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Thermometers
Email
........................................................................................................................................  
 
Naam
........................................................................................................................................  

Instelling
........................................................................................................................................

Afdeling
........................................................................................................................................

Functie
........................................................................................................................................

Hoeveel jaar bent u als verpleegkundige 
en/of verzorgende werkzaam?
........................................................................................................................................

Hoeveel jaar bent u werkzaam bij uw 
huidige instelling?
........................................................................................................................................

Bent u werkzaam geweest bij meer dan 
1 instelling?
 1.  Ja
2. Nee

Mogen wij via email contact met u 
opnemen?
 1.  Ja
2. Nee

Wat vindt u vooral belangrijk aan een 
thermometer?
• De thermometer moet erg nauwkeurig zijn?
• Een thermometer die gemakkelijk te gebruiken is?
•  Een thermometer die niet-invasief is en dus ook 

niet intimiderend is voor de patiënt?
• Een thermometer die zeer robuust is?
• Anders

Werkt u liever met een losse thermometer 
of met een thermometer gekoppeld aan 
een spotmonitor of een ander systeem 
dat de vitale functies van een patiënt 
registreert?
 1.  Losse thermometer
2.  Thermometer gekoppeld aan een spotmonitor 

of vital signs monitor

Sommige thermometers geven al binnen 
enkele seconden een temperatuurmeting. 
Een meting kost dan dus minder tijd. 
Waarvoor zou u de extra tijd die hierdoor 
vrij komt willen gebruiken? 
 1.  Om meer patiënten te kunnen behandelen?
2.   Om meer sociaal contact met uw patiënten te 

hebben?
3.   Om wat meer tijd te kunnen nemen voor 

andere medische handelingen?
4.  Anders

Hoe vaak wordt bij u op de afdeling een 
thermometer vervangen omdat deze niet 
meer goed functioneert of kapot is? 
 1.  1x per jaar
2.  2x per jaar
3. 1 maal per 2 jaar
4.   Bij mijn huidige instelling heb ik nog nooit 

meegemaakt dat thermometers bij ons werden 
vervangen

5.  Weet ik niet
6.  Anders

Wie is binnen uw organisatie met name 
verantwoordelijk voor het selecteren van 
nieuw aan te schaffen thermometers? 
• Leidinggevende/teamleider
• Verpleegkundige en/of verzorgende
• Inkoop
• Directie
• Biomedisch specialisten
• Artsen
• Externe adviseur
• Anders

Sommige thermometers vereisen het 
gebruik van plastic afdekkapjes die 
na een keer gebruiken weggegooid 
moeten worden. Daarmee creëren dit 
soort thermometers dus veel afval. 
Bovendien kost het aanschaffen van 
deze wegwerpkapjes veel geld. Andere 
thermometers kunnen daarentegen 
worden schoongemaakt worden met 
medicinale alcohol en een katoenen 
doekje. Hoe kijkt u hiernaar?
 1.   Ik zou het liefst geen wegwerpkapjes 

gebruiken maar de thermometer liever met 
medicinale alcohol schoonmaken tussen 2 
patiënten.

2.   Ik kies voor de groene oplossing (geen 
wegwerpkapjes), maar ons protocol schrijft het 
gebruik van deze kapjes voor.

3.   Duurzaamheid is voor ons ziekenhuis 
belangrijk, dus wij onderzoeken hoe wij dit 
soort afval kunnen voorkomen.

4.   Wij gebruiken geen wegwerpkapjes maar dat 
is voor een financiële keuze van het ziekenhuis 
geweest.

Wat is momenteel het protocol binnen uw 
instelling als het gaat om temperatuurmetingen?
 1.   In onze instelling vereist het protocol dat wij 

met wegwerpkapjes werken.
2.   In onze instelling gebruiken wij GEEN 

wegwerpkapjes, maar maken wij 
thermometers schoon met alcohol.

Welke thermometer gebruikt uw instelling 
momenteel?
........................................................................................................................................  

Bent u tevreden over deze thermometer 
als het gaat om (zeer ontevreden/
ontevreden/neutraal/tevreden/zeer 
tevreden)
• Nauwkeurigheid
• Gebruiksgemak
• Gebruiksvriendelijkheid
• Robuustheid
• Geïntegreerd in spot monitor

Link:
https://forms.gle/
GV7PZ8iqFovNbyBM7
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LVO-voorzitter Nicole Dreessen over de BIG-erkenning
‘Patiënten moeten erop kunnen 

vertrouwen dat we bekwaam zijn!’
De LVO blijft zich hard maken voor de BIG-erkenning van het beroep van operatieassistent. 

Waarom wordt dit zo belangrijk gevonden? Een gesprek met LVO-voorzitter Nicole Dreessen.

Wat is de achtergrond van de acties om 
BIG-erkend te worden?
‘We zijn al vele jaren bezig met de BIG-erkenning 
van het beroep van operatieassistent. Patiënten en 
zorgprofessionals moeten erop kunnen vertrouwen 
dat operatieassistenten daadwerkelijk bevoegd en 
bekwaam zijn. Operatieassistenten hebben een 
cruciale rol in het operatieve proces. Bij deze 
zorgverlening bestaat er zeker een risico op fouten 
met soms zeer ernstige consequenties voor de 
patiënt.’

Waarom is die BIG-erkenning zo belangrijk?
‘De Wet BIG gaat over beroepsbeoefenaren in 
de zorg. Aan een deel van de beroepsgroepen 
in de zorg worden in deze wet specifieke eisen 
gesteld. Het gaat hierbij om beroepsbeoefenaren 
die direct patiëntencontact hebben en waarbij 
het vanuit het perspectief van patiëntveiligheid 
nodig is om het beroep wettelijk te reguleren. Deze 
beroepsbeoefenaren moeten aan opleidingseisen 
en zijn tuchtrechtelijk aanspreekbaar op hun 
handelen. De wet is hiermee een belangrijk instrument 
voor het borgen van de kwaliteit van zorg en het 
beschermen van patiënten. Bijna alle beroepen 
in de interventiezorg hebben deze erkenning, 
zoals specialisten en verpleegkundigen. Alleen 
operatieassistenten en anesthesiemedewerkers niet. 
Daarnaast, en niet onbelangrijk, is de BIG-registratie 
er voor bescherming van de patiënt, want je weet 
dat de zorgprofessional bekwaam en bevoegd is. Nu 
kunnen niet-gecertificeerde mensen worden ingezet 
als operatieassistent. En dat terwijl wij zo’n  cruciaal 
beroep beroep hebben met de nodige risico’s.’

Hoe zit het met de voorbehouden 
handelingen?
‘Operatieassistenten voeren voorbehouden 
handelingen uit, zoals blaaskatheterisatie, injecteren 
en hechten. Daarnaast zijn er operatieassistenten 
die handelingen doen als het zetten van nietjes/
clips op organen, plaatsen van trocars, uithalen van 
venen, röntgendoorlichting en het plaatsen van drains. 
Er zijn ook operatieassistenten met chirurgische 
vaardigheden die zelfstandig hele kleine ingrepen 
doen. Nu staat nergens gedocumenteerd dat ze dit 
mogen. Je moet in ieder geval hiervoor geschoold 
zijn en kunnen aangeven dat je bekwaam bent. Als 
beroepsvereniging hebben we met advies van het 
ministerie een kwaliteitsregister opgesteld. Er is echter 
op dit moment geen verplichting voor organisaties 
om dit register te gebruiken. Hoe kun je een patiënt 
beschermen als een operatieassistent grove 
fouten heeft gemaakt? Of hoe voorkom je dat een 
operatieassistent die niet bekwaam is en ontslagen 
wordt, weer ergens anders gaat werken?’

Maar een operatieassistent moet toch 
gediplomeerd zijn? Dat is toch ook een 
bewijs van kwaliteit?
‘Ziekenhuizen hebben inderdaad de afspraak 
gemaakt dat ze alleen operatieassistenten 
aannemen met een diploma. In het verleden is het 
helaas toch voorgekomen dat operatieassistenten 
werden ingezet zonder duidelijkheid over diploma, 

kennis en ervaring. Denk aan het “importeren” van 
operatieassistenten uit bijvoorbeeld India. Van 
de operateurs vindt het merendeel dat de titel 
operatieassistent beschermd moet zijn1.’

Hoe hebben jullie dit op de politieke kaart 
gezet?
‘Met een petitie2 hebben operatieassistenten en 
anesthesiemedewerkers al enige jaren geleden 
aandacht gevraagd voor de tekorten aan 
operatieassistenten en anesthesiemedewerkers. 
De ondertekenaars zijn bezorgd over een te hoge 
werkdruk en daarmee samenhangend, een hoog 
ziekteverzuim en hoge uitval onder studenten. Dit 
geldt ook voor de oplossingsrichtingen zoals het 
uitstel van operaties, (onvoldoende) opleidingsplekken 
en de inzet van onbekwame medewerkers. De 
beroepsgroepen zijn daarbij bezorgd over de kwaliteit 
van operatieve zorg.’

Hoe reageerde het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)?
‘Bruno Bruins, de vorige minister, gaf aan dat hij de 
zorgen serieus neemt. Goede kwaliteit en veiligheid 
van zorg staan voor hem voorop. Dit heeft hij ook 
benadrukt in zijn brief aan de Kamer 3 in 2019, in 
reactie op een brief van de LVO over de tekorten 
aan operatieassistenten. Voldoende en goed 
gekwalificeerd personeel in de zorg is een van de 
belangrijkste opgaven en had voor hem prioriteit. In 
privéklinieken werken in de huidige situatie ook niet-
gekwalificeerde operatieassistenten die medische 
en voorbehouden handelingen uitvoeren. Zelfs 
mensen die hun diploma niet halen vinden naderhand 
werk in privéklinieken en verrichten daar dezelfde 
werkzaamheden.’

Wat heeft de LVO verder gedaan?
‘Op advies van de beleidsmedewerkers van het 
ministerie hebben we eerst het beroepsprofiel 
beschreven en de eindtermen voor de opleiding 
(CZO) opgesteld. Daarnaast is het Kwaliteitsregister 
operatieassistenten ontwikkeld. Ook hebben we 
het niveau van de opleiding laten bepalen bij Het 
Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF4. Daaruit 
kwam het niveau bachelor. En er kwam een petitie 
waar vele collega’s en specialisten op hebben 
gereageerd. Men gaf aan het belangrijk te vinden 
dat het beroep van operatieassistent wordt erkend. 
Vervolgens is er een aanvraag ingediend bij het 
ministerie, dat vervolgens het Zorginstituut de 
opdracht heeft gegeven om het te onderzoeken. Na 
bijna twee jaar kregen we te horen dat de minister 
het negatieve advies5 van het Zorginstituut heeft 
opgevolgd.’

Nu die BIG-erkenning niet doorgaat: 
wat gaan jullie nu doen?
‘We zijn nog intensiever gaan samenwerken met de 
NVAM, aangezien zij in dezelfde situatie zitten. We 
willen gebruik maken van de Taskforce die in opdracht 
van de minister is samengesteld. De Taskforce 
adviseert een passend, modulair programma 
te ontwerpen voor de operatieassistenten en 
anesthesiemedewerkers. Ook voor meer flexibele 

inzetbaarheid. Dit willen zij doen met maatwerk 
voor ontbrekende verpleegkundige competenties 
en rekening houdend met ervaring en opgedane 
competenties in de praktijk. Dat vergroot het 
loopbaan- en carrièreperspectief van deze groepen. 
Ook wordt een positief effect verwacht op behoud 
van deze professionals in hun functie. Dat kan 
bijdragen aan het terugdringen van de tekorten aan 
deze professionals.’

En hoe zit het met een mogelijke aankomende 
coronagolf?
‘Wij zijn er ons van bewust dat de taskforce en 
de minister heeft aangegeven dat alleen BIG-
geregistreerde professionals worden ingezet bij een 
eventuele volgende (corona)golf. Daarom willen we dit 
ook regelen. Het zou erg spijtig zijn als de grote groep 
operatieassistenten en anesthesiemedewerkers niet 
kan worden ingezet. Dit ondanks dat zij tijdens de 
vorige golven zoveel meerwaarde hebben gehad 
bij het leveren van goede zorg aan de patiënten op 
de SEH en IC. Operatieassistenten kunnen veel meer 
voorbehouden en risicovolle handelingen verrichten 
dan verpleegkundigen, die wel BIG-geregistreerd 
zijn. En ze kunnen, net als verpleegkundigen, 
voorbehouden handelingen uitvoeren terwijl er geen 
toezicht is.’

Waar is de LVO nog meer mee bezig? 
‘We verzorgen het Kwaliteitsregister en organiseren 
scholingen en congressen, waaronder ons eigen 
LVO-congres dat in maart 2023 plaatsvindt. Verder is 
er de samenwerking met andere beroepsorganisaties 
zoals de NVAM, V&VN en FMS. Samen met NU’91 
praten we over de beroepsbelangen en de cao. 
Samen met CZO/NVZ en NFU praten en beslissen 
we over de opleidingseisen en eindtermen. Een 
belangrijk aspect daarbij is het programma CZO 
flex met de EPA (Entrustable Professional Activities). 
Samen met het ministerie en het Capaciteitsorgaan 
gaan we de problematiek met de grote tekorten aan 
operatieassistenten aanpakken. Hier zijn we pas 
onlangs bij betrokken. Ons beroep wordt pas sinds 
een paar jaar gemonitord voor capaciteitsramingen. 
Hierbij is duidelijk geworden dat er meerdere jaren 
te weinig is opgeleid.  En we houden ons natuurlijk 
bezig met het ontwikkelen van richtlijnen, soms als 
werkgroeplid, maar meestal vanuit ons eigen initiatief.’

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt
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Op de OK in Oeganda: 
‘Het is zo’n andere wereld’

Miranda van Wanrooij (50) en Anke van der Wijst (57) zijn al bijna 25 jaar collega’s in het Máxima MC in Eindhoven/
Veldhoven. Afgelopen zomer reisden zij naar Mutolere in Oeganda om daar in het St. Francis Hospital te assisteren bij de 

introductie van gasloze laparoscopie. 

Hoe kwamen jullie op het idee om naar 
Oeganda te gaan?
Miranda: ‘Oud-tropenarts en algemeen chirurg 
Peter Reemst, die tot aan zijn pensionering bij ons 
in het ziekenhuis werkte, kwam al jaren in het St. 
Francis via de stichting Vrienden van Mutolere 
Hospital. Zes jaar eerder was ik al eens met hem 
mee geweest. Vorig jaar vertelde hij dat hij hulp 
kon gebruiken bij een nieuw project rondom 
het opstarten van gasloze laparoscopie. Of ik 
interesse had om mee te gaan. Natuurlijk!’
Anke: ‘Ook ik wilde graag naar Oeganda. Maar 
dan wel op voorwaarde dat ik echt iets zou 
kunnen bijdragen. Dat kon in dit project.’

Waarom gasloze laparoscopie?
Anke: ‘Bij laparoscopie gebruiken we in 
Nederland altijd koolzuurgas, maar in afgelegen 
en landelijke gebieden is CO2 niet altijd 
voorhanden. Het is alleen verkrijgbaar in de 
hoofdstad Kampala, die op een dag reizen 
ligt. Daarom is het handiger om de operatie in 
Mutolere zonder gas uit te voeren.’
Miranda: ‘Bovendien is een gasloze laparoscopie 
goedkoper, want de patiënt kan onder spinale 
anesthesie geopereerd worden. Je hebt er minder 
apparatuur en medicatie voor nodig.’ 

Wat maakt jullie geschikt om bij dit project 
te helpen?
Miranda: ‘Vooral onze jarenlange ervaring. 
We zijn inmiddels allebei heel wat jaartjes 
vakspecialist Orthopedie en hebben ooit 
geholpen bij de introductie van de laparoscopie 
in Nederland. Die ervaring kwam nu goed van 
pas.’

Hoe hebben jullie je voorbereid?
Anke: ‘Vooraf hebben we contact gelegd met 
het hoofd OK en de gynaecoloog in Mutolere 
om te horen welke instrumenten en apparatuur 
zij hadden en wat ze nog misten. Vervolgens 
hebben we op onze OK gekeken welke 
afgeschreven spullen we konden meenemen 
naar Oeganda.’
Miranda: ‘Bijvoorbeeld een extra – en grotere – 
monitor met de benodigde kabels, wat 
instrumenten en disposables.’

Hoe ziet het ziekenhuis in Mutolere eruit?
Anke: ‘St. Francis is een missieziekenhuis dat 
financiële steun krijgt van meerdere landen. De 
OK is een paar jaar terug verbouwd. Nu zijn er 
drie grote operating theaters en drie kleinere, 
die vooral gebruikt worden voor poliklinische 
ingrepen. Ik was verrast over hoe netjes het 
eruitzag. Wel viel op dat de operatietafels, 
apparaten en instrumenten erg oud en versleten 
waren en niet altijd goed functioneerden.’
Miranda: ‘Het instrumentarium bleek ook niet 
altijd even schoon. Zo worden laparoscopische 
instrumenten gedesinfecteerd in Cidex. Daarvoor 

Tekst: Femke van den Berg, Foto’s: Celine Debie
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moet je ze wel éérst uit elkaar halen en daarna 
goed spoelen met Aquadest. Maar vrijwel alle 
instrumenten zaten vastgeplakt of -geroest. 
Het was bijna een dagtaak om alles uit elkaar 
te krijgen en schoon te maken, zodat het weer 
functioneerde.’

Wat hebben jullie precies gedaan in 
Mutolere?
Miranda: ‘De eerste week inventariseerden 
we apparatuur en checkten we of alles werkte. 
Vervolgens hebben we van alle instrumenten 
foto’s en beschrijvingen gemaakt. Wat is welk 
instrument? Hoe moet het in elkaar en uit elkaar? 
Hoe gebruik je het? Hoe maak je het schoon? 
Ook gaven we het team klinische lessen.’
Anke: ‘Daarna zijn we daadwerkelijk gaan 
assisteren bij gasloze laparoscopieën. Vooraf 
waren we een beetje sceptisch, maar we 
merkten al snel dat deze methode een beter 
beeld in de buik geeft dan wij hadden verwacht. 
Dit dankzij een speciaal ontworpen retractor voor 
gasloze laparoscopie.’

Merkten jullie iets van cultuurverschillen?
Anke: ‘Zeker. In Nederland denken wij ver vooruit 
en houden we rekening met alle mogelijke 
calamiteiten. Dat doen ze in Oeganda niet. Daar 
moet je je bij neerleggen; je bent te gast en moet 
je aanpassen aan lokale gewoonten.’
Miranda: ‘Wij hadden een checklist gemaakt van 
spullen die op de OK aanwezig moeten zijn voor 
als je een acute laparotomie moet verrichten. 
Daar deden de collega’s in Mutolere helemaal 
niets mee. Hun insteek is: als we acuut de buik 
moeten openmaken, pakken we tegen die tijd de 
spullen wel. Dat is een andere manier van denken 
en werken.’ 

Is er nu voldoende kennis in Mutolere over 
de gasloze laparoscopie?
Anke: ‘Ja. We werkten vooral samen met drie 
lokale operatieassistenten. Zij hebben onze 
instructies goed opgepikt en zijn in staat om 
zelfstandig te ondersteunen bij een gasloze 
laparoscopie. Bovendien kunnen zij hun kennis 
overdragen aan hun collega’s.’ 
Miranda: ‘Als ze iets niet meer weten, kunnen 
ze veel terugvinden in de protocollen en 
werkinstructies die we hebben gemaakt. Ook 
hebben we een appgroep waarin ze vragen 
kunnen stellen.’

Hoe zit het met de bevoorrading?
Miranda: ‘De stichting stimuleert het ziekenhuis 
om materialen en middelen zo veel mogelijk 
in Oeganda te kopen. Daarnaast schenken 
buitenlandse bezoekers soms kleinere 
instrumenten en disposables.’
Anke: ‘Maar niet alles is altijd op voorraad in het 
ziekenhuis.’

Welke gebeurtenissen zullen jullie 
bijblijven?
Anke: ‘De sectio’s in het St. Francis maakten 
veel indruk. In Nederland is een sectio een heel 
circus. Een team van zorgverleners staat klaar, de 
moeder mag zelf het kindje uit haar buik halen, er 
is soms een geboortefotograaf die alles vastlegt. 
In Oeganda krijgen aanstaande moeders alleen 
spinale anesthesie; verder wordt er niet echt 
naar hen en de baby omgekeken. De baby wordt 
kort nagekeken en op een aankleedkussen 
gelegd. Alleen, niet bij de moeder. Na de 
geboorte vertonen de moeders weinig emotie, 
waarschijnlijk doordat de kindersterfte hoog is. Zij 
durven zich niet meteen te hechten.’
Miranda: ‘Bij een maandagochtendbriefing 

kregen we te horen dat er in het weekend een 
vader met een kindje naar het ziekenhuis was 
gekomen. Dat kindje moest aan de beademing. 
Vader gaf geen toestemming, want hij had geen 
geld voor de behandeling. Het kindje overleed 
kort daarop. Ik denk dan: hoe is dit mogelijk?! Het 
is zo’n andere wereld.’

Wat heeft deze reis jullie gebracht?
Anke: ‘Bewustwording van hoe ontzettend goed 
wij het in Nederland hebben. De laatste week van 
ons verblijf in Oeganda hebben we rondgereisd. 
Dan krijg je nog meer besef van de armoede in dit 
prachtige land. Verder vond ik het heel verrijkend 
om vanuit mijn kennis en ervaring Oegandese 
collega’s te kunnen helpen.’
Miranda: ‘Ik ook. Bovendien was het heel 
bijzonder om deze reis samen te maken. We 
konden de blije en verdrietige momenten goed 
met elkaar delen. Het is echt iets dierbaars wat je 
dan samen hebt.’

Zouden jullie collega’s zo’n reis aanraden?
Miranda: ‘Zeker. Al liggen de mogelijkheden voor 
operatieassistenten niet voor het oprapen. Het 
moet op je pad komen; je bent afhankelijk van 
contacten en van concrete projecten waarbij je 
kunt aansluiten.’
Anke: ‘Ook het prijskaartje kan een drempel zijn: 
wij hebben dit project op eigen kosten en in 
eigen tijd gedaan. Alleen in onze huisvesting was 
voorzien door het St. Francis.’

Leefden jullie collega’s in Brabant met jullie mee?
Anke: ‘Heel erg! Ze hebben geld gedoneerd voor 
een goed doel in Oeganda. Hiermee konden we 
materialen aanschaffen voor een schooltje, dat 
die hulp ook hard nodig heeft. Die betrokkenheid 
van onze collega’s was erg mooi.’

Miranda en Anke hielden een blog bij over hun reis: te bekijken via de verkorte link: tinyurl.com/Mutolere
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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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‘Het échte contact 
met mensen en het 

gevoel van betekenis 
te kunnen zijn, dát 

was waar ik naar op 
zoek was!’

‘Ik wil een professionele dokter zijn,  
maar één die bovenal ook mens is!’

Voorpublicatie  
Op de spoedeisende hulp

Hoe het ooit begon
Als kind wilde ik helemaal geen dokter 
worden. Sterker nog, dat is niet eens ooit in me 
opgekomen. Ik kom niet (zoals opvallend veel 
dokters wel) uit een familie vol dokters. Mijn vader 
was gymleraar en later docent communicatie 
aan een hogeschool, mijn moeder heeft 
Nederlands gestudeerd en ging daarna aan de 
slag als accountmanager bij een grote bank. De 
spreekwoordelijke paplepels kunnen in mijn geval 
dus in de bestekla blijven. 

Ik groeide op in Delfzijl, een kleine stad hoog in 
het noorden van Groningen. Dit weerhield mij er 
niet van om groots te dromen: van jongs af aan 
was het mijn ambitie om president van Amerika 
te worden. Ja, je leest het goed. Dat dit met mijn 
Nederlandse paspoort lastig ging worden, wist ik 
toen nog niet. Ik wist überhaupt niets van politiek. 
Ik wilde vooral een positieve invloed kunnen 
hebben op het leven van mensen, er echt voor 
een ander kunnen zijn. En hoe kun je dat beter 
doen dan als leider van het op dat moment rijkste 
land ter wereld?! 

Toen ik er op de middelbare school achter 
kwam wat president zijn nou eigenlijk inhield, 
gooide ik het over een andere boeg. Ik wilde 
geen politiek bedrijven, maar mensen een goed 
gevoel geven over zichzelf. En dus besloot ik 
schoonheidsspecialiste te worden. Mijn plan 
was om vanuit 3 vwo stiekem in te instromen in 
de mbo-opleiding, maar al tijdens de open dag 
werd ik afgewezen. Ik zou te slim zijn en me gaan 
vervelen. Nog steeds vind ik dat de opleiding 
zichzelf en schoonheidsspecialisten hiermee 
tekort heeft gedaan, maar ik liet het er op dat 
moment niet bij zitten. Ik schreef me in voor een 
thuisopleiding schoonheidsspecialiste en ging 
ondertussen verder met mijn vwo. 

Al snel bleek de opleiding waarvoor ik me had 
ingeschreven mijn eerste les in marketing te 
zijn, want het bleek allemaal veel duurder te 
zijn dan het bedrag waarmee ze adverteerden 
in de lokale krant. Na de eerste lessen zou ik 
maandelijks een bedrag moeten betalen dat ik 
mij als scholier helemaal niet kon veroorloven. 
Er zat niets anders op dan de inschrijving op te 
biechten aan mijn ouders, die me vervolgens 
hielpen me weer uit te schrijven. Het materiaal 
van de eerste lessen en de make-upset mocht 
ik gelukkig houden. Van dit hele avontuur heb 
ik twee dingen geleerd: dat je altijd de kleine 
lettertjes moet lezen en dat ik de opbouw van de 
huid behoorlijk interessant vind. Een nieuw idee 
was geboren: ik zou geneeskunde gaan studeren 
om dermatoloog te worden. Ik haalde mijn vwo-
diploma en werd in één keer ingeloot, en dus 
ging ik op mijn zeventiende (ik ben een vroege 
leerling) geneeskunde studeren in Groningen. 
Hoewel ik het allemaal leuk en interessant vond, 
voelde ik tijdens mijn studie nooit de passie 
die ik nu voel voor mijn vak. Ik vond de meeste 
colleges maar saai en viel met regelmaat in 

In De Nederlandse OK Krant en Operationeel hebben we al eerder aandacht 
besteed aan de cursussen die SEH-arts Heleen Lameijer (@makesciencework 

op Instagram) geeft. Op 1 december is haar boek Op de spoedeisende hulp 
uitgekomen bij Kosmos Uitgevers. In deze editie van de OK krant lees je een 

voorpublicatie van twee hoofdstukken.

Heleen Lameijer. Heleen Lameijer. 

Tekst: Heleen Lameijer, Foto’s: Annebel Eppinga
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slaap, onderuitgezakt in de donkere collegezalen. 
Ook dermatologie, het vak waarvoor ik eigenlijk 
geneeskunde was gaan studeren, pakte me niet.

De coschappen dan. Veel medestudenten 
waren hier lyrisch over, maar ik (weer) niet. Ik 
vond het zwaar, vermoeiend en geregeld niks 
aan. Als coassistent maak je lange dagen en 
vaak zat ik naast een begeleider op een krukje 
alleen maar mee te luisteren. En dat is niet hoe 
mijn nieuwsgierigheid geprikkeld wordt; ik moet 
dingen doen! Regelmatig heb ik overwogen om 
te stoppen met mijn studie en een taal te gaan 
studeren – Nederlands bij voorkeur, want stiekem 
droomde ik er ook van om ooit nog eens een boek 
te schrijven. Dat dit boek nu voor je ligt, maakt me 
ontzettend trots en voelt voor mij alsof de cirkel 
toch nog rond is, of zoiets. 

Je vraagt je misschien af waar dit verhaal 
naartoe gaat. Tot nog toe zul je in mij nog niet 
de arts herkennen die vol passie over haar vak 
kan vertellen. Maar blijf nog even lezen, want 
nu komt het kantelpunt. Als bijbaan werkte ik in 
een privékliniek voor cardiologie. Ik leerde ecg’s 
(hartfilmpjes) lezen en nam fietstesten af onder 
de supervisie van cardiologen. De vrijheid die ik 
hierin kreeg, het échte contact met mensen en het 
gevoel van betekenis te kunnen zijn, dát was waar 
ik naar op zoek was. Ik zag hierdoor wat er later 
mogelijk zou kunnen zijn met mijn studie, en kreeg 
meer plezier in mijn coschappen. 

Ik studeerde af en kreeg mijn eerste baan op de 
afdeling cardiologie van het Martiniziekenhuis in 
Groningen, waar ik samenwerkte met cardiologen 
die ik al kende uit de privékliniek. Ik had me geen 
betere eerste baan kunnen wensen, het was een 
warm bad waarin ik helemaal mezelf kon zijn. 
Ook ging ik wetenschappelijk onderzoek doen 
naar zwangere vrouwen met hartaandoeningen, 
iets wat jaren later tot een proefschrift en mijn 
wetenschappelijke carrière zou leiden. Maar het 
belangrijkste voltrok zich vlak voor mijn eerste 
weken als dokter.

Voor mijn nieuwe baan moest ik namelijk op cursus. 
Die ging over de aanpak van spoedeisende 
medische aandoeningen en was verplicht voor 
alle nieuwe artsen. Als je hem niet met goed gevolg 
had afgerond, mocht je geen (nacht)diensten 
draaien. Ik kwam fris uit de schoolbanken en 
had dankzij mijn stages en bijbaan veel kennis 
opgedaan over cardiologische spoedsituaties, 
maar stukken minder over andere spoedeisende 
zaken. De eerste cursusdag ging daardoor niet 
bepaald van een leien dakje, en het was nog 
maar de vraag of ik het zou halen. Het was ook 
mijn eerste kennismaking met ‘simulatieonderwijs’, 
waarbij je echte patiëntencasussen naspeelt met 
een pop of acteur en je als dokter snel beslissingen 
moet nemen. En dat viel niet mee. Ik had dan wel 
jarenlang gestudeerd, van de praktijk wist ik nog 
maar weinig. Maar er was een vlammetje in mij 
ontstoken. Ik miste kennis, maar voelde aan alles 
dat dít was wat ik wilde leren, dat dit de reden 
was waarom ik was gaan studeren. De spanning, 
het snelle reageren, het écht beter maken van 
mensen: de passie voor de acute geneeskunde 
was geboren. In de weken tot het examen heb ik 
keihard gestudeerd, en met enorm veel plezier. 
Uiteindelijk slaagde ik met vlag en wimpel. 

Na een paar maanden werken begon ik steeds 
meer diensten voor de cardiologie aan te vragen, 
waarbij ik veelal op de spoedeisende hulp (seh) 
cardiologische patiënten mocht zien. Daar besloot 
ik dat ik geen cardioloog maar seh-arts wilde 
worden. Ik solliciteerde voor de vervolgopleiding 

in het dichtstbijzijnde academische ziekenhuis 
en werd aangenomen in het Universitair Medisch 
Centrum Groningen, waar ik een ontzettend 
fijne (opleidings)tijd heb gehad. Hierna ging 
ik als gespecialiseerde seh-arts aan de slag 
in het Medisch Centrum Leeuwarden, waar 
ik nog altijd werk. Tijdens dit hele traject heb 
ik veel geleerd over mezelf en over de arts 
die ik wil zijn: een professionele dokter, maar 
bovenal een die ook mens is. En dat is niet altijd 
een vanzelfsprekendheid in het hiërarchische 
ziekenhuissysteem. De dokter is toch te vaak nog 
iemand die enigszins op afstand, wat onpersoonlijk 
blijft, en het ziekenhuis een afgesloten wereld 
waarvan je als buitenstaander maar weinig 
afweet. Niet voor niets zijn ziekenhuisseries zo 
populair! En ergens begrijp ik het wel: door afstand 
te houden tussen jou en je patiënt kun je jezelf als 
mens emotioneel beschermen, want in dit vak 
maak je behoorlijk heftige dingen mee. Maar juist 
met echt menselijk contact kun je zoveel meer 
bereiken!

Voor mij is het niet het een of het ander. Ik zou 
dat niet eens kunnen. Met dit boek wil ik je de 
medemenselijkheid in de zorg laten zien, door 
je mee te nemen in wat ik meemaak en in de 
dingen die mij raken. Ik wil je laten zien dat de zorg 
iets is wat we vooral samen doen. Ik geef je een 
inkijkje in mijn menselijke leven als dokter en in het 
menselijke leven van mijn patiënten. In de korte, 
bijzondere momenten waarin onze levens elkaar 
kruisen, en welke impact dat heeft. Soms groot, 
soms klein. Dit boek gaat over compassie, over 
mensen en over leven. Over hoe je niet iedereen in 
de wereld kunt helpen, maar iedereen wel iemand 
kan helpen. En daar hoef je geen dokter voor te zijn.

Het komt goed
Ik schrik wakker van een oorverdovend geluid. 
Even weet ik niet wie of waar ik ben. Dan begint 
het me te dagen. Ik ben in het ziekenhuis. Het is 
midden in de nacht en ik heb dienst.
Het harde geluid houdt aan en het duurt nog 
even voordat ik me realiseer dat het mijn 
reanimatiepieper is. ‘Pieper’ klinkt lief, maar geloof 
me: het signaal is echt heel hard, als een vreselijke 
wekker. Ik kijk op het schermpje: Reanimatie bij de 
ct-scan. Nog wat verward schiet ik in mijn witte 
jas, pak mijn stethoscoop en zet al lopend mijn 
haren vast met een clip. Snelwandelen als je net 
wakker bent, het is een vreemd gevoel. Je hoofd 
wil wel, maar je benen hebben eigenlijk iets langer 
de tijd nodig om op gang te komen. Ik loop stug 
door en bel ondertussen een collega om mij het 
echoapparaat – waarmee ik onder andere het hart 
in beeld kan brengen – te komen brengen. Bij een 
reanimatie heb ik die vrijwel altijd nodig.
De patiënt ligt op het schuifbed van de ct-scan, 
lijkbleek. Een moment denk ik dat hij dood is, 
maar als ik hem aanspreek kijkt hij me met grote, 
angstige ogen aan. Hij ademt en heeft een 
hartslag. Hij leeft. Zijn behandelend arts vertelt 
me dat hij intern veel bloed lijkt te verliezen, iets 
wat levensbedreigend kan zijn als het bloeden 
niet snel wordt gestopt, maar waar het bloed 
naartoe lekt weten ze nog niet. De ct-scan moet 
de oorzaak aantonen, maar vlak voordat de scan 
verricht werd, viel de patiënt vanwege zijn lage 
bloedgehalte en bloeddruk een paar keer flauw. 
Een spoedeisende situatie: mijn expertise, dus 
reden genoeg om mij op te piepen.
Ik kijk hem vlot na, start een infuus en besluit 
hem aan de monitor te leggen en de ct-scan 
snel te laten verrichten. Doordat zijn bloeddruk 
zo laag is en het contrastmiddel dat we via het 
infuus geven om nog betere beelden te krijgen 
niet goed aankomt, mislukt de scan en moet hij 
nog een keer. Dat kost tijd die er eigenlijk niet is, 

maar we hebben een scan nodig om de bloeding 
op te sporen en te stoppen, dus proberen we 
het nog eens. Dit keer lukt het gelukkig wel. De 
ct-scan laat uiteindelijk een bloeding in de buik 
zien. De chirurg en radioloog overleggen over de 
beste behandelmethode. Ondertussen neem ik 
de patiënt in het holst van de nacht mee naar 
de seh; de plek waar ik me veilig voel en de weg 
ken, en waar ik hem het best kan helpen. Ik dien 
medicijnen toe die het bloeden tegengaan en de 
chirurg bestelt zakken bloed, waardoor de situatie 
van de patiënt stabiliseert. Ik maak een grapje en 
hij lacht erom.

Nu de situatie niet meer kritiek is, nemen we, het 
team van aanwezige artsen, een besluit over 
de verdere behandeling. We gaan de bloeding 
stoppen via coiling, waarbij we een soort propje 
(coil) in het bloedende bloedvat brengen. We rijden 
de patiënt naar de speciaal voor (onder andere) 
deze ingreep ingerichte angiokamer. Omdat de 
man te zwak is om over te stappen naar het bed 
waarop we de ingreep gaan uitvoeren, moeten we 
hem tillen.

Hij kijkt me hulpeloos aan. Ik leg hem nog een keer 
uit wat er gaat gebeuren en wat de eventuele 
risico’s zijn. Zijn ooglid trilt en ik zie tranen opkomen. 
‘Ik vind hier niks meer aan,’ zegt hij. Zijn ogen 
worden groter en zoeken de mijne. Hij pakt mijn 
hand stevig vast. ‘Dit komt toch wel goed?’

‘Vertel de patiënt nooit en te nimmer dat iets goed 
komt. Dat is een belofte die je niet kunt maken,’ 
hoor ik mijn vroegere docent zeggen. ‘Je kunt niet in 
de toekomst kijken.’ De patiënt blijft me aankijken, 
zoekend naar houvast. Je kunt me wat, denk 
ik. ‘Het komt goed, meneer. Het komt goed.’ Zijn 
ogen worden zachter en zijn greep om mijn hand 
verslapt. Hij is klaar om de noodzakelijke ingreep te 
ondergaan. Ik kan inderdaad niet in de toekomst 
kijken, maar mijn docent van destijds had ongelijk. 
Goed komen is namelijk zo veel meer dan alleen 
de fysieke uitkomst.
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NU’91: 
De stem van 

zorgprofessionals 
is onmisbaar!

Jij weet als zorgprofessional als 
geen ander wat jouw vak inhoudt 

en wat belangrijk is om je werk 
zo goed mogelijk te doen. Het is 
onacceptabel dat er nog steeds 

vooral over zorgprofessionals 
wordt gepraat, in plaats van met 
ze. Jij bent degene die dagelijks 

in contact staat met patiënten en 
weet welke zorg ze nodig hebben. 
In dit programma leer je om jouw 

visie vorm te geven en strategisch 
over te brengen.

Persoonlijke ervaring
Marcel van Loon deed eerder mee aan 
het opinieleiderschaps-programma. “Je 
kunt het opinieleiderschapsprogramma op 
veel verschillende manieren benaderen. 
Zelf heb ik het nooit lastig gevonden 
om mijn stem te laten horen. Het 
opinieleiderschapsprogramma heeft mij 
vooral geholpen om mijn visie strategisch 
over te brengen en gesprekken beter 
voor te bereiden. Ik zag dat anderen er wel 
moeite mee hadden om voor een groep 
te praten. Zij hebben in het programma 
daadkracht en professioneel zelfvertrouwen 
ontwikkeld. Weer anderen wilden juist in 
hun organisatie een verandering teweeg 
brengen. Zij hebben geleerd om problemen 
constructief te benaderen en passende 
oplossingen op een goede manier over te 
brengen. Ik ben ervan overtuigd dat het 
opinieleiderschapsprogramma voor iedereen 
waarde kan bieden. Zo leer je:

•   Jezelf op professionele wijze te profileren;
•   Proactief te zijn in het zoeken naar 

oplossingen;
•  Effectief te communiceren op alle niveaus, 

zowel intern als extern;
•   Een waardevol netwerk op te bouwen en in 

te zetten in het belang van de zorg.

Sta op en maak je hard voor mooier 
werk in de Nederlandse zorg met het 
opinieleiderschapsprogramma.”

Hoe ziet het programma er precies uit?
Het opinieleiderschapsprogramma bestaat 
uit vijf modules, waarin je in samenwerking 
met experts verschillende vaardigheden 
traint, zoals opiniërend schrijven en 
strategisch communiceren. Het programma 
begint op 14 februari 2023. Voor de zomer is 
het programma afgerond.

NU’91: 

Update overleg 
loonstijging 

UMC’s
Op 18 november vond het derde overleg over de cao ziekenhuizen tussen NU’91, 

andere bonden en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) plaats.

Persoonlijke ervaring
Tijdens dit overleg heeft NU’91 enkele punten uit de inzet benoemd die in onze ogen de 
arbeidsomstandigheden moeten verbeteren. Daarbij hebben we het belang van het maken 
van goede afspraken hierover benadrukt. Dit omdat veel verzorgenden en verpleegkundigen 
overwegen om het vak te verlaten of om hun contract op te zeggen.

De reactie van de NVZ daarop was ronduit teleurstellend. De NVZ heeft hun inzet weer op 
hoofdlijnen herhaald. Daarbij gaven ze aan de problemen te herkennen, maar dat zij andere 
oplossingsrichtingen zien. Zonder daarbij concreet te worden, gaat het dan over het uitbreiden 
van contracturen naar een grotere deeltijdfactor of naar fulltime. Daarmee wordt, in de ogen van 
NVZ, veel flexibiliteit voor werknemers gecreëerd. Problemen als werkdruk en roostering worden 
volgens hen hiermee aangepakt en grotendeels opgelost. NU’91 heeft daarop gezegd dat deze 
mogelijkheden er al zijn, maar verzorgenden en verpleegkundigen geven duidelijk aan dat zij niet 
meer uren kúnnen of wíllen werken. De NVZ stelde voor om dit te stimuleren.

Op het gebied van loon, deed de NVZ geen concrete uitspraken. Behalve de vraag aan de 
vakbonden of het bespreekbaar is om de looneis te matigen. Dit is volgens de NVZ nodig omdat veel 
ziekenhuizen een grote looneis niet kunnen betalen. Voor NU’91 is dat absoluut niet bespreekbaar.

Hieronder lees je enkele punten vanuit onze inzet die we hebben aangekaart:
•  De werkdruk verlagen en het zorgen voor meer zeggenschap, zijn volgens ons voorbeelden 

van afspraken die ervoor zorgen dat zorgprofessionals hun werk goed en met plezier kunnen 
uitvoeren.

 
•  Daarnaast is gesproken over de roosters en werktijden. In onze inzet staat dat het rooster 

drie maanden van tevoren bekend moeten zijn voor een goede balans tussen werk en privé. 
Bovendien moet hier meer zeggenschap vanuit de zorgprofessional over zijn. Er wordt te veel 
gebruik gemaakt van de inzet van bereikbaarheidsdiensten. Die hebben veel invloed op het 
privéleven. Aansluitend hebben we voorgesteld om de vergoeding voor onregelmatige diensten 
te verhogen naar het uurloon.

•  We zien dat de bereikbaarheidsdiensten op veel plekken worden omgezet in consignatiediensten. 
Hierdoor krijgt een zorgprofessional minder vergoeding. Dat is een onwenselijk situatie en we 
willen dat werkgevers zich houden aan de afspraken zoals die hierover al eerder zijn gemaakt.

•  We willen de leeftijd van het niet meer hoeven draaien van Bereikbaarheids, Aanwezigheids- en 
Consignatiediensten (BAC-diensten) gelijktrekken met die van de onregelmatige diensten in de 
nacht. Nu moeten zorgprofessionals dit tot 58 jaar doen. We willen die leeftijd verlagen naar 57 
jaar. Dat is ook de leeftijd waarop iemand geen onregelmatige diensten meer hoeft te draaien 
tijdens de nacht.

•  Er is gesproken over de jaarurensystematiek (JUS). NU’91 wil dat zorgprofessionals zelf kunnen 
kiezen of ze meeruren laten uitkeren in tijd of geld.

•  In de nieuwe cao wil NU’91 laten opnemen dat dat stagiaires altijd boventallig worden ingepland 
en niet ingezet in het rooster. Tevens willen we inzetten op een verbetering van voorwaarden met 
betrekking tot vergoedingen en studiekosten.

•  We willen dat het generatiebeleid, zoals afgesproken in de huidige cao, uitgevoerd gaat worden.

•  Daarnaast is het loon besproken. NU’91 wil voor verpleegkundigen, verzorgenden en aanverwante 
beroepen (middengroepen) per 1 februari 2023 een structurele verhoging van de lonen. Daarbij 
hoort een jaarlijkse loonsverhoging die minimaal CPI (consumentenprijsindex) is afgeleid

Scan de QR-code onderaan dit bericht om de volledige inzet van NU’91 te bekijken. 
Het volgende overleg is gepland op 22 december. NU’91 heeft er bij de NVZ op 
aangedrongen om dan met een reactie én concrete voorstellen op onze inzet te 
komen.

De Nederlandse OK-krant | De krant voor ziekenhuismedewerkers 13



VR-game laat studenten 
kennismaken met de zorg

Op Hogeschool Windesheim in Zwolle kunnen eerstejaars-studenten verpleegkunde op een unieke manier ervaren hoe 
het is om zorgprofessional te zijn. Studenten leren de zorgpraktijk kennen door middel van een game en VR-bril. FLOOR 

reist naar Zwolle om hier meer over te weten. 

Eerstejaarsstudenten verpleegkunde van 
de Zwolse Hogeschool Windesheim liepen 
voorheen altijd tien weken stage. Volgens docent 
verpleegkunde Iris Zwart was dit voor zowel 
studenten als stagebedrijven niet ideaal. “Op het 
moment dat de studenten zelfstandig inzetbaar 
waren, was de stage afgelopen. Daarom zijn 
de twee stages nu aan elkaar gekoppeld in het 
tweede jaar.” Om de studenten in het eerste jaar 
toch al in aanraking te brengen met de praktijk, 
zet de opleiding nu virtual reality in. De studenten 
krijgen een VR-bril op hun neus en spelen een 
spel. “We wilden een serious game maken, zodat 
studenten op een interactieve manier het vak 
kunnen leren,” vertelt Iris. “Bovendien kunnen 
studenten vaardigheden die ze lastig vinden, 
blijven herhalen. Het doel is dat we een realistisch 
beeld geven van verpleegkunde in de praktijk.” 

Klikken op een lichaamsdeel
In de game ligt een mevrouw op bed die heftig 
hoest en aan de zuurstof ligt. Het spel vertelt 
je dat je een anamnese moet afnemen en hoe 
je dat doet: met de zintuigen. Als je op een 

lichaamsdeel van de patiënt of op een plek in 
de kamer klikt, komen drie zintuigen in beeld 
waartussen je kunt kiezen. Met het oogje kun je 
iets observeren, met het handje verricht je een 
medische handeling en met het mondje kun je 
vragen stellen aan de patiënt. Aan het begin van 
de opleiding moeten studenten veel op papier 
uitwerken, zoals een klinische redenatie. Door 
studenten in een bepaalde situatie te plaatsen 
die past bij de lessen die ze op dat moment 
krijgen, ervaren ze volgens Iris ook de urgentie 
om die lessen verder uit te diepen. Want als ze 
de lesstof beter kennen, weten ze ook beter 
hoe ze moeten handelen in de game. Iris: “Alleen 
op papier leren is een slechte representatie 
van de realiteit. Door studenten in een echte 
situatie te plaatsen, zien ze het totaalplaatje: 
ik kan anamnesevragen stellen, een diagnose 
stellen en eventueel al interventies inzetten.” 
Volgend schooljaar gaan eerstejaarsstudenten 
weer stagelopen. In het tijdvak dat studenten 
stagelopen, krijgen ze ook les met de VR-game. 
Iris: “De combinatie tussen de twee is ideaal, 
omdat de game heel goed duidelijk maakt 

waar een student is in het leerproces. Met de 
bril kunnen we studenten in gecontroleerde en 
veilige situaties plaatsen die aansluiten bij hun 
leerniveau.”
 
Ervaringen van studenten
Dit schooljaar is de VR-bril voor het eerst ingezet. 
Heleen den Herder en Mariëlle Marsman kregen 
er drie keer les mee en hebben wisselende 
ervaringen. Mariëlle: “In de game krijg je elke 
keer dezelfde situatie. Omdat we nu drie keer 
dezelfde casus hebben gedaan, weet je precies 
wat je moet doen.” Heleen kijkt er iets anders 
tegenaan. “Aan de ene kant ben ik het met 
Mariëlle eens, maar nu we de game voor de 
derde keer spelen, zien we wel andere dingen. 
De eerste keer waren we vooral met de patiënt 
bezig. Nu let ik ook op de kamer van de patiënt. 
In de tas van mevrouw de Groot zit bijvoorbeeld 
een pakje sigaretten en op haar kamer staat 
een nauwelijks aangeraakt broodje. Dit kun je 
ook aan de anamnese toevoegen. Ik ben eerder 
gestopt met de opleiding verpleegkunde omdat 
het voor mij te vaag was. Nu vind ik het fijn dat je 
een casus helemaal kunt uitpluizen.” Mariëlle: “Er 
zitten nog wel beperkingen aan de game. Je kunt 
bijvoorbeeld niet zelf de vragen formuleren die 
je wilt stellen. In plaats daarvan moet je kiezen 
uit een aantal voorgeschreven vragen. Voor mij 
heeft het spel hierdoor niet zoveel meerwaarde. 
Bovendien doe je de medische handelingen 
puur door op het object te drukken en met het 
handje op de juiste plek te klikken. Ik denk dat 
een buitenstaander deze game ook wel goed 
kan doen.” Ouderejaarsstudenten hebben de 
game ook gespeeld. Zij geven aan dat het ze 
geholpen zou hebben in het eerste jaar. Iris 
benoemt dat dit kan duiden op een leerwinst die 
eerstejaarsstudenten nog niet bewust ervaren.

Dit artikel was eerder te lezen in FLOOR Magazine.

Tekst: Hèlen Rijs, Foto’s: Marloes Houpt-Hageman
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‘Als studenten tijdens het 
spelen niet zien wat ze fout 

en goed doen, leren  
ze niets’

Dit artikel verscheen  
eerder in FLOOR
FLOOR is het magazine voor zorgprofessionals.
De volgende FLOOR verschijnt op 6 december 2022.

floormagazine.nl

Leden van NU’91  
ontvangen FLOOR  

bij hun lidmaatschap.

nu91.nl

Onderzoek
Hogeschool Windesheim liet onderzoek doen naar 
de pilot van de game. Docent Iris legt uit waarom 
ze dit onderzoek zo belangrijk vindt. “VR is heel 
mooi, maar dit moet wel iets toevoegen aan het 
leerproces. Als het bijvoorbeeld te ingewikkeld 
is, leren studenten er niets van en raken ze 
alleen maar gedemotiveerd.” Masterstudent 
onderwijswetenschappen Sanne van Diermen 
onderzocht de game en keek naar twee 
onderdelen:
1.  Werkt de bril voor het leerdoel?
2. Is de game bruikbaar?

Om VR als leerdoel in te zetten, is het volgens 
Sanne ten eerste belangrijk dat studenten de 
game meerdere keren spelen. “Tijdens de eerste 
sessie zijn de studenten namelijk vooral bezig 
met de besturing van de game en niet met het 
inhoudelijke onderdeel. Daarnaast is reflectie na 
én tijdens de game cruciaal. Als studenten tijdens 
het spelen niet zien wat ze fout en goed doen, 
leren ze niets.” Bij het spelen van deze VR-game 
krijgen studenten feedback van de game, maar 
deze werkt niet zoals zou moeten. Je kunt op een 
minscore uitkomen. Dat is volgens Sanne niet 
de bedoeling: “Hierdoor raken studenten vooral 
gefrustreerd en gedemotiveerd. Bovendien zien de 
studenten niet wat ze fout doen, waardoor ze niet 
van hun fouten kunnen leren.” Na het spelen van 
de game was dit jaar de les zo goed als afgelopen. 

Er was geen reflectie met een docent. Sanne: 
“De studenten hadden het fijn gevonden als ze 
achteraf wél hadden kunnen reflecteren. Nu waren 
er soms ook nog onduidelijkheden over de werking 
van de game. Dat is natuurlijk zonde.” 
 
Toekomst van de game
Volgend jaar wordt de game naar aanleiding van 
het onderzoek verbeterd. Zo start de opleiding 
met reflectiesessies, die geleid worden door 
een vaste docent die alle ins en outs van de 
game kent. Daarnaast gaan studenten de 
game ‘samen’ spelen: een student krijgt de bril 
op, terwijl de andere via een laptop meekijkt. 
Onderzoeker Sanne: “Studenten geven aan dat 
ze deze manier van spelen heel fijn zouden 
vinden. Bovendien kan een docent dan ook 

meekijken en tips geven als je vastloopt. Het 
mooiste zou zijn als het spel opgenomen wordt. 
Zodat studenten zelf, of met een docent, op 
hun eigen prestaties terug kunnen kijken.” Het 
‘handje’ waarmee studenten eerst medische 
handelingen deden, verdwijnt. De verbeterde 
game gaat werken met handtracking, zodat 
studenten met hun eigen handen bewegingen 
kunnen maken. Sanne: “De studenten zeggen 
over het algemeen dat ze nu nog niet zo heel 
veel van de game hebben geleerd, maar ze 
zien wel potentie.” Volgend jaar wordt de game 
grootschalig ingezet en onderzocht. Verder is de 
opleiding verpleegkunde van Windesheim bezig 
met het vormen van een consortium van andere 
opleidingen en zorginstellingen om het VR-
onderwijs gezamenlijk verder uit te bouwen.
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Praktijkbegeleiders-/studentendag 2022 

Young Professional Award  
naar Anne van Es

Enkele tientallen praktijkbegeleiders en studenten kwamen begin oktober naar Utrecht voor de Praktijkbegeleiders-/
studentendag van de LVO. Hier werd ook de Young Professional Award uitgereikt aan winnares Anne van Es. Zij ontving uit 

handen van juryvoorzitter Ron op de Weegh de prijs en een oorkonde.

Operatieassistent Anne van Es presenteerde net als de drie andere genomineerden haar eigen project. Het afstudeeronderwerp van Van Es ging over 
Zorg voor de professional. De centrale vraag was:  ‘Hoe kan het hoofd OK en de leiding van de afdeling Anesthesiologische- en Operatieve Zorg (AOZ) 

medewerkers faciliteren bij ingrijpende gebeurtenissen/situaties die als geestelijk en emotioneel belastend worden ervaren?’ Zij ging in op de collegiale 
opvang na een ingrijpende gebeurtenis. Voor dit onderzoek heeft ze interviews afgenomen in het AMC en VUMC en deed praktijkonderzoek onder de 

anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Operationeel vat de dag en de uitreiking samen in een serie foto’s.

Tekst: Hennie Mulder, Foto’s: Ivonne Zijp

Ron op de Weegh (l) en Young Professional Award-winnares Anne van Es.Ron op de Weegh (l) en Young Professional Award-winnares Anne van Es.

Maarten van der List, orthopeedMaarten van der List, orthopeed

Deelnemers luisteren aandachtig naar lezingen.Deelnemers luisteren aandachtig naar lezingen.

Mirte WassinkMirte Wassink

Laura HulsentopLaura HulsentopAnne van Es Anne van Es 
v.l.n.r.  Marloes Krommendijk, Mirte wassink, Anne van Es, Maud van v.l.n.r.  Marloes Krommendijk, Mirte wassink, Anne van Es, Maud van 
de Eijnden, Laura Hulsentopde Eijnden, Laura Hulsentop

Deelnemers in overleg.Deelnemers in overleg. Maud van de EijndenMaud van de Eijnden

Thomas kerresThomas kerres

Gerda Weissenbruch (l) en Gerda Weissenbruch (l) en 
Geeske Bergstra.Geeske Bergstra.

Marloes KrommendijkMarloes Krommendijk

Linksachter Marja Geuzenbroek, Linksachter Marja Geuzenbroek, 
linksvoor Eva van Gemd en linksvoor Eva van Gemd en 
rechts Gerda Weissenbruch rechts Gerda Weissenbruch 
tijdens een presentatie.tijdens een presentatie.

Deelnemers en rechts onder Deelnemers en rechts onder 
in beeld Rolinde Neervoort, in beeld Rolinde Neervoort, 
praktijkbegeleider in het MMC.praktijkbegeleider in het MMC.
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Nieuwe 
OK-collega’s

Onlangs diplomeerden 25 studenten aan de Amstel Academie van het Amsterdam UMC. Voorafgaande aan de 
diplomering hielden de studenten in vijf paralelsessies samen met de anesthesiemedewerkers een pitch  

over hun onderzoeken. 

De studenten hebben geen makkelijke weg 
afgelegd: vrijwel hun hele opleiding hebben ze 
te maken gehad met de coronabeperkingen. 
Hun traject werd nota bene afgesloten met een 
landelijke OV-staking op de dag van de diploma-
uitreiking. 

Tijdens de pitches kwam de volle breedte van 
het vak voorbij. Natuurlijk kwamen er actuele 
onderwerpen aan bod, zoals vergroening van 
de OK en houdingsklachten. Ook was er dit keer 
een onderzoek met een originele invalshoek: wat 
gebeurt er eigenlijk met al die goedbedoelde 
onderzoeksresultaten in de praktijk? Het blijkt dat 
ruim 40% van de voorstellen daadwerkelijk wordt 
ingevoerd. Het werk van de studenten doet er 
dus toe. Van de 25 studenten hadden er al 14 een 
andere opleiding of zelfs een hele carrière, soms 
buiten de zorg, opzitten. Ook met die ervaring 
verrijken ze ons vak.

In september zijn er weer ruim 35 nieuwe 
studenten met de vernieuwde EPA- gerichte 
opleiding gestart.

Fontys Hogeschool
Ook aan de Fontys Hogeschool is een nieuwe 
lichting operatieassistenten klaargestoomd voor 
het vak. De Fontys-opleiding Verpleegkunde - 
Technische stroom reikte vorige maand 
diploma’s uit aan een grote groep afstudeerders. 
Zij zijn geslaagd voor de hbo-opleiding 
Verpleegkunde, in combinatie met de opleiding 
tot operatieassistent of anesthesiemedewerker. 

Over de opleiding
Naast het volledige programma van de opleiding 
Verpleegkunde volgden de afstudeerders 
in het honoursprogramma specifieke lessen 
voor het beroep van operatieassistent of 
anesthesiemedewerker. Zij kozen voor de start 

van de studie al een richting. Met de diploma’s 
kunnen ze gaan werken als verpleegkundige 
op een verpleegafdeling, maar ook op een 
operatieafdeling, als operatieassistent of 
anesthesiemedewerker.

De gediplomeerde operatieassistenten van de Amstel Academie van het Amsterdam UMC.De gediplomeerde operatieassistenten van de Amstel Academie van het Amsterdam UMC.

Vers afgestudeerde operatieassistenten Vers afgestudeerde operatieassistenten 
van Fontys Hogeschool.van Fontys Hogeschool.
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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

Op deze eerste IOTA triënnale/Nederlandse 
Traumadagen presenteren vele 
vooraanstaande experts hun state of the art-
onderzoeken en -technieken. Alle hot topics uit 
de trauma-patiëntenzorg komen aan bod.

Sprekers zijn onder andere:
M. Archdeacon (president OTA)
R. Patterson (VP OTA)
Paul Tornetta III (oud-voorzitter van de OTA)
Ross Leighton (oud-voorzitter van de OTA)
Ted Miclau (oud-voorzitter van de OTA)

Tot slot is uit alle ingediende abstracts een 
groot aantal vrije papers geselecteerd. De 
onderzoekers presenteren hun onderzoeken zelf. 

Nieuwste apparatuur
Industriële partners, actief in de traumazorg, 
zijn tijdens het evenement ook ruimschoots 
vertegenwoordigd. Zij tonen de nieuwste 
apparatuur en vertellen over de laatste 
ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Meer weten?
Het programma en informatie over aanmelden 
kan via: https://noq.caos.nl/forms/IOTA-TD22 

Voor vragen kun je een e-mail sturen naar: 
secretariaat@trauma.nl

De Traumadagen 2022 worden gehouden van 14 tot en met 16 december 2022 in de RAI in AMsterdam. 
De dagen krijgen een internationaal tintje: ze worden gecombineerd met de eerste internationale driejaarlijkse 

meeting van de Orthopaedic Trauma Association (IOTA). Er komen meer dan 26 traumaorganisaties uit evenzoveel 
landen. Tijdens diverse parallelsessies op verschillende podia worden alle skeletuele en niet-skeletuele aspecten 

van traumazorg besproken. 

Traumadagen 2022

Contributie 
declareren?  
Regel het eenvoudig
Ben jij lid van de LVO, maar heb je nog geen factuur 
ontvangen waarmee je de contributie kunt declareren? 
Neem dan contact op via penningmeester@lvo.nl en de 
factuur word je zo snel mogelijk opgestuurd.

Zorg er om die reden voor dat je gegevens in Mijn LVO op 
de website altijd up-to-date zijn. 

Shutterstock
Shutterstock
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Onderzoek naar 
aandacht voor 

zingeving op maat 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, 

Opella en Hogeschool Viaa tekenen 
een samenwerkingsovereenkomst voor 

brancheproject Verzorging en Verpleging

Dinsdag 1 november ondertekenden de bestuurders van 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Opella en Hogeschool 

Viaa een samenwerkingsovereenkomst voor het 
brancheproject Verzorging en Verpleging. Dit is een 

onderdeel van het landelijke samenwerkingsnetwerk 
‘Kenniswerkplaats Zingeving en Geestelijke Verzorging 

Eerste Lijn’ gesubsidieerd door ZonMW dat vanaf 1 
oktober gestart is. Onder leiding van het lectoraat Zorg & 
Zingeving van Hogeschool Viaa gaan ze aan de slag met 
de (door)ontwikkeling van expertise voor professionals in 

zorg en welzijn in de eerstelijns zorg.

Zorgprofessionals krijgen in de praktijk van de zorg thuis veel te maken 
met zingevingsthema’s die spelen bij de client, denk bijvoorbeeld aan 
verlieservaringen, rouw en eenzaamheid, maar ook aan laatste wensen 
en momenten waarop de client weer meer mogelijkheden krijgt
De verschillende organisaties gaan samenwerken in onder andere 
een behoefteonderzoek. Hierin wordt verkend hoe de hulpvraag en 
zingevingsbehoefte in de thuissituatie naar voren komt en wat van 
welke zorgverleners verwacht mag worden. Het doel is uit te zoeken 
welke taken en rollen passen bij welke zorgprofessional en hierop voor 
de verschillende beroepsgroepen de meest gepaste werkprocessen 
en onderwijsstrategieën te baseren. Zo wordt een bijdrage geleverd 
aan het bevorderen van hun handelingsbereidheid voor aandacht voor 
zingeving in de eerste lijn.

Naar de motivatie van professionals om wel of niet aandacht te geven 
aan zingeving is op dit moment nog weinig onderzoek gedaan. Bekend 
is dat vertrouwdheid met eigen zingevingskaders en met eigen ‘life 
events’ hierop onder verpleegkundestudenten bevorderend werken, 
maar minder is bekend wat hier belemmerend werkt. 

Om aandacht voor zingeving in de thuiszorg te laten landen als 
essentieel onderdeel van een holistische benadering, zal dit een 
belangrijke focus van het brancheproject zijn: hoe kan het bepalen 
van ieders  beginsituatie handelingsbereidheid onder verpleging en 
verzorging bevorderen voor ondersteuning van de zingevingsbehoeften 
van cliënten in de thuiszorg? Wanneer gaan verzorgenden en 
verpleegkundigen het zelf willen, dat geven van aandacht aan 
zingeving?

NU’91: 
Zorgbonden overwegen 

stap naar rechter om 
cao-afspraken UMC af te 

dwingen
De vijf zorgbonden NU’91, FNV, FBZ, LAD en CNV 

overwegen naar de rechter te stappen nu 
werkgeversorganisatie NFU blijft weigeren de cao-

afspraken over de loonstijging voor 2023 na te komen. 
De afspraak daarover is in november 2021 gemaakt.

Gisteren vond een derde overleg plaats, waarbij partijen 
uiteindelijk zonder resultaat uit elkaar zijn gegaan. Wat betreft 
de bonden is het zo helder als wat: afspraak is afspraak. Dat 
betekent dat werknemers komend jaar recht hebben op een 
salarisverhoging van 11,3%. De bonden vinden het onacceptabel 
en niet uit te leggen aan de leden dat de werkgever nu 
terugkrabbelt.

Minimaal prijscompensatie
In de cao is vastgelegd dat de salarisverhoging voor 2023 wordt 
bepaald door minimaal de CPI (consumentenprijsindex) volgens 
de Prinsjesdagraming 2022. De bonden zien geen enkele reden 
om hiervan af te wijken en akkoord te gaan met het voorstel 
van de NFU. Die kwam gisteravond na een lang overleg met een 
loonbod dat nog niet de helft is van 
het afgesproken percentage. De 
bonden wijzen hierbij ook naar de 
flinke financiële reserves bij de UMC’s.
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Boeken
K*tkanker Lekker in je vel

Minder slikken

Auteurs: Sarah Stam, Joep van Aert, Sara Madou, Marleen Nijhuis 
Uitgeverij: Blossom Books
ISBN: 9789463494298
Prijs: € 29,99

K*tkanker: een boek met vijftig fotoportretten en verhalen van vrouwen 
met gynaecologische kanker en borstkanker. Initiatiefneemster Sarah 
Stam had zelf uitgezaaide eierstokkanker en merkte dat er nog veel 
winst te behalen valt in informatievoorziening voor vrouwen met kanker. 
De volledige winst van het boek gaat naar wetenschappelijk onderzoek 
naar gynaecologische kanker.
K*tkanker bevat krachtige beelden en persoonlijke verhalen, aangevuld 
met meer dan honderd praktische adressen en adviezen. In het fotoboek 
staan de persoonlijke verhalen van vijftig vrouwen tussen de twintig 
en honderd jaar. Het boek zoomt in op onderwerpen als vrouwelijkheid, 
seksualiteit en meer openheid over de ziekte. Iets wat nog lang niet voor 
iedereen vanzelfsprekend is, maar wél erg waardevol voor de vrouwen 
waar het om gaat.

Om een evenwichtig, eerlijk beeld te kunnen bieden bracht K*tkanker 
een grote diversiteit aan in de geportretteerde vrouwen. Etnische 
diversiteit, maar ook qua leeftijd, sociaaleconomische achtergrond, 
leefsituatie, religie en culturele 
achtergrond. Zo spraken de makers 
met Naadu Lartey. ‘Ik dacht dat 
kanker een ziekte was voor witte 
mensen, want ik zag nooit iemand 
die op mij leek erover praten’, aldus 
Lartey. Maar ook de van oorsprong 
Turkse Nezz, die haatberichten 
krijgt op sociale media omdat ze 
haar verhaal deelt, en Stella, die 
door haar ziekte in de financiële 
problemen kwam.

Het boek kwam tot stand 
in samenwerking met twee 
gynaecoloog-oncologen van het 
Amsterdams UMC. 

Auteur: Jantine van ’t Klooster
Uitgeverij: Uitgeverij Lucht
ISBN: 9789493272132
Prijs: € 32,95

Onze huid is één groot zintuig, 
via je huid ervaar je de wereld 
om je heen. Met een oppervlakte 
van twee vierkante meter en een 
gewicht van 15 (!) kilo is je huid je 
grootste orgaan. 

Toch krijgt de huid als orgaan 
niet de credits die het verdient, 
vindt huidtherapeut en 
mindfulnesstrainer Jantine van ’t 
Klooster. ‘En dat terwijl je huid zo’n 
belangrijke rol speelt bij hoe jij in het leven staat, hoe anderen jou zien en 
hoe jij letterlijk in je vel zit. Je huid is vaak het orgaan dat laat zien hoe jij 
je vanbinnen voelt. Denk bijvoorbeeld aan blozen of wit wegtrekken bij 
emoties.’

In haar boek beschrijft Van ’t Klooster hoe de huid en het brein nauw 
aan elkaar verbonden zijn en hoe methoden om stress te verminderen, 
bijvoorbeeld mindfulness, zorgen voor een gezondere en stralendere huid. 
In Nederland leven meer dan 1,2 miljoen mensen met een huidaandoening 
zoals eczeem of psoriasis. In de praktijk speelt stress in het leven van 
deze mensen vaak een grote rol. Huidproblemen kunnen psychische 
klachten veroorzaken en andersom kan psychologische stress weer een 
huidaandoening verergeren. Volgens Van ’t Klooster raakt men zo in een 
vicieuze cirkel. 

Lekker in je vel bevat meer dan veertig ervaringen van mensen met een 
huidaandoening zoals psoriasis, eczeem, huidkanker, netelroos, acne 
of vitiligo. Verder delen twintig experts uit de wetenschap, huidzorg en 
mindfulness hun visie, ervaringen en tips. Het boek bevat een werkboek 
met meer dan vijftien huidfulness-oefeningen waarmee de lezer praktisch 
aan de slag kan.

Auteur: Remke van Staveren
Uitgeverij: Boom Uitgevers
ISBN: 9789024450718
Prijs: € 17,50

Antidepressiva, antipsychotica, slaap- en kalmeringsmiddelen, stemmingsstabilisatoren ADHD-
medicatie: enkele miljoenen Nederlanders gebruiken psychofarmaca. Medicatie kan zinvol zijn, maar 
we slikken te veel, te lang én soms in gevaarlijke combinaties. Afbouwen is niet eenvoudig. Wat zijn 
de risico’s? Hoe geleidelijk moet het? Hoe voorkom je ontwenningsverschijnselen en terugval? Dit 
boek geeft antwoord op basis van wetenschappelijke kennis over afbouwen én een schat aan 
ervaringskennis. Psychofarmaca kunnen psychische klachten snel verlichten en zijn soms ronduit 
levensreddend. Maar pillen lossen geen problemen op en kunnen op lange termijn schadelijk zijn. In 
Minder slikken lees je waarom het zo belangrijk is om zo min mogelijk en zo kort mogelijk te gebruiken, 
maar wel zo veel als nodig is. Dit boek stelt je in staat om samen met een arts of verpleegkundig 
specialist veilig af te bouwen. Na het lezen van Minder slikken weet je waarom minder meestal beter 
is. Dat niet alleen: je weet ook hoe je verantwoord kunt afbouwen en wat je daarvoor nodig hebt. Jij 
bepaalt. 

Auteur Remke van Staveren is psychiater en oud-huisarts. Ze werkt bij BuurtzorgT in Amsterdam, en is 
mede-oprichter en consulent van de afbouwpoli van GGZ Noord-Holland-Noord.
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Lastig om te gaan met de 
onzekerheid over de toekomst

Gwen (5) is een rustig, lief en behulpzaam meisje. Ze heeft vaak niet in de gaten dat ze anders is dan een normale kleuter. 
Haar ouders, Mariska en Sander, zijn zich er terdege van bewust dat Gwen door haar energiestofwisselingsziekte beperkt 
is in haar mogelijkheden, zowel nu als in de toekomst. Ze heeft een algehele ontwikkelingsachterstand, is snel vermoeid 

en heeft een lage spierspanning. “Na de diagnose leven we veel meer met de dag en kijken niet te ver vooruit.”

Diagnose 
Op de leeftijd dat je dat normaal zou verwachten 
kon Gwen nog niet kruipen, staan of lopen. Toen 
ze twee jaar was sprak ze nog maar een paar 
woordjes. Het consultatiebureau dacht dat ze 
‘gewoon’ wat langzamer was. “We hadden zelf 
een beetje een onderbuikgevoel dat er misschien 
wel iets anders aan de hand was en zijn zelf op 
zoek gegaan”, vertelt Mariska. Op internet kwam 
ze het centrum voor ontwikkelingsachterstand in 
het Wilhelmina Kinderziekenhuis - WKZ - in Utrecht 
tegen. Toen is het balletje gaan rollen. Na veel 
onderzoeken kregen haar ouders de diagnose, 
een zeer zeldzame energiestofwisselingsziekte. 
Gwen was toen bijna drie jaar.

“Nadat we de diagnose hadden gekregen was 
het voor ons even heel veel om te verwerken en 
onze weg te vinden. Ik was zelf net klaar met 
een behandeltraject voor borstkanker en nu 
dit! Niemand kon ons vertellen wat we konden 
verwachten. De klachten van het beperkt aantal 
andere patiënten waren zeer gevarieerd. Op 
advies van het WKZ hebben we een school voor 
speciaal onderwijs gekozen voor Gwen. Hier gaat 
ze met heel veel plezier naar toe.” Sinds kort volgt 
Gwen het volledige lesrooster op school. Ze vindt 
het fijn om ’s middags samen met haar moeder 
hun honden Guus en Fien uit te laten in het bos. 

Omgaan met beperkingen en onzekerheid
Doordat ze snel vermoeid is kunnen ze vaak niet 
zomaar samen op stap, een dagje uit of een 
verjaardag vieren kost erg veel energie. Dat gaat 
de ene keer beter dan de andere keer. “We vinden 
onze weg er wel in. Een binnenzwembad of indoor 
speelhal geeft te veel herrie dus die ontwijken we 

tegenwoordig. Als we wat langer gaan wandelen 
of wanneer we naar een omgeving gaan met veel 
prikkels maken we gebruik van een wandelbuggy. 
Ze vindt het dan fijn om in de buggy te zitten. Dit 
geeft haar een soort van bescherming.”

Voor Mariska en Sander is het erg lastig om te 
gaan met de onzekerheid rond de ziekte. “We 
weten niet hoe en wanneer er meer klachten 
gaan ontstaan. Ook is het moeilijk om steeds 
weer geconfronteerd te worden met Gwen haar 
beperkingen. Maar we genieten ook zeker iedere 
dag van elkaar. Zeker als we zien dat ze weer een 
stap vooruit maakt. Het is heel mooi om te zien 
als ze weer nieuwe mijlpalen behaalt, soms net 
op een andere manier. Gwen ontwikkelt zich wel 
maar op een vertraagd niveau.” 

Leven met de dag
Door Gwen haar ziekte maar ook doordat 
Mariska borstkanker heeft gehad, beseffen ze 
zich des te meer dat het leven zo voorbij kan zijn. 

“We genieten veel meer van de kleine dingen. 
Het klinkt heel erg cliché maar is zeker waar. We 
leven liever met de dag en denken niet teveel 
vooruit. We zetten ons actief in voor de Stichting 
Energy4All om hiermee het onderzoek naar het 
medicijn te steunen. Onze grote wens is dat er 
een medicijn komt.” 

Steun Gwen en haar lotgenoten op weg naar het medicijn

Er is nu nog geen medicijn voor energiestofwisselingsziekten. Het 
medicijnonderzoek, uitgevoerd door Khondrion i.s.m. het Radboudumc 
en verschillende buitenlandse centra, is al vergevorderd. Stichting 
Energy4All zamelt geld in om dit belangrijke onderzoek te steunen. Help 
mee door donateur te worden, een eenmalige donatie te doen, mee te 
doen aan sportieve evenementen zoals Forza4Energy4All, oude mobiele 
telefoons inzamelen of meld de stichting aan bij een lokaal evenement 
dat een goed doel steunt. Elke euro helpt op weg naar het medicijn!
www.energy4all.nl
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Een tweede leven voor OK-afval
Alle Nederlandse ziekenhuizen, privéklinieken, verzorgingshuizen en overige zorginstellingen produceren jaarlijks een 
enorme berg medisch afval. Dat wordt allemaal verbrand, want dat moet van de wet. Onderzoeker Bart van Straten 
wil daarin verandering brengen. Hij ontwikkelde het eerste medische product ter wereld dat volledig is gemaakt van 

medisch afval. 

We vinden het eigenlijk heel normaal: na een 
operatie blijft er een enorme hoeveelheid 
medisch afval over. We willen immers steriel 
werken, voor de patiënt geen enkel risico nemen, 
elke kans op infectie of vervuiling vermijden. 
Dus ja: alles wat je hebt gebruikt, gooi je op een 
veilige manier weg. Met als resultaat enorme 
hoeveelheden medisch afval. Zo gaan die dingen. 
Toch? 

Avontuur
Wat zou het mooi zijn als het anders zou kunnen, 
stelt onderzoeker en bestuurder Bart van Straten. 
Van Straten verzamelde – samen met een 
aantal partners – polypropyleen inpakpapier 
van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam 
en verwerkte dat tot instrumentopeners. ‘Zijn’ 
opener is het eerste medische product ter 
wereld dat volledig is gemaakt van medisch 
afval. Een instrumentopener is een blauw plastic 
‘kruisje’ met een handvatje eraan waarmee 
scharnierende medische instrumenten kunnen 
worden opengehouden terwijl ze worden 
gereinigd en gesteriliseerd. Klinkt simpel, maar dit 
technische avontuur heeft een onwaarschijnlijke 
hoeveelheid voeten in de aarde.

‘We kunnen zo 
niet doorgaan met 
het opmaken van 

grondstoffen’
Een instrumentopener is een blauw plastic ‘kruisje’ met een handvatje 
eraan waarmee scharnierende medische instrumenten kunnen worden 
opengehouden terwijl ze worden gereinigd en gesteriliseerd.

Bart van Straten met Tim Horeman bij de smeltoven.Bart van Straten met Tim Horeman bij de smeltoven.

Tekst: Mieke Zijlmans, Foto’s: Jeronimus van Pelt
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‘Hergebruik 
leidt tot een 

kostenbesparing 
van 60 procent’

Promotie
Van Straten is bestuurder bij producent Van 
Straten Medical. Daarnaast is hij voorzitter 
van het Platform Duurzaamheid Medische 
Hulpmiddelen van de Stichting Koninklijk 
Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Onlangs 
promoveerde hij bij Werktuigbouwkunde aan de 
TU Delft, afdeling Biomechanical Engineering. Zijn 
promotieonderzoek richtte zich op de technische 
en juridische mogelijkheden om medisch afval te 
hergebruiken. Mede dankzij dit onderzoek heeft 
Van Straten de eerste stappen kunnen zetten op 
het pad naar recycling. 

Goudmijn
Bart Van Straten: ‘Ik heb de hoeveelheid afval 
in ziekenhuizen onderzocht, en wat je daarmee 
zou kunnen doen. De operatiekamer is een 
goudmijn voor grondstoffen. Er komen zulke 
mooie materialen en kunststoffen uit de OK; 
gemaakt van grondstoffen uit Australië, Pakistan 
en China. Alles wordt na gebruik weggegooid, en 
we betalen per kilo voor de verwerking daarvan. 
Roestvrijstalen instrumenten worden na één keer 
gebruiken naar Dordrecht getransporteerd en 
daar verbrand. Maar Dordrecht kan de toestroom 
niet aan, dus het afval wordt deels geëxporteerd 
naar België en daar verbrand. Zo verbruiken we 
grondstoffen en we belasten het milieu.’ 

André Kuipers
Dat hele verhaal over het weggooien en 
verbranden van medisch afval zat Van Straten 
altijd al niet lekker. Het bedrijf waar hij werkt 
maakt costum made medische instrumenten, 
instrumentennetten en spoelsystemen voor 
instrumenten met holle ruimtes. Daarnaast houdt 
het bedrijf zich ook bezig met reparatie, revisie en 
onderhoud van medische instrumenten. Ook een 
deel van Van Stratens eigen producten is voor 
eenmalig gebruik. Een paar jaar geleden hoorde 
Van Straten astronaut André Kuipers vertellen 

Een verpakking met instrumentopeners.
Het proefschrift van Het proefschrift van 
Bart van Straten.Bart van Straten.
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over het beeld dat hij had vanuit de ruimte op 
de aarde: een fragiele en kwetsbare planeet. 
Kuipers vergeleek de situatie met die van een 
ei met een dunne schaal eromheen. Door het 
verhaal van Kuipers viel bij Van Straten het kwartje: 
‘We kunnen zo niet doorgaan met het opmaken 
van grondstoffen. We hebben de ziekenhuizen 
volgestouwd met instrumenten die bedoeld zijn 
om na één keer gebruiken weggegooid te worden. 
Ik ben me toen in die materie gaan verdiepen. 
We hebben een instrumentennet gemaakt van 
disposable materiaal en dat aangeboden aan 
toenmalig minister voor Medische Zorg Bruno 
Bruins. We bleken toen de eersten te zijn die ooit 
medisch afval hadden gebruikt om daarvan een 
nieuw product te maken.’

Het blauwe kruisje
Van Straten startte aan de TU Delft met 
fundamenteel onderzoek. Daarbij werkte hij 
samen met onderzoeker Tim Horeman van de 
onderzoekslijn Sustainable Surgery & Translational 
Technology. Als toevoeging kwam daar het 
aspect circulaire technologie bij. Van Straten: 
‘Daarmee werd het voor mij een persoonlijke 

missie: technologie ontwikkelen om van medisch 
afval nieuwe medische producten te maken.’
Van Straten bouwde in samenwerking met 
Horeman en zijn partners een zogeheten 
fieldlab waarin hij het afval dat hij wilde gaan 
hergebruiken uit elkaar kon halen en bijvoorbeeld 
omsmelten. Dat eerste afval was blauw 
inpakpapier: ‘Daarvan wordt in Nederland 1,3 
miljoen kilogram per jaar weggegooid na één 
keer gebruiken. Terwijl er olie en energie in gaan 
zitten om het te produceren.’ Het blauwe ‘kruisje’, 
de instrumentopener, is het eerste medische 
product dat ze via recycling maakten. ‘Voor 
deze functie worden vaak tegelkruisjes, van die 
spacertjes, gebruikt die je bij de bouwmarkt kunt 
kopen. Maar die dingen smelten bij verhitting, die 
zijn hier eigenlijk helemaal niet geschikt voor.’

Obstakel
De onderzoekers liepen bij de ontwikkeling van 
de kruisjes meteen aan tegen het eerste en 
grootste obstakel: medisch afval mag volgens 
de wet niet worden hergebruikt. Afval is geen 
grondstof voor medische instrumenten. Dat moet 
verplicht worden vernietigd. ‘Wij waren op zoek 
naar een product dat we snel konden maken 
om het principe te laten zien. Dus we hebben het 
gewoon gemaakt, patent aanvragen laten zitten, 
want dat duurt veel te lang. Het kruisje is bedoeld 
om het materiaal, het proces, het product te 
laten zien: kijk, dit kan, dit is mogelijk met afval.’ 
Het kruisje wordt inmiddels op proef ingezet in 
ziekenhuizen in verschillende landen. Aan verdere 

verbetering van het materiaal wordt gewerkt. 
Het blauwe kruisje is het eerste medical 
device in de wereld, gemaakt van 100 procent 
ziekenhuisafval, dat een wettelijke goedkeuring 
(een CE-certificering) heeft gekregen van de 
MDR (de Europese regelgeving voor medische 
hulpmiddelen). ‘We konden die goedkeuring alleen 
krijgen door eerst de hele procedure te doorlopen 
van uitzonderingen, ontheffingen en vergunningen. 
Daarmee zijn we een jaar bezig geweest, totdat 
we de goedkeuring in maart 2022 kregen. Nu we 
dit voor elkaar hebben, kunnen we verder.’

Volgende stappen
De volgende stappen op het gebied van 
hergebruik zijn al gezet, vertelt van Straten: ‘Van 
mondkapjes, operatieschorten en handschoenen 
maken we blokjes plastic grondstof.’ Daarvan 
maken ze onder andere labels en kaartjes, en dus 
instrumentopeners. ‘Ook het metaal dat wordt 
gebruikt voor medische instrumenten is een heel 
mooi materiaal. Van disposable laryngoscoop-
bladen, gemaakt van een zinklegering, maken we 
via een speciaal smeltproces nieuwe grondstof 
en onderdelen. Dat smelten moet boven de 400 
graden; dan kun je er een zilverkleurige stof van 
maken. In Nederland worden meer dan 100.000 
metalen instrumenten per maand weggegooid. 
In heel Europa moeten dat er gigantisch veel 
zijn. Mijn belangrijkste streven is duurzaamheid 
in deze sector. Mijn toekomstdroom is methodes 
ontwikkelen om wereldwijd vrijwel alle medisch 
afval te voorkomen.’

Een kwestie van kiezen

Het veroorzaken van medisch afval is lang niet altijd onvermijdelijk, 
zegt onderzoeker Bart van Straten. Vaak is het ook een kwestie 
van keuzes maken. Bij wijze van voorbeeld wijst Van Straten op het 
voorverpakte setje dat dient om hechtingen te verwijderen. Daarin 
zitten roestvrijstalen instrumenten zoals een naaldvoerder, pincet en 
schaar en een bakje of lapje om het afval in op te vangen. 

Van Straten: ‘Zo’n disposable setje kost ongeveer € 2,50. Het 
is steriel, je gebruikt het eenmalig en dan gooi je het weg. Een 
roestvrijstalen schaar die je kunt hergebruiken kost € 15, en die moet 
je dus na gebruik schoonmaken en steriliseren; geen wonder dat 
gebruikers kiezen voor het wegwerpsetje. Maar bij het maken van 
zo’n keuze moet je je goed realiseren wat je koopt. Het metaal komt 
uit Australië, of uit China. Dit soort instrumenten wordt doorgaans 
geproduceerd in Pakistan. De arbeidsomstandigheden zijn daar 
van een ander niveau dan hier; denk aan kinderarbeid. Dat drukt 
uiteraard de prijs van het setje. Dat setje wordt met een schip naar 
Europa gebracht, en vanaf de haven met een vrachtwagen naar 
de leverancier, die het naar het ziekenhuis brengt. Daar wordt 
het na één keer gebruiken weggegooid. Het afval wordt met een 
vrachtwagen naar Dordrecht gebracht om daar vernietigd te 
worden. Bedenk dus wat voor een belasting voor mens en milieu 
het is om te kiezen voor wegwerpsetjes om hechtingen mee te 
verwijderen.’

Cijfers en feiten

•  De ziekenhuiszorg draagt 7 à 8 procent bij aan de totale CO2-
uitstoot van Nederland.

• Nederland telt 88 ziekenhuizen. 
•  Per middelgroot ziekenhuis worden per jaar naar schatting 

zo’n 50.000 metalen disposable items na eenmalig gebruik 
weggegooid. Dat is 3 miljoen kilo roestvrijstaal per jaar.

•  Daarnaast zijn er nog zo’n 20.000 complexe single use-
instrumenten, die na een keer gebruiken weggegooid worden. 

•  Uiteindelijk worden jaarlijks tussen de twee- en de vierenhalf 
miljoen instrumenten gebruikt. Die worden na eenmalig gebruik 
weggegooid en verbrand. 

•  Het gaat om scharen, beitels en pincetten van hoogwaardig 
metaal. Daarnaast dure instrumenten zoals endoscopen (om 
in knieën en ingewanden te kijken). Het voorstel van Bart van 
Straten is alle instrumenten te reviseren, zo nodig te repareren 
en dan te hergebruiken. En wanneer dat niet mogelijk is: vrijwel 
alle materialen kunnen teruggewonnen en hergebruikt worden. 
In OK-afval zijn dat vooral de metalen, en kunststoffen zoals PET, 
polyethyleen, polypropyleen en ABS. 

•  Hergebruik leidt tot een kostenbesparing van 60 procent. Messen 
en scharen kunnen geslepen worden. Endoscopen kunnen worden 
gereviseerd. Mondmaskers kunnen bij 121 graden gestoomd 
worden, en dan in plaats van één keer, in totaal zes keer worden 
gebruikt. 

Het voorstel van Bart van Straten is om alle instrumenten te Het voorstel van Bart van Straten is om alle instrumenten te 
reviseren, zo nodig te repareren en dan te hergebruiken. En reviseren, zo nodig te repareren en dan te hergebruiken. En 
wanneer dat niet mogelijk is: vrijwel alle materialen kunnen wanneer dat niet mogelijk is: vrijwel alle materialen kunnen 
teruggewonnen en hergebruikt worden.teruggewonnen en hergebruikt worden.

De operatiekamer is een goudmijn voor De operatiekamer is een goudmijn voor 
grondstoffen. Er komen zulke mooie materialen grondstoffen. Er komen zulke mooie materialen 
en kunststoffen uit de OK; gemaakt van en kunststoffen uit de OK; gemaakt van 
grondstoffen uit Australië, Pakistan en China.grondstoffen uit Australië, Pakistan en China.
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Aan het einde van het jaar wensen de mensen in Afrika, net als u, dat ook zij en hun naasten gezond mogen zijn en 
blijven. Kofi, Taabu en Philly zijn drie gezondheidspioniers in Ghana en Oeganda waar het Nederlands Albert Schweitzer 

Fonds (NASF) mee samenwerkt. Gezamenlijk zetten zij zich in voor een betere gezondheid en betere toekomst voor 
kwetsbare groepen in Sub-Sahara Afrika. Voor het nieuwe jaar hebben Kofi, Taabu en Philly drie wensen waarvoor het 

NASF uw aandacht en steun vraagt:

Gezondheidspionier Kofi Nyalimba: ‘Het is mijn 
wens voor het nieuwe jaar dat wij bij zwangere 
vrouwen in Kissiflui en Norvisi tijdig complicaties 
kunnen vaststellen door het maken van een echo 
en zo moeder- en kindersterfte kunnen helpen 
voorkomen’.

In het oosten van Ghana in de zeer afgelegen 
gebieden van Kissiflui en Norvisi kunnen 
kinderen inmiddels gevaccineerd worden in 
de gezondheidscentra. Dit is mede mogelijk 
gemaakt dankzij het NASF. Er komen hierdoor 
steeds meer moeders en kinderen naar de 
gezondheidscentra, waaronder ook zwangere 
vrouwen. Zwangere vrouwen worden nu 
doorgestuurd naar de ziekenhuizen in de grote 
steden. Doordat de dorpen zeer afgelegen 
liggen, is het voor veel vrouwen meestal niet 
mogelijk om naar deze steden af te reizen. Het 
aantal complicaties dat eindigt in moeder- en 
kindersterfte is dan ook heel hoog.

Kofi: ’Wij willen zo snel mogelijk een echo 
apparaat aanschaffen en plaatsen in het 
gezondheidscentrum van Kissiflui. Ook willen 
we de gezondheidsmedewerkers trainen in 
het gebruik en onderhoud van het apparaat. 
De zwangere vrouwen kunnen dan tijdig 
beoordeeld worden d.m.v. een echo. Op die 
manier kunnen zwangere vrouwen die risico 
lopen, veilig bevallen’.

Helpt u mee aan het mogelijk maken van 
echo’s ter voorkoming van moeder- en 
kindersterfte in Ghana?
Maak dan uw bijdrage 
over naar 
IBAN NL51 ABNA 0470 
380 578 t.n.v Nederlands 
Albert Schweitzer Fonds 
o.v.v. ‘Echocentrum’. Of 
scan de Tikkie code of 
doneer op www.nasf.nl. 

‘Echo redt moeder en kind’,  
‘Schoon koken voor schone longen’ en ‘Meisjes naar school’ 

Een betere gezondheid leidt naar 
een betere toekomst 

Kofi Nyalimba: ’Ik wens dat er in 2023 dankzij een echocentrum in de 
gezondheidskliniek in Kissiflui in Ghana minder moeders en baby’s zullen 
komen te overlijden!’

Taabu Keneth: ‘Ik wens dat 350 zeer kwetsbare gezinnen in het Tororo 
district in Oeganda in het nieuwe jaar schoon kunnen koken, zodat ook zij 
schone longen kunnen krijgen en houden!’

Philly Muwanyi: ’Ik wens dat alle meisjes op de Buggya en Kayijja Primary 
School in het Masaka district in Zuid-Oeganda ook naar school gaan als 
ze ongesteld zijn, omdat wij ze in het nieuwe jaar helpen aan herbruikbaar 
maandverband, schone en veilige wc’s met handwasgelegenheid en 
voorlichting over Menstruatie Hygiëne Management (MHM)!’

Helpt u Kofi, Taabu en Philly hun nieuwjaarswens te realiseren?

‘Echo redt moeder en kind’ € 7918,-. Kissiflui, Oost-Ghana
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Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds  
(www.nasf.nl) ondersteunt sinds 1976 kleinschalige 
gezondheidsprojecten in  Sub-Sahara Afrika. Op 
afgelegen plekken waar bijna niemand anders 
komt helpt het NASF kwetsbare groepen mensen 
aan een betere gezondheid. Deze kleinschalige 
projecten, aangedragen door de lokale mensen 
zelf, zijn concreet, gescreend op duurzaamheid 
en hebben bewezen écht de gezondheid te 
verbeteren. Een betere gezondheid leidt tot een 
betere toekomst.

De projecten van het NASF zijn onder te verdelen 
binnen drie thema’s:
1 - een gezonde leefomgeving
2 -  het vergroten van gezondheidsvaardigheden
3 -  het toegankelijk maken van 

gezondheidszorg

De drie projecten waar het NASF aandacht voor 
vraagt, dragen bij aan deze thema’s en zijn klaar voor 
de start!

Help mee! Steun de nieuwjaarswensen van 
Taabu, Philly en Kofi!

Schoon koken voor schone longen, € 7.656,-. Tororo district, Oeganda

Meisjes naar school € 8.011,-. Masaka district, Zuid-Oeganda

Gezondheidspionier Taabu Keneth: ‘In het 
Tororo district in het oosten van Oeganda kookt 
het merendeel van de huishoudens binnenshuis 
op hout. Naast de impact op het milieu, levert dit 
ernstige gezondheidsrisico’s op voor met name 

moeders en kinderen. 
Zij kampen met ernsti-
ge luchtwegaandoe-
ningen, als ook een 
verhoogd risico op 
hartproblemen.
Schone fornuizen 
zijn een stuk minder 
schadelijk voor de 
gezondheid, omdat ze 
een afvoer naar buiten 
krijgen. Ook zijn ze 
duurzamer, omdat er 70% minder haardhout wordt 
gebruikt. Daarnaast zullen wij de vrouwen trainen 
in het bouwen van de fornuizen. We starten met 
350 uiterst kwetsbare gezinnen; het zijn in extreme 
armoede levende eenoudergezinnen, gezinnen 
levend met HIV of met een handicap.’ 

Taabu: ‘Mijn team en ik willen zo snel mogelijk 
in het nieuwe jaar van start met de bouw 

van schone 
fornuizen voor 
de vrouwen en 
kinderen in het 
Tororo district’.

Helpt u 
mee aan 
een betere 

gezondheid en toekomst voor moeders 
en kinderen in het Tororo district in Oost-
Oeganda? 
Maak dan uw bijdrage 
over op IBAN NL51 
ABNA 0470 380 578 
t.n.v. Nederlands Albert 
Schweitzer Fonds o.v.v. 
‘Schoon koken voor 
schone longen’. Of 
scan de Tikkie code of 
doneer op www.nasf.nl. 

Gezondheidspionier Philly Muwanyi: ‘Het is 
mijn wens om in 2023 in het Masaka district 
direct aan de slag te gaan met het bouwen van 
sanitaire voorzieningen en een productiebedrijfje 
voor het maken van herbruikbaar maandverband 
voor de Buggya en Kayijja Primary school. Het is 
een aanpak waarvan we elders hebben gezien 
dat die écht werkt’. 

Meisjes in 
Oeganda 
zijn 
kwetsbaar. 
Onderwijs 
voor 
meisjes is 
noodzakelijk 
voor het 
verbeteren 
van hun positie en gezondheid en om de 
armoede te ontvluchten. Nu stoppen meisjes 
met school doordat ze geen geld voor 
maandverband en geen veilige of schone wc 
op school hebben.  

Philly: ‘Wij willen naaimachines en materiaal 
aanschaffen en een klein productiebedrijfje 
opzetten. Ook willen we 500 meisjes trainen in 
het maken van herbruikbaar maandverband. 
We willen sanitaire voorzieningen bouwen voor 
de meisjes en voorlichting geven over MHM 
aan de leerkrachten, meisjes én jongens, om 
zo het taboe rondom menstruatie te helpen 
doorbreken. Door naar school te blijven gaan 
hebben de meisjes een kans op een betere 
toekomst’.

Helpt u mee aan een betere gezondheid en 
toekomst voor de meisjes in Oeganda? 
Maak dan uw bijdrage 
over op IBAN NL51 
ABNA 0470 380 578 
t.n.v. Nederlands Albert 
Schweitzer Fonds o.v.v. 
‘meisjes naar school’. 
Of scan de Tikkie code 
of doneer op  
www.nasf.nl. 

Gewenste situatie Gewenste situatie 

Huidige situatieHuidige situatie

Namens Taabu, 
Philly, Kofi, de 

moeders, kinderen 
en meisjes: alvast 

veel dank voor  
uw steun!

Kwetsbare groepen in Sub-Sahara Afrika helpen aan een betere gezondheid
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