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St. Jans Gasthuis presenteert het nieuwe OK-complex

Opereren vanuit je luie stoel
De uitgezonden persberichten van het St. Jans Gasthuis in Weert
koppen spectaculair: ‘Nieuw OK-complex in 3 dagen’ en ‘SJG Weert
opent hypermodern operatiekamercomplex’. Voldoende aanleiding
voor Zakenblad Regio Weert om daar eens een kijkje te nemen.
Want een investering -voor een streekziekenhuis- van een slordige zes miljoen euro móet wel veelbelovend zijn. Ook spraken we
met de vertrekkende directeur dhr. Henri Janssen over het nieuwe
complex en over het voortbestaan van het St. Jans Gasthuis.

“Tussen de richtlijnen en de wet zit vaak lucht”, legt René Koëter, Manager
Zorg uit tijdens de rondleiding van het nieuwe operatiekamercomplex. “Met
deze nieuwe OK-units hebben we alle richtlijnen opgevolgd, om zo vooruit te
lopen op toekomstige wetten. Want die richtlijnen worden dat vanzelf.” Het
St. Jans Gasthuis heeft alles in eigen beheer uitgevoerd, waar Koëter naast
Manager Zorg zich ook als projectleider heeft ontpopt. Niet vreemd dat hij
de groep met gepaste trots uitleg geeft over deze hypermoderne aanwinst.
Het spiksplinternieuwe OK-complex bestaat uit totaal zes operatiekamers en
twee behandelkamers. De OK-units zijn kant-en-klaar door een Duitse producent in Weert aangeleverd en vervolgens in drie dagen tijd geplaatst. Samen
goed voor achthonderd vierkante meter aan oppervlakte. Waarvan de helft
van de vierkante meters uit puur technische ruimte bestaat: ongeveer vierhonderd vierkante meter bevindt zich bovenop de OK-units. In deze ruimte is
niets anders te zien dan hoogwaardige techniek, zodat het nieuwe complex
aan het predikaat ‘hypermodern’ ook daadwerkelijk invulling kan geven.
Supersteriel
Het nieuwe complex is ingedeeld in verschillende zones: van steriel tot supersteriel, waar de operatiekamer zelf uiteraard tot de categorie ‘supersteriel’
behoort. Via kleurvlakken op de vloer zijn deze gebieden te herkennen en de
dienstdoende verpleegkundigen en specialisten moeten zich hier strikt aan
houden. De routings van bijvoorbeeld de vuile en de schone sluis waarvoor
zeer strenge protocollen liggen, zijn bouwkundig zo ingedeeld dat het SJG
Weert niet meer afhankelijk is van de discipline van het personeel. Een an-

der voorbeeld van vooruitstrevende hygiënemaatregelen is de zogenoemde
‘ombedruimte’. Waar de meeste ziekenhuizen de patiënt nog in hun eigen,
maar wel steriel schoongemaakte, bed de operatiekamer oprijden, heeft het
SJG Weert hiervoor een speciale kamer ingeruimd. Om extra hygiëne te garanderen wordt de patiënt in zijn eigen steriel schoongemaakte bed de ‘ombedruimte’ opgereden. Op deze kamer wordt de patiënt vervolgens op de
(mobiele) operatietafel gelegd en vanuit daar de operatiekamer opgereden.
Nog een belangrijke verbetering: in de operatiekamers hangt vrijwel alle apparatuur aan pendels. Op deze manier is de vloer zo goed als vrij, wat uiteraard ten goede komt van de hygiëne en eveneens prettig is voor de bewegingsvrijheid van het personeel.
Meekijken
Met 400 m2 aan hoogwaardige technische apparatuur behoort het SJG Weert
nu tot de top van de Nederlandse ziekenhuizen. Maar wat is daar concreet
van terug te zien in de operatiekamers? Een voorbeeld is het hypermoderne
plenum, dat zich boven de operatietafel bevindt. Dit negen bij vier meter super fijnmazige ‘doek’ blaast steriele lucht recht naar beneden. Op zich niet
uniek in ziekenhuisland, maar dit is een ‘twee-temperatuur-plenum’ en dat is
wel ongekend in Nederland. Het reguleert de temperatuur en steriele lucht
recht boven de patiënt, maar ook de temperatuur een paar meter daarbuiten:
tot anderhalve graad nauwkeurig. Een ander interessant hightech snufje is
de mogelijkheid om tijdens de operatie overleg op afstand te plegen. Heeft
een specialist ergens twijfels over tijdens een operatie, dan kan hij contact

opnemen met zijn collega, die thuis via een beveiligd inlogsysteem vanuit zijn
‘luie stoel’ advies kan geven door de haarscherpe videobeelden van de laparoscoop (kijkbuis) te bekijken.
Toekomstmuziek
Directeur Henri Janssen heeft aangekondigd het SJG te verlaten. Het nieuwe
OK-complex is daarmee voor hem een mooie afsluiting, maar wat betekent deze
nieuwbouw voor het ziekenhuis? Janssen antwoordt: “Een van de kernen is om
continuïteit te bieden om zelfstandig te kunnen blijven en dat je een volwaardige
infrastructuur hebt. De OK is het hart van het ziekenhuis en wij hebben nu de
meest moderne OK van Nederland. Dat is voor de specialisten en medewerkers
een geweldige stimulans om daarin te kunnen werken.”
In het verleden zijn er ideeën geweest om een nieuw ziekenhuis te bouwen tussen Weert en Roermond. Hoe staat het daar dan mee? “Zoals ook de eerdere
plannen om met Roermond te fuseren, zijn ook deze ideeën afgeketst. Toen rees
de vraag: hoe willen we nu verder? ‘Zelfstandig blijven’ was het antwoord. Het
nieuwe complex is hiervoor een belangrijke pijler. Daarnaast willen we onze specialisten behouden door verschillende methodieken te ontwikkelen. Als we dan
kijken naar de huidige vraag en wanneer we een blik in de toekomst werpen, dan
worden bariatrische operaties (maagverkleiningen, red.) steeds belangrijker. We
hebben sinds kort een chirurg in dienst die hierin is gespecialiseerd en vooruitloopt op de rest van Nederland. Tel dat op bij de allernieuwste apparatuur waar
hij mee kan werken en dan heb je een mooi plaatje”, aldus Janssen.
Om de bariatrische zorg verder uit te bouwen werkt het SJG samen met een

ziekenhuis in Antwerpen. Samen hebben zij met Zorggroep Antwerpen een
ondernemingsplan geschreven dat inmiddels is ingediend bij de zorgverzekeringen. “We willen daarnaast alle vormen van basiszorg blijven behouden, zodat de zorg voor patiënten in de regio gegarandeerd is. Dus ja, het ziekenhuis
kan in de toekomst zelfstandig voortbestaan, daar is voldoende draagvlak
voor”, zegt Janssen vastbesloten.
Het nieuwe OK-complex heeft volgens de scheidend directeur een aantrekkingskracht op snijdende specialisten: “Iedereen is er heel nieuwsgierig naar.”
En trots: “Het is het mooiste complex van Nederland, de komende paar jaar
zijn we echt toonaangevend. Maar het belangrijkste is dat de specialisten en
de medewerkers er trots op zijn en er prettig in kunnen werken. Want alleen
dan heb je het beste resultaat.”
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