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Mölnlycke® procedure trays bieden meer
effciëntie en comfort in het operatiekwartier
Meer tijd voor opleiding

“Sinds wij Mölnlycke®
procedure trays gebruiken, is
het totale aantal ingrepen voor
handchirurgie, heupchirurgie
en plaatsing van pacemakers
geleidelijk met 37,5% gestegen.”
Delphine Chastan, hoofd van het
operatiekwartier

“Met de Mölnlycke® procedure
trays breekt een nieuw tijdperk
aan voor de implantaatchirurgie.”

“De INCISO-studie2 die wij in
2008 hebben uitgevoerd, wees
uit dat er zich geen infecties in
de operatiekamer voordeden
bij het gebruik van Mölnlycke®
procedure trays. Dankzij deze
trays kan ik nu geen 40, maar
55 tot 60 operaties per week
uitvoeren.”

Dr. Joël Sebbah, cardioloog

Dr. Michel Ebelin, handchirurgorthopedist

“Betrouwbaarheid, veiligheid en
de kwaliteit van de componenten
zijn de troeven van Mölnlycke®
procedure trays.”
Cathérine Laurent, OK-verpleegkundige
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In het Hôpital des Peupliers (HPP) in Parijs kent het aantal operaties waarbij op maat
gemaakte Mölnlycke® procedure trays worden gebruikt voor heup- en handchirurgie
en het plaatsen van een pacemaker een spectaculaire stijging van 37,5%.1 De teams
van de operatiekamers hebben nu dus meer tijd om stagiairs op te leiden en hun eigen
kennis bij te schaven. Daarnaast hebben zij in Mölnlycke® en zijn surgical specialisten
een nieuwe betrouwbare partner gevonden om hen te helpen bij het streven naar meer
effciëntie.
De voordelen van de Mölnlycke®
procedure trays in de
operatiekamer:
• Daling van de kosten (één leverancier,
vereenvoudigd voorraadbeheer,
betrouwbare levering, snelle
aanpassing aan alle veranderingen,
minder afval)
• Praktische voordelen (handig,
gebruiksvriendelijk)
• Componenten van uitstekende
kwaliteit
• Conform de voorwaarden van steriliteit
en de reglementaire richtlijnen
• Tijdwinst (effciënte werkstromen,
overeenstemming van de tray-inhoud
met het type van ingreep, snelle
preoperatieve voorbereiding en
postoperatieve opruiming)
• Veiligheid van de patiënt (geen enkele
postoperatieve infectie)
• Traceerbaarheid

Waarom het ziekenhuis voor
Mölnlycke® heeft gekozen:
• Een multidisciplinair en ervaren team
• Partnership met het team van de
operatiekamer
• Advies aangepast aan de individuele
noden van de chirurgen
• Beschikbaarheid van het personeel
van Mölnlycke®
• Betrouwbaarheid
• Stiptheid
• Vriendelijkheid

Hôpital des Peupliers in Parijs 2008:
• 250 bedden
• 14 000 heelkundige ingrepen per jaar,
waarvan:
• Heup/knie-operaties (256/jaar)
• Handoperaties (2 668/jaar)
• Plaatsen van pacemaker (1 275/jaar)

Het Hôpital des Peupliers in Parijs, dat bijna een eeuw geleden werd opgericht en onlangs
werd geprivatiseerd, heeft een nieuwe visie op verzorging ontwikkeld voor het eerste
decennium van deze nieuwe eeuw. Voortaan vormen twee kernactiviteiten de speerpunt van
deze nieuwe aanpak: oncologie in alle fasen van de behandeling en vanuit alle technische
benaderingen, en spier- en skeletziekten. Ook de dagchirurgie werd versterkt.

Zelfde teams, verhoogde doeltreffendheid
Vóór het in 2006 werd geprivatiseerd, was het HPP al één van de best presterende centra
inzake oncologie. De afdeling chirurgie begon 18 maanden geleden gebruik te maken
van de Mölnlycke® procedure trays voor hand- en heupoperaties en het plaatsen van
pacemakers. In 2008 voerde de afdeling bijna 4200 ingrepen1 uit. Dit komt neer op een
stijging van 37,5% sinds de invoering van deze trays.1 Delphine Chastan, hoofd van het
operatiekwartier: “Binnen deze domeinen is het aantal ingrepen gestegen met 37,5%.
Dit is het gevolg van de tijdwinst van 10 tot 15% tussen de aankomst van de patiënt in de
operatiezaal en zijn vertrek, afhankelijk van het type van ingreep.1 Door minder tijd door te
brengen in de operatiekamer, daalt het infectierisico bovendien aanzienlijk. In 2008 werd in
het INCISO-onderzoek binnen deze specialiteiten geen enkele infectie vastgesteld.”

Een nieuw tijdperk voor het plaatsen van pacemakers
Cardioloog Joël Sebbah bevestigt de voordelen van deze trays die optimale steriele
omstandigheden scheppen: “Zowel qua materiaal- en tijdsbeheer als inzake de veiligheid
van de patiënt hebben wij enorme vooruitgang geboekt. De plaatsing van een pacemaker
is door het infectiegevaar een erg risicovolle procedure. Sinds een aantal jaar hebben wij in
dat verband heel wat vorderingen gemaakt. Met Mölnlycke® procedure trays breekt immers
een nieuw tijdperk aan en hoeven wij ons niet meer te haasten om het geschikte materiaal
te vinden. Naast de kostbare tijdwinst die ermee gepaard gaat, is het tussen de ingrepen in
ook rustiger en wordt de veiligheid, met name voor de patiënten, verbeterd. Hoe minder tijd
zij doorbrengen in de operatiekamer, hoe minder risico zij lopen op een infectie.”

Het belang van comfort
Als de patiënten beter worden verzorgd, zullen ook de verzorgingsteams daar baat bij
hebben. Het aantal teams blijft namelijk hetzelfde, terwijl de werkstromen worden verbeterd.
Bovendien zorgt deze tijdwinst ervoor dat stagiairs beter kunnen worden opgeleid en dat de
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teams hun eigen kennis kunnen bijschaven.
De betrouwbaarheid van Mölnlycke® procedure
trays verhoogt op die manier het comfort
voor de gebruikers. Catherine Laurent is
een erg ervaren OKverpleegkundige: “De
Mölnlycke® procedure trays zijn betrouwbaar
en veilig, en zorgen voor een aanzienlijke
tijdwinst. In plaats van 10 verpakkingen moet
de OK-verpleegkundige er nu nog maar één
openen, wat bijzonder handig is. Wij weten
ook dat deze trays volkomen veilig zijn in het
gebruik, dat hun levering gewaarborgd is en
dat alle componenten van optimale kwaliteit
en traceerbaar zijn. De tray is bovendien erg
praktisch en gebruiksvriendelijk. Al deze
factoren zijn voor ons van essentieel belang.”
De manier waarop Mölnlycke® procedure trays
werden geïntroduceerd, speelt een sleutelrol
in het succes ervan. Mölnlycke®, dat in het
verleden reeds zijn sporen heeft verdiend
door ziekenhuizen ertoe aan te zetten de
herbruikbare afdeklakens en operatiejassen
te vervangen door lakens en jassen voor
eenmalig gebruik, heeft als Europees
marktleider op het vlak van samengestelde
trays een unieke ervaring verworven in het
ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Het
Hôpital des Peupliers kon rekenen op de steun
van een multidisciplinair en ervaren team van
Mölnlycke®, dat de preoperatieve activiteit
analyseerde en advies gaf over de logistiek,
de bestellingen en de prioriteitsbepaling van
procedures. Mölnlycke® heeft het ziekenhuis
ook geholpen bij het bepalen van zijn behoeften

en het selecteren van de gepaste componenten
voor elke procedure. Tegelijk werd een
opleiding ter plaatse aangeboden, om onder
meer de samenstelling van de trays beter af te
stemmen op de specifeke chirurgische noden.
Sinds de invoering van deze oplossingen binnen
het ziekenhuis is het materiaal van Mölnlycke®
altijd betrouwbaar en effciënt gebleken. Over
een periode van 18 maanden werd slechts één
klacht ingediend (over de verpakking van het
product).
Delphine Chastan, hoofd van het
operatiekwartier, ziet heel wat voordelen in
deze samenwerking: “Dankzij Mölnlycke®
verlopen de contacten tussen de operatieteams
een stuk vlotter: chirurgen, verpleegkundigen
en logistieke verantwoordelijken gaan samen
met Mölnlycke® rond de tafel zitten om te
praten over de voordelen, de nadelen en de
specifeke kenmerken van de Mölnlycke®
procedure trays. De chirurgen waarderen hun
inbreng. Zij kunnen hun mening geven over
de samenstelling, de keuze of de prijs van
de onderdelen van de trays. Zij zijn daar erg
gevoelig voor, net als voor de tijdwinst die de
trays opleveren.” “Als handchirurg-orthopedist
waardeer ik de Mölnlycke® procedure trays
enorm,” zegt Dr. Michel Ebelin. “Ze zijn niet
enkel perfect afgestemd op mijn noden, maar
ook handig, gebruiksvriendelijk, veilig en
betrouwbaar. Sinds de invoering ervan hebben
er zich nog geen gevallen van postoperatieve
infecties voorgedaan. Bovendien kan ik dankzij
de trays nu wekelijks 55 tot 60 operaties
uitvoeren, terwijl dat er vroeger zo’n 40 waren.”

Mölnlycke®
procedure trays
binnen handbereik

• Betrouwbare levering

• Gebruiksvriendelijk

• Traceerbaarheid

Totale tijdswinst bij het gebruik van de Mölnlycke procedure trays voor hand-/ heupchirurgie en het plaatsen van een pacemaker1
Tijd in uren over een werkjaar in het operatiekwartier
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Zonder Mölnlycke®
procedure trays

(7 werkuren per dag)

• Componenten van uitstekende
kwaliteit

• Er worden 3 Mölnlycke®
procedure trays gebruikt voor in
totaal 4 199 ingrepen per jaar.
• 55% totale tijdwinst, waarvan
97% in de operatiekamer.
• In de operatiekamer bedraagt
de gemiddelde tijdwinst per
ingreep 36 minuten.

Met Mölnlycke®
procedure trays
• Conform de voorwaarden van
steriliteit en de richtlijnen
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“Het is uiterst belangrijk om
samen te werken met een
partner op wie wij kunnen
rekenen om de trays aan te
passen wanneer wij bepaalde
operatietechnieken veranderen.”
Dr. Joël Sebbah, cardioloog

“Wij stellen de beschikbaarheid,
de betrouwbaarheid, de stiptheid
en de vriendelijkheid van het
personeel van Mölnlycke® erg op
prijs.”
Cathérine Laurent, OK-verpleegkundige

“Onze relatie met Mölnlycke®
was steeds eenvoudig, effciënt,
reactief en succesvol.”
Dr. Michel Ebelin, handchirurg-orthopedist

“Dankzij Mölnlycke® verlopen de
contacten tussen de chirurgische
teams veel vlotter.”
Delphine Chastan, hoofd van het
operatiekwartier

Referenties: 1.De resultaten van dit rapport steunen op factoren die uniek zijn voor het ziekenhuis en
kunnen veranderen afhankelijk van de kenmerken van de instelling, met inbegrip van, maar zonder
exclusief te zijn, de omvang, het gebruik en de gewoonten. Mölnlycke® waarborgt deze resultaten in
geen geval. 2. Studie INCISO uitgevoerd in het Hôpital Privé des Peupliers, Parijs, in 2008.
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