Nicky: “Mijn werk is nooit saai, want het is nooit 
hetzelfde. Als je ‘s ochtends begint, weet je nooit 
hoe de middag eruitziet. Dat is het mooie. Ik vind 
het iedere dag weer een uitdaging om de vaak 
zo moeilijke wereld voor de cliënt te vertalen naar 
zijn belevingswereld. Wat ik terugkrijg van mijn 
cliënten is heel puur. Als ze boos zijn, laten ze 
dat duidelijk merken. Maar wat overheerst is de 
warmte, de dankbaarheid en de humor.” Claudia 
vult aan: “Soms kom ik chagrijnig uit bed en heb ik 
geen zin om te werken. Maar dan kom ik de deur 
binnen en zeggen bewoners: ‘Wat fijn dat je er 
bent.’ Dan ben ik meteen dat chagrijnige gevoel 
kwijt. Ik kan niet anders dan zeggen dat mijn werk 
gewoon echt ontzettend afwisselend, uitdagend 
en leuk is.” 

Nicky van der Palen (33)
Werkt als begeleider op een woning waar intensieve begeleiding nodig is.

‘Mijn werk is nooit 
saai, want het is 
nooit hetzelfde’



‘Ik leid een 
75-plus leven’

Energiestofwisselingsziekten kwamen als een sloopbal in het leven van Maaike te Rietmole (42) uit het Friese Balk. Haar 
broer Niek bleek het te hebben en overleed er zes jaar geleden aan. Het Radboudumc onderzocht Maaike en kwam met 

de diagnose MIDD, een milde vorm van MELAS die desondanks veel effect heeft op haar dagelijks leven. 

Wanneer komt het medicijn? Maaike hoopt snel, 
maar volgt de ontwikkelingen liever niet. Voor 
haar broer komt het in ieder geval te laat en voor 
zichzelf… de onzekerheid is moeilijk. Dat terwijl er 
achttien jaar geleden voor haar nog geen wolkje 
aan de lucht was - los van het feit dat haar 
jongere broer Niek ziek werd. “Hij was op vakantie 
geweest met vrienden. Weer thuis kon hij niet 
goed praten en lopen.” 

Stressvolle periode
Dit probleem hield maar aan. In het ziekenhuis 
vermoedden ze een hersentumor. “Ze zeiden: 
‘Hij heeft nog drie maanden te leven, neem 
maar afscheid”, weet Maaike nog. Een heftige 
boodschap. Maar na een tijdje zat de ‘tumor’ 
op een andere plek, terwijl tumoren niet kunnen 
verplaatsen. Een doorverwijzing naar het 
Radboudumc volgde, waar ze na lang onderzoek 
uitkwamen op een energiestofwisselingsziekte: 
MELAS. Gaandeweg ging hij steeds meer 
achteruit. Hij lag meerdere keren per jaar in 
het Nijmeegse ziekenhuis, waar hij uiteindelijk 
overleed op 34-jarige leeftijd.

Vlak nadat Niek zijn diagnose had gekregen, 
is de hele familie onderzocht. Zo kwam aan 
het licht dat Maaike MIDD heeft. Meteen werd 
ook diabetes gediagnosticeerd. Ze had echter 
nergens last van. “Pas in de laatste jaren dat 
mijn broer leefde, begon ik dingen te merken. Ik 
woonde toen nog in Enschede en ging heel vaak 
naar mijn broer. Ook toen hij in Nijmegen lag. En 
ik had een drukke baan. Door alle stress ging 
mijn energie omlaag, kreeg ik pijnlijke spieren en 
darmklachten.” 

Grenzen bewaken
Langzaamaan werd dit erger. Steeds minder 
energie, steeds meer pijn. Ook doofheid is 
opgetreden. Drie jaar geleden is ze volledig 
afgekeurd. Maar ze probeert wel actief te blijven. 
“Mijn vriend en ik hebben een hond. Daardoor 
moet ik de deur uit en beweeg ik eigenlijk meer 
dan ooit. Sinds ik ben afgekeurd, volg ik een 
schildercursus. Verder deed ik vrijwilligerswerk bij 
de hospice in Sneek. Dat is confronterend, tegelijk 
wordt het leven daar gevierd. Het is geen trieste, 
maar juist een heel fijne plek. Dat werk was voor 
mij bovendien een manier om mijn eigen grenzen 
te leren kennen buiten de deur. Sinds een half jaar 
ben ik actief als vrijwilliger bij Stichting Energy4All 
en zit ik in de organisatie van de MITO Estafette.” 

Grenzen bewaken is voor haar het belangrijkst. 
Ze wil daarmee zorgen dat ze niet achteruit 
gaat. “Ik leer steeds beter met alles om te 
gaan. Heb ik een slechte dag, dan mag ik daar 
gewoon aan toegeven. Dan ben ik er gewoon 

niet.” Toch is het soms nog confronterend. “Ik 
heb begeleiding vanuit het ziekenhuis, ga twee 
keer per week naar de fysiotherapeut, heb een 
huishoudster en een gehoorapparaat, neem 
medische drinkvoeding en kan hooguit een 

half uur naar een feestje. Ik leid een 75-plus 
leven. Maar als ik op deze manier in mijn kleine 
wereldje blijf, dan gaat het redelijk. En ik probeer 
niet te kijken naar wat leeftijdsgenoten kunnen. 
Zo blijf ik gelukkig.”

Door Martine van de Linden
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MITO Estafette 2022 en de 
betrokkenheid van Maaike

De MITO Estafette is een tocht door Nederland langs 60 MITO Hart Punten om mensen te verbinden die te maken hebben 
met een energiestofwisselingsziekte (ook mitochondriële ziekte of mito genoemd). De estafette is van zaterdag 17 tot en 

met zondag 25 september en wordt georganiseerd door Energy4All en Join4Energy, stichtingen die het medicijnonderzoek 
in Nijmegen ondersteunen. Dit onderzoek is al vergevorderd, en dat geeft hoop.

Een team van 7 vrijwilligers zet al hun energie in 
om van deze verbindingstocht een succes te 
maken en vele gezinnen energie en aandacht 
te geven. Zij doen dit ook om meer bekendheid 
te geven aan energiestofwisselingsziekten en 
geld in te zamelen voor het medicijnonderzoek 
van professor Smeitink, Khondrion en het 
Radboudumc.

De tocht bestaat uit vier routes. Vanuit alle 
windrichtingen Noord, Oost, Zuid en West reizen 
de estafettestokjes (in de vorm van een groen 
hartje) door het hele land. De laatste dag is 
zondag 25 september, dan komen de laatste 
deelnemers van de vier routes samen aan bij 
de finish. Deze is bij het Radboud Sportcentrum 
in Nijmegen, vlakbij de locatie waar het 
medicijnonderzoek plaatsvindt. 

Bekendheid van energiestofwisselingsziekten
Het is niet toevallig dat juist in deze periode 
de MITO Estafette georganiseerd wordt. 
In de derde week van september wordt 
de World Mitochondrial Disease Week 
gehouden. Dat is wereldwijd een week 
waarin extra aandacht wordt gevraagd voor 
energiestofwisselingsziekten. In deze week 
worden ook veel gebouwen groen verlicht om 
bekendheid te geven aan deze ziekten.  

Maaike is actief betrokken bij de MITO 
Estafette
Waarom heb je vorig jaar meegedaan aan 
de MITO Estafette?
“Ik werd vorig jaar gebeld of ik mee wilde 
doen. Ik ken Energy4All al meer dan tien 
jaar en ik werd meteen enthousiast van het 
idee om zo verbinding te kunnen leggen 
met lotgenoten en meer bekendheid voor 

energiestofwisselingsziekten en Energy4All te 
kunnen vragen. Ik wist van tevoren niet dat het 
dat het zo’n groots evenement zou zijn en de 
steun en betrokkenheid van iedereen zo groot 
zou zijn.”

Hoe heb je het meedoen ervaren?
“Samen met mijn vriend heb ik op een ludieke 
manier het estafettehartje verder gebracht op 
de tandem. Het was een fietstocht van bijna 13 
kilometer, en dit kostte enorm veel energie. Het 
was de moeite waard want dit evenement heeft 
mij zo veel malen meer energie gegeven: de 
betrokkenheid van Energy4All, het ontmoeten van 
lotgenoten en al die steun van familie, vrienden 
en betrokkenen. Ik vond het overweldigend om 
elkaar zo een hart onder de riem te kunnen 
steken en Energy4All en hun belangrijke 
missie te kunnen steunen. Het estafettehartje 
werd gebracht door Sierd en Ynte met vier 
vrachtwagens. Wat een prachtig moment was 
het toen de vrachtwagens al toeterend de straat 
in kwamen rijden om de jongens naar mij toe te 
brengen. Prachtig was het ook toen ik na een 
lange fietstocht bij het volgende MITO Hart Punt 
aankwam en mijn lotgenootje Wietske, moe  
maar zo voldaan, in de armen vloog.”

Hoe ben je betrokken geraakt bij de 
organisatie van de MITO Estafette?
“Ik ken de stichting Energy4All en het magazine 
al lang doordat wij als familie al jaren met 
MELAS/MIDD geconfronteerd zijn. Ik kende 
Paulien Vogelzang van het magazine en MITO 
informatiedagen van het Radboudumc. In 
de voorbereidingen naar de MITO Estafette 
kwamen Paulien en haar moeder persoonlijk een 
pakketje met wat spulletjes overhandigen. Wat 
was het leuk hen voor het eerst te ontmoeten. 

Tijdens de gesprekken met hen gaf ik aan wel 
vrijwilligerswerk te willen doen voor Energy4All en 
zo werd ik onderdeel van de werkgroep die de 
MITO Estafette 2022 organiseert.”

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
“Ik weet als geen ander hoe het is om met 
ons hoofd heel veel te willen, maar ook een lijf 
te hebben dat niet altijd mee wil. Als we onze 
krachten bundelen, komen we een stuk verder. 
Daarom ondersteun ik met de voorbereidingen 
van de MITO Estafette route Midden.
Vanaf juni zijn wij druk bezig met de 
voorbereidingen. Die begonnen met het leggen 
van contacten met lotgenoten en hun familie om 
routes te maken. Het mooiste van het werk vind 
ik deze contacten met enthousiaste mensen aan 
de telefoon. De routes zijn nu compleet en we 
werken aan de laatste loodjes.

Het is een heel fijne samenwerking in een enorm 
betrokken team, leuk is het ook dat Join4Energy 
nu meedoet in de organisatie. Het kan niet 
anders dan dat het weer een fantastische 
verbindingstocht wordt. Ik heb er zin in!”

Sponsor Maaike via: https://actie.energy4all.nl/
actie/maaike-te-rietmole-2
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Capaciteitsraming beroepsorganisaties  

Meer opleidingsplekken 
nodig voor 

verloskundigen
Het aantal geboortes neemt in Nederland nog steeds 
toe. Er moeten jaarlijks meer verloskundigen worden 

opgeleid om aan de stijgende vraag naar geboortezorg 
te kunnen voldoen. Dit blijkt uit de capaciteitsraming 

voor verloskundigen van het Nivel, uitgevoerd in 
opdracht van de Koninklijke Nederlandse Organisatie 
voor Verloskundigen (KNOV) en de Samenwerkende 

Opleidingen Verloskunde (SOV).

De organisaties onderzochten de benodigde capaciteit van 
verloskundigen voor verschillende scenario’s. Zij hielden er rekening mee 
dat de vraag naar verloskundige zorg in de toekomst zal veranderen 
door diverse wijzigingen in het vakgebied. Daarnaast onderzochten ze 
ook welke opleidingsinstroom nodig is als de voortijdige uitstroom uit het 
beroep omlaag zou gaan. Deze is momenteel vrij hoog.

Minstens 260 plaatsen
Momenteel starten 220 personen per jaar met de opleiding verloskunde. 
Deze instroom zou verhoogd moeten worden naar 260 personen, als 
uitgegaan wordt van het meest beleidsarme scenario. Dit is het scenario 
waarbij alleen rekening is gehouden met een toenemende vraag naar 
verloskundigen door groei van de bevolking. In een beleidsrijk scenario is 
ook berekend wat de effecten zullen zijn wanneer de praktijknorm voor 
verloskundigen verlaagd zal worden, waardoor een verloskundige minder 
zwangeren per jaar begeleid. De gewenste opleidingsinstroom zal dan 
fors hoger uitkomen, namelijk 400 opleidingsplaatsen per jaar. 

Regelmatig ramen 
Onze maatschappij en de zorg veranderen voortdurend. Om goed en 
snel op deze veranderen in te spelen, is het belangrijk om frequent 
een capaciteitsraming uit te voeren waarbij we de ontwikkelingen in 
het werkveld nauwlettend kunnen monitoren. Zo kan er tijdig worden 
bijgestuurd in het aantal benodigde opleidingsplaatsen, zo vinden de 
beroepsorganisaties.

Onderzoek
Voor het rapport is het ramingsmodel gebruikt, dat is ontwikkeld door het 
Nivel en het Capaciteitsorgaan, om te berekenen wat de instroom in de 
opleiding zou moeten zijn om over tien of vijftien jaar evenwicht te bereiken 
tussen vraag en aanbod van verloskundigen. Voor de verschillende 
scenario’s zijn meerdere gegevensbronnen gebruikt. Voor dit onderzoek 
vulden verloskundigen een enquête in en zijn er  focusgroepen gehouden 
met verloskundigen, aanverwante beroepen en andere stakeholders 
binnen de geboortezorg. Daarnaast gebruikten ze aanvullende gegevens 
van het CBS en van de opleidingen.

Het Erasmus MC Kanker Instituut heeft van de Europese 
urologenvereniging European Association of Urology 

(EAU) een belangrijke erkenning gekregen voor het Anser 
prostaatnetwerk. Anser krijgt het predicaat Centre of 

Excellence en is de komende vijf jaar lid van het European 
Prostate Cancer Centres of Excellence.

‘De ontwikkeling van netwerkzorg is in Europa betrekkelijk nieuw’, aldus 
uroloog prof. Chris Bangma, namens het Erasmus MC Kanker Instituut 
penvoerder van Anser. Hij meldt dit op de website Amazing Erasmus MC. 
‘Zo’n predicaat Centre of Excellence wordt bijna altijd aan één instituut 
toegekend. Europa ziet nu kennelijk in dat met netwerkontwikkeling goede 
zorg in verschillende ziekenhuizen aan elkaar te schakelen is en dat het 
Anser prostaatnetwerk een topinstituut is.’

Beloning
De erkenning is dus een beloning voor het Erasmus MC Kanker Instituut, 
regisseur van de netwerkzorg, maar ook voor alle aangesloten 
ziekenhuizen. ‘En natuurlijk ook voor alle zorgverleners die zich binnen het 
netwerk bezig houden met de zorg voor prostaatkankerpatiënten.’

Goed getraind
In Anser werken acht ziekenhuizen in Rotterdam, Goes, Leiden, Den 
Haag, Dordrecht en Amsterdam nauw met elkaar samen in de zorg voor 
patiënten met prostaatkanker. Eén van de verdiensten van het netwerk 
is dat het leeuwendeel van de operaties aan prostaatkanker in het 
Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam wordt geconcentreerd. Dat zorgt 
ervoor dat de opererende urologen en het ondersteunend ok-personeel 
buitengewoon goed getraind zijn in dit type ingrepen.

Eensluidend
‘Maar denk ook aan de harmonisatie van protocollen in de deelnemende 
ziekenhuizen’, voegt Bangma toe. ‘Diagnoses worden in toenemende 
mate op dezelfde manier gesteld en gerapporteerd, zodat we een grote 
hoeveelheid eensluidende data kunnen opbouwen. Dat heeft onder 
meer als voordeel dat we de zorg goed kunnen evalueren en eventuele 
verbeteringen snel kunnen invoeren.’

Europese 
erkenning 
voor Anser 

prostaatnetwerk
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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)

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

Nieuw apparaat veegt ader in 
ernstig trombosebeen schoon

DJS : Thema-avond:  
Hoe ga je om met 

een klacht?  
Het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut heeft een nieuw apparaat waarmee een 
ernstige vorm van acute diepe veneuze beentrombose kan worden verholpen. 
Er zijn inmiddels zes patiënten succesvol mee behandeld. Het Erasmus MC was 

het eerste ziekenhuis in de Benelux dat het apparaat in gebruik nam.

Mr. drs. S. (Shirin) Slabbers zal op 
22 september a.s. een lezing 
geven over klachten en dan 

tuchtklachten in het bijzonder. 
Daarbij wordt met name 

ingegaan op hoe op een klacht 
te reageren, hoe een tuchtzaak 

verloopt en wat daarbij de 
do’s en don’ts zijn. Ook wordt 

besproken hoe de tuchtrechtelijke 
verantwoordelijkheidsverdeling is 
geregeld tussen een opleideling 
en diens supervisor. Dit alles op 
een interactieve wijze en aan de 

hand van een aantal casus. 

Het apparaat werkt ongeveer hetzelfde als dat 
waarmee een stolsel wordt verwijderd bij een 
herseninfarct. Bij een trombosebeen schuift de 
interventieradioloog of vaatchirurg vanuit de 
knieholte een katheter de ader in. Op de katheter 
zit een netje dat het stolsel losmaakt en het been 
uitveegt. Na het schoonmaken van de ader wordt 
vaak een stent geplaatst die de ader openhoudt.

Het apparaat wordt in het Erasmus MC ingezet 
bij mensen met een ernstige diepe veneuze 
beentrombose, waarbij een omvangrijk stolsel 
niet alleen de beenader afsluit, maar ook de 
ader in de buik. Per jaar krijgen in Nederland zo’n 
25.000 mensen een beentrombose. Slechts een 
deel hiervan loopt door tot in de buik.

Agressief stolsel 
oplossend medicijn 

en meerdaagse 
ziekenhuisopname 

niet meer nodig
Behandeling met het nieuwe apparaat – de 
ClotTriever – heeft als grote voordeel dat de 
patiënt geen behandeling met sterke stolsel 
oplossende medicijnen meer nodig heeft. 
Voorheen werd deze vorm van diepe veneuze 
trombose namelijk met een katheter behandeld 
en werd het stolsel opgelost met een medicijn: 
trombolyse genoemd. Ook dan werd zo nodig 
een stent geplaatst in het aangedane bloedvat.

Hersenbloeding
Bloedstolsel oplossende medicijnen zijn – in deze 
doses – zeer agressief. ‘Bij zo’n 10 procent van 
de patiënten met ernstige beentrombose die 
we met trombolyse behandelen, veroorzaken 
ze een bloeding. Bij 2 procent zelfs een 
levensbedreigende bloeding zoals een 
hersenbloeding’, licht vaatchirurg Marie Josee 
van Tongerlo-van Rijn toe.

Volgens interventieradioloog Adriaan Moelker 
bespaart de nieuwe methode veel tijd. Met het 
nieuwe apparaat heeft hij 1,5 tot 2 uur nodig 

om de trombose te verhelpen, legt Moelker uit. 
‘Voorheen waren we twee tot drie dagen met een 
patiënt bezig, omdat we met meerdere controles 
moesten kijken of de trombolyse effect had. Al die 
tijd lag de patiënt opgenomen met de katheter in 
het been en was er het gevaar van een bloeding.’ 
Nu kunnen mensen na de behandeling meteen 
het bed uit en de volgende dag naar huis, en 
hebben ze minder kans op complicaties. De 
nieuwe therapie kan dus veel ellende besparen.

Covid-19
Van Tongerlo-Van Rijn voegt toe: ‘Tenminste 1 per 
12 mensen krijgt een keer een diepe veneuze 
trombose. Daar komt bij dat Covid-19 bij een 
deel van de heel zieke patiënten tromboses 
veroorzaakt. Getallen heb ik nog niet, maar 
ik verwacht dat het aantal diepe veneuze 
tromboses de komende jaren zal toenemen.’

Bij uitgebreide tromboses die doorlopen tot in 
de buik kan het been afsterven als het stolsel 
niet direct wordt weggehaald. Bij de iets minder 
ernstige gevallen kan op termijn het post-
trombotisch syndroom ontstaan. ‘Het been blijft 
dan continu dik en pijnlijk. Lang staan en lopen 
gaan minder goed, er ontstaan huidproblemen 
en soms zelfs een open been.’

Het is dus belangrijk dat zo’n uitgebreide 
diepe veneuze trombose snel wordt herkend, 
beklemtonen Moelker en Van Tongerlo-van Rijn. 
‘Een echo of een CT-scan van de lies en de 
buik kan zo’n diepe veneuze trombose aan het 
licht brengen. Dus als een patiënt zich met een 
trombosebeen meldt op de spoedeisende hulp, 
is het zaak om goed te kijken tot hoe hoog de 
trombose door loopt.’

Shirin Slabbers is gezondheidsrechtjurist 
met zeer veel ervaring in het doen van 
tuchtzaken. Zij is werkzaam bij VvAA 
en staat zowel cliënten bij met een 
rechtsbijstandsverzekering als cliënten die 
een dergelijke verzekering niet hebben. 
Daarnaast is zij docent bij onder meer de UvA. 
De thema-avond zal plaatsvinden in het LUMC 
in leiden, je kunt fysiek of online deelnemen! Er 
zijn een beperkt aantal plekken: scan de QR-
code voor het inschrijfformulier! 

Top 3: Opleider van het jaar 2022
Op het DJS-Congres wordt elk jaar de 
Opleider van het jaar verkozen. Vorig jaar 
ging Ilse van Nes er met de eerste prijs 
vandoor. Dit jaar zal zij de prijs uitreiken aan 
een volgend voorbeeld in opleidingsland. De 
genomineerde opleiders die kans maken op 
de prijs van dit jaar zijn: 

•  Arie van Dijk, Opleider Cardiologie in het 
Radboudumc

•  Kees van Dijke, Opleider Radiologie in het 
Noordwest Ziekenhuisgroep 

•  Bas Verhoeven, Opleider Chirurgie in het 
Radboudumc 

Stemmen kan uiteindelijk op het DJS-Congres 
op 1 oktober, waar ook de prijzen zullen 
worden uitgereikt. 

A
m

a
zing

 Era
sm

us M
C

A
m

a
zing

 Era
sm

us M
C

Adriaan Moelker en Marie Josee van Tongerlo-
van Rijn.
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Anoniem
Zodra de afdekdoeken rond het operatiegebied worden geplakt, treedt er een vorm van anonimisering op van de patiënt. 

Je opereert een acute buik, of een galblaas of een colon. Er zit een mens omheen, maar op de operatiekamer wordt 
geabstraheerd. Tijdens de time-outprocedure hebben we even kennis kunnen maken met de patiënt. ‘Wie bent u en wat gaan 
we bij u opereren?’, waren de doelgerichte vragen. Daarna was het klaar en deed de propofol de rest. Wie is eigenlijk die man 

of vrouw waarvan we nu het colon in beeld hebben of waarbij we zojuist de ductus cysticus hebben doorgenomen?

Als chirurg kun je de wens uitspreken je eigen patiënten te opereren. De 
patiënt kan die wens ook uitspreken, en je kunt die wens honoreren. Je 
kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. ‘Mevrouw, we werken hier met 
een team van gespecialiseerde chirurgen, u wordt door mij of door een 
van mijn collega’s geopereerd, de operatieplanners zullen u hiervan op de 
hoogte stellen.’ Dan wordt het stil en kijk je de patiënt aan. Hoe reageert 
iemand op deze toch wat kil-administratieve mededeling? Spreekt er 
teleurstelling uit de ogen nadat er zojuist een verbinding is gemaakt 
tussen dokter en patiënt? Waarom zou een ander de operatie doen nu 
er juist een vertrouwensband is ontstaan? Is het echt zo lastig om dit 
logistiek te regelen, en wie is dan die ander die de operatie gaat doen? 
Sommige patiënten herstellen zich razendsnel van de plan-technische 
opmerking en grappen zich een weg uit de situatie. ‘Ik neem aan dat je 
collega er ook voor doorgeleerd heeft en de avond voor de operatie niet 
te diep in het glaasje kijkt.’ De lucht klaart weer op en we gaan over tot 
de orde van de dag. Toch kun je je afvragen of deze anonimisering wel 
gewenst is. Het is zeker waar dat het chirurgisch-technisch waarschijnlijk 
niet zo veel uitmaakt wie de operatie doet. De vraag is of de heling of het 
gevoel van geheeld zijn zich niet op een heel ander niveau afspeelt. In de 
verbinding tussen dokter en patiënt gebeurt iets wat, als het goed is en 
goed gaat, te maken heeft met vertrouwen. Vertrouwen in je behandelaar 
en de behandeling is cruciaal. Dit lijkt wellicht een open deur, maar 
vertrouwen ontstaat in de verbinding. In de verbinding leren de dokter en 
de patiënt elkaar kennen en leren ze naar elkaar kijken. Je leert de angsten 
en onzekerheden van de patiënt kennen, waardoor je beter kunt inspelen 
op de vragen en twijfels van de patiënt. En tijdens de operatie kun je aan 
het team vertellen wie er onder de doeken ligt. 

Je zou een patiënt eens moeten vragen waar hij of zij zich het meest 
door geheeld voelt. Is dat door het wegsnijden van de tumor, of door de 
chemokuren die daarna nog nodig waren? Of was het de bestraling die ze 
niet konden waarnemen en waar ze nauwelijks last van hadden? Of was 
het de arm om de schouder, even een spontaan telefoontje tussendoor 
om te vragen hoe het ging, of was het die massage die de spanning 
uit het lichaam deed wegvloeien toen woorden even geen effect meer 

hadden? ‘Gewoon netjes opereren’, zei mijn opleider vroeger, en daar had 
hij natuurlijk helemaal gelijk in. De basis is vakmanschap. Voor een patiënt 
is dat vanzelfsprekend en geen issue. Maar het daadwerkelijke gevoel van 
heling en geheeld zijn ontstaat vooral in de verbinding tussen de dokter en 
de patiënt. De aandacht voor de gehele mens, in relatie tot de geliefden 
om hem of haar heen, kan zo veel vertrouwen creëren dat de patiënt 
zich gezien en gekend voelt. Misschien is dat wel de diepste bron van de 
uiteindelijke heling.
 
Een heelmeester maakt weer heel wat kapot was. Maar een mens is 
geen machine waarin je het onderdeel vervangt, waardoor het daarna 
weer functioneert. Zo afgedekt door doeken zou je soms zomaar kunnen 
denken dat je een apparaat repareert. Als je de patiënt kent en spreekt 
als deze weer wakker is of op controle komt, besef je weer dat heling te 
maken heeft met de hele mens. Misschien moeten we gewoon altijd onze 
eigen patiënten opereren. 

Pieter PoortmanPieter Poortman

De Nederlandse OK-krant | De krant voor ziekenhuismedewerkers 21

Deze column stond eerder in Operationeel, het vaktijdschrift 
van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten LVO. 
Operationeel ontvangen? Wordt dan lid van de LVO, lvo.nl/
lidmaatschap. Info: ledenadministratie@lvo.nl. Weetje: het 
overgrote deel van de contributie betaalt je werkgever.



Kanshebbers 
Albert Schweitzer Prijs 2022

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds reikt samen met partner AFAS Foundation de Albert Schweitzer Prijs 2022 uit. 
Dé prijs waarmee jonge professionals (18 t/m 35 jaar) in Nederland de kans krijgen hun goede idee voor kleinschalige 

innovatieve gezondheidsprojecten in Sub-Sahara-Afrika te realiseren. Altijd samen met een lokale partner en met steun 
van de lokale bevolking.  

Albert Schweitzer Publieksprijs 2022
Veelbelovende projecten maken kans op 
het winnen van de Publieksprijs 2022. De 
kanjers op de foto hebben hiervoor negen 
bijzondere projecten ingeleverd. Iedereen kan 
op hun projecten stemmen! Het project dat de 
meeste stemmen krijgt van het publiek wint de 
Publieksprijs van € 2.000,-.

Initiatiefnemer Albert Schweitzer Prijs 
Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds 
(NASF), een stichting die kleinschalige 
gezondheidsprojecten in Sub-Sahara-Afrika 
mogelijk maakt, is initiatiefnemer van de prijs. 
Aanvullend op het reguliere werk, wil het NASF 
jongeren in Nederland stimuleren hun kennis 
en creativiteit in te zetten en gezamenlijk met 
een Afrikaanse partner te werken aan 
gezondheidsverbetering. Het fonds schrijft de 
prijs jaarlijks uit en stelt vanaf dit jaar samen met 
partner AFAS Foundation het prijzengeld ter 
beschikking. 

Twee prijzen Albert Schweitzer Prijs 
Voor de Albert Schweitzer Prijs zijn twee prijzen 
te winnen: de hoofdprijs een kickstart van 
€ 7.000,- bepaald door een onafhankelijke 
vakjury en een publieksprijs van € 2.000,-. 
De jury nomineert voor de hoofdprijs de drie 
beste ideeën. Zij gaan door naar de finale 
en maken naast kans op de hoofdprijs, ook 
kans ‘Gezondheidspionier van het 2022’ te 
worden. Op 8 oktober pitchen de genomineerde 
kanshebbers hun project live aan de vakjury en 
alle aanwezigen in het AFAS theater Leusden. 
Wie de winnaar wordt van de publieksprijs 
bepaalt het publiek tijdens de stemcampagne. 
Het project dat de meeste stemmen krijgt wint 
de publieksprijs. Beide prijzen worden bekend 
gemaakt en uitgereikt op 8 oktober in het AFAS 
theater in Leusden.

Aanwezig zijn bij de prijsuitreiking, 8 
oktober in het AFAS theater Leusden?
Meld je hiervoor aan en stuur een mailtje naar 
info@nasf.nl

Kernactiviteiten 
Het NASF steunt en financiert met haar 
reguliere werk gezondheidsprojecten van lokale 
gezondheidspioniers in landen ten zuiden van 
de Sahara (Sub-Sahara-Afrika). Kleinschalige, 
praktische projecten waarmee de stichting de 
gezondheid van duizenden mensen in landen als 
Burkina Faso, Malawi, Oeganda, Kenia en Ghana 
vooruit helpt. Gezondheidsprojecten die ontstaan 
vanuit de kracht en vindingrijkheid van mensen 
zelf. Zij bepalen, zij dóén. Van een waterput met 
waterpomp, wasgelegenheidsvoorzieningen 
en maandverband voor meisjes op school tot 
een kraamkliniek en een therapiecentrum voor 
kinderen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking. Ėn alles daartussenin. 

Duurzaam en ondersteunend
Het Albert Schweitzer Fonds streeft naar een 
duurzame impact van de projecten en ziet erop 
toe dat bij elk project aandacht is voor training, 
gericht op goed gebruik en onderhoud. De rol van 
de stichting is vooral ondersteunend: meedenken 
en geld beschikbaar stellen (uit ontvangen 
gelden van donateurs, fondsen, bedrijven) om de 
projecten mogelijk te maken. Met de activiteiten 
treden de pioniers van het fonds in de voetsporen 
van Nobelprijswinnaar dr. Albert Schweitzer. 
Gezondheidspionier in Afrika en naamgever van 
het fonds. ‘Eerbied voor het leven’ was zijn 
levensmotto.

Schweitzer
Prij

Albert

s 2022

 Over het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)
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Stem op jouw favoriete project!
Bepaal mee wie de Albert Schweitzer 
Publieksprijs 2022 gaat winnen

Stem op jouw 
favoriet! 
 
Ga naar www.nasf.nl en breng je stem uit op je favoriete project. Dit 
kan tot 8 oktober a.s. Wie weet wint jouw voorkeursproject de Albert 
Schweitzer Publieksprijs 2022! Veel stemsucces en dank namens de 
kandidaten!

Deelnemende projecten 
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Fysieke fitheid voorspelt 
complicaties bij 

darmkankerchirurgie
Om te genezen van darmkanker, ondergaan patiënten grote abdominale chirurgie. Het preoperatieve 

uithoudingsvermogen en de spierkwaliteit van deze patiënten blijken sterke invloed te hebben op de kans op 
postoperatieve complicaties en het herstel hiervan.

Darmkanker, oftewel colorectaal carcinoom, is 
de derde meest voorkomende vorm van kanker 
bij zowel mannen als vrouwen in Nederland. 
Ruim 12.000 patiënten worden jaarlijks met 
de diagnose darmkanker geconfronteerd. Het 
merendeel van de tumoren bevindt zich in het 
colon. Bij ongeveer 35 procent van de mensen zit 
de tumor in het rectum1. Om tumorvrij te worden, 
ondergaat 95 procent van alle patiënten grote 
chirurgie, waarbij een deel van het colon en/
of rectum wordt verwijderd1. Deze operaties 
gaan helaas nog altijd gepaard met een 
aanzienlijk risico op postoperatieve complicaties, 
variërend van wondinfectie en longontsteking 
tot naadlekkage en sepsis. Deze complicaties 
belemmeren het herstel van de patiënt, leiden tot 
een verlengde opnameduur en een vertraagd 
fysiek herstel2.

Preoperatieve risicoschatting
Om het risico op complicaties zo goed mogelijk in 
te schatten en te verkleinen, wordt voorafgaand 
aan een operatie een uitvoerige risico-inschatting 
gemaakt. Desondanks blijkt het complicatierisico 
steken rond de 30 procent. Een van de 
gangbare gedachten is dat een complicatie 

wordt veroorzaakt doordat het lichaam van de 
patiënt niet om kan gaan met de stressoren 
van een operatie. Een operatie stelt een patiënt 
namelijk bloot aan tal van stressfactoren. Het 
lichaam reageert op deze stressfactoren met 
een natuurlijke stressreactie die bestaat uit 
hormonale, metabole, hematologische en 
immunologische veranderingen3. Als het lichaam 
van een patiënt niet in staat is om adequaat 
om te gaan met deze stressrespons, ontstaat 
een verhoogde kans op het ontwikkelen van 
complicaties4. Veelgebruikte risico-inschattingen 
zijn gebaseerd op klassieke risicofactoren 
zoals leeftijd, geslacht, body mass index en de 
aanwezigheid van chronische aandoeningen. 
Deze risicoschattingen lijken echter onvoldoende 
te meten hoe goed iemand kan omgaan met de 
stressfactoren van een operatie en met eventuele 
complicaties5. Recentelijk is er toenemende 
aandacht gekomen voor de preoperatieve 
lichamelijke fitheid van een patiënt om het 
risico op complicaties beter te voorspellen. 
Iemands lichamelijke fitheid omvat veel factoren, 
waarvan vooral het uithoudingsvermogen en 
de lichaamssamenstelling een voorspellende 
waarde blijken te hebben. Deze factoren zijn 

dan ook een doel voor interventies om de 
fitheid preoperatief te verbeteren6. Dit zou bij 
mensen met een verhoogd risico het risico op 
complicaties kunnen verkleinen.

Uithoudingsvermogen
Het uithoudingsvermogen weerspiegelt het 
maximale vermogen van het cardiovasculaire 
en het pulmonale systeem om zuurstof op 
te nemen en af te geven aan de weefsels. 
Daarnaast zegt het iets over het vermogen van 
deze weefsels om zuurstof op te nemen en te 
gebruiken als reactie op metabole behoeften. 
Weinig uithoudingsvermogen voorafgaand 
aan de operatie kan leiden tot onvoldoende 
zuurstoftoevoer om aan de verhoogde 
postoperatieve vraag te voldoen. Daardoor zijn 
patiënten met weinig uithoudingsvermogen 
vatbaarder voor complicaties3.

Spiermassa en spierkwaliteit
Een andere veelbelovende risicoschatter is 
de lichaamssamenstelling. Preoperatieve 
lichaamssamenstelling geeft informatie 
over de spiermassa en de spierkwaliteit. De 
spiermassa weerspiegelt de hoeveelheid spier 
ten opzichte van het totale lichaamsoppervlak. 
De spierkwaliteit weerspiegelt de mate van 
vet en vocht in de spier. Een verhoogd vet- en 
vochtgehalte zorgt voor een lagere kwaliteit 
van het spierweefsel. Zowel spiermassa als 
spierkwaliteit zegt iets over de fysieke veerkracht 
van een patiënt. Verminderde spiermassa 
en/of spierkwaliteit is gerelateerd aan 
ondervoeding en is een maat voor chronische 
ontsteking. Dit wordt in verband gebracht 
met slechtere postoperatieve uitkomsten bij 
darmkankerpatiënten3, 7.

Doel van de studie
Het doel van deze studie was om te 
beoordelen welke relatie het preoperatieve 
uithoudingsvermogen en de spierkwaliteit 
hebben met betrekking tot:
1)    de ontwikkeling en de ernst van 

postoperatieve complicaties na geplande 
colorectale oncologische chirurgie; 

2)    het herstel van fysiek functioneren bij patiënten 
met postoperatieve complicaties na CRC-
chirurgie.

Methoden
Alle patiënten ouder dan 18 jaar die tussen 
januari 2016 en maart 2020 geplande colorectale 
chirurgie met curatieve opzet ondergingen, 
werden preoperatief gescreend door een 

Tekst: drs. A.C.M. Cuijpers, arts-onderzoeker Maastricht University/Maastricht UMC+,
 dr. B.C. Bongers, klinisch inspanningsfysioloog Maastricht University; prof. dr. L.P.S. Stassen, 
colorectaal chirurg Maastricht UMC+; dr. T. Lubbers, colorectaal chirurg Maastricht UMC+

Figuur 1. Analyse van de lichaamssamenstelling met CT-beelden op niveau van lumbale wervel L3. A) CT-
abdomen van een patiënt met goede spierkwaliteit. Hierbij is er weinig vet (groene kleur) aanwezig in de 
spieren. B) CT-abdomen van een patiënt met een slechte spierkwaliteit, waarbij er meer vet aanwezig is 
in de spieren. 

Figuur 2. Schematische weergave van de studieopzet. 
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fitheidsprogramma 

kan risico op 
complicaties 

verkleinen

getrainde fysiotherapeut. Door middel van een 
fietstest (Steep Ramp Test) werd een inschatting 
gemaakt van het uithoudingsvermogen. Op 
basis van de preoperatieve CT-beelden werd 
een analyse gedaan van de spiermassa en de 
spierkwaliteit (figuur 1). Al deze onderzoeken 
waren onderdeel van de standaardzorg. Ze 
leverden geen extra handelingen op voor 
de patiënt en werden niet in de analyses 
meegenomen. Enkele subgroepen werden niet in 
de analyses meegenomen. Dat betrof patiënten 
die neoadjuvante therapie ondergingen ná de 
fitheidsmeting, patiënten die deelnamen aan een 

prehabilitatietraject en patiënten die een 
bekkenexenteratie ondergingen.
De postoperatieve uitkomsten (figuur 2) die 
gemeten werden waren:
1)  het optreden van postoperatieve complicaties;
2)  de ernst van deze complicaties;
3)   de tijd die mensen nodig hadden om van 

deze complicaties te herstellen en weer fysiek 
zelfstandig te kunnen functioneren.

Complicaties werden gescoord door middel 
van de Clavien-Dindo (CD)-classificatie. 
Ontwikkeling van een postoperatieve 
complicatie werd gedefinieerd als een CD-
graad I. De ernst van de complicaties werd 
beoordeeld als mild (CD-graad I of II) of ernstig 
(CD-graad ≥IIIa). De tijd tot postoperatief 
herstel van fysiek functioneren werd dagelijks 
beoordeeld door een fysiotherapeut. De 
mediane herstelduur die patiënten met 
complicaties nodig hadden om fysiek te 
herstellen, werd gebruikt als afkappunt. 
Patiënten met een herstelduur langer dan 
de mediaan werden geclassificeerd als 
‘gecompliceerd beloop met een hoge impact’.

Resultaten
Het optreden van complicaties
In totaal werden 238 patiënten in de 
studie onderzocht, waarvan er 96 (40,3%) 
complicaties ontwikkelden. Patiënten met 
minder uithoudingsvermogen bleken significant 
meer complicaties te ontwikkelen dan 
patiënten met meer uithoudingsvermogen. Ook 
gecorrigeerd voor eventuele neveneffecten 
van andere risicofactoren bleef de relatie 
tussen uithoudingsvermogen en het 
risico op complicaties sterk. Hoe minder 
uithoudingsvermogen, hoe groter het risico. Dit 
was onafhankelijk van de lichaamssamenstelling. 
Spiermassa en spierkwaliteit hadden weinig 
tot geen relatie met het ontwikkelen van 
complicaties. 

De ernst van complicaties
Patiënten met minder uithoudingsvermogen 
bleken ook significant ernstigere complicaties 
te ontwikkelen dan patiënten met meer 
uithoudingsvermogen. Hoe minder 
uithoudingsvermogen, hoe groter de kans 
op zowel milde als ernstige complicaties. 
Dit was vrijwel onafhankelijk van de 
lichaamssamenstelling. Mensen met een lage 
spierkwaliteit bleken wel een verhoogd risico 
te hebben op het ontwikkelen van ernstige 
complicaties, al was deze relatie niet zo sterk als 
die met het uithoudingsvermogen. 

Tijd tot fysiek herstel bij complicaties
De mediane tijd tot herstel van fysiek 
functioneren bij patiënten met complicaties 
was acht dagen. Van de 96 patiënten met 
complicaties hadden 44 patiënten (45,8%) meer 
dan acht dagen nodig om te herstellen. Wat 
bleek was dat een lage spierkwaliteit significant 
meer voorkwam bij deze patiënten, vergeleken 
met de patiënten die sneller herstelden. Dit 
bleek ook onafhankelijk te zijn van de ernst van 
de complicatie en het uithoudingsvermogen. 
Spiermassa of uithoudingsvermogen 
hadden geen relatie met de herstelduur van 
complicaties.

Discussie
Uit de resultaten van onze studie blijkt 
dat patiënten met minder preoperatief 
uithoudingsvermogen een verhoogd 
risico hebben op milde postoperatieve 
complicaties. Daarnaast leidden zowel weinig 
uithoudingsvermogen als een lage preoperatieve 
spierkwaliteit tot een groter risico op ernstige 
postoperatieve complicaties. Hoewel er geen 
associatie tussen preoperatieve spiermassa en 
de ontwikkeling van postoperatieve complicaties 
werd gevonden, hadden patiënten met een lage 
spiermassa die complicaties ontwikkelden meer 
kans op ernstige complicaties. 

Uithoudingsvermogen
Patiënten met weinig uithoudingsvermogen 
hebben mogelijk te weinig cardiopulmonale 
reservecapaciteit om adequaat te reageren 
op perioperatieve stressfactoren. Dit maakt 
deze patiënten mogelijk vatbaarder voor zowel 
kleine complicaties (zoals cardiovasculaire 
en pulmonale problemen) als voor ernstige 
complicaties (zoals naadlekkages, 
abcesvorming en sepsis)8. Een suboptimale 
lichaamssamenstelling, uitgedrukt als lage 
spierkwaliteit en weinig spiermassa, is een 
uiting van verminderde energiereserves en 
ondervoeding. Dit is gerelateerd aan chronische 
ontsteking, onder andere omdat het vetgehalte 
in de spieren gepaard gaat insulineresistentie 
en chronisch verhoogde niveaus van 
ontstekingsstoffen9. Zo’n chronische ontsteking 
zou de fysiologische reactie om perioperatieve 
stressoren te weerstaan kunnen verstoren. 
Daarnaast kan zo’n ontsteking de genezing 
van wonden en darm-anastomosen kunnen 
belemmeren en het risico op postoperatieve 
infecties vergroten. Dit zou kunnen verklaren 
waarom weinig spierkwaliteit voornamelijk 
gerelateerd is aan het risico op ernstige 
complicaties, niet aan milde complicaties.

Spierkwaliteit
Interessant genoeg bleek spierkwaliteit, en 
niet uithoudingsvermogen of spiermassa, 
voorspellend te zijn voor de impact van 
complicaties op de postoperatieve tijd tot 
herstel van fysiek functioneren. Herstel van 
fysiek functioneren na complicaties lijkt meer af 
te hangen van andere onderliggende factoren, 
zoals de ‘immunologische reservecapaciteit’ 

Patiënten doorlopen een traject om hun fitheid 
voorafgaand aan de operatie te verbeteren.

Om tumorvrij te worden, ondergaat 95 procent van alle patiënten grote chirurgie, waarbij een deel van 
het colon en/of rectum wordt verwijderd.
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van een patiënt. Het zou interessant zijn 
om in toekomstige studies de exacte rol te 
ontrafelen van chronische ontsteking en 
lichaamssamenstelling in het ontwikkelen van 
complicaties en het postoperatief herstel.

Prehabilitatie
De laatste jaren is er steeds meer aandacht 
voor prehabilitatie. Dit houdt in dat patiënten een 
traject doorlopen om hun fitheid voorafgaand 
aan de operatie te verbeteren. Ze volgen onder 
andere een trainingsprogramma en passen 
hun voeding aan. Het is gebleken dat patiënten 
met weinig uithoudingsvermogen door deze 
programma’s hun fitheid in korte tijd kunnen 
verbeteren en hun risico op complicaties kunnen 
verkleinen6, 10. Het is echter nog niet duidelijk 
of deze korte programma’s ook voldoende 
effect hebben op een verbetering van de 

lichaamssamenstelling om zo het herstel na 
operaties te verbeteren. 

Conclusie
Uithoudingsvermogen en spierkwaliteit lijken 
onafhankelijke risicofactoren voor postoperatieve 
complicaties en het beloop van het fysiek herstel 
na complicaties. Weinig uithoudingsvermogen 
verhoogt het risico op het ontwikkelen van 
zowel milde als ernstige complicaties. Een 
lage spierkwaliteit is geassocieerd met een 
langdurig herstel na complicaties. Beide 
variabelen kunnen waardevolle toevoegingen 
zijn om de preoperatieve risico-inschatting bij 
colorectale oncologische chirurgie te verbeteren. 
Daarnaast kunnen patiëntgerichte preoperatieve 
interventies worden aangeboden om patiënten 
met minder complicaties door hun operatie te 
loodsen. 
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De spiermassa 
weerspiegelt de 
hoeveelheid spier ten 
opzichte van het totale 
lichaamsoppervlak.
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Om te genezen van darmkanker, ondergaan patiënten grote abdominale chirurgie.
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