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Accreditatie
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Veelvuldig zijn er diverse berichten in de media verschenen 
over de veiligheid voor patiënten en medewerkers op de 
operatiekamers. Feit is dat er per jaar duizenden ernstige 
medische incidenten plaatsvinden. De helft hiervan heeft 
betrekking op chirurgische ingrepen en meer dan een derde 
van deze incidenten vindt plaats in de operatiekamer. Het 
stelt specifieke eisen aan de kennis en het handelen van de 
betrokken professionals zoals medici én operatie-assistenten. 

De cursus
Opleiders van de Service-eenheid Onderwijs & Onderzoek in 
het Catharina Ziekenhuis hebben een cursus ontwikkeld voor 
operatie-assistenten, met als centraal thema “Veiligheid”. 
De cursus bestaat uit twee dagdelen: enerzijds wordt kennis 
aangeboden over laparoscopische chirurgie, elektrochirurgie 
en het gebruik van apparatuur en instrumentaria. Anderzijds 
bevat de cursus een belangrijke vaardigheidscomponent. 

Prof. Dr. Jack Jakimowicz 
Voormalig chirurg en medisch 
adviseur verbonden aan 
het Catharina Ziekenhuis 
te Eindhoven, zal deze 
cursus verzorgen. Hij is 
tevens hoogleraar “Safety in 
Healthcare” aan de faculteit 
Industrieel Ontwerpen aan de 
TU in Delft. Hij is een autoriteit 
op het gebied van de minimaal 
invasieve chirurgie. Al sinds 
de jaren negentig werkte hij 
als chirurg samen met de 
faculteit Industrieel Ontwerpen, 
vooral om de ergonomie 
van ziekenhuisapparaten en 
operatie-instrumenten te 
verbeteren.

Op een leuke manier 
de ‘saaie’ laparoscopie 
oefenen. Ga zo door.
Elkerliek

Prima georganiseerd en 
veel opgestoken 
Bernhoven

“Een cursus die motiveert, 
ingaat op veiligheid en goed 
is voor teambuilding!”
Dr. Wim van den Broek
Chirurg St. Anna 
Ziekenhuis

Cursisten gaven in 2016 deze cursus 
gemiddeld een 8,4!

Het programma
Het programma bestaat uit de volgende 
onderdelen:

Theorie:
−	 inleiding voor- nadelen laparoscopische 

chirurgie
−	 meest gebruikte operaties (voorbeelden)
−	 ergonomie en inrichting OK
−	 ergonomie laparoscopische instrumenten 

en handelingen 
−	 apparatuur en het bedienen ervan 
−	 laparoscopische instrumenten - technische 

aspecten (veiligheid, reinigen, etc.)
−	 optiek en monitoren
−	 elektrochirurgie / LigaSure
−	 ultrasonic dissectie
−	 veiligheid in de OK (checklist systeem, 

communicatie teamwork)

Vaardigheidsonderwijs:
−	 cameranavigatie en basis 

psychomotorische vaardigheden (oefenen 
met instrumenten in trainingsboxen)

−	 assessment en feedback van vaardigheden 
d.m.v. Virtual Reality Simulators

−	 stapling bij laparoscopie

“Ontzettend leerzame en
professionele cursus” 
Orbis Ziekenhuis
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