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Op maat gemaakte Mölnlycke® procedure
trays scheppen een rustige werkomgeving
in een drukke operatiekamer
OK-verpleegkundigen hebben meer tijd voor de patiënten

“Het voordeel van een op maat
gemaakte Mölnlycke® procedure
tray is dat zelfs een minder
ervaren omloopverpleegkundige
de patiënt snel en veilig kan
klaarmaken voor een ingreep,
zelfs buiten de operatiezaal.”
Dr. Paul Verrelst, Hartchirurg

“Mölnlycke® procedure trays
zorgen voor een aangename
werkomgeving, minder stress
en een betere benutting van de
tijd - anders gezegd, voor meer
effciëntie.”

“Zelfs met een
preanesthesiekamer kunnen
Mölnlycke® procedure trays de
effciëntie verhogen, omdat de
omloopverpleegkundige meer tijd
kan vrijmaken voor de volgende
patiënt of de instrumenterende
verpleegkundige kan helpen in de
operatiezaal.”

Dr. Maurice Mommaerts,
Mond-, kaak- en aangezichtschirurg

Iene Gevaert, Hoofdverpleegkundige
Logisitiek

“Zowel verpleegkundigen als
dokters die gebruik maken van
Mölnlycke® procedure trays, zijn
er duidelijk tevreden over.”
Dr. Hans Rigauts, Algemeen Directeur

Het gebruik van de Mölnlycke® procedure trays ondersteunt de groei van de chirurgische
activiteit in het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende. Bovendien dragen zij op een essentiële
manier bij tot de effciëntie in de operatiezaal, waar het aantal ingrepen elk jaar met 10%
toeneemt. Een grote tijdsbesparing, minder heen-enweergeloop en een aangenamere
werkomgeving zorgen voor betere patiëntenzorg.
AZ Sint-Jan
Brugge-Oostende in 2008
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909 bedden
44.875 opnames
254 dokters
2.790 werknemers, van wie
• 1.273 verpleegkundigen
• 957 werknemers in
ondersteuningsdiensten
15 operatiezalen
3 nieuwe operatiezalen
18.743 ingrepen
47 chirurgen
14 anesthesisten
98 OK-verpleegkundigen
24 logistieke medewerkers
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331 bedden
10.752 opnames
70 dokters
739 medewerkers, van wie
• 358 verpleegkundigen
• 238 werknemers in
ondersteuningsdiensten
7 operatiezalen
9.739 ingrepen
22 chirurgen
9 anesthesisten
28 OK-verpleegkundigen
9 logistieke medewerkers

AZ Sint-Jan Brugge-Oostende barst van de
ambitie. Als grootste ziekenhuis in WestVlaanderen - de enige Vlaamse provincie
zonder universitair ziekenhuis - wil het een
referentiecentrum zijn dat vernieuwende
zorgverlening biedt aan burgers van alle
rangen en standen. “Ongeveer 40% van onze
activiteit houdt verband met chirurgie, zegt
Dr. Hans Rigauts, algemeen directeur. “ Een
goed georganiseerde operatiezaal die de juiste
middelen en expertise gebruikt, past uitstekend
binnen onze strategie. Onze heelkundige
dienst staat in heel het land reeds bekend om
zijn mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en
bariatrische chirurgie. Bovendien nemen wij
een vooraanstaande positie in op het vlak van
hart- en neurochirurgie, robotchirurgie voor
urologische en gynaecologische ingrepen,
en zullen wij in de nabije toekomst een
belangrijke rol spelen op het gebied van
schildklieroperaties.”
Een dergelijke ambitie doet onvermijdelijk
de vraag over het kostenplaatje rijzen. De
operatiekamer telt momenteel 15 operatiezalen
en er zijn 3 nieuwe zalen in aanbouw. Hierdoor
is de organisatie genoodzaakt om op zoek
te gaan naar de ideale combinatie tussen
deskundigheid en geavanceerde technologie,
om enerzijds de vooropgezette doelstellingen
te verwezenlijken en anderzijds de gewenste
patiëntenzorg te fnancieren. Volgens Dr.
Rigauts is effciëntie het sleutelwoord. “Dit
is zeker het geval voor de operatiekamer.
Een effciënte operatiekamer hangt af

van een realistische planning, die dan
weer onlosmakelijk verbonden is met de
patiëntenstroom in het ziekenhuis”, zegt hij

Mond-, kaak- en
aangezichtschirurgie:
"een enorme tijdsbesparing"
Dr. Maurice Mommaerts, mond-, kaak- en
aangezichtschirurg, sluit zich daarbij aan:
“Wij hebben momenteel een erg druk
operatieschema. Het aantal operaties stijgt
jaarlijks met 10%, maar onze OK-capaciteit
blijft dezelfde. Daarom is het voor ons van
essentieel belang dat wij tijd kunnen winnen
tussen twee operaties. Het gebruik van
Mölnlycke® procedure trays is hiervoor een
goede oplossing. De omloopverpleegkundige
beeïndigt de voorbereiding van de volgende
ingreep veel sneller met de gebruiksklare trays.
Voordien ging er heel wat tijd verloren aan het
bekomen van de juiste producten voor eenmalig
gebruik. De middelen die voor de ingreep vooraf
werden ingezameld, waren immers niet altijd de
juiste.” Met de op maat gemaakte Mölnlycke®
procedure trays is dit probleem helemaal
van de baan. Twee keer per jaar komen de
hoofdverpleegkundige logistiek en Mölnlycke®
samen om de samenstelling van de trays te
beoordelen. Dr. Mommaerts merkt evenwel op
dat er het afgelopen jaar nauwelijks wijzigingen
werden doorgevoerd. “Operatiekamers die willen
overschakelen op Mölnlycke® procedure trays,
kan ik maar één raad geven: wacht niet langer.
Je spaart er enorm veel tijd mee uit.”
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De tijdwinst is niet bij alle soorten ingrepen
even groot. De chirurgische afdeling maakt een
onderscheid tussen drie types van operaties,
waarvoor de ontwikkeling van Mölnlycke®
procedure trays een prioriteit was. Ten eerste
zijn er de vaak uitgevoerde ingrepen in
dagchirurgie, die meestal niet lang duren, maar
vaak voorkomen, zoals een knieartroscopie.
Een zo kort mogelijke wisseltijd tussen
de operaties is hier van cruciaal belang
voor de planning. “Wij werken met preen
postanesthesiekamers. Dit leidt tot een groot
aantal operaties en een effciënte manier van
werken”, zegt Iene Gevaert, hoofdverpleegster
logistiek. “Mölnlycke® procedure trays kunnen
evenwel de effciëntie nog verhogen, omdat
de omloopverpleegkundige meer tijd kan
vrijmaken voor de volgende patiënt of de
instrumenterende verpleegkundige kan helpen
in de operatiezaal.” Filip Pareyn, hoofdverpleger
chirurgie, merkt ook op dat de verpleegkundige
hierdoor meer aandacht kan schenken aan
de patiënt. “Wij kunnen de patiënten rustiger
benaderen en hen beter informeren en
geruststellen, wat het welzijn dan weer ten
goede komt.”

“In een noodsituatie wil je alles wat de chirurg
nodig heeft, onmiddellijk op de tafel hebben.
Het is frustrerend en onaanvaardbaar om een
chirurg te laten wachten omdat er bijvoorbeeld
een afdeklakenset ontbreekt.”
Volgens hartchirurg Paul Verrelst is
operationele veiligheid in dit geval het
sleutelwoord: “Het voordeel van een op maat
gemaakte Mölnlycke® procedure tray is dat zelfs
een minder ervaren omloopverpleegkundige
de patiënt snel en veilig kan afdekken, zelfs
buiten de operatiezaal. Dit helpt bijvoorbeeld
wanneer wij een patiënt aan een extracorporaal
membraanoxygenatiesysteem leggen
tijdens een spoedprocedure.” Filip Pareyn,
hoofdverpleger chirurgie, trekt dit argument
door voor nieuwkomers: “Het gebruik van trays
is een pluspunt voor nieuwe werknemers. Zij
weten zeker dat al het nodige materiaal in
de tray zit en dat zij alles bij de hand hebben
tijdens de soms hectische momenten in een
operatiekamer. Dit geeft een nieuwkomer zeker
een gerust gevoel.”

Een aangename werksfeer

Het feit dat de Mölnlycke® procedure trays
zekerheid bieden over de materialen, is
Minder heen- en weergeloop bij
geruststellend in de OK, maar biedt volgens Dr.
complexe ingrepen
Verrelst ook aseptische voordelen. “Het gebruik
Een tweede type van ingrepen waarvoor
van Mölnlycke® procedure trays heeft drie
onlangs Mölnlycke® procedure trays
werden ontwikkeld, zijn de erg complexe
grote voordelen: tijdwinst bij het voorbereiden
operaties, zoals hart- of robotchirurgie. Iene
van de ingreep, minder zenuwachtig heenGevaert: “Robotgestuurde ingrepen zijn
en-weergeloop van het team op zoek naar
meestal erg complex en vragen heel wat
het juiste materiaal, en een betere hygiëne
voorbereidingstijd. Het is een groot voordeel
doordat er minder stof wordt gevormd. Wij
voor de omloopverpleegkundige om alles
gebruiken immers geen textiel meer en
binnen handbereik te hebben in één tray
er wordt minder in en uit de operatiezaal
en de robot correct en steriel te kunnen
gelopen.” Dr. Mommaerts benadrukt dat ook
afdekken.” Tot slot zijn er de spoedingrepen,
de gemoedsrust erg belangrijk is voor dokters:
zoals een keizersnede of een schedelboring,
“Wanneer een Mölnlycke® procedure tray open
waarbij de verpleegkundige weinig tijd heeft
is, weet iedereen wat erin zit. Zelfs wanneer de
om de operatie voor te bereiden en zich in
omloopverpleegkundige nieuw is, weet je als
de eerste plaats moet concentreren op het
chirurg dat je de juiste instrumenten binnen
klaarmaken van de patiënt. Nick Tant, verpleger handbereik hebt. Mölnlycke® procedure trays
hartchirurgie, vindt dat dankzij Mölnlycke®
zorgen voor een aangename werkomgeving,
minder stress en een betere benutting van de
procedure trays heel wat frustratie bij de
tijd - anders gezegd, voor meer effciëntie.
instrumenterende verpleegkundige wegvalt:

Mölnlycke®
procedure trays
binnen handbereik

• Vereenvoudigd voorraadbeheer
in de OK

• Kortere wisseltijd tussen de
operaties.

• Optimale beschikbaarheid van alle
hulpmiddelen voor een ingreep.

• Minder stress in de operatiezaal.

Essentiële succesfactoren
De relatie met Mölnlycke®

In de operatiezaal

• Wederzijds vertrouwen in elkaars kennis
van bij het begin
• Halfjaarlijkse beoordeling van alle
trayconfguraties
• Nauwe samenwerking bij de lancering
van nieuwe trays

• Geen wachttijd tussen vaak uitgevoerde
ingrepen
• Vertrouwen bij dringende ingrepen
• Minder stress tijdens complexe operaties
• Minder heen-en-weergeloop voor de
omloopverpleegkundige
• Minder vorming van stof
• Meer aandacht voor de patiënt
• Minder verpakkingsafval

• De omloopverpleegkundige heeft
meer tijd om de instrumenterende
verpleegkundige bij te staan.
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Van meet af aan een betrouwbare partner
Na een bezoek te hebben gebracht
aan de productievestiging van
Mölnlycke®, wees Yvan De Baere,
hoofdverpleger van de centrale
sterilisatieafdeling, het ziekenhuis op
het gebruik van Mölnlycke® procedure
trays.
“Door de zorg en het oog voor detail
bij het samenstellen van de trays was ik er nog meer van
overtuigd dat wij deze weg moesten inslaan. Mölnlycke®
hielp ons bij het bepalen van de juiste trayconfguraties,
ook al moesten er nadien op verzoek van de chirurgen nog
andere items worden toegevoegd. Van bij het prille begin
kregen wij gepaste bijstand van het team van Mölnlycke®,
dat beschikte over de nodige deskundigheid om ons

OK-team advies te geven bij zijn keuze. Dit wekte wederzijds
vertrouwen, wat van essentieel belang was voor het succes
van deze nieuwe aanpak.” Door de dagelijkse bevoorrading
van het ziekenhuis wordt ook ons partnership versterkt.
“De OK-verpleegkundigen zijn echt opgetogen over de
samenwerking met Mölnlycke®”, zegt Iene Gevaert.
“Wanneer je hen belt, zijn ze altijd meteen beschikbaar.
Wanneer er een nieuwe tray op de markt komt, staan ze
ons bij op de werkvloer om het verloop van de operatie te
volgen en de beste manier te vinden om de tray samen te
stellen. Zij geven ook advies en helpen ons nadien. Een erg
betrouwbare partner, waarop wij kunnen rekenen”.

“Mölnlycke® procedure trays
vergemakkelijken het werk
van subspecialisten tijdens
geavanceerde en soms meer
stresserende ingrepen.”
Dr. Hans Rigauts, Algemeen Directeur

“De OK-verpleegkundigen
zijn echt opgetogen over
de samenwerking met
Mölnlycke®. Het is een erg
betrouwbare partner waarop
wij kunnen rekenen.”
Iene Gevaert, Hoofdverpleegkundige
Logistiek

“Nieuwe werknemers weten
zeker dat al het nodige
materiaal in een Mölnlycke®
procedure tray zit. Dit geeft
een nieuwkomer een gerust
gevoel.”
Filip Pareyn, Hoofdverpleegkundige
Chirurgie

Meer informatie vindt u op www.molnlycke.nl en www.molnlycke.be
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