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Adverteren in Operationeel  
en De Nederlandse OK-Krant

Operationeel is het vakblad voor operatieassistenten. Het wordt gemaakt door de LVO  
(Landelijke Vereniging van Operatieassistenten) en vijf keer per jaar verspreid onder ruim 2100 
LVO-leden. Verdere verspreiding vindt plaats op alle OK-afdelingen in Nederlandse ziekenhuizen, 
particuliere klinieken en opleidingscentra. De totale oplage is 2700 exemplaren.

De Nederlandse OK-Krant  
is een uniek product dat tot stand is gekomen door VL Media Advies met medewerking van de LVO en de andere beroepsvereni-
gingen voor het operatiekamercomplex (OKc). De krant wordt tien keer per jaar verspreid op alle OK-complexen en in de klinieken 
van Zelfstandige Klinieken Nederland. Ook leveranciers zullen de krant ontvangen. De totale oplage is 6500 exemplaren.

Er zijn interessante tarieven voor combinatiepakketten! 
Informatie betreffende adverteren in Operationeel kunt u verkrijgen via Hennie Mulder, bestuurslid LVO Media: operationeel@lvo.nl. 

Informatie betreffende adverteren in De Nederlandse OK-Krant kunt u verkrijgen via Alex van Leeuwen: info@denederlandse-ok-krant.nl.
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OK-collega uitgelicht
Miranda van Wanrooij en Anke van der Wijst 
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.

12
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.

16
LVO-voorzitter over de  
BIG-erkenning
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.

COLOFON INHOUD

Operationeel is het vakblad voor operatieassistenten.  
Het wordt gemaakt door de LVO (Landelijke Vereniging van  
Operatieassistenten) en vijf keer per jaar verspreid onder alle 
LVO-leden. De totale oplage is 2700 exemplaren.
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Ons vakgebied verandert met de dag. Er zijn veel nieuwe 
inzichten en technieken en er is nieuw wetenschappelijk 
onderzoek aan de hand waarvan we ons handelen bijstellen. In 
deze editie van Operationeel kun je het nodige lezen over zulke 
vernieuwingen.

Neem de zorgen om het klimaat: ze dwingen ons tot andere 
manieren van werken op de OK. De LVO wijdt haar jaarlijkse 
congres op 9 en 10 maart 2023 aan dit onderwerp. En in het 
interview met ingenieur Bart van Straten (pagina 12) lees je 
meer over zijn proefschrift over hergebruik van 
operatiedisposables.

Ook de PB-/Studentendag (zie pagina 32), waar 
praktijkbegeleiders en studenten samen optrokken, was gewijd 
aan kennis delen en opdoen. Hier kreeg Anne van Es de Young 
Professional Award voor het onderzoek waarop zij afstudeerde. 
Haar scriptie werd verkozen tot meest innovatieve, maar ook 
haar mededingers leverden prachtige onderzoeken in bij de jury. 
Haar drie medekandidaten kregen er eervolle vermeldingen 
voor.

Tot slot willen wij je aandacht vestigen op de IOTA/
Traumadagen die op 14 tot en met 16 december worden 
gehouden in Amsterdam (zie pagina 8). Daar valt van alles te 
leren over trauma en traumaopvang op de OK. Tijdens deze 
dagen verschijnt een themanummer van Operationeel over 
trauma. Heb jij een speciale herinnering aan een operatie van 
een traumapatiënt en wil je die met ons delen? We lezen het 
graag, dus mail je verhaal naar redactie@lvo.nl. 

Wij wensen je veel leesplezier!

Ingrid Lutke Schipholt, 
hoofdredacteur Operationeel
redactie@lvo.nl

Hennie Mulder, 
redactiecoördinator LVO
operationeel@lvo.nl

REDACTIONEEL

18
Bloedtransfusies in de baarmoeder
In september van dit jaar vond de 2.500ste intra-
uteriene bloedtransfusie in Nederland plaats. 
Dat gebeurde in het Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC): het enige Nederlandse 
ziekenhuis dat deze behandeling uitvoert. Al 35 
jaar redt deze behandeling in de baarmoeder 
het leven van ongeboren kinderen met ernstige 
bloedarmoede.

26
Voorpublicatie Op de spoedeisende 
hulp
Op 1 december komt Heleen Lameijers boek  
Op de spoedeisende hulp uit bij Kosmos 
Uitgevers. In deze Operationeel lees je 
een exclusieve voorpublicatie van twee 
hoofdstukken uit het boek van de SEH-arts.

32
Praktijkbegeleiders-/studentdagen en 
Young Professional Award
Tientallen operatieassistenten in spe en 
hun begeleiders togen begin oktober naar 
Utrecht voor een leerzame ontmoeting. 
Operatieassistent Anne van Es won de 
prestigieuze Young Professional Award. 
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36 Boeken
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Op de OK in Oeganda: ‘Het is zo’n andere wereld’

Tekst: Femke van den Berg
Foto’s: Celine Debie

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. 

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 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.’

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.’
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OK-COLLEGA UITGELICHT

Op onze OK’s lopen collega’s rond die 
net iets extra’s hebben. Wie zijn ze en 
wat doen ze? ‘Operationeel’ geeft ze 
hier een podium.

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.’

Noot: Miranda en Anke hielden een blog 
bij over hun reis: te bekijken via de 
verkorte link: tinyurl.com/Mutolere.



8 OPERATIONEEL

Nicole Dreessen  voorzitter, beroepsbelang@lvo.nl
Hennie Mulder  penningmeester/coördinator Operationeel   
 penningmeester@lvo.nl, operationeel@lvo.nl
Linda Marquez Cisnero secretaris, secretaris@lvo.nl
Monique de Kort congres, congres@lvo.nl
Thomas Kerres PR en voorlichting, prvoorlichting@lvo.nl
Lid worden: lvo.nl/lidmaatschap/inschrijven
Ledenadministratie: ledenadministratie@lvo.nl

Voor informatie over Operationeel zie het colofon op pagina 4.

LVO-informatie

Bestellen themanummer 
darmkanker

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt

De LVO krijgt veel vragen over de 
mogelijkheid tot het nabestellen 
van ons themanummer over 
darmkanker. Dit kan. De prijs 
is € 15 per exemplaar, inclusief 
verzendkosten. Als je dit nummer 
wilt nabestellen, mail dan aan 
Hennie Mulder, redactiecoördinator 
LVO (operationeel@lvo.nl). Vermeld 
daarbij je adres en het aantal 
exemplaren dat je wilt bestellen.

Op 30 augustus studeerden 25 studenten aan de Amstel 
Academie van het Amsterdam UMC af. 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.
Op 5 september startten er weer ruim 35 nieuwe studenten met de 
vernieuwde EPA- gerichte opleiding.

Fontys Hogeschool
Ook aan de Fontys Hogeschool is een nieuwe lichting 
operatieassistenten klaargestoomd voor het vak. De Fontys-opleiding 

Nieuwe OK-collega’s

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 als 
anesthesiemedewerker.

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

Vers afgestudeerde 
operatieassistenten 

van Fontys 
Hogeschool.
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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. 

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.

Traumadagen 2022

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

Operationeel is druk bezig met een themanummer over 
traumatologie. Wij zijn benieuwd naar de casus die jou 
is bijgebleven. Wat deed het met je? Wat heb je ervan 
geleerd? Ben je erdoor veranderd?

Trauma op de OK

LVO-NIEUWS
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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 onder-
zoeken 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.

Schrijf je verhaal op in max. 400 woorden. Vermeld je 
naam en telefoonnummer erbij. Stuur je verhaal 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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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 operatie-
technieken 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 chirur-
gie, Radboudumc

10:45 uur: pauze

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

11.45 uur: Robot KNO
Noortje Schwandt en Robin Plaat

12.15 uur: Fasciitis necroticans (Necrotische wekedeleninfectie (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

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.
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LVO-NIEUWS

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. 

unsplash.com

Contributie declareren? Regel het eenvoudig

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:
e 175 | LVO-lid
e 235 | Geen LVO-lid
e 95 | Student/young-professional/gepensioneerde  
(> 65 jaar)/ambassadeur

De tarieven om 2 dagen van het congres bij te wonen zijn:
e 250 | LVO-lid
e 315 | Geen LVO-lid
e 165 | Student/young-professional/gepensioneerde  
(> 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 of ze hieraan willen deelnemen.  
De kosten zijn e 75.

Aanmelden
Tot 10 januari 2023 kun je inschrijven met vroegboekkorting.  
Bij inschrijving van minimaal vijf deelnemers werkzaam bij het-
zelfde 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.

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 & Regi-
onaal 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: Lagerhuisdebat: 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
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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? 

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. 

Tekst: Mieke Zijlmans
Beeld: Jeronimus van Pelt

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.

Bart van Straten (r) met Tim Horeman bij de smeltoven.
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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 Werktuigbouw-
kunde 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 

instrumenten. Ook een deel van Van Stratens 
eigen producten is voor eenmalig gebruik. 
Een paar jaar geleden hoorde Van Straten 
astronaut André Kuipers vertellen 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.’

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

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 

‘We kunnen zo  
niet doorgaan met  

het opmaken  
van grondstoffen’
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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 

Een verpakking met instrumentopeners.

 
 

  

From surgical waste to medical products 

B.J. van Straten 

 

Het proefschrift van Bart van Straten.

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.

‘Hergebruik leidt  
tot een kostenbesparing 

van 60 procent’
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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. 

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.’

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.

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.’
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‘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.

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt
Foto: Operationeel

LVO-voorzitter Nicole Dreessen over de BIG-erkenning

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 voldoen, en ze 
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 nodige 
eraan verbonden 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 
heel 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 
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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 de 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 Kamer3 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 gebruikmaken 
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 de aankomende 
coronagolf?
‘Wij zijn er ons van bewust dat de taskforce 
en de minister hebben 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 

‘Hoe kun je een  
patiënt beschermen  

als een operatieassistent 
grove fouten heeft  

gemaakt?’

anesthesiemedewerkers niet kan worden 
ingezet. Dit ondanks dat zij tijdens de vorige 
golven zo veel 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 van 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.’

 Referenties
 1.  Sijmon JG, Woestenburg NOM,  

Dorscheidt JHHM et al. Tweede evaluatie 
Wet op de beroepen in de individuele 
gezondheidszorg. ZonMw, 2013.

 2.  operatieassistenten.petities.nl.
 3.  Te downloaden via de verkorte link: 

tinyurl.com/35jem492  
(download start meteen).

 4.  nlqf.nl.
 5.  Te lezen via de verkorte link: tinyurl.

com/4mv3nkty.
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Bloedarmoede van de foetus behandelen ín 
de baarmoeder. Dat klinkt als een 
geavanceerde nieuwe behandelmethode, 
maar het werd al voor het eerst in 1965 
gedaan in Leiden. In 1987 werd de huidige 
techniek geïntroduceerd en nu, 35 jaar na de 
eerste, vond de 2.500ste bloedtransfusie in 
de baarmoeder plaats. Daarmee is het 
inmiddels de meest uitgevoerde foetale 
behandeling in Nederland.

Rhesusziekte
Zonder een bloedtransfusie komen foetussen 
met ernstige bloedarmoede vaak te 
overlijden, of ze houden er chronische 
handicaps aan over. De meest voorkomende 
oorzaak van ernstige bloedarmoede bij 
ongeboren kinderen is rhesusziekte; daarbij is 
het bloed van de moeder rhesus-negatief en 
dat van het kindje rhesus-positief. De moeder 
maakt dan antistoffen aan die de rode 
bloedcellen van het kindje afbreken.

Minder ingrepen 
Verpleegkundige Jennie Verdoes en arts 
prenatale geneeskunde Katinka Teunissen zijn 
allebei al bijna 30 jaar betrokken bij deze 
unieke behandeling. In die periode is er veel 
veranderd. ‘Waar we vroeger meer dan 100 
transfusies per jaar uitvoerden, ligt dat nu op 
ongeveer 50’, zegt Verdoes. Dat komt onder 

Bloedtransfusies in de 
baarmoeder redden al  

35 jaar ongeboren levens
In september van dit jaar vond de 2.500ste intra-uteriene bloedtransfusie in Nederland plaats. Dat 

gebeurde in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC): het enige Nederlandse ziekenhuis dat 
deze behandeling uitvoert. Al 35 jaar redt deze behandeling in de baarmoeder het leven van ongeboren 
kinderen met ernstige bloedarmoede. Een mooi moment om stil te staan bij de waarde van deze ingreep.

Tekst: Leids Universitair Medisch Centrum
Illustraties: zie credits langs zijkant

andere door betere screening, waardoor 
zwangere vrouwen met een hoog risico 
eerder in beeld zijn. En we hebben nu betere 
behandelingen. ‘Zo kunnen we nu met het 
medicijn antiRd-immunoprofylaxe veel 
ziektegevallen voorkomen’, zegt Teunissen. 
Hierdoor is ernstige bloedarmoede bij de 
foetus een zeldzaam ziektebeeld geworden. 

Toewerken naar de transfusie
Zwangere vrouwen met een hoog risico op 
rhesusziekte worden nauwgezet gevolgd 
tijdens hun zwangerschap. Teunissen: ‘We 
zien deze vrouwen wekelijks op het 
spreekuur. Aan de hand van een echo en 
bloedonderzoek kijken we dan of een 
transfusie al noodzakelijk is voor het kindje. 
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We werken samen toe naar de transfusie en 
dat creëert een band tussen arts en patiënt. 
Maar ook tussen patiënten onderling, die 
elkaar vaak beginnen te herkennen in de 
wachtkamer.’
De bloedtransfusies zelf vragen om een 
goede voorbereiding en nauwkeurige 
aanpak. De foetaal chirurg werkt hierbij 
samen met een arts prenatale geneeskunde 
en een verpleegkundige. Met een lange 
dunne naald prikt de chirurg via de buik van 
de moeder een bloedvat aan in de placenta, 
of een bloedvat van de foetus. 

Magisch
De overleving van de baby na deze ingreep 
ligt hoog, zo’n 97%. Verpleegkundige Jennie 
Verdoes vertelt dat dit onder andere komt 

Snel optreden
Bloedtransfusies in de baarmoeder worden in 
Nederland alleen in het LUMC uitgevoerd. Dit 
heeft als voordeel dat er snel opgetreden kan 
worden. Daarnaast kan er goed onderzoek 
gedaan kan worden naar rhesusziekte, dat 
een zeldzaam ziektebeeld is. Het foetale team 
van het LUMC streeft naar een verdere 
verbetering van de screening, diagnostiek en 
behandeling van deze ziekte. Niet alleen in 
Nederland, maar ook ver daarbuiten: zo 
verzorgt het team een wereldwijde registratie 
van rhesusziekte en doet het onderzoek in 
bijvoorbeeld Tanzania, waar deze ziekte nog 
steeds een groot probleem is.

doordat het behandelteam inmiddels een 
geoliede machine is. ‘De chirurgen, 
verpleegkundigen en artsen werken al 
ontzettend lang met elkaar. Daar ligt onze 
kracht.’
Ondanks de vele transfusies die ze inmiddels 
hebben uitgevoerd, wordt het nooit een 
routineklus, benadrukken Verdoes en 
Teunissen. ‘Ik blijf het magisch vinden. Met 
een relatief simpele ingreep en een kleine 
hoeveelheid bloed kunnen we een leven 
redden. Een leven dat je nog niet met eigen 
ogen hebt gezien’, zegt Teunissen. Verdoes 
voegt toe: ‘Daarnaast is elke ingreep weer 
anders, en we kunnen echt nog een euforisch 
moment hebben met het team als alles in een 
keer goed gaat.’ 
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Doe mee en win!

HOE DOE JE MEE?
1. Los de rebus op 
2. Vorm van de overgebleven letters de oplossing 
3. Bel jouw oplossing gratis door naar  

0800 8016 voor 30 november 2022
4. In de eerste week van december ontvangen de 

winnaars bericht.

Los de rebus op en maak kans op mooie prijzen voor een gezond hart. 

REBUS OPGELOST?
BEL GRATIS 0800 8016

SPELVOORWAARDEN  
• Deze actie loopt t/m 30 november 2022. Deelname aan deze actie is gratis en vanaf 18 jaar. 
•  Alle winnaars ontvangen in de eerste week van december bericht.
•  Als je belt naar 0800 8016 zullen we je tevens vragen of je de Hartstichting wilt steunen.
•  Jouw antwoord heeft geen invloed op jouw deelname aan de prijsvraag. 
•  Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de 

Hartstichting, www.hartstichting.nl/privacyverklaring 

1e prijs: 
Fitbit Versa 3 

Met o.a. ingebouwde gps, hartslagmeter 
en een batterijduur van 6 dagen 
met snel opladen t.w.v. € 199,95 

2e prijs: 
iHealth smart pakket 

van Bloeddrukmeter.shop 
Bestaande uit bloeddrukmeter en  
analyse weegschaal t.w.v. € 129,85

 3e prijs: 
10 x Etos Embrace pakket 

Gevuld met: Slow Sunday, 
Flower Market, Forest Awakenings en 

Mediterranean Crush! t.w.v. € 50,-
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Trauma: a global disease
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Nieuw apparaat veegt ader in ernstig 
trombosebeen schoon

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 maakt het stolsel los 
en veegt het uit het been. 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. Het gaat 
daarbij om een omvangrijk stolsel dat niet alleen 
de beenader afsluit, maar ook de ader in de 
buik. Per jaar krijgen in Nederland zo’n 25.000 
mensen een trombosebeen. Bij slechts een deel 
hiervan loopt de afsluiting door tot in de buik.

Voordelen
Groot voordeel van behandeling met het 
nieuwe apparaat is dat bij deze patiënten 
geen trombolyse meer nodig is. Dat is een 
agressieve behandeling met een hoge dosis 
zeer sterke stolsel-oplossende medicijnen. 
Vaatchirurg Marie Josee van Tongerlo-van 
Rijn licht toe: ‘Bij zo’n tien procent van 
de patiënten met ernstige beentrombose 
die we met trombolyse behandelen, 

veroorzaken de medicijnen een bloeding. Bij 
twee procent zelfs een levensbedreigende 
bloeding zoals een hersenbloeding.’

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. ‘Voorheen waren 
we 2 tot 3 dagen met een patiënt bezig omdat 
meerdere controles nodig waren om te zien of de 
trombolyse effect had. Al die tijd was de patiënt 
opgenomen en lag deze met een katheter in 
zijn been, met het risico op 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: ‘Ten minste 
een van de twaalf mensen krijgt een keer 
een diepe veneuze trombose. Daar komt bij 
dat Covid-19 bij een deel van de heel zieke 
patiënten trombose veroorzaakt. Getallen 
heb ik nog niet, maar ik verwacht dat het 
aantal mensen met diepe veneuze trombose 
de komende jaren zal toenemen.’

Een degeneratieve meniscusscheur is een 
scheur in de meniscus die vaak geleidelijk 
ontstaat. Naarmate we ouder worden kan de 
meniscus minder elastisch worden en daardoor 
makkelijker scheuren. Noorduyn: 
‘De standaardbehandeling was een kijkoperatie 
van de knie, waarbij het gescheurde deel 
van de meniscus weg werd gehaald. Maar 
de afgelopen jaren toonden meerdere 
onderzoeken aan dat de behandeluitkomsten 
van zo’n meniscusoperatie niet relevant 
verschillen van die van fysiotherapie.’ Noorduyn 
toonde in haar publicatie aan dat fysiotherapie 
ook na vijf jaar niet minder effectief is dan een 
meniscusoperatie.

Ongeveer 30 procent van de patiënten 
in het onderzoek die fysiotherapie 
kregen, ondergingen later alsnog een 
meniscusoperatie. De onderzoekers vroegen 
zich af of er patiënteigenschappen waren 
die konden voorspellen of een patiënt na 
fysiotherapie alsnog een operatie nodig had. 
Nauwkeurige voorspellers werden daarvoor 
echter niet gevonden.

Het Erasmus MC Hart en Vaat Instituut heeft de ClotTriever in gebruik genomen, 
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 met 
het apparaat ging werken.

Liever fysiotherapie 
bij degeneratieve 
meniscusscheur 

Voor patiënten met een degeneratieve 
meniscusscheur is er geen klinisch 
relevant verschil tussen fysiotherapie 
en een meniscusoperatie. Ook op 
de langere termijn is fysiotherapie 
niet minder effectief dan een 
operatie. Fysiotherapie heeft 
daarom de voorkeur. Dit blijkt uit 
onderzoek van fysiotherapeut en 
bewegingswetenschapper Julia 
Noorduyn. Zij promoveerde in oktober 
op dit onderwerp bij Amsterdam UMC.

Adriaan Moelker en Marie Josee van Tongerlo-van Rijn.
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Minder verminkende hoofd- en 
halsoperaties

CHIRURGISCH NIEUWS

Tekst: Ingrid Lutke Schipholt

Het moeilijkst om te zien bij haar patiënten 
vindt Lotje Zuur de grote gevolgen die de 
behandeling heeft op hun leven, terwijl het 
heel onzeker is of ze over twee jaar nog 
leven. Die kans is 20 tot 50 procent. Daarvoor 
offeren deze patiënten hun strottenhoofd, 
een belangrijk deel van de tong of kaak, 
een oog of een oor of een ander deel van 
hun gezicht op. Zuur: ‘Dat heeft enorme 
gevolgen. Mensen raken soms in een sociaal 
isolement, of ze kunnen bijvoorbeeld niet 
meer goed spreken of eten. En dat voor een 
relatief kleine kans om langer te leven.’

Plaveiselcelcarcinoom
Zuur is hoofd- en halschirurg in het Antoni 
van Leeuwenhoek in Amsterdam. Sinds een 
jaar is ze daarnaast bijzonder hoogleraar 
op de afdeling KNO en Hoofd-halschirurgie 
van het Leids Universitair Medisch Centrum. 
Een van de meest voorkomende vormen 
van kanker in het hoofd- en halsgebied is 
het plaveiselcelcarcinoom van de mond- en 
keelholte. Dit ontstaat vaak door roken, 
alcoholgebruik of het humaan papillomavirus. 
Die vorm treft in Nederland enkele honderden 
mensen per jaar. Ook komen er minstens 
zoveel plaveiselcarcinomen voor op de huid 
van hoofd en hals bij ouderen. Dit als gevolg 
van UV-straling. 

Immuuntherapie 
Zuur en haar collega’s onderzoeken sinds 
2016 wat er gebeurt als je in de wachttijd voor 
een uitgebreide operatie en bestraling twee 
bepaalde kuren immuuntherapie geeft. Het lijkt 
erop dat bij een groot deel van de patiënten de 
kanker op het moment van opereren al bijna of 
helemaal verdwenen is door deze neoadjuvante 
immuuntherapie. ‘Je weet niet wat je ziet als 
oncologisch chirurg’, zegt Zuur. ‘De tumor is 
soms helemaal verdwenen op het moment 
van opereren door twee slechts twee kuren 
immuuntherapie in slechts vier weken tijd!’

Weigeren
Enkele patiënten in het onderzoek weigerden 
zelfs de ingrijpende chirurgie en bestraling toen 
zij merkten dat door de immuuntherapie de 
kanker helemaal verdween. Zo ook meneer 
B. van 91 jaar. ‘Bij hem zouden zijn wang, 
bovenkaak en oog worden weggehaald, maar 
hij weigerde vriendelijk doch beslist de operatie 
en de bestraling daarna. Twee jaar later is hij 
nog kankervrij.’

Als hoofd- en halschirurg moet Lotje Zuur soms verminkende operaties uitvoeren 
bij mensen met kanker. Soms moeten grote delen van de mond-keelholte of 
het aangezicht worden verwijderd. Nu is er een veelbelovende behandeling die 
mogelijk zulke operaties overbodig maakt. In haar oratie op 19 september jl. ging 
LUMC-hoogleraar Zuur in op wat dit kan betekenen voor patiënten.
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Overlevingskans niertransplantatie bij kinderen vergroot

Jaarlijks krijgen wereldwijd zo’n 1300 kinderen 
een nieuwe nier. Kinderniertransplantatie is 
uitgegroeid tot een succesvolle behandeling. 
Getransplanteerde nieren functioneren 
tegenwoordig beter dan in de beginjaren. 
Toen werkte slechts 42% van de nieren na vijf 
jaar nog, nu is dat 93%.

Dat het zo veel beter gaat, komt onder meer 
door betere medicijnen, die het afweersysteem 

Zestig jaar geleden werd voor het eerst een niertransplantatie bij een kind 
uitgevoerd. De overlevingskans na zo’n ingreep is sindsdien sterk toegenomen. 
Dit komt door het gebruik van levende donoren, minder infecties en betere 
medicatie. Ook is de kwaliteit van leven van kinderen die een donornier ontvingen 
toegenomen. Het Radboudumc is al tientallen jarenlang gespecialiseerd in 
niertransplantaties bij kinderen en doet veel onderzoek naar de beste behandeling. 

Subsidie voor 3D anatomiemodel

Anatomiemodellen in 3D helpen bij het 
begrijpen van het menselijk lichaam. Er 
bestaan al commerciële pakketten, maar die 
zijn extreem duur en vaak ontoegankelijk 
voor het onderwijs. 

Met de subsidie van het ministerie wordt een 
volledig open 3D model van de menselijke 
anatomie ontwikkeld. ‘Zo kunnen we ook 
het bewustzijn vergroten van het belang van 
open bronnen voor de academische wereld 
en het gebruik ervan door onze instellingen 

Het ministerie van OCW verstrekt een subsidie van 103.000 euro aan het LUMC om 
een open 3D model van de menselijke anatomie te ontwikkelen. Onderzoekers van 
de afdeling Anatomie en Embryologie van het LUMC gaan hiervoor samenwerken 
met de Universiteit Maastricht, de Universiteit Utrecht en de Universiteit Leuven. 

onderdrukken. Als patiënten hun medicatie 
niet innemen, valt het afweersysteem de 
nieuwe nier aan, met afstoting tot gevolg. 
‘We hebben tegenwoordig veel betere 
medicijnen tot onze beschikking dan in het 
verleden. Dit is de belangrijkste reden van de 
verbeterde overleving van de donornier’, 
vertelt Loes Oomen. Zij is arts-onderzoeker 
van de afdeling Urologie van het 
Radboudumc. Samen met collega’s deed ze 

een groot onderzoek naar de ontwikkeling 
van niertransplantaties bij kinderen. 

Dit onderzoek, gepubliceerd in Frontiers 
in Pediatrics, laat zien dat het type donor 
is veranderd. De meeste kinderen die een 
nieuwe nier krijgen, krijgen deze, zeker in 
Nederland, van een levende donor. Vaak van 
een ouder. ‘Dit heeft meerdere voordelen; de 
ouders zijn vaak jong en gezond, de operatie 
kan van tevoren worden gepland en er is 
meestal sprake van een goede genetische 
match’, aldus Oomen. ‘Een goede genetische 
match maakt de kans op afstoting kleiner.’ 

Uit Nijmeegs onderzoek bleek eerder dat 
de blaas van kinderen met een nieuwe nier 
niet altijd goed werkt. Ook daar ligt nog 
een uitdaging. Er zijn interessante nieuwe 
methoden die voor verder onderzoek 
gebruikt zouden kunnen worden. Denk aan 
het gebruiken van kunstmatige intelligentie 
of de ontwikkeling van nierorganoïden voor 
medicijnonderzoek. Een andere interessante 
optie is het samenbrengen van gegevens van 
patiënten, zoals in Europees verband in de 
European Health Data Space.

Loes Oomen, Charlotte Bootsma-Robroeks,  

Elisabeth Cornelissen, Liesbeth de Wall,  

Wout Feitz. DOI: 10.3389/fped.2022.856630.

stimuleren’, zegt Paul Gobée, universitair 
docent aan het LUMC en projectleider.

‘Op dit moment worden vooral 2D beelden 
gebruikt’, vertelt Gobée. ‘Toch is een 3D 
begrip van het menselijk lichaam uiteindelijk 
noodzakelijk.’ Door een open licentiemodel 
te gebruiken voor het project kunnen 
Gobée en zijn collega’s het gemaakte 
beeldmateriaal veel breder gebruiken, 
verspreiden en uitbreiden dan bij materiaal 
uit gesloten bronnen. Fo

to
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U
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App halveert sterfte na operatie alvleesklier

Het operatief verwijderen van kanker van de 
alvleesklier is een ingewikkelde procedure. 
In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven 
worden jaarlijks gemiddeld 60 alvleesklier-
kankeroperaties uitgevoerd. In Nederland 
gaat het in totaal om zo’n 1000 operaties, 
verdeeld over 16 ziekenhuizen. Dat gebeurt 
binnen het samenwerkingsverband van de 
Dutch Pancreatic Cancer Group (DPCG). 
Na de operatie krijgt ongeveer 1 op de 3 
patiënten te maken met complicaties.  
De meest voorkomende is het lekken van 
vocht uit het operatiegebied in de buikholte. 
Dat kan ernstige gevolgen hebben, zoals 
sepsis, inwendige bloedingen en zelfs 
vroegtijdig overlijden.

Complicaties 
Meestal behandelen artsen deze complicaties 
pas als een patiënt er daadwerkelijk last van 
krijgt. De onderzoekers van deze studie 
wilden testen of het eerder behandelen 
van complicaties – voordat een patiënt er 
echt ziek van wordt – tot minder ernstige 
gevolgen zou leiden. ‘Bij problemen na de 
operatie willen we zo snel mogelijk kunnen 
ingrijpen. Dat kunnen we doen door 
complicaties vroegtijdig vast te stellen en 
te behandelen’, aldus hoogleraar Hjalmar 
van Santvoort, hoofdonderzoeker van deze 
studie namens de Dutch Pancreatic Cancer 
Group.

App 
Het studieteam ontwikkelde een app 
waarmee artsen en verpleegkundigen 
de patiënt in de dagen na de operatie 
monitoren. In de app voeren de zorgverleners 
waardes in uit de dagelijkse postoperatieve 
evaluatie, zoals de hartslag, bloeddruk, 
vochtafvoer uit het operatiegebied en het 
aantal witte bloedcellen.

Hoopvol nieuws voor patiënten met alvleesklierkanker. Zij hebben na een operatie 
aan de alvleesklier aanzienlijk minder kans op ernstige problemen of overlijden 
wanneer zorgverleners een app gebruiken om de patiënt mee te monitoren. Dat 
blijkt uit een landelijk onderzoek van de zestien Nederlandse ziekenhuizen waar 
alvleesklieroperaties worden gedaan. Recent verschenen de resultaten van deze 
studie in het wetenschappelijk tijdschrift The Lancet.

Deze gegevens noteren de zorgverleners 
normaliter in het EPD. Daarin staat de 
informatie opgeslagen, maar het EPD 
geeft geen advies wat te doen als er een 
complicatie dreigt. De app doet dat wel: 
op basis van de ingevoerde waardes krijgt 
de zorgverlener een advies voor aanvullend 
onderzoek of een aanvullende behandeling 
om ernstige problemen te voorkomen. 

Zo geeft de app aan of antibiotica nodig 
zijn, of de arts een extra CT-scan van de buik 
moet aanvragen, wanneer de drains eruit 
kunnen en wanneer extra drains nodig zijn. 
Het algoritme van de app is gemaakt op basis 
van diverse internationale wetenschappelijke 
studies die het onderzoeksteam daarvoor 
speciaal uitvoerde. De ontwikkeling ervan 
heeft een aantal jaar geduurd.

Nationale samenwerking 
In alle 16 Nederlandse ziekenhuizen waar 
chirurgen alvleesklieroperaties uitvoeren 
werd het gebruik van de app onderzocht. 
Het onderzoek liep bijna twee jaar met ruim 
1700 patiënten. De belangrijkste resultaten: 
door het gebruik van de app sterft de helft 
minder patiënten als gevolg van de operatie 
en komen levensbedreigende complicaties 
een stuk minder voor.

Zonder gebruik van de app kreeg 14% 
van de patiënten levensbedreigende 
complicaties, zoals bloedingen en orgaan-
falen waarvoor een IC-opname nodig is. 
Met de app was dat slechts 8%. De kans op 
overlijden na deze complexe ingreep zonder 
gebruik van de app was 5%. Met de app is 
dat teruggebracht tot 2,7%.

Hoogleraar Ignace de Hingh, chirurg in het 
Catharina Ziekenhuis en een van de experts 
op het gebied van alvleesklierkankeroperaties: 
‘We hadden wel verwacht dat er minder 
complicaties zouden optreden, maar de helft 
minder … dat heeft ook ons aangenaam 
verrast. Een mooie stap voorwaarts voor 
deze kwetsbare patiënten!’

Werkvloer
Nu met deze studie de meerwaarde is 
bewezen, adviseert de DPCG het gebruik 
van de app in de patiëntenzorg na de 
alvleesklieroperatie. De app Pancreatic 
Surgery is voor alle zorgverleners gratis 
beschikbaar in de appstores van Apple en 
Android. De app is in het Engels, dus ook 
internationaal te gebruiken.
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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 

Voorpublicatie 
Op de spoedeisende hulp

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

In Operationeel en De Nederlandse OK Krant hebben we al eerder aandacht besteed aan de 
cursussen die SEH-arts Heleen Lameijer (@makesciencework op Instagram) geeft. Op 1 december 

komt haar boek Op de spoedeisende hulp. Mijn dynamische leven als SEH-arts uit bij Kosmos 
Uitgevers. In deze Operationeel lees je een exclusieve voorpublicatie van twee hoofdstukken.

Tekst: Heleen Lameijer
Foto’s: Annebel Eppinga



27NOVEMBER 2022



28 OPERATIONEEL

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 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 

'Regelmatig heb ik overwogen om te stoppen met 
mijn studie en een taal te gaan studeren'
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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 zo veel 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 

‘Het échte contact met mensen en het gevoel  
van betekenis te kunnen zijn, dát was waar ik  

naar op zoek was!’
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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 dat 
vrijwel altijd nodig.

Titel:  Op de spoedeisende hulp
Ondertitel:  Mijn dynamische leven als SEH-arts
Auteur: Heleen Lameijer
Uitgeverij: Kosmos Uitgevers
ISBN: 9789043925150
Prijs: €20

Het boek is vanaf 1 december verkrijgbaar 
in de (online) boekhandel en nu al te 
reserveren via onder andere Bol.com, 
Bruna.nl en Boekenwereld.com.

'De SEH; de plek waar ik me veilig voel en de weg 
ken, en waar ik hem het best kan helpen'
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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 
toestand 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 doen', 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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Young Professional Award 
naar Anne van Es

Enkele tientallen praktijkbegeleiders en studenten kwamen begin oktober naar Utrecht 
voor de Praktijkbegeleiders-/studentendag. 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.

Tekst: Hennie Mulder
Foto’s: Ivonne Zijp

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 

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.

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 

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

Praktijkbegeleiders-/studentendag 2022
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Deelnemers in overleg.

V.l.n.r.  Marloes Krommendijk, Mirte wassink, Anne van Es, 
Maud van de Eijnden, Laura Hulsentop.
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Thomas Kerres.

Laura Hulsentop. Marloes Krommendijk.

Gerda Weissenbruch (l) en Geeske Bergstra.

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

Maarten van der List, orthopeed.
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Deelnemers en rechts onder in beeld Rolinde Neervoort, praktijkbegeleider in het MMC.

Thomas Kerres.

Mirte Wassink.

Maud van de Eijnden.Deelnemers luisteren aandachtig naar lezingen.
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Minder slikken
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.

K*tkanker
Auteur:  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 Amsterdam UMC. 

Yogajuf met parkinson
Auteur:  Dominique Prins-König
Uitgeverij:  Uitgeverij Elmar
ISBN:  9789038928579
Prijs:  € 21,99
Als freelance journalist had Dominique Prins-König uit Hoofddorp een behoorlijk dynamisch leven, waarin werk, het huishouden, de opvoeding van 
de kinderen en mantelzorg voor ouders om voorrang streden. Ze hield alle bordjes net in de lucht. Tot ze, op haar 49ste, de diagnose ziekte van 
Parkinson kreeg. Een mokerslag, waarover ze in 2019 het boek De ongemakkelijke lessen van Mrs. P schreef. Maar de diagnose was ook aanleiding 
om de dingen anders te gaan doen, en om eindelijk die opleiding tot yogadocent te gaan volgen. Deze metamorfose inspireerde Dominique om 
anders naar het leven te leren kijken. Daarover schrijft ze in Yogajuf met parkinson.
Hard je best doen, oordelen, vertrouwen durven hebben, ongemak verdragen, presteren, loslaten; het zijn enkele van de universele thema’s die 
Dominique onderzoekt in veertig heel persoonlijke verhalen. Elk hoofdstuk is een slice of life, dat afsluit met een – soms luchtige – moraal van het 
verhaal en een praktische aanbeveling om zelf mee aan de slag te gaan.
Veertig levenslessen, ieder als een unieke chocolade-creatie waarvan je de vulling nog lang blijft proeven. Want, zoals Forrest Gump al zei: ‘Life is 
like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get. 

Lekker in je vel
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 hij 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.
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Tekst: Ingrid Lutke Schipholt

Het boek van Job
Auteur:  Annemarie Haverkamp
Uitgeverij:  Lebowski
ISBN:  9789048856114
Prijs:  € 22,99
Achttien jaar lang beschreef Annemarie Haverkamp de wereld door de ogen van haar zoon Job. Ze begon met een columnserie in de Gelderlander toen 
haar zwangerschap samenviel met de eerste van Máxima. Tot haar ontsteltenis bleek bij de geboorte dat Job een zeldzame chromosoomafwijking had. Hij 
ging niet staan en niet lopen. Zijn gezondheid was broos, maar lachen kon hij als de beste.
Annemarie documenteerde zijn hele leven, Job werd een bron van inspiratie. Hij ontwikkelde zich tot een onbevangen jongen die de wereld vol 
vertrouwen tegemoet trad. Omdat hij niet wist wat normaal was, vond hij niets raar. Hij had geen weet van oorlogen, haat en onverdraagzaamheid.
In Het boek van Job laat Annemarie zien hoe de alledaagse dagen waren met een niet alledaags kind, tot Job vlak voor zijn achttiende verjaardag 
overleed.

Alledaagse moleculen, bouwstenen van onze wereld
Auteur:  Ben Feringa en Anouk Lubbe
Uitgeverij:  Uitgeverij Noordboek
ISBN:  978905615977
Prijs:  € 24,50
Moleculen vind je letterlijk overal. Ze vormen alles om ons heen, en zelf bestaan we ook uit deze superkleine bouwstenen. In Alledaagse moleculen 
bespreken Nobelprijswinnaar Ben Feringa en Anouk Lubbe de belangrijkste moleculen in onze directe omgeving.
Zo lezen we over moleculen in onze kleding, over stoffen in frisdranken, over aminozuren in ons lichaam, over de wonderbaarlijke kwaliteiten van 
grafeen, over moleculen waar we dronken, vrolijk of juist ziek van worden, over het synthetische rubber van onze banden en over de melanine in onze 
slaap. 
Ben Feringa is hoogleraar organische chemie. Hij kreeg de Nobelprijs voor Chemie voor zijn baanbrekende onderzoek naar moleculaire motoren. Anouk 
Lubbe is manager onderzoek bij het Stratingh Institute for Chemistry, onderdeel van de Faculty for Science en Engineering van de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Boeken besteedt aandacht aan uitgaven op het gebied van chirurgie en daarmee samenhangende vakgebieden,  
en de gezondheidszorg in het algemeen. Veel boeken zijn ook verkrijgbaar in een goedkopere e-bookversie.  
Persberichten over nieuw verschenen boeken kunt u sturen naar redactie@lvo.nl.

Slaap je wakker en gezond
Auteur:  Hans Hamburger
Uitgeverij:  Lucht
ISBN:  9789493272095
Prijs:  € 23,99
Slapen wordt enorm onderschat. Terwijl het een van de meest essentiële lichaamsfuncties is van de mens. Een goede nachtrust is voor ons net zo 
onmisbaar als voedsel, water en zuurstof. In je slaap worden alle lichaamsfuncties en hersenfuncties hersteld. Goed slapen is onmisbaar voor het 
geheugen, een positieve stemming, goede afweer en het normaal functioneren van je stofwisseling.
Slaapgebrek verhoogt zelfs het risico op diverse ernstige aandoeningen zoals dementie, infecties, overgewicht, diabetes en hart- en vaatziekten. En het is 
verantwoordelijk voor bijna 20% van alle verkeersongelukken in Nederland per jaar.
Hans Hamburger was neuroloog-somnoloog. Hij zag het als zijn missie om zijn kennis over slaap en slaapgeneeskunde over te brengen aan vakgenoten 
en aan het algemene publiek. Jarenlang is hij voorzitter geweest van de Nederlandse Vereniging voor Slaap- en Waakonderzoek (NSWO) en hij stond aan 
de wieg van het eerste Slaapcentrum van Nederland. Hij wijdde zijn leven aan slaapgeneeskunde. Slaap je wakker en gezond is de laatste bijdrage aan 
zijn levenswerk. Hans Hamburger overleed in 2021. Vlak voor zijn overlijden kon hij zijn manuscript voltooien.

Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog
Auteur:  Lindsey Fitzharris
Uitgeverij:  Spectrum 
ISBN:  9789000382170
Prijs:  € 29,99
In Het gezicht van de Eerste Wereldoorlog vertelt historicus Lindsey Fitzharris het buitengewone verhaal van de baanbrekende chirurg Harold Gillies, die 
in de Eerste Wereldoorlog de verwonde gezichten van soldaten behandelde en daarmee de eerste stappen richting de moderne plastische chirurgie zette.
De uitvinding van het machinegeweer veroorzaakte grootschalige bloedbaden, waarbij duizenden soldaten gezichtsletsel opliepen. In een tijd 
waarin iemand met een verminkt gezicht als een monster werd gezien, gaf Gillies mensen niet alleen hun gezicht terug, maar ook hun identiteit. 
Fitzharris wisselt Gillies’ chirurgische innovaties af met de aangrijpende verhalen van soldaten. Het resultaat is een fascinerende geschiedenis van een 
meedogenloze oorlog waarin de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog en de kunst van de geneeskunde centraal staan.
Dr. Lindsey Fitzharris is medisch historicus en auteur. Ze is de oprichter van de website The Chirurgeon’s Apprentice en maker van de YouTube-serie Under 
the Knife. Daarnaast schrijft ze voor onder andere The Guardian, New Scientist en The Wall Street Journal. Eerder verscheen van haar het prijswinnende 
boek De kunst van het snijden.

BOEKEN
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COLUMN

Huisarts Joost Zaat stopt ermee. Hij was door zijn 
pensioengerechtigde leeftijd al gestopt met zijn dagelijkse 
spreekuren, maar hij stopt nu ook als columnist. Vooral de laatste 
tijd schreef hij vlijmscherpe columns in de Volkskrant, waarin 
hij vanuit zijn dagelijkse praktijk de toenemende gekte in het 
zorglandschap aan de kaak stelde. In zijn allerlaatste column 
schrijft hij: ‘Altijd ben ik dingen blijven vinden. Noem maar op: de 
zorg moet anders, dokters moeten beter luisteren naar patiënten, 
dokters doen te veel, VWS maakt er een potje van. Nu ben ik moe 
en houd ermee op. Als ik al wat vind, ga ik het (voorlopig?) niet 
meer opschrijven. Mijn gedachten kunnen maar beter in de lucht 
verdwijnen. Een van mijn oude huisartsenmaatjes zei pas dat ik 
moet ophouden met de wereld te willen verbeteren. Hij had gelijk, 
ik ga minder vinden en meer kijken.'

Een columnist is een soort side-kick bij een talkshow. Er worden 
allerlei meningen uitgewisseld, twee mensen zijn het oneens en 
komen niet tot elkaar, de fatsoenlijke interviewer houdt nat en 
papt wat aan, en dan is daar de side-kick die het al een tijdje van 
een afstand heeft zitten beschouwen. Jan Mulder was er een 
meester in, evenals Marc-Marie Huijbregts. Ineens vanaf een totaal 
andere golflengte en vanuit een totaal ander omdenkkader een 
vraag stellen of een opmerking maken die het gehele gesprek 
ontregelt. Mensen uit hun comfortzone trekken, confronteren met 
inconsequenties of denkkronkels en dan proberen een doorbraak 
te bewerkstelligen. Joost Zaat probeerde met zijn columns mensen 
in beweging te krijgen door te laten zien waar de dagelijkse 
praktijk de verbinding met de beleidsmakers was kwijtgeraakt. 
De paarse krokodil staat daar ja, en die is van u. Maar dat gaan 
we zomaar niet doen, daar zijn procedures voor. Het was vechten 
tegen de bierkaai, het haalde niets uit, de krachten waren te groot, 
te anoniem, te neoliberaal. De wereldverbeteraar Zaat moest 
uiteindelijk zijn handdoek in de ring gooien. Moegestreden houdt 
hij ermee op en gaat ‘in zijn tuin naar de koolmezen kijken’, zoals 
hij schrijft. 

Ik genoot van de columns van Joost en stuurde ze nogal eens 
door naar collegae en vrienden. De collegae herkenden wat 
hij schreef, vrienden die niet in de zorg werkten vonden hem 
nogal eens wat cynisch. Iedere columnist heeft zo zijn of haar 
stijl, maar iedere columnist wil toch graag dat de woorden en 
gedachten niet zomaar in de lucht verdwijnen maar een vruchtbare 
voedingsbodem hebben. Het ontregelen van één vastgeroeste 
gedachte, die dan leidt tot een nieuw inzicht dat gedeeld wordt 
met een naaste die dat dan weer doorgeeft, zodat die gedachte 
langzaamaan kan leiden tot een stille revolutie. In het Bijbelboek 
Prediker staat de zin: ‘strooi uw brood uit over het water, want na 
vele dagen zult u het vinden’. Het zou zomaar kunnen zijn dat dat 
wat je uitdraagt, deelt of opschrijft verdwijnt in de grote oceaan 
van het niets en dat alles en iedereen om je heen in de veilige 
comfortzone de boel laat vastroesten. Maar het zou ook kunnen 
dat er zomaar, op een moment dat je het niet meer verwachtte, 
iemand naar je toekomt en je herinnert aan een bepaalde uitspraak 
of een zeker gebaar. 

‘In de zorg wordt best veel geklaagd’, zei laatst een buurman, 
een flitshandelaar, en hij ontkurkte nog een fles chardonnay uit 
de Bourgogne. Het zou best kunnen dat hij ook vanaf zijn balkon 
even voor ons geklapt heeft toen de eerste coronavariant door 
de wereld raasde. Zalig zijn de onwetenden die met de waan van 
de dag meewaaien. Laat columnisten daar maar met gestrekt 
been in gaan, die onderbeenbreuk helen wij wel weer. Laten wij 
echter steeds maar weer proberen om waar we ook zijn uit te 
leggen wat er bij ons op de werkvloer gebeurt en waarom we de 
exorbitante winsten van de flitshandelaars gaan afromen om de 
operatiekamers weer draaiende te krijgen. Of dat ook iets uit zal 
halen? Tsja, Joost mag het weten.

Pieter Poortman is algemeen, oncologisch en gastro-
intestinaal chirurg in het Dijklander Ziekenhuis in 
Purmerend/Hoorn.

Joost mag het weten
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