
18  |  



   | 19

Mintgroene muren, meerdere infuuspalen en diverse monitoren.  

Op een verrijdbare tafel liggen de steriele instrumenten klaar die zo 

meteen nodig zijn voor de operatie. Verschillende mensen staan 

in blauwe ok-pakken en gekleurde mutsjes klaar rondom een 

operatietafel. Af en toe hoor je hun gepraat, het gepiep van een 

monitor of het zachte geblaas van het luchtinblaassysteem. Maar 

buiten dat heerst er een absolute rust op de ok. Voor Lianne Sanders 

(23) is dit dagelijkse kost. Zij werkt als anesthesiemedewerker in  

het Martini Ziekenhuis in Groningen. Aan FLOOR laat zij zien  

hoe een werkdag er voor haar uitziet. 

 

tekst Femke van der Palen | foto's Jan Buwalda fotografie

Voor je de operatiekamers betreedt, loop je eerst 

door de kleedkamers. Hier staan rekken vol 

met schoenen. Voornamelijk zijn het gekleurde 

klompen en chirurgische schoenen. Na het 

aantrekken van een blauw operatiepak en het 

opdoen van een mutsje dat de haren bedekt, 

kom je uit op een andere gang. Heel even lijk je 

in een andere wereld te zijn beland. Overal lopen 

mensen in dezelfde pakken rond. Anesthesie-

medewerkers, operatieassistenten, recoveryver-

pleegkundigen, medewerkers van de facilitaire 

dienst, artsen: iedereen draagt hetzelfde 

uniform. Op een gemiddelde dag lopen hier zo’n 

honderdvijftig medewerkers rond. De lange gang 

is opgedeeld in twee complexen met in totaal 

veertien operatiekamers. Aangrenzend vind je 

de holding (waar iemand wordt voorbereid op 

de operatie) en de uitslaapkamers. Vanuit daar 

worden alle patiënten teruggebracht naar de 

afdeling waar zij vandaan komen. Op de gangen 

hangen diverse schermen waar het ok-program-

ma te zien is. Zo weet iedereen in een oogopslag 

welke ok bezet is, wie zich daar bevinden en 

welke tijd daarvoor is gereserveerd.   →

REPORTAGE
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VEEL VERANTWOORDELIJKHEID

Normaal gesproken blijven de deuren van de 

operatiekamers gesloten voor bezoekers. Maar 

in het Martini Ziekenhuis maken ze graag een 

uitzondering om meer inzicht te geven in het 

werk van de anesthesiemedewerker. Want over 

haar functie is volgens Lianne nog maar weinig 

bekend. Tijdens de hbo-v volgde ze tegelijkertijd 

de driejarige anesthesieopleiding. “Daardoor 

ben ik theoretisch goed en breed opgeleid en 

heb ik heel veel doorgroeimogelijkheden. Ik ben 

inmiddels een jaar afgestudeerd en nu mag ik 

me gaan specialiseren in de kinder-anesthesie.” 

Lianne erkent dat het niet voor iedereen duidelijk 

is wat ze doet. “Daar had ik het laatst over met 

mijn huisgenootje. Dat het lastig is om uit te leg-

gen wat er op de operatiekamer gebeurt. Je moet 

dit werk doen om te ervaren wat het inhoudt. 

Het algemene beeld is nog te veel dat je als 

anesthesiemedewerker alleen een roesje geeft 

en dat je dan rustig op een stoel zit te wachten 

tot de operatie klaar is. Terwijl ik juist continu 

gefocust en alert ben. Daarin word je getraind. 

Ons vak vraagt om ontzettend veel deskun-

digheid op verschillende vlakken. Je hebt veel 

kennis nodig over de anatomie en fysiologie van 

het menselijk lichaam, want je bent betrokken 

bij veel verschillende operaties. Je hebt contact 

met alle snijdende specialismen, waardoor je 

over veel dingen iets moet weten. Daarnaast 

vereist het technisch inzicht, kijk maar naar 

de beademingsmachine op de operatiekamer. 

Je hebt kennis nodig van medicijnen. Je moet 

weten wat je geeft, wat de effecten zijn en welke 

risico’s er bestaan. Het is een vak dat continu 

in beweging is. Ik zie nu al zoveel verschillen 

met drie jaar geleden. Je bent echt een spin in 

het web en werkt met iedereen samen. En bij 

calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een brand, is het 

zo dat je als anesthesiemedewerker in de lead 

bent op de operatiekamer. Je moet dan kunnen 

delegeren en aansturen. Tijdens een operatie 

heeft iedereen een eigen taak waar hij of zij zich 

op focust. Bijvoorbeeld de chirurg die zich richt 

op de operatie zelf. Voor mij heeft de patiënt de 

allerhoogste prioriteit, het totale plaatje. Ik moet 

weten wat er op dat moment op de operatietafel 

gebeurt, wat iedereen doet en hoe ik iemand 

weer op tijd wakker laat worden. Dat regel ik aan 

de hand van de anesthesiemiddelen die worden 

gebruikt. Ik kan altijd terugvallen op de anes-

thesist, maar er wordt veel verantwoordelijkheid 

gevraagd. Dat ik zoveel verantwoordelijkheid 

heb, vind ik juist heel leuk. Ik mag heel veel zelf 

doen en beslissen en ik hoef niet voor ieder wis-

sewasje de anesthesist te bellen. Bijvoorbeeld 

omdat ik een medicament wil toedienen.” 

VEEL BETEKENEN IN KORTE TIJD

Lianne heeft haar eerste operatie er deze och-

tend al op zitten. Vandaag staan er vooral laag 

complexe operaties op haar programma. “Geen 

dag is hetzelfde. Alle soorten operaties komen 

voorbij, van laag tot hoog complex. De ene keer 

is alles heel rustig en verloopt de operatie vol-

gens plan. Een ander moment krijgt iemand een 

flinke bloeding en is het even heel spannend. Ik 

overleg dan steeds met de anesthesist wat we 

moeten doen. Juist die acute en onverwachte 

situaties waarbij mijn adrenaline hoog is, vind ik 

het leukst. Een hoge werkdruk ervaar ik niet. Je 

hebt een programma en dat volg je. Soms haal 

je dat niet, omdat er dan acute situaties zijn. 

Dan wordt een operatie afgezegd. Maar ik heb 

het gevoel dat ik de tijd heb om goede patiën-

tenzorg te leveren.” 

‘Ons vak vraagt om ontzettend veel  
deskundigheid op verschillende vlakken’ 
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Samen met collega Mirjam, anesthesiemedewer-

ker in opleiding, gaat Lianne de volgende patiënt 

ophalen op de holding. Ze start haar gesprek 

met hem door te vragen naar zijn naam en 

geboortedatum. Een vraag die de patiënt deze 

ochtend nog vaak moet beantwoorden. Na nog 

enkele controlevragen, probeert ze het wat luch-

tiger te houden en stelt ze wat vragen over de 

operatie en hoe hij zich voelt. “Een kopje koffie 

zou wel lekker zijn”, zegt de patiënt, die al sinds 

de avond ervoor nuchter is. Lianne glimlacht: 

“Dat krijgt u na uw operatie.” Met Mirjam duwt 

ze het bed over de lange gang. “Een operatie is 

misschien wel een van de spannendste momen-

ten in iemands leven. Die zenuwen kunnen we 

niet helemaal wegnemen, maar we proberen wel 

om iemand daarin zo goed mogelijk te bege-

leiden. Door te vertellen wat er gaat gebeuren, 

iemand op zijn gemak te stellen en de rust te 

bewaren. Je kunt daardoor in een korte – en 

voor de patiënt heel spannende – tijd veel voor 

iemand betekenen. Niet iedereen spreek je zo 

kort. Soms worden lokale verdovingstechnieken, 

zoals een ruggenprik, gebruikt. Dan zit je een uur 

naast iemand en heb je dat patiëntencontact. 

Het is dan wederom je taak om iemand gerust 

te stellen. Om raakvlakken te vinden en met 

elkaar in gesprek te blijven. Die afwisseling van 

een kort, intensief contact en juist een uur bij 

iemand zitten en praten, is erg leuk. Want bij een 

algehele narcose zijn de in- en uitleiding juist 

het meest spannend.”   →
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TIME OUT

Eenmaal op de operatiekamer mag de patiënt 

vanuit het gewone bed overstappen op de 

operatietafel. Iedereen die op dat moment 

werkzaam is, focust zich op zijn eigen voorberei-

dende taken. Het infuus wordt aangesloten, net 

als de ecg en de bloeddruk- en saturatiemeter. 

Iedereen is stil als de chirurg de patiënt enkele 

controlevragen stelt. Wederom over zijn naam, 

geboortedatum en de operatie. Vervolgens 

participeren alle teamleden hierin. Het is 

allemaal onderdeel van de Time Out-procedure: 

een extra veiligheidscontrole die plaats moet 

vinden voor de operatie start. Als alles is 

gecontroleerd, wordt het kapje met zuurstof op 

het gezicht geplaatst. De inleiding, zoals het in 

slaap brengen van de patiënt wordt genoemd, 

gaat beginnen. Terwijl Lianne bij het hoofd van 

de patiënt staat, staat de anesthesist bij het 

infuus. Hij dient de slaapmiddelen toe. “Ga 

maar lekker slapen. U mag rustig doorademen. 

U mag zo mee gaan aftellen...” Terwijl Lianne 

de instructies geeft, houdt ze de patiënt nauw-

lettend in de gaten. Ondertussen is de hartslag 

hoorbaar via de aangesloten monitor. Dan stopt 

de patiënt met ademen waarna Lianne begint 

met het handmatig beademen via de ballon. 

“Dit is een normaal proces en gebeurt bij alle 

inleidingen. Als iemand medicijnen krijgt, komt 

op een gegeven moment de fase dat je ziet dat 

het anders wordt in iemands hoofd. De blik in de 

ogen wordt anders en de ademhaling stopt. We 

brengen daarna een beademingsbuis in via de 

mond en keel waarna de beademingsmachine 

het beademen overneemt. De inleiding is kritiek, 

want je geeft iemand ineens allerlei medicamen-

ten. Je moet kijken hoe iemand daarop reageert 

en of het goed gaat. Het kan bijvoorbeeld 

gebeuren dat iemand een ongewenste reactie 

vertoont. Met de huidige medicijnen gaat het 

gelukkig bijna altijd goed.”   →
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VEEL VERANTWOORDELIJKHEID

De patiënt is inmiddels in diepe rust. Om hen 

heen is een soort tentje gemaakt van groene, 

steriele doeken. Het is nu aan de chirurg om te 

starten met de operatie. Ogenschijnlijk lijkt het 

of Lianne rustig achterover kan leunen, maar 

schijn bedriegt. Als een arts haast onhoorbaar 

iets zegt, reageert ze direct. “Dat is inherent 

aan ons vak. We worden getraind om continu 

alert te zijn. Er is volledige focus en we zien en 

horen alles.” Ondertussen houdt ze wisselend 

het beeldscherm van de beademingsmachine, 

de bewakingsmonitor en de patiënt goed in 

de gaten. De anesthesist is inmiddels naar 

een andere operatie. Op de vraag of ze dat 

niet spannend vindt, antwoordt ze: “Nee hoor, 

helemaal niet. De eerste keer natuurlijk wel, 

maar als je als leerling binnenkomt, laten ze je 

echt niet meteen alleen staan. Je moet jezelf 

aan de anesthesist bewijzen. Laten zien dat je 

verstand hebt van wat je doet en dat je weet 

waar je mee bezig bent. De vertrouwensband 

die je met elkaar opbouwt, is heel belangrijk. We 

werken hier samen met fijne artsen. Nu vind ik 

het juist leuk om zelf de verantwoordelijkheid te 

hebben. Bovendien weet ik dat ik de anesthesist 

zo kan oproepen of bellen voor overleg. Ook 

hierin ben ik tijdens mijn opleiding getraind. We 

hebben ontzettend fijne collega’s hier en ik weet 

dat we op elkaar kunnen bouwen.” 

De operatie verloopt in alle rust, maar Lianne 

weet dat het ook anders kan zijn. Er zijn situaties 

die veel impact maken en haar bijblijven. “Over 

het algemeen kan ik het goed loslaten. Laatst 

had ik een ingreep die niet goed is afgelopen. 

Door een vrij zeldzame complicatie tijdens de 

operatie is de patiënt verlamd geraakt. Ik kan me 

nog precies herinneren dat het een jonge vrouw 

was die vertelde over haar jonge kinderen. Dat 

blijft je wel bij. Voor mij zijn het sowieso vaak de 

casussen met jonge mensen die me bijblijven. 

Dat ze worden geopereerd en dat blijkt dat het 

een hele slechte prognose is bijvoorbeeld. In 

de jonge mensen kan ik me inleven en denken: 

dat had ik ook kunnen zijn. Binnen het Martini 

Ziekenhuis voeren we relatief veel routine-

operaties uit, zoals een nieuwe heup of knie. 

Grote trauma-operaties en zeer hoog complexe 

ingrepen doen we niet zoveel als in het UMCG. 

Daardoor zien we minder moeilijke en soms 

slecht aflopende casuïstiek. Maar zo nu en dan 

komt het voor en dat heeft impact. Dat hoort bij 

je vak. Gelukkig is er de ruimte om er met elkaar 

over te praten. Veel collega’s zijn ook vriendin-

nen geworden, waardoor je makkelijker praat. 

En er zijn vertrouwenspersonen, dus je wordt 

goed opgevangen. Ik weet dat dit een onderdeel 

is van mijn vak en dat het gelukkig in de meeste 

gevallen wel goed afloopt.”   →
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WAKKER WORDEN

Dan is het tijd voor de patiënt om wakker te 

worden: de uitleiding. Er wordt nog maar zacht 

gepraat en iedereen houdt zich rustig. “Het leuke 

aan de uitleiding vind ik dat je precies goed kunt 

timen dat de operateur genoeg tijd heeft om 

te opereren en dat jij dan zorgt dat de patiënt 

goed wakker wordt, geen pijn heeft, lekker heeft 

geslapen en weer gaat ademen. 

Het is belangrijk om iemand goed wakker te 

laten worden. Daarbij moeten zo min mogelijk 

prikkels zijn, dus iedereen weet dat het dan 

rustig moet zijn. Pas als iemand volledig wakker 

is, laat ik diegene overschuiven in het gewone 

bed. Dat is de meest veilige manier, want aan 

het wakker worden zitten ook risico’s. De spieren 

rondom de luchtpijp kunnen verkrampen en zo 

de ademhaling ernstig bedreigen. Daarom mag 

pas op mijn teken iemand worden overgeplaatst. 

Een veelgehoord misverstand is dat je wakker 

wordt op de uitslaapkamer, maar dat is niet zo. 

Je wordt op de operatiekamer al wakker gemaakt 

voor je in bed gaat, maar door alle middelen 

vergeet je dat vaak.” Hoe iemand wakker wordt, 

is altijd weer verschillend, volgens Lianne. Deze 

patiënt heeft er moeite mee. “Hoort u mij? De 

operatie is klaar. Doe uw ogen maar open.” Even 

gaan de ogen open. De patiënt grijpt meteen 

naar de beademingsbuis en zakt daarna weer 

weg. In alle rust, maar met duidelijke stem 

probeert Lianne de man toch te laten ontwaken. 

Uiteindelijk lukt het, wordt de buis verwijderd en 

vraagt de patiënt zacht mompelend of het klaar 

is. Eenmaal terug in het eigen bed, gaan de ogen 

weer dicht. Samen met Mirjam rijdt Lianne de 

patiënt terug naar de uitslaapkamer. Hier draagt 

ze de patiënt over aan de recoveryverpleegkun-

dige. Ze vertelt hoe het is gegaan en deelt de 

bijzonderheden. Langzaam maar zeker wordt 

de patiënt iets wakkerder. Lianne zegt nog even 

gedag en wenst hem een goed herstel, waarna 

de recoveryverpleegkundige het overneemt. “Op 

dit moment zit mijn taak erop. In korte tijd heb ik 

veel kunnen betekenen, maar hierna stopt het 

dan voor mij. Na grote, soms gecompliceerde 

operaties, wil ik nog weleens weten hoe het 

afloopt. Dat kan ik dan altijd vragen aan de 

chirurg of de arts van de intensive care, maar 

zelf heb ik dan geen contact meer met de pati-

ent.” Terwijl de patiënt zijn roes uitslaapt, gaat 

Lianne pauzeren om zich klaar te maken voor de 

volgende operatie. Tijd om iemand weer heerlijk 

ongestoord te laten slapen, terwijl zij alles goed 

in de gaten houdt. Want dat een anesthesie-

medewerker meer doet dan alleen het bewaken 

na een roesje, dat heeft Lianne vanochtend wel 

laten zien. 

Voor het maken van de fotoreportage voor FLOOR 

heeft een collega van Lianne als patiënt gefigureerd.




