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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.
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Met welke categorie patiënten
krijg je te maken?
ASA-klasse III en IV, dus patiënten rnet
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veel comolbicliteit. Deze groep lrensen
heeft vaak een hoge bloecldluk, diabetes,
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Tekst: lngrid Lutke Schipholt

haltklacl-rten en/of gewlichtsklachten. Het
zijn hooglisicovolle patiënten, wat soms

Foto s (inclusief cover): lvonne Zijp

lastig is vool cle anesthesie. \Wij moeten
zotgen dat alles wat wij doen optimaal is.'

Wat is jouw specialisme?
'Ik ben opeÍatieassistent bij bariatlische ingrepen in cle Neclerlandse Obesitas Kliniek $7est (NOI('West). Hier volgen we het fàsttrackplotocol. Dat is een rnanier om rrrethoclisch en efliciënt te werken.
Elke clag volgen we clezelfde lontines. Als je je taak gedaan hebt,
ga je een ancler teamlicl helpen. Dat geldt vool iedereen. Dus ook
voor de chirurgen. Het is echt heel leuk: één team, één taak. Het
team bestaat uit een camela-assistent, een cl-rirlug, twee operatieassistenten, een anestiresioloog en een anesthesieassistent. Als ik orn-

loop heb, dan help ik bijvoolbeelcl de anesthesie met c1e inleicling
inclien nodig. Andersom helpt cle anesthesie ons, bijvoorbeeld om
het Ol(-licht aan te cloen. De wissels zijn heel snel. Als cle patiënt
klaal is en wakker, clan stapt hij of zij zelf over'.'

Hoe ben je operatieassistent geworden?
'Mijn vacler zag, in nij een dierenaltsassistent, en

ik via een
mbo-opleicling ook geworden. Tijclens mijn stage kreeg ik een vasclat ben

Hoe hebben

jullie de aflossing

geregeld?
'lVij l-rebben geen aflos nodig. lVij paLtzernet het heie team. Dlrs we hebben

1'en

koffiepauze tussen de opel'aties cloor en
dan stoppen we de Ol(. Lunclren doen we
ook gezamenlijk. De lunch staat al voor ons
klaar als cle laatste operatie van de ocl-rtencl
is afgelond. Daarna gaat hetzelfde tearn

weel verder. Deze werkwijze schept een
band. We werken twee tot vier keer per
week in hetzelfde tearn.'

Doe je ook de inkoop?

te baan bij een clierenarts aangeboclen. Ik ben vijf jaar clierenartsas-

Ja, ik ben de enige operatieassistent in vaste
dienst. Alle andere opel'atieassistenten zijn

sistent geweest. Alle ochtenden opereerden we huisclieren. Ik vond

zzp'er. Ik heb een statlls aparte, haha. Dat

het heel leuk om de clierenarts daarbij te assistelen. Daar kwarn ik
in contact lnet een anesthesioloog, clie eenmaal in de veeltien clagen kwam helpen bij moeilijke casussen. Hij veltelde rnij over het

kornt misschien ook omdat ik er vanaf het

mooie vak van hpelatieassistent in een ziekenhuis. Na een gesprek
in zljn ziekenhuis rnocht ik in opleiding kornen. Na mijn diploma

plotocollen bij, welk nieuw personeel in,
zoÍg vooÍ de planning van de OK's, los ca-

ben ik eerst bij de Schoemachel Kliniek gaan werken. Daalna
werkte ik op cletacheringsbasis bij diverse ziekenhuizen dool heel

lamiteiten op en zoek nieuw personeel. Dat
doe ik voor de anesthesie en de chinugie.'

begin bij ben geweest. Ik heb verschillende
extra taken: ik doe de bestellingen, werk

Neclerlancl. Toen wercl ik gevraagd om rïiee te helpen een obesi-

taskliniek in Den Haag op te zetten. De patiënten krijgen langdurig
multiclisciplinaire begeleiding vanuit de locatie in Den Haag. De
operaties gebeuren op cle locatie Antoniltshove ln Leiclschenclam.'

Astrid strijdt tegen plasticverspilling op de OK.
Hierover lees je meer in het artikel op pagina 31

.

Hoe regelje

je bijscholing?

'Bijscholen is lastig, want daar heb ik bijna
geen tijd voor'. Ik ga wei elk jaar naar het

LVO-congles, en heel af en toe heb ik een
bijscholing in de laparoscopie. De cr.rrsus Basic Life Support volg ik elk jaar'. In

Bovendien is de drempel on le ziek te
rnelden heel hoog, want ie moet je bij de
betreffende chimrg afirelden.'

2016 heb ik rnijn laatste bijscholing over

de baliatlie gehad. Binnenkort moet mijn
legistratie in het l(waliteitsregister vellengd

Geef je wel eens een klinische les?
'Son-rs. A1s el nieuwe lnensen komen, dan

worclen, clus daarvoolmoet ik nog wel wat
bijscholing doen.'

lopen ze eigenlijk altijd een dagje n'ree
op cle OK. Ze zien dan het instrunenta-

lium waanlee we welken en de ligging

Wat merk je van het tekort aan

en rollting van de patiënt, en ze zien hoe

operatieassistenten?

wij fast track werken.

'Bij de NOK hebben we vleemd genoeg
niet te rnaken rret een tekolt. Het is de

wij geen tehorten
hebben. Ik denl< ornclat wij zo'n goecl op
elkaal ingespeeld team l-rebben.'We zijn
han-rvraag wazrlom

op elkaar geselecteerd. 'We zien elkaar ook
buiten l-ret werk, en we werken snel en
efficiënt. Als het programÍra om twee of
dlie rrr.rl klrar is. dan klijgen we gewoon
betaald tot halfvijf. Dat werkt als een soort
beloningssysteem. Ik denk dat dat voor'
andere ziekenl-u.rizen ook goed zou ztjn.
Daal krijg je er een spoeclpatiënt bij als
je eerder klaar bent. Dat worclt gezien als
een soort straf. \X/ij blijven ook rustig een
kwartieltje langer als dat nodig is. En ik
clenk clat mensen graagbrj ons werken
vanwege de heerlijke lunch die we krijgen. '\Xie worclen ook echt gewaardeerd,
en we hebben een groot verantwoolclelijkheidsgevoel. Als één van ons uitvalt door
ziekte, dan hebben we echt een groot

probleem want we hebben niet zofilaat
een nieuwe collega.'We willen onze collega's niet met een plobleem opzadelen. Dat
gaat aI trcn jaar goed. Hebben we hoofdpijn, clan komen we gewoon toch werken.

Sincls kort geven we
ook bijscholing aan teams. Zowel nationaal
als internzrtionaal. Dan komt er een heel
tearn kijken hoe wij l-ret fasttlackprotocol

hanteren.'

Heb

je ook wel eens patiënten

gedurende het hele traject gevolgd?
'Onze patiënten worden voolafgaand
aan de opeÍatie in een groep voorbereid

op blijvende leefstijlverandeling, op de
operatie en.op de nazotg. Ik heb op de
locatie in Den Haag wel eens trret een
groep patiënten bij cle psychiater gezeten
en gehoold waar zij doorheen moeten.
Daar schlok ik van de verhalen die op
tafel kwarnen. Het blijkt dat sommigen zo
zwaar zijn geworden dool life events als
mishandeling en misbruik. Dat is we1 heftig. Ik heb enkele patiënten een tijdje na
de opelatie gesproken en toen waten ze
helemaal gelukkig met hun nieuwe leven.

Ze passen weer in een vliegtuigstoel en
kunnen hun dagelijkse dingen weer normaal doen, zoals sporten, op een gewone
stoel zitten en in normale kledingzaken
hun kleding kopen. Dan weet je waarvoor
je l.ret doet.'

