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Bidons vullen en ballen rapen
Het werk van Van Zoest in de topsport overschrijdt
de grenzen van de orthopedie. Hij werkt heel intensief samen in een team. ‘We bekijken eigenlijk
alles vanuit verschillende disciplines en daarmee
kun je meer kwaliteit leveren. Maar het is ook heel
veel bidons vullen en ballen rapen hoor’, nuanceert hij. ‘En je moet ook creatief zijn als je in
een Olympisch dorp belandt dat nog niet af is.’ De
ervaring die Van Zoest heeft opgedaan, neemt hij
mee in zijn praktijk. ‘Ook daar ben ik veel meer
gaan samenwerken met andere behandelaars.’ Van
Zoest zou dit werk niet kunnen doen als hij zijn
collega’s in het Sint Anna niet had. ‘Mijn werk in de
topsport vraagt ook veel van hen. Zij moeten mijn

patiënten en diensten overnemen als ik weer eens
in het buitenland zit. Gelukkig heb ik hele fijne collega’s die dat graag doen. Zij zien ook wel de voordelen; mijn bijdrage aan de topsport trekt weer
andere patiënten aan.’ Ook de sporters profiteren
van zijn dubbelrol. ‘In Papendal werd de voeding
bijvoorbeeld heel goed afgestemd op topsporters,
maar bij PSV ging dat minder goed. Ik heb Papendal
in contact gebracht met PSV, zodat zij van elkaar
konden leren. Andersom heeft het hockeyteam geleerd van de neurocognitieve training die PSV gebruikte. Mooie kruisbestuivingen!’
Kent u een NOV-lid dat past in deze rubriek? Laat
het ons weten via communicatie@orthopeden.org!

Werkgroep PA en VS
Een aantal jaar geleden is de NOV-Werkgroep physician assistant (PA) en verpleegkundig specialist (VS)
opgericht. Het doel van deze werkgroep is het optimaliseren van de kwaliteit van de orthopedische
zorg door de samenwerking tussen orthopedisch
chirurg, VS en PA te verbeteren. Alle NOV-leden
kunnen lid worden van de werkgroep; een PA of VS
vanuit het buitengewoon lidmaatschap van de NOV.
Enquête
De werkgroep PA-VS verzorgde een parallelsessie
tijdens de Najaarsvergadering. Centraal daarin
stond de uitslag van de enquête over de werkzaamheden van de PA en VS orthopedie in Nederland.
Er werden verschillende uitkomsten gepresenteerd. Zo bleek dat er weinig verschil is tussen de
werkzaamheden van de PA en VS, maar dat de invulling per ziekenhuis of vakgroep wisselt. De PA en VS
hebben patiëntgebonden taken op de afdeling en
voeren veel poli-activiteiten zelfstandig uit. Op de
OK zijn zij veelal ondersteunend. Slechts enkelen
doen zelfstandig verrichtingen, zoals marcaïnisaties van de heup of barbotages. De PA en VS blijken
een grote rol te spelen op het gebied van kwaliteit,
voorlichting en wetenschappelijk onderzoek. Over
de samenwerking met de orthopedisch chirurgen
werd gesteld dat deze zeer goed is, maar bij de
AIOS en ANIOS is de functie nog minder bekend. De
uitkomsten van de enquête zijn een bevestiging

van het eerder uitgevoerde landelijk onderzoek
Taakherschikking 2.0.
Conclusies en aanbevelingen
De meerwaarde van de functies van de PA en VS is
toe te schrijven aan continuïteit, patiëntgerichtheid, kwaliteit en doelmatigheid. In het rijtje van
aanbevelingen stond onder andere dat de functies
landelijk nog meer bekendheid moeten krijgen; zowel bij een aantal vakgroepen als bij de patiënten.
Daarnaast stelde de werkgroep dat de functies een
plek zouden moeten krijgen binnen de kwaliteitsvisitaties en dat de PA en VS van waarde kunnen zijn bij
de ontwikkeling van richtlijnen en andere landelijke
kwaliteitsprojecten. Tot slot is het zelfstandig openen
van DBC’s nog niet volledig geïmplementeerd; dat
verdient nog aandacht. De werkgroep biedt het officiële onderzoeksrapport binnenkort aan aan het NOVbestuur en bespreekt dan ook het plan van aanpak.
Meer informatie
Wilt u dat de Werkgroep PA-VS u informeert over het
onderzoek, over de (voordelen van de) functie van PA
of VS, of over het lidmaatschap van de werkgroep?
Neem dan gerust contact op via het secretariaat
(k.kremers@cwz.nl), of kijk op de website van de NOV
(vereniging/werkgroepen/vs_pa). De werkgroep deelt
graag kennis en ervaring met u en nodigt u bovendien
van harte uit om lid te worden van de werkgroep!

CORE; oproep deelname onderzoeksprojecten
Er lopen momenteel een aantal interessante landelijke
onderzoeksprojecten orthopedie. De volgende projecten kunnen uw deelname als centrum goed gebruiken:
- LEAK-studie; onderzoek naar de beste behandeling
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van wondlekkage bij een heup- of knieprothese.
- DART-studie; onderzoek naar de kosteneffectiviteit van operatief behandelen versus gips bij
distale radiusfracturen bij ouderen.

