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Aafke deed het!

Van anesthesiemedewerker naar PA 

Anesthesiologie. Een carrièrestap die al velen 

hebben gemaakt en vooral een inhoudelijke 

verdieping geeft. Aafke Huitink-Verhoeven 

vertelt er in deze krant alles over. En als we 

het toch over inhoudelijke verdieping hebben, 

de NVLO krijgt vanaf dit jaar een vaste plaats 

in de uitingen van OK Visie, zo ook in deze 

krant. Zo houden we jullie ook op de hoogte 

van wat er speelt bij de beroepsvereniging 

voor leidinggevenden op de OK. Dit en veel 

meer lees je in deze editie van de OK Visie 

Krant. 
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‘In bepaalde bedrijfssectoren kan ruim een 
derde van de werknemers amper lezen en 

schrijven’ (Stichting Lezen & Schrijven).

Gelukkig kunnen 
we op de OK met 
iedereen lezen 
en schrijven.

Toch…?
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Onder deze ISO-norm vallen diverse deelontwerpen die 

betrekking hebben op de aansluitingen voor respiratoire 

toepassingen, enterale toepassingen, aansluitingen 

voor urologie, aansluitingen voor manchetinflatie en 

aansluitingen voor intravasculaire toepassingen. Inmiddels 

is de ISO 80369-6 ontwikkeld. 

De NRFit® is een connectie die voldoet aan deze standaard. 

Deze is ontwikkeld voor neuroaxiale anesthesie, zoals 

spinale en epidurale procedures, maar ook voor perifere 

zenuwblokken, wondinfiltratie en monitoring of afname 

van cerebrospinaal vocht.

John Boender, anesthesiemedewerker in het Franciscus 

Gasthuis & Vlietland, heeft als aandachtspunt materialen 

en middelen. Binnen deze functie heeft hij het project 

‘Omzetting NRFit® begeleid.

Wat is voor jullie de aanleiding geweest 
om dit project aan te gaan?
‘Veilig werken met medicatie is binnen de OK een must. 

Door onder andere dubbelcheck van medicatie en veilige 

aansluitingen proberen we verwisselingen te voorkomen. 

Binnen de anesthesie is met name de verwisseling van een 

epidurale en een intraveneuze lijn een bekend probleem. Om 

dit te ondervangen is er nu de NRFit®-connectie. Het is dan 

niet meer mogelijk neuroaxiale medicatie intraveneus toe te 

dienen en epidurale lijnen te verwisselen met een 

intraveneuze lijn of toegang.

Om verkeerde aansluitingen en bijgevolg foutieve 

toedieningen te vermijden, zijn alle producten voor 

neuroaxiale anesthesie en de benodigde toebehoren 

uitgerust met een specifieke, unieke connectie: NRFit®, met 

als standaard ISO-80369-6.’

Hoe is de omzetting verlopen?
Het Franciscus is het eerste ziekenhuis in Nederland dat 

volledig over is op de unieke NRFit®-connectie. 

De conversie is gestart op locatie Vlietland in mei 2019 en 

locatie Gasthuis is in november 2019 overgegaan. Met deze 

conversie geeft het ziekenhuis aan dat patiëntveiligheid 

een belangrijk speerpunt is binnen de organisatie, en het 

zal hiermee koploper zijn in vergelijking met de andere 

ziekenhuizen in Nederland. 

De conversie is mede tot stand gekomen door een 

goede samenwerking tussen de afdeling Anesthesie, 

de anesthesiologen en de firma .

Momenteel is de conversie alleen nog toegepast vanuit de 

afdeling Anesthesie, andere afdelingen, zoals Neurologie, 

worden later geïnventariseerd. 

De totale conversieperiode heeft ons een jaar gekost. 

De eerste gesprekken waren tussen de firma en het 

ziekenhuis over welke onderdelen omgezet zouden worden. 

Nadat besloten was om volledig over te gaan, is een 

uitgebreide inventarisatie gemaakt. Door middel van een 

projectroute is dit uitgewerkt tot een volledige omzetting 

van de materialen op een geplande datum. De nodige 

instructies en trainingen zijn begeleid in samenwerking 

met de firma. De goede voorbereidingen en trainingen 

hebben geleid tot een voorspoedige omzetting, wel zijn er 

kleine aanpassingen geweest. Het gehele traject is dan 

ook naar tevredenheid afgesloten.

Zijn jullie nog ergens tegenaan gelopen?
In de praktijk zijn er eingelijk geen problemen geweest. 

We hebben de praktische omzetting ook in één dag gedaan. 

Dit betekende: ‘oude materialen eruit en nieuwe erin’, en 

dan er direct mee werken. Dit onder begeleiding van de 

firma en ondergetekende. Deze fysieke ondersteuning 

vanuit de firma heeft maar drie dagen geduurd, en 

was voldoende. Deze omzetting is zowel door de 

anesthesiologen als door de anesthesiemedewerkers 

zonder veel problemen geaccepteerd. 

Innovatie
Aansluitingen van verschillende toedieningssystemen zijn vaak compatibel en kunnen op elkaar worden aangesloten. Wanneer 

medicatie, vloeibare voedingsproducten of lucht per ongeluk via de verkeerde toegangsweg wordt toegediend, kunnen patiënten 

schade oplopen of zelfs overlijden. Om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen, is door de Internationale Organisatie voor 

Standaardnormen een internationale ontwerpstandaard ontwikkeld voor connectoren van toedieningssystemen voor medische 

apparatuur, namelijk de ISO 80369.

Door Ingrid Hummel

Veilige connecties voor 
neuroaxiale anesthesie  

Heeft u vragen over het onderwerp dan kunt u 

terecht bij John Boender, j.boender2@franciscus.nl.




