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Veiligheid
en vertrouwen

Beste lezers,

Sharing Expertise. Dit is onze belofte met als vast vertrekpunt: kennis delen om medische 
vooruitgang te realiseren. Dus bijdragen aan jouw kennis, innovaties en ook zelf blijven leren 
en innoveren. We dragen dit uit en laten het dagelijks zien. Natuurlijk vraag ik me dan wel 
eens af, wordt dit ook door jou als klant of partner zo ervaren?   

Hét doel van dit magazine is verhalen van klanten en partners delen. Daarom gingen we 
voor deze editie, met als thema ‘Chirurgische oplossingen’ bij ze op bezoek. Je leest in dit 
magazine verhalen over: optimalisering van chirurgische instrumentensets in het Jeroen 
Bosch Ziekenhuis, efficiëntie van externe sterilisatie door SteriNoord en hoe preventief 
onderhoud van boor- en zaagapparatuur zorgt voor continuïteit en veiligheid bij Zieken-
huisgroep Twente.

In het verhaal van Ilonka van Kasteren las ik een mooie uitspraak: ‘de instelling van willen 
leren geeft flow in de samenwerking’. Willen leren en open staan voor feedback, dat is toch 
de basis van expertise delen? Ook komen in dit magazine twee collega’s aan het woord, 
Peggy en Frank geven vanuit hun expertise aan: ‘Wat we verkopen is veiligheid en vertrou-
wen’. Dit kan ik niet beter verwoorden en alleen aanvullen: B. Braun is een organisatie die 
de gezondheidszorg blijft vormgeven, niet alleen door het leveren van producten maar echt 
waarde blijft toevoegen voor onze doelgroepen.

Ik wens je veel plezier toe bij het lezen van deze #SharingExpertise!

Hartelijke groet,

Wicher Nouwens
Commercieel directeur, B. Braun Medical 
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OPTIMALISERING

Standaardisering, revisering en 
optimalisering van de chirurgische 

instrumentensets; het betekent
een fikse tijdsinvestering, maar 

volgens Ilonka van Kasteren is dat 
het allemaal waard.
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PREVENTIEF ONDERHOUD

Preventief onderhoud van 
Aesculap®-apparatuur. Hoe werkt 

dat? Waarom is het zo belangrijk? En 
wie zijn erbij betrokken? We vragen 
het medisch instrumentmaker René 
Tassche van Ziekenhuisgroep Twente 
(ZGT) en teammanager Jos Willems 

van B. Braun.
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CLOSE THE GAP

Aan het woord komen sales 
representative Frank Kruijne en 
consultant Peggy Hauet. Echte 
productspecialisten, al zien ze 

zichzelf liever als gesprekspartner. 
Zij focussen zich op het gedeelte 
wat ‘close the gap’ is gaan heten: 
het sluiten van de schedel oftewel 

cranial closure.
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STERILISATIE 

INSTRUMENTEN
Zo’n negentig procent van de 

ziekenhuizen heeft de Centrale 
Sterilisatie Afdeling (CSA) in huis. 
Toch is er veel voor te zeggen de 

sterilisatie buiten het ziekenhuis te 
plaatsen. Jan Bijkerk, directeur van 

SteriNoord, legt uit waarom.
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TIJD VOOR NIEUW 

GEREEDSCHAP!
Ervaar de kracht van ergonomisch 

comfort met Aesculap® SQ.line 
orthopedische basisinstrumenten.

Dit magazine is gemaakt van milieuvriendelijk papier met FSC keurmerk en is volledig recyclebaar.
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OPTIMALISERING 

INSTRUMENTEN-
SETS Standaardisering, revisering en optimalisering van 

de chirurgische instrumentensets; het betekent 
een � kse tijdsinvestering, maar volgens Ilonka van 
 Kasteren is dat het allemaal waard.

Ilonka, hoofd Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) 
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ): ‘We plukken nu de vruchten van 
onze inspanningen: een enorme reductie in instrumenten en sets, meer 
overzicht door � xatie en digitalisering én minder kosten. We hebben nu 
een ontzettend werkbaar systeem. Hier spreekt een trotse projectleider; 
niemand wil terug naar de oude situatie.’ 

Eerst even terug naar de oude situatie, hoe zag die eruit? ‘Een wirwar.’ 
Ilonka kan het niet mooier maken. ‘Vanuit drie ziekenhuizen waren alle 
sets bijeengebracht. Het gevolg: een enorme wirwar aan netten, instru-
menten, merken, met en zonder artikelnummers en in verschillende 
staat van onderhoud. Niet dat het onveilige situaties opleverde, maar 
het was ronduit rommelig. Er was in het verleden weleens getrechterd, 
maar ik wist dat het veel beter kon.’ Die kennis heeft Ilonka opgedaan 
in het Máxima Medisch Centrum, haar vorige werkgever die dit traject 
al eens volbracht. ‘Ik had wel zin om er bij het JBZ mijn tanden in te 
zetten.’ In april 2018 begon Ilonka met de voorbereidingen: de markt-
werving en het instellen van een project- en stuurgroep. In april 2019 
startte het intensieve tweejarige traject van standaardisering, revi-
sering en optimalisering van de chirurgische instrumentensets. Met 
B. Braun als leverancier en partner.

Waarom B. Braun? Ilonka hoeft hier niet lang over na te denken. ‘In de wervingsfase staken 
ze met kop en schouders boven de andere partijen uit. Het was voor 
iedereen al snel duidelijk: B. Braun had de meeste ervaring en kon goed 
laten zien hoe het hele traject eruit zou gaan zien.’ Ook na de gunning 
twijfelt niemand meer aan de keuze. Ilonka: ‘Natuurlijk heb je weleens 
discussies, het is ook een ingewikkeld en langdurend traject. Dan is 
het � jn als je leverancier openstaat voor feedback en verbeter opties. 
Wrijving mocht er zijn en werd wederzijds uitgesproken, maar het bleef 
nooit hangen. Het team was leergierig en heeft op digitaal gebied 
enorme stappen gemaakt. Daarnaast kijken ze steeds naar wat moge-
lijk is. Die instelling geeft zo’n � ow, dat maakt het � jn samenwerken.’
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OPTIMALISERING 

DOELEN 
Op basis van de analyse en de inventarisatie – een 
belangrijke fase volgens Ilonka  – zijn de doelen 
opgesteld. De belangrijkste: alle instrumenten 
op het juiste kwaliteitsniveau en twintig procent 
reductie in aantal. Ilonka: ‘Beide doelen zijn ruim-
schoots gehaald, binnen de tijd. En dat in corona-
tijd’, stelt de trotse projectleider. Ze haalt de pre-
cieze cijfers erbij. ‘Het aantal instrumenten is met 
28 procent gedaald van 15.456 naar 11.194, het 
aantal chirurgische instrumentensets is maar liefst 
met honderd sets teruggebracht, van 527 naar 
427. Dat dit is gelukt, is in hoge mate te danken 
aan de goede afspraken die we maakten met het 
OK-team dat ook in de stuurgroep zat. Het feit dat 
de CSA onder de OK valt, speelt daarbij een rol. We 
konden ons strikt opstellen en één lijn trekken. Er 
was in het begin wel weerstand bij de specialisten, 
maar iedereen wist dat ze met goede argumenten 
moesten komen om weer extra instrumentarium 
toe te voegen aan een set. Het is vooraf heel goed 
afgestemd met de OK-assistenten, de specialis-
ten en andere betrokkenen, elk specialisme heeft 
uitgebreid de tijd gekregen om te testen. De OK- 
assistenten hebben hier een gouden rol in gespeeld, 
die moet je hier dan ook echt voor vrijspelen.’

VIM-MELDINGEN
Door de setoptimalisatie is ook een ander belang-
rijk doel gehaald; het verminderen van Veilig Inci-
denten Melden (VIM). ‘Deels omdat het nu heel 
duidelijk is wat er in een set hoort en deels door 
de � xatie in het unieke Instrument Organization 
System (InOS) dat door B. Braun ontwikkeld is. 
Door � xatie van instrumenten verklein je de kans 
om iets verkeerd terug te leggen. Het is ook voor 
iedereen direct zichtbaar als een set na gebruik 
niet compleet is. Dan ga je als OK zoeken, terwijl 
zo’n set voorheen sneller incompleet richting de 
CSA ging.’ Het instrumentvolgsysteem (IVS) maakt 
het geheel compleet, stelt Ilonka. ‘Alles heeft een 
artikelnummer gekregen, het geheel is gedigitali-
seerd. Iedereen is blij; de zoekacties zijn zo goed 
als verleden tijd, er is overzicht. En dat is essenti-
eel. En die VIM? Die is met de helft teruggebracht.’

DUURZAAMHEID
Duurzaamheid stond overigens niet in het  rijtje 
doelstellingen dat voorafgaande aan dit  traject 
werd opgesteld, maar is inmiddels wel een 
belangrijk thema. Ilonka somt op: ‘We hebben 
echt forse besparingen gerealiseerd, denk alleen 
maar aan het aantal sets. Er liggen er nu minder 

op de plank. En omdat we meer eenduidigheid 
in de netten hebben, kunnen we nu werken met 
een inpakrobot die precies op maat snijdt. Ook 
hebben we het aantal laminaten met 25 procent 
gereduceerd. Instrumentarium dat nog goed was, 
is gedoneerd aan hulporganisaties en afgekeurd 
materiaal is via B. Braun omgesmolten en gerecy-
cled. Niets is weggegooid.’ 

BOTTLENECKS EN HOBBELS
Gevraagd naar de grootste bottlenecks in het 
traject noemt de gedreven leidinggevende het 
proces halverwege. ‘Als je de helft van de sets al 
gereviseerd en geoptimaliseerd hebt, maar een 
deel nog niet. Dan móét je de sets gescheiden van 
elkaar houden.’ De projectgroep kreeg hiervoor 
de nodige tips van B. Braun. ‘Ze hielpen met het 
inrichten van de kasten en ze hebben meegedacht 
over benodigde minimale en maximale voorraden. 
Onze instrumentbeheerder zat ook in de project-
groep en heeft alles gefotografeerd, gecodeerd 
en in het IVS gezet. Een investering waar we nog 
elke dag plezier van hebben. Verder valt en staat 
alles met goede afspraken. Met de verschillende 
specialismen bijvoorbeeld. Sommigen wilden dat 
we concessies deden, maar we hebben steeds 
gezegd: “We zijn geen snoepwinkel.”’
In het begin heeft Ilonka ook haar eigen team 
moeten overtuigen, er werden namelijk nogal wat 
beren op de weg verwacht. ‘Er werd bij voorbaat 
gevraagd om extra formatie, maar nu we het 

 systeem eenmaal hebben doorgevoerd, wil nie-
mand meer terug. Men vindt het sneller en mak-
kelijker werken, omdat er meer overzicht is door 
de gestandaardiseerde sets en natuurlijk door het 
InOS � xatiesysteem. We krijgen sets vaker com-
pleet terug en eventuele ontbrekende items zijn 
makkelijker te detecteren en te achterhalen.’ Een 
tip van Ilonka: zorg dat er iemand van de CSA in 
je projectgroep zit, dat zorgt voor meer draagvlak.

SUCCESFACTOREN 
Een belangrijke succesfactor is volgens Ilonka de 
kwaliteit van de stuurgroep en de projectgroep. 
‘Investeer hierin, want zo’n project duurt lang. 
Wie kan wat, welke ervaring is belangrijk, wie 
heeft er mandaat? En ook: wie vindt zo’n traject 
leuk? Maak gebruik van dat enthousiasme. En als 
je het dan hebt over succesfactoren: houd steeds 
je tijdlijn levendig.’ De projectleider legt uit. ‘Deel 
steeds: waar staan we, wat hebben we al bereikt, 
waar zijn we trots op, wat hebben we geleerd. 
Vier de successen en kijk van daaruit steeds weer 
waar je nog heen wilt. Dat houdt het  proces 
levendig en zorgt ervoor dat je iedereen in je 
 proces meekrijgt.’ Ze adviseert ook om iemand van 
je leverancier in de stuurgroep op te nemen. 
‘Dat werkte bij ons perfect. Ik heb begrepen dat 
B. Braun deze constructie nu ook adviseert bij 
andere klanten. Heel slim, want het is gewoon 
� jn als je leverancier volwaardig samenwerk-
partner is.’

Inmiddels heeft Ilonka een nieuwe baan. Na ruim twintig jaar in het CSA-vak wilde ze 
zich verder ontwikkelen, nu is ze Afdelingshoofd Apotheek in het MMC in Veldhoven. 
‘Maar ik laat het JBZ met een gerust hart achter hoor. Of� cieel is het project klaar, de 
doelen zijn ruimschoots behaald. Ik ben echt trots op de hele groep. Tegelijkertijd weet je 
dat het nooit echt klaar is, je moet blijven vernieuwen. Maar met het fullservicecontract 
dat inmiddels loopt, weet je zeker dat je sets en instrumenten op het hoogste kwaliteits-
niveau zijn. En, niet onbelangrijk, we hebben een forse kostenbesparing gerealiseerd.’
Als we vragen of ze haar opvolger nog een advies wil meegeven, zegt ze dat je scherp 
moet blijven op ‘vervuiling’ van de sets. ‘Voordat je het weet worden er weer nieuwe 
klemmetjes of instrumenten toegevoegd, die wens blijft er altijd. De nieuwe werk-
wijze is goed geïntegreerd in de hele keten, dat hangt echt niet af van een nieuw 
hoofd op de CSA.’

TIPS 
VOOR DE 

TOEKOMST 
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STERILISATIE INSTRUMENTEN

EXTERNE 
CSA

Zo’n negentig procent van de ziekenhuizen 
heeft de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) 
in huis. Toch is er veel voor te zeggen de ste-
rilisatie buiten het ziekenhuis te plaatsen. 
Jan Bijkerk, directeur van SteriNoord, legt uit 
waarom. 

In 2007 worden de eerste schetsen gezet voor de externe sterilisatie-
organisatie waar Jan Bijkerk nu directeur van is. Jan: ‘Verschillende 
ziekenhuizen in de regio Groningen vroegen zich af: moet je die dure 
vierkante meters in het ziekenhuis voor een CSA gebruiken? Kun je die 
niet beter benutten voor primaire zorg? Hoe noodzakelijk is de fysieke 
nabijheid van een CSA eigenlijk?’ 

In die tekentafelperiode wordt overlegd met alle betrokkenen, ook 
B. Braun is dan al van de partij. In 2015 wordt de knoop doorgehakt: 
op een industrieterrein in de buurt van het Universitair Medisch 
 Centrum Groningen (UMCG) komt een externe CSA. Het UMCG en 
het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) in Delfzijl en het OZG 
Winschoten maken hier sindsdien gebruik van. De ziekenhuizen in 
Delfzijl en Winschoten gaan later op in het nieuwe OZG in Scheemda. 
Jan over die periode: ‘Wij kunnen zo’n CSA natuurlijk prima zelf in de 
lucht houden, maar voor het bouwen en inrichten hadden we externe 
expertise nodig. Die vonden we bij B. Braun.’ 

Onconventionele stap

Jan van Bijkerk

‘Ik verplaatste ongemerkt 
de sterilisatieafdeling’

Bij de oplevering van SteriNoord in 2016 werkt Jan nog als Manager 
Facilitair Bedrijf bij het Ommelander Ziekenhuis. Hij is op dat moment 
nog kritisch. ‘Ik wilde nog afwachten tot de kinderziekten bezworen 
waren. Ook waren onze artsen nog niet overtuigd dat ze hun instru-
menten altijd op tijd en steriel beschikbaar zouden hebben als we met 
SteriNoord zouden gaan werken.’ Jan houdt de overgang twee keer 
tegen, maar zet dan een onconventionele stap. ‘We zijn overgestapt 
zonder de afdelingen te informeren. Pas na zo’n twee maanden meldde 
ik dat onze instrumenten niet meer intern werden gesteriliseerd. 
 Niemand had iets gemerkt en iedereen was enthousiast. En de artsen 
wilden niet meer terug naar de oude situatie.’ Inmiddels is Jan directeur 
bij SteriNoord en voorstander van het extern inrichten van een CSA.
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GEEN AFVAL
De herbruikbare steriele containers van B. Braun 
leveren een belangrijke bijdrage aan het succes 
van SteriNoord, vertelt de directeur. ‘Waar moet ik 
beginnen, de voordelen zijn namelijk talrijk. Zeker 
als je het afzet tegen de veelgebruikte wegwerp 
softwraps. Om te beginnen zijn de opslag en het 
 transport prettiger. Daarnaast zijn de instrumen-
ten in de containers ge� xeerd, dus eenmaal op de 
OK liggen ze voor het grijpen. Er is honderd procent 
garantie op steriliteit, terwijl je bij softwraps altijd 
een kans hebt op een gaatje. Vergelijk het met een 
boterham met hagelslag, netjes in een lunchbox of 
geplet in een plastic zakje. Wat heb je liever? Ook 
biedt een container voor een OK helderheid bij 
het sluiten: mist er nog instrumentarium? En uit 
onderzoek blijkt het ook voor de patiënt prettiger, 
omdat er minder geluid is van tegen elkaar ram-
melende instrumenten. ‘Een ander heel belangrijk 
aspect is duurzaamheid.’ Bij de start was dat niet 
per se een reden, maar nu is het zeker een belang-
rijk voordeel. Heel simpel: er is nagenoeg geen 
afval, alleen de sluitclips. We kennen allemaal de 
enorme bergen papier en plastics op de OK, daar 
is nu geen sprake meer van.’ Is er dan geen nadeel 
te benoemen? ‘Uhm … er worden wel nadelen 

genoemd, maar vooral vooraf. Dat het zwaar zou 
zijn en dat het een forse investering vergt en duur 
is. Maar dat soort argumenten zijn eenvoudig te 
ontkrachten door opgedane ervaringen.’

KOSTEN EN BELOFTEN
Volgens de site pretendeert SteriNoord honderd 
procent op tijd en steriel te leveren, 24/7. Jan is 
eerlijk. ‘Formeel is het 99,999 en nog iets procent. 
Van de ruim 150.000 sets op jaarbasis gaat het 
een enkele keer mis. Overigens waren die fout-
jes hersteld voordat het operatieteam aan de slag 
moest, dus die honderd procent durf ik nog steeds 
te garanderen.’
SteriNoord heeft geen winstoogmerk en is een 
samenwerking tussen drie aandeelhouders: 
UMCG, OZG en B. Braun. De centralisatie bespaart 
kosten, legt Jan uit. ‘Het doel van deze samen-
werking was ook om de kosten omlaag te brengen 
en dat lukt. Als je de rekening krijgt, lijkt het duur, 
maar wij maken de kosten transparant en zicht-
baar, terwijl zaken als overhead in een zieken-
huis juist verborgen blijven. Echt, in een eerlijke 
vergelijking zijn we gewoon goedkoper. In goed 
Engels is de keuze voor intern of extern eigenlijk 
een no-brainer te noemen.’ 

Externe centralisatie heeft volgens de directeur 
nog een ander voordeel. ‘Goed overzicht. Ik durf 
wel te stellen dat wij inmiddels beter weten welke 
instrumenten een ziekenhuis gebruikt dan de 
ziekenhuizen zelf. En ook welke er niet gebruikt 
worden. In overleg bepalen we welke sets vervan-
gen moeten worden en welke niet. Ook hiermee 
besparen we.’ 

SPOEDGEVAL
Een veelgehoorde twijfel van artsen is: ‘Ja, maar 
wat als er een spoedgeval is?’ De reactie van 
Jan Bijkerk is nuchter. ‘Er is niets zo voorspel-
baar als spoed. Je weet wat er nodig is bij een 
spoedgeval en dat kun je gewoon in huis hebben. 
Noem het een grijpvoorraad. Daarnaast kun je 
op basis van ervaring en data redelijk voorspel-
len wat voor spoedjes je te behandelen krijgt. 
Daarin kunnen wij adviseren en die sets kunnen 
we gewoon leveren.’ Vervolgens tovert Jan een 
modern konijn uit de hoed: drones. ‘In samenwer-
king met de Ambulancedienst en de ANWB zijn 

we een verkenning gestart. Straks kunnen we met 
een drone in een paar minuten tijd een pakket tot 
25 kilogram bezorgen.’ Als slotstuk van zijn plei-
dooi refereert de directeur van SteriNoord graag 
aan zijn gesprekken met vele artsen. ‘Stuk voor 
stuk zeggen ze graag met dat éne instrument te 
werken, maar dat zich ook prima kunnen redden 
met ander instrumentarium. Dan komen ze met 
verhalen over meesterwerkjes die ze verrichten in 
afgelegen ziekenhuizen in ontwikkelingslanden, 
waar ze moesten werken met wat er voor handen 
was. Ze leggen er ook eer in om overal mee te 
kunnen werken. Maar nogmaals: dat hoeft hele-
maal niet als je kiest voor een constructie zoals 
SteriNoord. We leveren gewoon alles naar wens: 
honderd procent op tijd, compleet en steriel.’

SteriNoord staat en heeft sinds kort een extra pand voor de verdere uitbreiding en 
opslag van instrumentarium. Heeft de ambitieuze directeur nog doelen? ‘Gedeeld 
en gezamenlijk gebruik is al ingezet, maar kan nog beter. Alle standaard basissets 
zijn al uitwisselbaar, maar als wij duur en niet dagelijks gebruikt instrumentarium 
ook in beheer nemen, of in consignatie nemen van leveranciers, kan elk aangeslo-
ten ziekenhuis er gebruik van gaan maken.’ Een andere wens van SteriNoord is om 
meer verspreid over de dag instrumenten binnen te krijgen. ‘Nu hebben we twee 
pieken op een dag, maar we werken aan meer spreiding. Het mooist zou zijn als we 
met datagestuurd werken, met IT for process, op de OK-schema’s kunnen plannen.’ 
En als ziekenhuizen buiten de regio Groningen geïnteresseerd zijn? ‘In Nederland 
is er ruimte voor “Steri-versies” in alle windrichtingen.’ Zo’n verandering is lastig, 
erkent hij. ‘Bij de opstart van SteriNoord gingen we ook niet over één nacht ijs. Je 
moet met vele partijen om de tafel. Maar wij hebben laten zien dat het werkt.’

Toekomst-
plannen

Scan de QR-code en lees meer over 

afvalvermindering op de OK. Kun jij al 

over naar steriele containers?

STERILISATIE INSTRUMENTEN
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Aesculap® SQ.line

HANDMATIG VOORREINIGEN NIET NODIG? 
SQ.line-instrumenten hebben geen lastig te reinigen verbin-
dingsstukken en zijn voorzien van een matte oppervlakte-
afwerking waardoor het reinigingsproces wordt geoptima-
liseerd. Voorreinigen is in de meeste gevallen niet nodig. Je 
kunt tot 12 minuten verwerkingstijd besparen.(2)

ERVAAR DE KRACHT VAN ERGONOMISCH COMFORT
Wil jij de voordelen van Aesculap® SQ.line zelf ervaren? Vul 
dan het aanvraagformulier in op www.bbraun.nl/sqline. 

REFERENTIES
1.  Vergelijkingspercentages zijn op basis van vorige Aesculap® instrumentenserie.
2.  Tijdsbesparing op basis van testcases in samenwerking met ziekenhuizen.

HEB JE DOOR HET ERGONOMISCH DESIGN 
MEER KRACHT?
Het ergonomisch design en de goede grip zor-
gen voor een optimale krachtoverdracht. Je hebt 
tot 70% meer grip en 25% minder kracht nodig 
om de draadkniptangen en knabbeltangen van 
SQ.line veilig en comfortabel te gebruiken.(1)

MINDER BELASTING OP JE GEWRICHTEN, 
HOE KAN DAT? 
De optimale gewichtsbalans van de instrumen-
ten zorgt voor minder belasting van je gewrich-
ten. Het design van SQ.line-instrumenten heeft 
een optimale pasvorm voor je hand waardoor de 
druk gelijkmatig wordt verdeeld en drukpunten 
verminderen. Ontdek via de QR-code meer over 
de resultaten van de drukpuntentest.(1)

ZIJN SQ.LINE-INSTRUMENTEN DUURZAAM?
Jazeker, duurzaam voor gebruikers en milieu. 
De instrumenten worden bijna volledig 
 vervaardigd van gerecycled roestvaststaal en 
zijn minder belastend voor gebruikers.(1)

Scan de QR-code en ontdek welke voordelen het 

design voor jou heeft! 

 nieuw
 gereedschap!

TIJD 
VOOR
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PREVENTIEF ONDERHOUD 

BETTER SAFE 
THAN SORRY 

Preventief onderhoud van Aesculap®-apparatuur. Hoe werkt dat? Waarom is het zo 
belangrijk? En wie zijn erbij betrokken? We vragen het medisch instrumentmaker 
René Tassche van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) en teammanager Jos Willems van 
B. Braun.

René Tassche werkt al 35 jaar bij Ziekenhuisgroep Twente en doet in de vier vesti-
gingen de nodige reparaties op de OK zelf. Als het gaat om het preventief onderhoud 
van de Aesculap® boor- en zaagapparatuur is hij een belangrijke schakel tussen de 
Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA), de OK en B. Braun. Jos Willems is teammanager 
van het B. Braun Technical Service & Repair Center. 

Jos is blij als er ‘een René’ werkt bij zijn contractanten. ‘Samenwerking is namelijk 
cruciaal. Dit soort processen werkt het best als je een centraal contactpersoon 
hebt, iemand die vanuit het ziekenhuis de lead neemt. Anders moet je veel afspra-
ken maken met verschillende afdelingen en zorgen dat alles onderling weer afge-
stemd wordt. Ik weet dat als René iets regelt, het goed gebeurt. Dat geeft rust in 
het proces. En hij erkent als techneut het belang van preventief onderhoud.’ 

Ziekenhuisgroep Twente heeft een onderhoudscontract met B. Braun. 
Jaarlijks preventief onderhoud is natuurlijk planbaar, maar appara-
tuur kan ook tussen de onderhoudsbeurten door mankementen ver-
tonen. René: ‘Dit is echt zelden het geval, juist omdat het jaarlijkse 
onderhoud zo goed is, maar ik weet dat áls ik bij B. Braun aan de bel 
trek, ze een probleem meteen oplossen. En niet alleen omdat dat nou 
eenmaal in ons contract staat, maar ook omdat onze samenwerking 
al jaren in goede harmonie is. Het geeft vertrouwen. De continuïteit 
en de veiligheid is gewoon gegarandeerd. En wat heel � jn is: bij 
B. Braun spreken ze “alle talen”. Die van de arts, OK-assistent en de 
mensen van de inkoop, maar ook de taal van ons, de techneuten. Dat 
maakt het makkelijk schakelen.’

Makkelijk schakelen
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CONTINUÏTEIT EN VEILIGHEID 
Met zijn zes teamleden zorgt Jos dat boor- en 
zaagapparatuur in het servicecontract technisch 
onderhouden wordt. Hiervoor heeft hij contact 
met verschillende afdelingen, afhankelijk van de 
fase van het contract. Als het contract eenmaal is 
afgesloten, is er vooral contact met de Medische 
Instrumentele Dienst (MID) en de CSA. Patiënt-
veiligheid staat bij Jos voorop. ‘En natuurlijk de 
veiligheid voor de gebruiker, het OK-personeel. Er 
worden met dit soort instrumenten vaak gecom-
pliceerde ingrepen verricht. Specialisten moeten 
erop kunnen vertrouwen dat dit op een veilige 
manier kan en dat de continuïteit geborgd is. Ze 
moeten door kunnen met hun programma.’

HELDERE COMMUNICATIE
Gevraagd aan René wat voor Ziekenhuisgroep 
Twente belangrijke voorwaarden waren om voor 
B. Braun te kiezen, meldt hij dat heldere commu-
nicatie voor hem belangrijk is. ‘Meerdere bedrij-
ven zijn in staat om voldoende kwaliteit te bie-
den, maar heldere communicatie maakt het voor 
mij compleet. Overigens: als er apparatuur wordt 
aangeschaft, ben ik natuurlijk niet degene die de 
keuze maakt, dat zijn de gebruikers, de mensen 
van de OK dus. Toen we enkele jaren terug nieuwe 
sets wilden, lieten we drie bedrijven proefplaat-
singen doen zodat onze specialisten de appara-
tuur fysiek konden testen. Wat mij betreft sprong 
B. Braun eruit door hun goede uitleg en beschik-

baarheid. Echter, de aankoop is maar een onderdeel 
van goede apparatuur. Daarom heb ik de gebrui-
kers geadviseerd om de mogelijkheden voor het 
onderhoud mee te nemen in de keuze. Dat is niet 
per se een onderdeel waar ze op selecteren, maar 
het is wel belangrijk. Het is overigens ook verplicht 
volgens het kwaliteitssysteem van het ziekenhuis. 
Sommige fabrikanten bieden uitstekende repa-
ratiemogelijkheden, maar als je wacht tot iets 
kapot gaat, dan ben je te laat. Goed en regelmatig 
onderhoud is natuurlijk de beste garantie op con-
tinuïteit en veiligheid. Wij kunnen best veel zelf, 
maar onderhoud is een specialisme; er is speciale 
testapparatuur nodig, expertise en gereedschap. 
Dat heeft het gemiddelde ziekenhuis niet zelf 
in huis en wij ook niet. Ik ben blij dat er voor de 
aanschaf en het onderhoud voor B. Braun is geko-
zen. De apparatuur bevalt goed en qua onderhoud 
weten we precies waar we aan toe zijn, zowel wat 
betreft het technische deel als de logistiek. En als 
het nodig is, krijgen we leenapparatuur, zodat ons 
programma gewoon door kan gaan.’

OK MERKT NIETS 
Jos neemt ons graag mee in het proces als het 
gaat om onderhoud. ‘Het begint met een hel-
der tijdsplan en goede afspraken zodat ieder-
een weet waar die aan toe is. Als het gaat om 
het ophalen en terugbrengen van boor- en 
zaagapparatuur, starten we met het brengen 
van “bruikleners”. Met deze uitwisselstukken kan 

het OK-programma gewoon doorlopen. Ster-
ker nog: de OK merkt helemaal niets van onze 
activiteiten. Er is geen oponthoud en er is geen 
kwaliteitsverschil. De spullen van het ziekenhuis 
gaan vervolgens naar Aesculap Technical Service 
(ATS), ons reparatiecentrum in het Duitse Tutt-
lingen waar ook ons moederbedrijf gevestigd is. 
Na het onderhoud gaan de spullen direct weer 
naar het ziekenhuis en nemen wij de bruikleners 
weer in. Vanzelfsprekend is er tussentijds con-
tact over de werkzaamheden en planning.’ Om 
dit proces te optimaliseren is afgelopen jaren 
ook geïnvesteerd in het transport. Jos: ‘Onze 
transportman weet waar hij moet zijn in het 
 ziekenhuis. Dat is een enorm verschil met – bij 
wijze van spreken – de eerste de beste bezorger 
die een pakketje bij de receptie a� evert en weer 
gaat. Of iets moet ophalen en, als het pakketje 
niet klaarligt, onverrichter zake weer vertrekt.’
René merkt op dat er ook onderhoud wordt 
gepleegd op locatie. ‘De stuurunits en de voet-
pedalen gaan bijvoorbeeld niet naar Tuttlingen, 
die worden hier ter plekke gecheckt. En ook dat 
verloopt altijd soepel. Het is voor ons een heel 
geregel om een en ander op de OK leeg te plan-
nen, maar dankzij de � exibiliteit van het team van 
Jos lukt het elk jaar weer.’

BETTER SAFE THAN SORRY
Het onderhoud bij B. Braun is zeer grondig te noe-
men. Jos: ‘Apparaten gaan helemaal uit elkaar, 
er is sprake van volledige demontage. Dan wordt 
het gereinigd, gecontroleerd, lasnaadjes worden 
geïnspecteerd, draaiende delen worden geolied 
en indien nodig worden onderdelen vervangen. 
Eigenlijk krijgen contractanten elk jaar een tech-
nisch geheel nieuwwaardig product.’ Deze invul-
ling maakt B. Braun niet de goedkoopste, stelt Jos 
vast. Hij zegt het met een zekere trots; er wordt 
hier niet geconcurreerd op prijs, maar op kwaliteit. 
‘We hanteren het motto “Better safe than sorry” en 
dat betekent dat we sneller preventief vervangen 
als we toekomstige haperingen vermoeden. De 
gedachte “het gaat nog wel een jaartje mee” zit 
niet in onze aard.’ En de garantie? Jos: ‘We geven 
één jaar garantie op uitgevoerde werkzaamheden. 
Wat die werkzaamheden zijn, hangt af van de con-
tractvorm die is gekozen. Hierbij is val- en stoot-
schade wel altijd uitgesloten van de garantie.’
Een ander belangrijk pluspunt van de service is 
de TSC, de Technical Safety Check van B. Braun. 
‘Sommige producten zijn onderhoudsvrij, maar 
die checken we toch uitgebreid of ze qua elek-
tronica nog helemaal goed zijn. Met elektrische 
veiligheid kun je namelijk veel leed besparen.’

Goed en regelmatig 
onderhoud is natuurlijk 
de beste garantie op 
continuïteit en veiligheid

PREVENTIEF ONDERHOUD 
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Hebben Jos en René nog wensen? René zou het wel handig vinden als er leenapparatuur is wanneer 
B. Braun op locatie komt voor onderhoud. Dat valt eenvoudig te regelen stelt Jos. ‘Die spullen hebben 
we standaard mee, dus dat spreken we de volgende keer even door.’ Jos zelf heeft nog innovatie-
wensen. ‘Daar zijn we hard mee bezig. Bijvoorbeeld een app die ons vertelt hoeveel draaiuren een 
apparaat maakt, zodat we het onderhoud veel beter kunnen timen. Nu is een jaarlijks onderhoud een 
gemiddeld beste termijn, maar het ene ziekenhuis gebruikt instrumenten heel intensief, een ander 
minder. Dan lever je met service on demand meer maatwerk.’ Een ander project waar zijn team mee 
bezig is, is om met complete uitwisselsets te werken. ‘Dan zit je niet meer met bruikleenproducten en 
verminder je het transport enorm omdat opgehaalde sets niet meer teruggebracht hoeven te worden. 
Ook ligt er dan minder apparatuur “op de plank”. Je ziet het: altijd onderweg naar nog betere service.’

Innovaties

DUURZAAMHEID
Het medisch convenant komt ter sprake en 
wanneer producten out-of-service gaan. René: 
‘Dat bepaalt de leverancier natuurlijk, maar 
B. Braun is hier helder over, dus we staan nooit 
voor verrassingen. Volgens het medisch conve-
nant moet instrumentarium minimaal tien jaar 
meegaan, dus in de regel gaan we na negen 
jaar om tafel en beslissen we of we nog twee of 
meer jaar doorgaan. De huidige Aesculap® boor- 
en zaagapparatuur binnen Ziekenhuisgroep 
Twente kan tot 2024 onderhouden worden door 
B. Braun, dan is het vijftien jaar in gebruik. Dat 
is behoorlijk duurzaam te noemen.’ Jos beaamt 
dit én maakt een kleine kanttekening. ‘Het 
onderhoud heeft op zichzelf ook een footprint 
natuurlijk. Denk alleen al aan het transport van 
en naar het reparatiecentrum, en aan de repa-
ratie en de vervanging van onderdelen. En toch 
zal vriend en vijand het ermee eens zijn dat deze 
constructie met reusables qua duurzaamheid te 
verkiezen is boven bijvoorbeeld wegwerpmate-
riaal.’ Een belangrijk pluspunt van Aesculap®, als 
we het over duurzaamheid hebben, is volgens 

Drie contractvormen
1. Basic trail
2. Safe trail
3. Fast trail

Aesculap® is een productmerk van B. Braun 
voor alle chirurgische instrumenten en 
apparatuur.

Scan de QR-code en lees meer over ELAN 4 

en Acculan 4 boor- en zaagapparatuur.

PREVENTIEF ONDERHOUD 

Jos: ‘We hanteren het motto 
“Better safe than sorry”’

Jos de hoogstaande technische kwaliteit en de 
compatibiliteit van de producten. ‘ Mechanisch 
gezien is dat laatste best een uit daging, maar 
als we innovaties hebben, willen we die zoveel 
mogelijk compatible maken met eerdere 
 uitvoeringen. 
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CLOSE THE GAP

Aan het woord komen sales representative Frank Kruijne en 
consultant Peggy Hauet. Echte productspecialisten, al zien ze 
zichzelf liever als gesprekspartner. Zij focussen zich  op het 
gedeelte wat ‘close the gap’ is gaan heten: het sluiten van de 
schedel oftewel cranial closure.

B. Braun is een volwaardige partner op het gebied van neuro-
chirurgie met een compleet assortiment; van instrumenten tot 
microshunts en van implantaten tot boorsystemen. Om dui-
delijk te maken waar ze zich precies mee bezighouden, start 
Frank met een lesje ‘close the gap’ voor dummies. 

‘Allereerst moet er een opening gemaakt worden door de neuro-
chirurg zodat die zijn of haar werk kan uitvoeren in de hersenen 
en vervolgens moet het operatiegebied weer gesloten worden. 
Daar komen wij om de hoek kijken met onze plaatjes, schroe-
ven, titanium klemsysteem en eventueel duravervangers.’ Peggy 
neemt het over. ‘Een hersenoperatie is vaak een lange ingreep. 
Op een zeker moment zijn ze klaar en moet er alleen nog geslo-
ten worden. Dan is het belangrijk dat het sluiten voorspoedig, 
solide, veilig en gemakkelijk gaat, dat je in zo’n fase niet op 
hobbels stuit. Daar leveren wij oplossingen voor, zowel voor het 
sluiten van het hersenvlies (dura) als van het bot.’

Concurrenten verkopen dezelfde soort producten, waarin onderscheidt 
B. Braun zich eigenlijk? Frank antwoordt: ‘Als het gaat om de craniale 
� xatie zijn onze plaatjes extreem dun, terwijl ze minstens net zo sterk 
of zelfs sterker zijn. En je weet: hoe minder materiaal in de patiënt, 
hoe beter. Qua esthetisch effect is het ook prettiger als plaatjes minder 
zichtbaar zijn, al speelt dit argument minder een rol als het onder het 
haar zit. Daarnaast denk ik dat we een heel degelijke partner zijn. 
 Kundig en betrouwbaar, zowel in de producten als in het contact. 
Eigenlijk is dat wat je verkoopt: veiligheid en vertrouwen.’ ‘En vergeet 
ook niet dat onze instrumenten gebruiksvriendelijk zijn, zegt zijn 
collega. ‘Ons systeem staat bekend om de stabiele connectie tussen 
schroevendraaier en schroef, maar ook de � xatie in het bot is ongekend’.

Craniale � xatie 

SLUITEN DURA
Vanzelfsprekend hoort bij close the gap ook het 
sluiten van het hersenvlies, de dura. ‘In veel 
gevallen is de dura gewoon weer te sluiten. Maar 
dat lukt niet altijd. In die gevallen bieden we drie 
verschillende duravervangers’, aldus Peggy. ‘Wij 
hebben altijd een oplossing, wat de wens van een 
specialist ook is. Misschien zit hierin nog wel een 
verschil met onze concurrenten: die bieden vaker 
één van de opties aan, wij bieden er meerdere.’ 

Gevraagd naar welke implantaten B. Braun biedt, 
legt Frank uit: ‘ Er is keuze tussen synthetische 
duravervangers (Neuro-Patch®) en biologische 
duravervangers (Lyoplant®). Hierbij wordt nog een 
verschil gemaakt in hechtbare varianten  of zoge-
heten onlays, voor wanneer hechten niet noodza-
kelijk is. Alle duravervangers zijn beschikbaar in 
verschillende maten, zijn gemakkelijk op maat te 
knippen en scheuren niet. Belangrijk, want je wilt 
niet dat er hersenvloeistof lekt (CFS-lekkage)’.

CRANIAL CLOSURE
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Peggy: 
‘We willen 
een gelijk-
waardige en 
betrouwbare 
gespreks-
partner zijn’

GESPREKSPARTNER
Frank staat in de boeken als sales representative 
en bij Peggy staat op het visitekaartje dat ze con-
sultant is. ‘We zijn een team, vullen elkaar aan, 
en nemen net zo makkelijk elkaars werk over.’
Tussen die twee hoeven we dus geen gap te 
 closen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de relatie 
van Frank en Peggy met de specialisten. Frank: ‘Wat 
ons betreft, is er geen gap, en gezien de langdu-
rende samenwerkingsrelaties die we onderhou-
den, denk ik ook niet dat specialisten een kloof 
ervaren.’ Peggy vult aan: ‘We willen een gelijk-
waardige en betrouwbare gesprekspartner zijn, en 
samen zoeken naar de best passende oplossingen 
voor patiënten. Waar dat op neerkomt? Afspraken 
nakomen, inleven in het vraagstuk van de ander 
en kennis van zaken hebben.’ Frank wil nog even 
benadrukken dat ze zich echt geen neurochirurg 
in de dop voelen. ‘Ik loop inmiddels lang genoeg 
mee om op dit speci� eke gebied een volwaardig 
gesprekspartner te zijn.’

CLOSE THE GAP

THUIS OP DE OK
Misschien vinden Peggy en Frank dat aspect van 
hun werk nog wel het leukst: dat ze juist geen 
typische verkoper zijn. ‘Het beeld van een voet 
tussen de deur krijgen, jasje-dasje-opgeprikt op 
kantoor verschijnen, het is zo achterhaald. Het 
past ook niet meer in deze tijd. Bovendien, een 
gesprek op kantoor past steeds minder in de 
agenda van de specialist. Die zijn namelijk bui-
ten hun OK-programma drukker dan ooit.’ Liever 
gaan de twee in gesprek op de OK, omdat daar 
tijd is voor het echte gesprek. Peggy: ‘Op een OK 
kunnen specialisten en OK-personeel ervaren 
hoe onze producten en instrumenten werken. Op 
zo’n moment kunnen we ook uitgebreid op vra-
gen ingaan. En wij leren er ook weer van om te 
zien hoe onze instrumenten en producten in de 
praktijk gebruikt worden. Als daar innovatiepun-
ten uit voortkomen, leggen we dat weer terug bij 
de betreffende divisie. En vanzelfsprekend orga-
niseren we ook trainingen en klinische lessen, 

Frank: 
‘Hoe minder 
materiaal in 
de patiënt, 
hoe beter’

zowel voor specialisten, OK-personeel als voor de 
 Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA).’

ZICHTBAARHEID EN BEKENDHEID
Zichtbaarheid, dat is de � loso� e volgens de twee. 
Zorgen dat je elkaar tegenkomt. Door de corona-
maatregelen, zowel vanuit ziekenhuizen als van 
B.  Braun, werd onze aanwezigheid in zieken-
huizen tot een minimum beperkt. We zijn nu de 
draad weer aan het oppakken.’ Ook de congres-
sen lagen in de afgelopen twee jaar stil, terwijl 
die toch ook een uitgelezen plek zijn om elkaar 
tegen te komen, om zichtbaarheid te creëren. Als 
voorbeeld benoemt Frank het jaarlijkse congres 
voor neurochirurgieassistenten. ‘Dat is investe-
ren in de toekomst. Bekendheid creëren voor ons 
merk, laten zien dat wij ook leren en innoveren, 
net als zij. Deze assistenten zijn de specialisten 
van de toekomst. Peggy vervolgt: ‘Specialisten 
willen producten toch zien en voelen, het gebruik 
van de materialen ervaren en het gemak van de 

 apparatuur testen. Ook online werkt B.  Braun 
aan de zichtbaarheid. Op LinkedIn, de up-to-date 
website met brochures die te downloaden zijn en 
de campagne “close the gap”.’

https://www.linkedin.com/company/b-braun-group

Scan de QR-code en bekijk de speci� caties 

van alle craniale � xatie en duravervangers.
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