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Voorwoord
Dit rapport is het resultaat van het onderzoek dat gehouden is onder hoofden operatieafdeling, praktijkbegeleiders en operatie-assistenten. Deze personen hebben allen te maken
met de opleiding operatie-assistenten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de
Landelijke Vereniging voor Operatie-assistenten (LVO) en de Nederlandse Vereniging van
Hoofden Operatie-afdeling (NVHO). Twee studentes Technische Bedrijfskunde hebben
onder verantwoordelijkbeid van de Bedrijfskundewinkel van de Technische Universiteit
Eindhoven deze opdracht uitgevoerd.
Wij willen graag de volgende personen bedanken voor hun hulp en medewerking tijdens
het onderzoek: Frank Rost en Helene Even, voor de begeleiding; los Rutting, voor aIle
hulp, tijd en informatie en voor de mogelijkbeid de operatie-afdeling van het Radbout
Ziekenhuis te Nijmegen te bezoeken; Marie Louise Tabbers en Pim Vooys, voor hun
inzet, tijd en informatie over de LVO en NVHO. Daarnaast willen we de proefpersonen
van de enquete uit het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven bedanken voor hun medewerking. Tenslotte willen we Dhr. Dijkstra van de TUE bedanken voor het beoordelen van
het rapport in het kader van het vak Organisatie-onderzoek.
Miriam van der Plaat
Japke van der Wal
Eindhoven, september 1996
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Samenvatting
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en de Nederlandse Vereniging van Hoofden van Operatie-afdeling
(NVHO).
De LVO en de NVHO vragen zich af of mede door technologische ontwikkelingen de
opleiding operatie-assistenten in de toekomst nog weI toereikend is. Door technologische
en medische ontwikkelingen wordt het beroep operatie-assistent steeds specialistischer.
Beide partijen willen daarom weten of de opleiding meegaat in deze ontwikkelingen en
willen daarbij inzicht krijgen in de verschillen tussen de verschillende opleidingen.
Dit onderzoek moet duidelijk maken of het theorie- en praktijkgedeelte van de opleiding
operatie-assistenten aansluiten op de toekomstige werksituatie in het ziekenhuis, zodat de
LVO en de NVHO de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en andere
verantwoordelijken ervan kunnen overtuigen dat naar aanleiding van dit onderzoek het
noodzakelijk kan zijn de opleiding operatie-assistenten aan te passen en te verbeteren.
Tevens moet dan naar voren komen op welke punten de opleiding eventueel verbeterd
moet worden.
Door middel van schriftelijke enquetes zijn gegevens verzameld die antwoord moeten
geven op de onderzoeksvragen.
Uit het onderzoek is het volgende naar voren gekomen:

1.

Vakken: de vakken die in de groepen 'Operatieve zorg en Technieken' en
'Medisch ondersteunende vakken' valten, worden over het algemeen als voldoende
ervaren. 'Algemeen ondersteunende vakken' zoals: juridische aspecten, omgangskunde, laboratoriumonderzoek, levensbeschouwelijke orientatie en ethiek, radiologie/stralingshygiene en organisatie gezondheidszorg, worden daarentegen als
onvoldoende gezien.

2.

Stages: over het algemeen wordt de duur van de stages als voldoende ervaren. Een
uitzondering is de stage op de verpleegafdeling. Deze wordt door het grootste
gedeelte van de respondenten als te lang ervaren.

3.

Voorbereiding op toekomstige beroepstaken: aan de beroepstaken die in de
volgende categorieen vallen, worden tijdens de opleiding onvoldoende aandacht
besteed: voorlichting geven omtrent ingreep aan patient, taken m.b.t. beheren,
taken m.b.t. onderwijs geven, begeleiden, onderzoek verrichten en vakliteratuur.

4.

Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg: het grootste gedeelte van de
respondenten vindt dat er gedurende de opleiding niet genoeg aandacht aan deze
ontwikkelingen wordt besteed.
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5.

Verschillen tossen opleidingsinstituten: er is een vermoeden dat de opleiding per
opleidingsinstituut verschilt, maar omdat er per opleidingsinstituut te weinig
respondenten waren kan dit vermoeden niet statistisch getoetst worden.

6.

Hierboven zijn een aantal conclusies getrokken betreffende de minpunten van de
opieiding operatie-assistenten. Ondanks deze minpunten vindt het grootste gedeeite
van de respondenten dat gedurende de opleiding voidoende kennis opgedaan kan
worden om het beroep operatie-assistent goed uit te oefenen.

Op basis van de hierboven getrokken conclusies zijn een aantal aanbevelingen gegeven.

Waar weI rekening mee gehouden moet worden is dat ieder opleidingsinstituut apart
bekeken moet worden.
1.

Er moet in de nabije toekomst gedurende de opleiding operatie-assistenten meer
aandacht besteed worden aan Algemeen Ondersteunende vakken.

2.

De duur van de verschillende stages moet aangepast worden, vooral de stage op de
verpleegafdeling.

3.

Wit de opleiding operatie-assistenten ook in de nabije toekomst nog een actuele
opleiding blijven, dan moet meer aandacht besteed worden aan trends en ontwikketingen in de gezondheidszorg, zoals: technologische, demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, toename van het aantal dagbehandelingen, toenemende
werkdruk en kwaliteit van zorg.

4.

Aangezien de verschillen tussen opleidingsinstituten hier niet duidelijk naar voren
zijn gekomen, is het raadzaam om in de toekomst onderzoek te doen naar deze
verschillen.

pagma 2

september 1996

~.BDRUFSKUMDE
I " k • I

P

_

Onderzoek Opleiding Operatie-assistenten

--------------------------------------~--~~---------

Inleiding
De Bedrijfskundewinkel is een onderzoeks- en adviesbureau dat door studenten bemand en
geleid wordt. Startende ondernemers, kleine bedrijven en maatschappelijke instellingen
met beperkte financiele middelen en kennis kunnen bij de Bedrijfskundewinkel terecht
voor kosteloos onderzoek en advies. Zo ook de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO) en de Nederlandse Vereniging van Hoofden van Operatie-afdeling
(NVHO).
Dit onderzoek moet duidelijk maken of het theorie- en praktijkgedeelte van de opleiding
operatie-assistenten aansluiten op de toekomstige werksituatie in het ziekenhuis, zodat de
LVO en de NVHO de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en andere
verantwoordelijken ervan kunnen overtuigen dat naar aanleiding van dit onderzoek het
noodzakelijk kan zijn de opleiding operatie-assistenten aan te passen en te verbeteren.
Tevens moet dan naar voren komen op welke punten de opleiding eventueel verbeterd
moet worden.
Dit rapport beschrijft de volgende fasen van het onderzoek:
•
•
•
•
•

De probleemformulering
De probleemuitwerking
Het onderzoeksplan
Onderzoeksresultaten
Conclusies en aanbevelingen

In hoofdstuk 1 wordt een beschrijving gegeven van de opdrachtgevers: de LVO en de
NVHO. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksopzet gegeven. Hierin wordt het probleem
geformuleerd en nader uitgewerkt. In hoofdstuk 3 voIgt het onderzoeksplan. Hierin
worden het type van onderzoek en de Manier van gegevensverzameling besproken.
Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten van de verschillende enquetes
gegeven. Tenslotte volgen in hoofdstuk 5 enkele conclusies en aanbevelingen.
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Hoofdstuk 1. De Opdrachtgevers
1.1 Inleiding
De opdrachtgevers van dit onderzoek zijn de LVO en de NVHO. Daarnaast is er de
NVZ. zij is op de hoogte van het onderzoek en zal worden geinformeerd over de
resultaten. In dit hoofdstuk zal een algemene beschrijving van de drie verenigingen
gegeven worden. Dit zal gedaan worden aan de hand van de volgende punten: leden.
doelen en activiteiten.

1.2 De LVO

De LVO is de Landelijke Vereniging van Operatie-assistenten. Deze vereniging behartigt
de belangen van operatie-assistenten, zowel operatieve als niet-operatieve operatieassistenten. In totaal zijn er in Nederland ongeveer 9000 operatie-assistenten. Hiervan zijn
er 5000 a 6000 daadwerkeUjk in een ziekenhuis actief. De LVO heeft ongeveer 1500
leden, waarvan veel operatie-assistenten in opleiding.
De LVO heeft o.a. de volgende doelen:
•
•
•
•
•

de ontwikkeling van een professioneel statuut en de beroepscode;
het beroepsprofiel en de deskundigheidsomschrijving;
de erkenning van de opleiding door de minister van WVC als HBO-opleiding;
de ontwikkeling van patientgerichte informatie;
het samenstellen en beheren door de LVO van een register van beroepsbeoefenaars;

De LVO organiseert ook na- en bijscholing voor de operatie-assistent. Dit gebeurt o.a.
door een jaarlijks tweedaags congres, LVO-studiedagen en de LVO-penprijs. Dit is een
prijs voor de operatie-assistent die de beste scriptie of studie heeft geschreven.
Leden van de LVO ontvangen het blad OPERATIONEEL. Dit is het vakblad voor en door
de operatie-assistent, dat uitgegeven wordt door de LVO (Brochure LVO, 1993).
1.3 De NVHO

De NVHO is de Nederlandse Vereniging van Hoofden van Operatie-afdeling. De NVHO
is opgericht in 1991 met als hoofddoel: het verbeteren van de communicatie tussen
hoofden operatie-afdeling die in het ziekenhuis, in tegenstelling tot hoofd verpleegkundigen, geen collega's hebben, en dus vaak op zichzelf zijn aangewezen als het gaat om het
oplossen van problemen die specifiek zijn voor de operatie-afdeling.
Om deze doelstelling te bereiken organiseert de NVHO een maal per jaar een congres,
een of twee maal per jaar een themamiddag en een algemene ledenvergadering met een
september
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uitgebreid sociaal gedeelte.
Daarnaast heeft de vereniging een werkgroep die zich bezighoudt met individuele
belangenbehartiging van hoofden (al dan niet met ondersteuning van een advocaat) ,
Verdere aandachtsgebieden zijn onderwijs en internationale contacten.
De NVHO heeft ongeveer 180 leden.
Leden van de NVHO ontvangen het blad HOOFDZAKEN. Hierin worden relevante
onderwerpen voor hoofden operatie-afdeling gepubliceerd.

1.4 De NVZ
De NVZ is de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zij is sinds 1 januari 1991 de
rechtsopvolger van de Sectie Ziekenhuizen van de Nationale Ziekenhuisraad.
De NVZ is verantwoordelijk voor de organisatie van de opleiding operatie-assistenten.
Het toezicht op de opleiding operatie-assistenten, die door de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (d.d. 2 mei 1984, kenmerk DG VGZ/GBONVBO 72634) is
goedgekeurd, wordt uitgeoefend door de Begeleidingscommissie opleiding operatie- en
anesthesie-assistenten van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Door het bestuur
van de NVZ is deze commissie belast met de begeleiding van en het toezicht op de
opleiding conform een reglement dat het bestuur van de NVZ d.d. 8 juni 1994 heeft
vastgesteld. De Begeleidingscommissie opleiding operatie- en anesthesie-assistenten stelt
randvoorwaarden die samen het raamwerk voor de opleiding vormen. De verdere
invulling wordt verzorgd door het ziekenhuis en het opleidingsinstituut (Regeling
opleiding operatie-assistenten en anesthesie-assistenten, 1995).

pagina 6
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Hoofdstuk 2. De Onderzoeksopzet
2.1 lnleiding
In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksopzet besproken. De onderzoeksopzet vormt de basis
voor het verdere onderzoek. Volgens Van der Zwaan, 1995 bestaat een onderzoek globaal
uit de volgende zes stappen:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Probleemformulering
Uitwerking probleemformulering
Opstellen onderzoeksplan
Verzameling van de gegevens
Verwerking van de gegevens
Interpretatie en rapportage

De eerste twee punten vormen de onderzoeksopzet en worden in dit hoofdstuk besproken.
De overige 4 punten komen in de volgende hoofdstukken aan de orde.

2.2 De ruwe probleemformulering
De LVO en de NVHO vragen zich af of de opleiding operatie-assistenten, mede door
technologische ontwikkelingen, in de toekomst nog weI toereikend is. Door technologische en medische ontwikkelingen wordt het beroep van operatie-assistent steeds special istischer. Beide partijen willen weten of de opleiding met deze ontwikkelingen meegaat.
Ook zouden de LVO en de NVHO inzicht willen krijgen in de verschillen (o.a. in
kwaliteit) tussen de verschillende opleidingsinstituten.
Dit onderzoek moet duidelijk maken of het theorie- en praktijkgedeelte van de opleiding
operatie-assistenten aansluiten op de toekomstige werksituatie in het ziekenhuis, zodat de
LVO en de NVHO, de NVZ en andere verantwoordelijken ervan kunnen overtuigen dat
het, naar aanleiding van de uitkomst van het onderzoek, noodzakelijk kan zijn dat de
opleiding operatie-assistenten aangepast en verbeterd zal moeten worden. Tevens moet uit
dit onderzoek naar voren komen op welke punten de opleiding eventueel verbeterd zou
kunnen worden.

2.3 Oriiinterend onde17Pek
Voordat de ruwe probleemformulering uitgewerkt wordt, moet eerst orienterend onderzoek plaatsvinden.
Ten eerste is informatie verzameld over de opleiding operatie-assistenten. De opleiding
operatie-assistenten is een landelijk geregelde inservice-opleiding. Dit wit zeggen dat de
leerling in dienst is van een ziekenhuis en dat het werk in het ziekenhuis wordt afgewisseld met het volgen van onderwijs.
september
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De opleiding is een driejarige initiele opleiding voor een medisch assisterend beroep op
het niveau van het Hoger Beroeps Onderwijs. De opleiding bestaat uit een theoretisch en
praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte wordt verzorgd door een opleidingsinstituut.
In Nederland zijn er 14 van deze opleidingsinstituten. Zij geven elk een eigen invulling
aan de opleiding. Vandaar dat de opleiding per opleidingsinstituut (enigszins) verschilt.
Het praktische gedeelte van de opleiding wordt gevolgd bij een van de, bij het opleidingsinstituut aangesloten, ziekenhuizen. Er wordt een leer- en leerarbeidsovereenkomst
aangegaan met het ziekenhuis. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de gebele
opleiding en verzorgt het praktijk gedeelte (Brochure Hogeschool Nijmegen, 1995).
Vervolgens is informatie verzameld over het beroep operatie-assistent. Onder de uitoefening van bet beroep operatie-assistent wordt verstaan het beroepsmatig als lid van een
operatieteam werkzaam zijn en aan de snijdend specialist mediscbe ondersteuning verlenen
bij zijn verrichtingen. Voor, tijdens en na de verrichtingen is bij (me<ie)verantwoordelijk
voor de begeleiding en de verzorging van de patient. De operatie-assistent verricht zijn
werkzaambeden als regel op de operatie-afdeling. Hij kan ook zijn werk verrichten op een
onderzoek- of behandelafdeling, polikliniek, eerste hulpafdeling en eventueel als toegevoegd deelnemer aan een traumateam. De operatie-assistent beheert ruimten, materialen,
middelen en apparaten welke nodig zijn voor de operaties en onderzoeken. Dit met het
oog op de veiligheid van en de optimale zorg voor de patient (Beroepsprofiel van de
operatie-assistent, 1995).
Om beter inzicht te krijgen in het beroep van de operatie-assistent en zijn werkomgeving,
is een bezoek gebracht aan het Academisch Ziekenhuis van Nijmegen. Als eerste hebben
we de operatie-assistent aan bet werk gezien op de operatiekamer. Daarnaast is gesproken
met diverse operatie-assistenten, hoofden operatie-afdeling en praktijkbegeleiders. Uit
deze gesprekken kwam naar voren dat men een onderzoek naar de opleiding operatieassistenten nuttig vindt. Ook gaven de geinterviewden aan dat de opleiding eventueel
verbeterd zou kunnen worden. Er werd ook aangegeven dat zij zeker aan een dergeJ ijk
onderzoek hun medewerking zouden verlenen en dat zij dat ook van andere betrokkenen
zouden verwachten.

2.4 Uitwerking probleem/ormulering

De in paragraaf 2.2 gestelde ruwe probleemformulering is nog niet scberp genoeg om als
onderzoeksvraag te dienen. Deze moet eerst afgebakend worden door middel van het
stellen van een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden worden gevormd door het
stellen en beantwoorden van de onderzoekseconomische vraag, de onderzoeksethische
vraag, de haalbaarheidsvraag en de onderzoekspolitieke vraag.

•

de onderzoekseconomische vraag
Deze vraag beeft te maken met de doelmatigheid en het rendement van het onderzoek.
Aangezien de opdracht onder de verantwoordelijkheid van de Bedrijfskundewinkel
wordt uitgevoerd. zijn de kosten voor de LVO en de NVHO beperkt. De LVO en de
NVHO zullen weI tijd in het onderzoek moeten investeren, vooral met betrekking tot
de begeleiding.
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. De opbrengst van het onderzoek is een antwoord op de vraag of het theorie- en
praktijkgedeelte van de opleiding aansluiten op de toekomstige werksituatie in het
ziekenhuis.

•

de onderzoeksethische vraag
. Deze vraag heeft betrekking op de morele aanvaardbaarheid van de uitvoering van het
onderzoek en van de toepassing van de resultaten daarvan. De uitvoering brengt geen
problemen met zich mee. De informatie die door de ondervraagden zal worden
verstrekt, zal niet herkenbaar in het rapport worden weergegeven. De resultaten van
het onderzoek zullen de ondervraagden voordeel bieden, aangezien hun belangen in de
toekomst beter behartigd kunnen worden.

•

de haalbaarheidsvraag
Deze vraag heeft te maken met de mogelijke beperkingen aan de uitvoering van het
onderzoek. Een belangrijke beperking is de tijdlimiet die gesteld is aan de uitvoering
en afronding van het onderzoek. Het is de bedoeling dat het onderzoek binnen 4 a 5
maanden is afgerond. Een andere belangrijke beperking kan de medewerking die door
de ondervraagden verleend moet worden, zijn. Gezien het voordeel dat het onderzoek
de ondervraagden kan bieden, is medewerking te verwachten.

•

de onderzoekspolitieke vraag
Deze vraag heeft te maken met verschillende belangen van de bij het onderzoek
betrokken partijen. Het is niet waarschijnlijk dat er sprake is van tegenstrijdige
belangen. Alle ondervraagden zijn gebaat bij een goede oplossing.

2.5 De onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag is de vraag die uiteindelijk, aan de hand van de resultaten van het
onderzoek, beantwoord moet worden. In dit geval luidt de onderzoeksvraag als voIgt:

Sluit de huidige opleiding tot operatie-assistenten aan op de toekomstige werksituatie in
het ziekenhuis?
Deze onderzoeksvraag kan uiteengeIegd worden in een aantal onderzoeksdeelvragen. Aan
de hand van de in paragraaf 2.4 besproken randvoorwaarden, kunnen de volgende
onderzoeksdeelvragen geformuleerd worden:
1. Sluiten het theorie- en praktijkgedeelte van de opleiding tot operatie-assistenten aan
op de toekomstige werksituatie in het ziekenhuis?
2. Op welke punten sluit de opleiding tot operatie-assistenten niet aan?
3. Is de aansluiting van een opleiding op de toekomstige werksituatie atbankeUjk van
het opleidingsinstituut waar de opleiding gevolgd is']
Aangezien de voor het onderzoek beschikbare tijd te kort is om elk opleidingsinstituut
apart te onderzoeken, zal een beeld gegeven worden van de opleiding in het algemeen.
Deze zal getoetst worden aan de werksituatie in het ziekenhuis.
september 1996
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2.6 Verklaring van de begrippen uit de onderzoeksvragen
De belangrijkste begrippen uit de onderzoeksvragen zullen hieronder worden gedefinieerd.

•

De opleiding
De opleiding operatie-assistenten is een driejarige, initiele opleiding voor e~n
medisch assisterend beroep op het niveau van het Hoger Beroeps Onderwijs. De
opleiding operatie-assistenten heeft tot doeI de leerling in staat te stellen
(Regeling opleiding operatie-assistenten en anesthesie-assistenten, 1995):
a. zich te vormen tot een beroepsbeoefenaar die als operatie-assistent in het kader
van een operatieteam werkzaam kan zijn en op grond van eigen deskundigheid
onder verantwoordelijkheid van de snijdend specialist medisch ondersteunende
werkzaamheden t.b.v. de chirurgie kan verrichten.
b. voldoende kwalificaties te verwerven voor een voortdurende professionalisering
van zichzelf en van het beroep.
c. vorm te geven aan functionele relaties en aan organisatorische verbanden binnen
de gezondheidszorginstellingen.

•

De toekomstige werksituatie
De situatie waarin de operatie-assistent zich bevindt, aIs hij zijn beroep uitoefend in
het ziekenhuis.

2.7 De doelgroep
Nu de onderzoeksvragen gesteld zijn moet een doeIgroep gekozen worden. Een doelgroep
is de groep mensen die benaderd zullen worden om de benodigde informatie, ter beantwoording van de onderzoeksvragen, te verstrekken. In dit onderzoek vormen de volgende
personen de doeIgroep:
1. Operatie-assistenten die in september 1994 of september 1995 gediplomeerd zijn
2. Praktijkbegeleiders
3. Hoofden Operatie-afdeling
De redenen voor deze keuze zijn de voIgende:

1. Pas-gediplomeerde operatie-assistenten hebben nog een duidelijk beeld van de
opleiding.
2. Praktijkbegeleiders hebben zowel een goed beeld van het praktijkgedeelte van de
opleiding als de werksituatie in het ziekenhuis.
.
3. Hoofden Operatie-afdeling hebben een duideIijk beeld van het functioneren van
een operatie-assistent op de operatie-afdeling.
pagma 10
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2.8 Conceptueel Schema

De in de onderzoeksvraag gedefinieerde begrippen worden uiteengelegd in aspecten. Dit
zijn zaken die tot het begrip kunnen gerekend en waarover we uiteindelijk vragen gaan
stellen (Bartelds, 1989). Per aspect wordt een uitleg gegeven in bijlage 1. De aspecten
worden uiteengelegd naar variabelen. Een variabele is op te vatten als een specificatie van
het te onderzoeken aspect, waarvan de meting verschillende waarden kan opleveren
(Bartelds, 1989). Per variabele wordt een uitleg gegeven in bijlage 2. De begrippen,
aspecten en variabelen vormen samen een conceptueel schema. In dit schema wordt
aangegeven hoe de begrippen en aspecten uit de probleemstellingen zich tot elkaar
verhouden, en welke verbanden er tussen variabelen worden verondersteld.

Tabel 2.1 Conceptueel Schema

De opleiding

Variabelen

Aspecten

Begrippen

Toelatingseis

Toelating tot begin v.d. opleiding
Toelating tot tweede helft eerste
leerjaar
Toelating tot tweede jaar
Ontheffing vooropleidingseisen

Beroepsvoorbereidend onderwijs

Duur

Beroepsbegeleidend onderwijs
Eindtermen

Verlenen van zorg bij chirurgie
Samenwerken
Geven van informatie
Beheren
Geven onderwijs en begeleiding
Evalueren
Ontwikkelen kennis en kunde
Ontwikkelen eigen beroep
Kennis
Vaardigheid
Beroepshouding

Theoretisch onderwijs

Operatieve zorg en technieken
Medisch ondersteunende vakken
Algemeen ondersteunende vakken

Praktische onderwijs

Soort stages
Duur stages

---------------------------- ---------------------------- ----------------------------september 1996
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----------------------------- -----------------------------------------------------------Soort ziekenhuis

Praktijkbegeleider
Onderwerp scriptie
Toekomstige werksituatie

Beroepstaken

Verlenen van zorg
Samenwerken hulpverleners
Geven van voorlichting
Beheren
Geven onderwijs en begeleiding
Verrichten onderzoek
Evalueren
Ontwikkelen kennis en kunde
Ontwikkelen eigen beroep

Trends en ontwikkelingen

Technologische ontwikkelingen
Demografische ontwikkelingen
Maatschappelijke ontwikkelingen
SemimuraallExtramuraal
Kwaliteit
Toename Werkdruk

Doelgroep

Gediplomeerde operatie-assistent

Geslacht
Leeftijd
Jaar diplomering
Werkzaam of niet
Opleidingsinstituut

Praktijkbegeleider

Geslacht
Leeftijd
Jaar diplomering
Werkzaam of niet
Tijd werkzaam praktijkbegeleider

Hoofd Operatie-afdeling

Geslacht
Leeftijd
Operatie-assistent of niet
Jaar diplomering
Werkzaam o.a. of niet
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Hoofdstuk 3. Het onderzoeksplan
3.1 Inleiding
Het onderzoeksplan is de derde fase van bet onderzoeksproces. In deze fase moet een
groot aantal beslissingen genomen worden over de concrete wijze waarop bet onderzoek
uitgevoerd zal worden. Er moet een keuze gemaakt worden t.a. v. bet type van onderzoek
dat toegepast zal worden, zo ook t.a. v. de aard en bet aantal van de onderzoekseenheden
(steekproef). In deze fase moeten verder de instrumenten geconstrueerd worden, die men
in bet onderzoek zal banteren, bijvoorbeeld interviews of andersoortige waarnemingen.

3.2 Het type van onderwek
Volgens van der Zwaan, 1995 zijn er verscbillende onderzoekstypen, namelijk: laboratoriumexperiment, veldexperiment, gevalstudie, vergelijkend onderzoek, evaluatie-onderzoek,
actie-onderzoek en simulatie-onderzoek. In dit geval wordt gekozen vOOr een vergelijkend
onderzoek omdat de kenmerken van dit onderzoekstype overeenkomen met de kenmerken
van bet onderzoek naar de opleiding operatie-assistenten. De kenmerken van vergelijkend
onderzoek zijn o.a.: niet experimenteel en niet bedoeld om te toetsen, er wordt aan een
groot aantal eenheden gemeten, men verzamelt veel kwantitatieve gegevens en bet gaat in
bet algemeen om verkennend en verklarend onderzoek.

3.3 Instrument voor gegevensverzameling
Er zijn verscbillende soorten instrumenten om gegevens te verzamelen, zoals interviews,
scbriftelijke enquStes, telefoniscbe enquStes, groepsdiscussies, gegevens opvragen bij
instanties zoals CBS, Kamer van Koophandel enz. Gezien de omvang van de populatie en
de grote boeveelbeid aan informatie die door de doelgroep verstrekt moet worden, wordt
gekozen voor een schriftelijke enquSte. Het opstellen en verwerken van de enquSte wordt
gedaan m.b.v. het boek 'EnquSteren' van Bartelds. In paragraaf 2.10 is het conceptueel
scbema gegeven. Aan de hand van dit conceptueel schema zijn 3 enquStes opgesteld.
Aangezien niet duidelijk was of de enquSte gemakkelijk door respondenten in te vullen
was, is de enquSte voorgelegd aan een aantal proefrespondenten. Deze proefrespondenten
vormden een zeer kleine steekproef uit de toekomstige respondenten. Gekozen is voor de
strategie om de proefrespondenten de enquSte in onze aanwezigheid te laten invullen. De
respondent is gevraagd bardop te denken, zodat inzicht verkregen kon worden in de
denkstappen die de respondenten maken tijdens het invullen. Onduidelijkheden in de
enquSte zijn daardoor direct zicbtbaar geworden. Na verwerking van commentaren van de
proefrespondenten, zijn de definitieve enquStes gemaakt. Deze zijn in bijlage 3,4 en 5
gegeven. Daarnaast zijn de bijbehorende introductiebrieven gegeven. Het doel van deze
introductiebrieven is belangstelling wekken bij respondenten.
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Daarnaast geeft de introductiebrief informatie over het doel van de enquete, wie de
opdrachtgever is, hoeveel tijd het zal kosten om de enquete in te vuHen en voor welke
datum de enquete teruggezonden moet worden.

3.4 De steekproe/

In paragraaf 2.9 is de doelgroep gekozen. Deze bestaat uit:
1. Operatie-assistenten, die in september '94 of september '95 gediplomeerd zijn
2. Praktijkbegeleiders
3. Hoofden Operatie-afdeling
Nu moet bepaald worden hoeveel mensen uit de doelgroep benaderd moeten worden om
informatie te verstrekken en om zo betrouwbare resultaten te verkrijgen. Het is mogelijk
om de steekproefgrootte te bepalen aan de hand van statistische formules. Deze formules
zijn opgebouwd uit een aantal parameters zoals: betrouwbaarheid, precisie en variabiliteit
van het betreffende kenmerk (syllabus Enquetepracticum). Aangezien het moeilijk is om
een nauwkeurige uitspraak over deze parameters te doen, is gekozen voor een andere
aanpak. Na overleg met de begeleiders van de Bedrijfskundewinkel, die ruime ervaring
hebben met het afnemen van enquetes, is besloten dat de volgende steekproefgroottes voor
de verschillende doelgroepen een representatief beeld zullen geven:
Tabel3.1 Steekproefgroottes

Doelgroep

Steekproefgrootte

Hoofden Operatie-afdeling

105

Praktijkbegeleiders

105

Operatie-assistenten

210

3.5 Benailering van de verschiUende doelgroepen

Er zijn verschillende manieren om een doelgroep te benaderen. In dit geval is gekozen
voor een benadering via de hoofden operatie-afdeling. Elk hoofdheeft op zijn afdeling een
aantal Operatie-assistenten en praktijkbegeleiders lopeno Vandaar dat deze via een hoofd
makkelijk bereikbaar zijn. Elk hoofdis een pakket toegestuurd met een enquete voor het
hoofdzelf, een enquete voor een praktijkbegeleider en twee enquetes voor operatieassistenten. Het hoofdis zelf verantwoordelijk gesteld voor de verspreiding van de
enquetes over de verschillende personen.

3.6 Verbanden

Voordat de enquetes daadwerkeUjk afgenomen worden, moet eerst een uitspraak gedaan
worden over verwachte verbanden tussen antwoorden op verschillende vragen.
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Deze verbanden kunnen achteraf getoetst worden aan de hand van de Chi-kwadraat toets.
Op basis van de toetsingsresultaten kunnen dan conclusies getrokken worden. De
verbanden moeten duidelijk maken of de opleiding per opleidingsinstituut verschillend is.
De belangrijkste verbanden verwachten we in de enquete voor de operatie-assistenten. In
de· enquetes voor hoofden en praktijkbegeleiders worden geen belangrijke verbanden
verwacht, aangezien zij geen vragen over opleidingsinstituten hebben moeten beantwoorden. Vandaar dat aIleen de enquete voor de operatie-assistenten in beschouwing wordt
genomen. De verschillende verbanden tussen 2 vragen, zijn gegeven in onderstaande
tabel.

Tabel 3.1 Verbanden tassen vragen
Vraag

Vraag

VerbandIRelatie

2. Opleidingsinstituut

37.

Diversiteit stages

Mening over diversiteit is athan·
kelijk van opleidingsinstituut

2. Opleidingsinstituut

44.

Theorie goede ondersteuning stage

Mening hierover is afbankelijk
van opleidingsinstituut

2. Opleidingsinstituut

114.

Technologische ontwikketingen

Mening hierover is afhankelijk
van opleidingsinstituut

2. Opleidingsinstituut

115. Demografische ontwikketingen

Mening hierover is afbankelijk
van opleidingsinstituut

2. Opleidingsinstituut

116. Maatschappelijke ontwikkelingen

Mening hierover is afbankelijk
van opleidingsinstituut

2. Opleidingsinstituut

117. Toename dagbehandelingen

Mening hierover is afbaokelijk
van opleidingsinstituut

2. Opleidingsinstituut

118. Hoge werkdruk

Mening hierover is athankelijk
van opleidingsinstituut

2. Opleidingsinstituut

119. Kwaliteit

Mening hierover is athankelijk
van opleidingsinstituut

2. Opleidingsinstituut

120. Algemene mening over
opleiding

Mening hierover is athankelijk
van opleidingsinstituut
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Hoofdstuk 4. Resultaten
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de resultaten van de verschillende
enquetes. Hiertoe worden een aantal frequentietabellen en kruistabellen gepresenteerd.
Vervolgens worden per vraag de resultaten geanalyseerd. Als eerste volgen de resultaten
van de enquete voor hoofden operatie-afdeling. In hoofdstuk 3 is gesteld dat in deze
enquete geen belangrijke verbanden tussen vragen te verwachten zijn. Vandaar dat hier
per vraag aIleen frequentietabellen gegeven zullen worden.
Vervolgens volgen de resultaten van de enquete voor praktijkbegeleiders. Ook hier geldt
dat aIleen frequentietabellen gegeven zullen worden.
Tenslotte volgen de resultaten van de enquete voor operatie-assistenten. Hier zullen
frequentietabellen en kruistabellen gegeven worden.

4.2 Resultaten enquete hoofd operatie-afdeling
Van de 105 verstuurde enquetes zijn er 76 ingevuld teruggekomen (72,4 % respons). Deze
respons is hoog te noemen, aangezien een normale respons op een schriftelijke enquete
15-25% is. Redenen voor deze hoge respons zouden kunnen zijn:
• Goede informatieverstrekking aan hoofden door NVHO
• Goede introductiebrief
• Hoge betrokkenheid bij het te onderzoeken onderwerp

4.2.1 Persoonlijke gegevens van de respondent
In de frequentietabel die bij vraag 1 hoort, is te zien hoeveel procent van de respondenten
wellniet gediplomeerd operatie-assistent is. Aangezien bijna aIle respondenten gediplomeerd operatie-assistent zijn, is te verwachten dat zij een goed beeld geven van de
opleiding omdat zij deze zelf gevoIgd hebben.

Frequentietabel vraag 1. Bent u een gediplomeerd operatie-assistent?
blanco

0 0

ja 66 87
Dee

10 13

55::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5:5:5:::::::::::::::::::::::::5555555::::::::::::::5i:::::
.....................

..................

....................
..........................................................................................................

totaaI 76 100

In de frequentietabel bij vraag 2 is te zien hoeveel procent van de respondenten naast
hoofd operatie-afdeling ook (regelmatig) als operatie-assistent werkzaam is. Het was te
verwachten dat maar een klein gedeelte van de respondenten ook nog werkzaam is als
operatie-assistent. De reden hiervoor is dat er naast de functie als hoofd geen tijd
overblijft om als operatie-assistent werkzaam te zijn.
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Toch moet vermeid worden dat als de hoofden weI ais operatie-assistent werkzaam zijn,
zij een beter beeld krijgen van de ontwikkelingen in het vakgebied.

Frequentietabel vraag 2. Bent u, naast hoold operatie-afdeling, ook (regelmatig) als
operatie-assistent werkzaam?
Werkzaam als Opeussistent

# fi

blanco
ja

13 17
9 12
54 71

Dee

histogram

....................................
.................................••
....................................

totaal 76100

4.2.2 De opleiding operatie-assistenten
Hieronder volgen de frequentietabellen bij de vragen 3 tim 10. Deze hebben betrekking
op de aspecten van de stages, die gedurende de opleiding gelopen worden.

Frequentietabel vraag 3. Wat is uw mening omtrent de diversiteit van de stages?
diveniteit stsges

/I

fi

histogram

blanco
te veel
voldoende
tewemig

0

0

...................................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

7 9
69 91
0

_iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::lllll:::lmlmm:::liimi:::i:::

0
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Frequentietabel vraag 4. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de verpleegaldeling?
duur stsge verp\eegafde1ing

blanco
telang
voldoende
te leort

# % histogram
2 3

.:mm:::m:::::::::::::::::::::::::::::::i::::iim::::i:iii::::::i:::::::::::!::mii!::::::::::i::::::mmm

34 4S

39 SI
1 1

iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Frequentietabel vraag 5. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de functieafdeling?
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blanco
te lang
voldoende
te leort

IS 20
60 79

0
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Frequentietabel vroog 6. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de afdeling
spoedeisende hulp enloJ chirurgische polikliniek?
duur stage spoedafdeling

II \\\

blsnco 0 0
te . . . 1621
voldoende SS 72
te kort S 7

histogram

............................................................................................................................
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
H::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5:5
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Frequentietabel vroog 7. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de centrale
sterilisatie-afdeling?
duur stage steril. -afdeliog

II \\\

histogram

totaaI 76 100

Frequentietabel vraag 8. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de afdeling
anesthesiologie?
duur stage anesthesioJogie

II

\\\

histogram

.................................................................................................................................
..................................................................................................................................

blsnco
te . . .

0 0
1722
voldoende 54 71
te kart S 7 .:mm:mmmmim!!!!im!m!!!mllmmm!:!!i:m!!m!!mmmmm!!!!!!!m!mmmmmm

totaaI 76 100

Frequentietabel vroog 9. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de verkoeverkamer?
duur stage vedtoeveltamer

II

~

blsnco 0 0
te 1ang 20 26
voldoende 54 71
te kart 2 3

histogram

.....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................
.......
,..................................................................................
.....
,.,.,
.......................................................................................
................................................................................................
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Frequentietabel vroog 10. Biedt de theorie, die gedurende de opleiding gegeven wordt,
een goede ondersteuning om de stages goed uit Ie kunnen voeren?
ondersteuniDg theorie stage

,

blsnco 2
goed 44
matig 27
slecbt 3

~

histogram

3 .!mmmmmm!!!!!!!!mm!!mmm!!!!!!!mmm!l!i!!!!!!ll!!!!:::!mm!m!m!!!m!!!::::::!:m!!
58
36
4

totaaI 76 100
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Te zien is dat de verschillende aspecten over het algemeen als voldoende worden ervaren.
Er is slechts ren uitzondering, namelijk vraag 4. Vraag 4 betreft de duur van de stage op
de verpleegafdeling. In de frequentietabel is te zien dat ongeveer evenveel respondenten,
'te lang' en 'voldoende' geantwoord hebben. Een reden hiervoor kan zijn dat hoofden
operatie-afdeling verplegen niet als een belangrijk onderdeel van het vakgebied van
operatie-assistenten zien,. omdat operatie-assistenten op de operatie-afdeling nauwelijks
met verplegen te maken hebben.

4.2.3 Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Hieronder volgen de frequentietabellen bij de vragen 11 tim 16. Deze hebben betrekking
op allerlei ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Frequentietabel vraag 11. Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende
kennis t.a.v. technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
blanco 0 0
zeer onvoldoende 0 0
onvoldoende 19 2S
onvoJdoende/voidoende 2229
voldoende 34 45
zeer voldoende 1 1
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Frequentietabel vraag 12. Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende
kennis t.a. v. demografische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
demografische ontwikkelingen

II % histogram

0 0
zeer onvoldoende 2 3
onvoJdoende 37 49
onvoldoendelvoldoende 18 24
voldoende 1925
zeer voldoende 0 0
blanco
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Frequentietabel vraag 13. Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende
kennis t.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
maatscbappelijke ontwikkelillgen

II

%

blanco 0 0
zeer onvoldoende 1 1
onvoJdoende 2634
onvoJdoendeivoidoende 21 28
voldoende 27 36
zeer voldoende 1 1

histogram
"..,..........................."".................
"... "."..................................................
................................................................................
"."".................................................................
..................................................................................................
...."".................
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.......................................................................
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. . . . . . . . . . . . ..... . ...................................
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
.........................
................................................................................ .......
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Frequentietabel vraag 14. Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende
kennis t. a. v. deze toename?
dagbebandelingen

/I

"

blanco

0

0

zee:r onvoldoende 1 1
onvoldoende 14 18
onvoldoeodelvoldoende 21 28
voldoende 36 47
zeer voldoonde 4 5

totaaI
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histogram

..................................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
..............................................................................................................................
E!!!ma!!!!!!!!m!:!a::m:m!!!!m!!!E!!mmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!:::!!!!!!!!:::!!!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii:::::::::::::::::::::::::::::
..........................................................................
........................................................................
....................................................................
• !m!!!!!!!!mmmmllm!!!!!!!!!!mmmmmm!!!!!!m!!!!:::!!m!!!!!!!!!!!!!!mmmm!!mm!
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Frequentietabel vraag 15. Kan een pas gediplomeerde operatie-assistent(e) goed omgaan
met het werken onder een redelijk hoge druk?
blanco 1 1
:teer onvoldoende 0 0
onvoldoende 4 S
onvoldoende/voldoende 26 34
voldoende 43 57
zee:r voldoende 2 3

.....................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
.................................................................
"............................ "............................................
................. "......................................................................................................................
..........................................................................................................
"",,...................
• :mmm!!mm!:::!mmm!!!!!!mmmmm!mmm!m!:!!!!m!m!mm!!::::!:!mmmm!m!
..................................................................................
....................................................................................

.................................................................................
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Frequentietabel vraag 16. Hebben pas gediplomeerde operane-assistenten voldoende
kennis t.a. v. kwaliteit binnen de gezondheidszorg?
kwaliteit

/I "

histogram

..................................................................................................................................
.............................................................................................................................
...........................................................................................................................
........................................................................................................................................

5555555····.·.·.·. · ·. ·. · .· · ·.· · · · · · · · . . . . . . . . . . . . . ..
1

blanco 0 0
zee:r onvoldoende I 1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
onvoldoende 27 36
onvoldoendelvoldoende 22 29
voldoende 2634
:teer voldoende 0 0

.......................................................................................................

mmmmm!!!m!:!:!!!:m:!::::::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Uit de frequentietabellen blijkt dat bij de vragen 14 en 15 over het algemeen 'voldoende'
is geantwoord. Bij de overige vragen, namelijk 11, 12, 13 en 16, antwoordt een aanzienlijk deel van de respondenten 'onvoldoende/voldoende' en 'onvoldoende'. Uit deze
antwoorden blijkt dat volgens hoofden meer aandacht besteed kan worden aan trends en
ontwikkelingen in de gezondheidszorg.
Tot slot voIgt hieronder de frequentietabel bij vraag 17. Deze vraag heeft betrekking op
de opleiding in zijn geheel.
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Frequentietabel vraag 17. Vindt u dat een operatie-assistent gedurende de opleiding
voldoende kennis op heeft kunnen doen om het beroep operatie-assistent(e) goed uit te
kunnen oefenen?
a/gemene indruk

# % histogram

.........................................................................................................................

blanco 1 1 .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
zeer onvoldoende 2 3 • !!mm:!::!!!!!!IIIIII!III!I!!!!!!!!!!!!!!llllH:!!!mm!!!!mml!::!l!!!!!!!!!!!::!mm!:!!!!!!!!!!!!!!!m
onvoldoende 3 4 .!!!llll:::!!mll!I::!lml!!!l::!!!!!!:ll!!!lllmmm!!!!!!!!!!lH!mmmmlml!!!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!
onvoldoendelvoldoende 8 11 _!l!iH::!::!::!::!::!lm::!!!!!!!!!!!!I!I!lll!m!!m!mmm!mmmmlmm!!lmll!!!m!!!!!!!!
voldoende 5472
zeer voldoende 7 9
tof.aal 76100

Zoals te zien is. wordt de opleiding door de hoofden over het algemeen als voldoende
ervaren.
4.3 Resultaten enquete praktijkbegeleiders

Van de 105 verstuurde enquetes zijn er 69 ingevuld teruggekomen (65,7% respons). De
redenen voor deze hoge respons zijn waarschijnlijk dezelfde als die in paragraaf 4.2, voor
de hoofden, genoemd zijn.

4.3.1 Persoonlijke gegevens van de respondent

In de frequentietabel die bij vraag 1 hoort, is te zien hoeveel procent van de respondenten
weI/niet gediplomeerd operatie-assistent is. Het resultaat van deze vraag is logisch,
aangezien een praktijkbegeleider operatie-assistenten gedurende de opleiding in de praktijk
begeleidt.
Frequentietabel vraag 1. Bent u een gediplomeerd operatie-assistent(e)?
If %

histogram

blallC()

1 1

!!!!lm!!!!!!!!!!!!!!lmmmmm!m!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mm!i!i!m!!!!!::!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:

ja

63 91
S 7

.!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!l!l!!!!!!!ll!!!!!!!!!l!!!!m!m!!!!!!m!!mmm!!mm!!!!!!!!!!!

gedipl. operatie-assistent

nee

tof.aal 69 100

In de frequentietabel bij vraag 2 is te zien hoeveel procent van de respondenten naast
praktijkbegeleider ook (regelmatig) als operatie-assistent werkzaam is. Ook dit resultaat is
logisch, omdat een praktijkbegeleider goed op de hoogte moet zijn van deontwikkelingen
in het vakgebied.

pagma 22

september 1996

ftGf·ED.I.JFSK.U .... OE

P

VOl

ink •

I

Onderzoek Opleiding Operatie-assistenten

--------------------------------------~~~~~---------

Frequentietabel vraag 2. Bent u, naast Praktijkbegeleid(st)er, ook (regelmatig) als
operatie-assistent werkzaam?
werkzaam operatie-assistent

# % histogtam

!!!!!!!l!lll:::!mm!!!m!mllmmmm!!!!!mm!l!l!lll!l!lmm!!!!m!!!m!!!!!!!mmm

blanco 9 13
ja 51 74
nee 9 13

totaall 69 100 I

4.3.2 De opleiding operatie-assistenten
Hieronder volgen de frequentietabellen bij de vragen 3 tIm 10. Deze hebben betrekking
op de aspecten van de stages. die gedurende de opleiding gelopen worden.

Frequentietabel vraag 3. Wat is uw mening omtrent de diversiteit van de stages?
diversiteit stages

blanco
te vee!
voldoende
te weinig

# % blsUlgtam
0 0
5 7

..................................................................................................................................
.........................................................................................................
....................
"

_!:::!!m!!mmm!!!!l:::!:::!m!!!!!!!!l!!!iii!i!ii!!!!!!!!m!!!!!!!!!!i!i!!:!!!!!!!:::!!!mm!!!!!!:::!!

63 91
1 1

totaal 69100

Frequentietabel vraag 4. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de
verpleegafdeling?
dUUf

stage verpJeegafdel.ing
blanco
te 1aog
voldoeDde
te kort

#

%

histogram

2 3 .mlmm!m!!!!!!!!!!!!!::::::!m!!l!:::!:!!!!!!!mm!mm!l!!ll!!!!mm!mm!!!!!mm!!!!!m!:!!!!!!
"'
29 42
35 51

............................................................................
.................................................................
..........
............................................................................
...................................................................
.................................................................
.............................................................

3

4

• !m!!!!!m!!!!mmm!!mmmm!m!m!l!l!!!!mm!m!!!!!!!!!!m!mm!!!!!!!!!lml!l!l!l!!!!llm!!
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Frequentietabel vraag 5. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de functieafdeling?
blanco
til 1aog

voIdoeDde
te kort
totaal
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63 91

2 3
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Frequentietabel vraag 6. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de afdeling
spoedeisende hulp enlof chirurgische polikliniek?
duur stage spoedafdeling

II

% histogram

blauco 1 1
te lang 23 33
voldoende 42 61
te kort 3 4
totaal

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
...................................................................................
........................................................................................
................................................................................................
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Frequentietabel vraag 7. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de centrale
sterilisatie-afdeling?
cluur stage sterilisstieafd.

II

% histogram

blauco 0 0
te lang 14 20
voldoende 52 75
te kort 3 4
totaal

a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E:::
....................................................................................................
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.,
'

• l::::llmmlll:l:l:llll:lllllllllllmllllmlmlmmmlmmmlmmmm:::mmlmmmmmmml

69 100

Frequentietabel vraag 8. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de afdeUng
anesthesiologie?
duur stage anestbesiologie

/I

% bistQgrll1ll

blauco 0 0
te lang 18 26
voldoende 50 72
te kort 1 1
totaal

...... .......................................................................................................................
................................................................................................................................
..................................................................................................................................
::: ::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii::::::::::::::::::
HUn:::::::::::
...................................
....................................
...................................
....................................................
.......
...............................
............,.. .. ..................................................................
.............................................................. ..............................................
.................................
......
"

,.,

" ,", ,
'.,.,.,"',
,.".,",

, ,., "' ,

~"
,.,.,~~,~

,

~

69 100

Frequentietabel vraag 9. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de verkoeverkamer?
duur stage verkoevedtamer

II

% histogram

blauco 0 0
te lang 17 2S
voldoende 51 74
te kort 1 1
totaal
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Frequentietabel vraag 10. Biedt de theorie, die gedurende de opleiding gegeven wordt,
een goede ondersteuning om de stages goed uit te kunnen voeren?
0IIdersteuIIing 1heorie

II

% histogram

blanco 2 3
goed 35 51
matig 32 46
slecht 0 0

totaal
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Te zien is dat de verschillende aspecten over het algemeen als voldoende worden ervaren.
Er zijn slechts twee uitzonderingen, namelijk vraag 4 en vraag 10. Vraag 4 betreft de
duur van de stage op de verpleegafdeling. Hierbij is hetzelfde te zien als in de resultaten
van de hoofden. Er zijn ongeveer evenveel respondenten, 'te lang' en 'voldoende'
geantwoord hebben. De reden hiervoor is hetzelfde als voor de hoofden namelijk, dat
praktijkbegeleiders verplegen niet als een belangrijk onderdeel van het vakgebied van
operatie-assistenten zien, omdat operatie-assistenten op de operatie-afdeling nauwelijks
met verplegen te maken hebben.
'
Vraag 10 betreft de ondersteuning die de theorie aan de stages moet bieden. Hier wordt
door praktijkbegeleiders ongeveer evenveel 'goed' als 'matig' geantwoord. Dit betekent
niet dat de theorie tekort schiet, maar het is weI een reden om hier enige aandacht aan te
besteden.
4.3.3 Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Hieronder volgen de frequentietabellen bij de vragen 11 tim 16. Deze hebben betrekking
op allerlei ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Frequentietabel vraag 11. Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende
kennis t.a. v. technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
blanco 0 0
oDVoldoende 1 1
onvoldoende 17 2S
onvoIdoendelvoldoende 21 30
voldoende 30 43
zeer vo1doende 0 0
%eel'

::E::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iE:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii:::
iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::E::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::

i!

E::m:m~!!Ei!!!!!!!!!!!!·!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::UH:::::::::::::::::::::::iiHii:::::::::::::::::::::::::::::::::iii:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Frequentietabel vraag 12. Hebben pas gediplomeerde operane-assistenten voldoende
kennis t.a. v. demograjische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
blanco 0 0
onvoldoende 1 1
onvoldoende 3246
onvoIdoendelvoldoende 24 35
voldoende 12 17
zeer voldoende 0 0
%eel'

................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

:::::::::::::5:55:5:5:5::::::::::::::::::::::::::::::::H::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::5::::::
::5:::5::::5:::::::::::::::::5:::::::::::5::::::::::::::iii::::::

i:::::::::::i::!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::H::::

totaal 69100
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Frequentietabel vraag 13. Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende
kennis t.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
maatscbappelijke ODiwikkeliDgen

blanco

I

% histogram

0 0

..............................................................................................................................
...................................................................................................................................
.........................................................................................................................
:i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

. . . . .""" . '.".'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

zeer onvoldoende 0 0
........................................................................................
onvoldoende 20 29
EEEEE5"~"~"'~"'~"~
..........................................
,', ...........................................
.......................................................................................
............................................................................, ................ .
onvoldoendelvoldoende 20 29
.......................................................................................
.......................................................................
voldoende 29 42
zeer voldoende 0 0 !!!!mmm:!:::mm!mHmm!!:::!::::!!!!!!i!mmmmmm!!!!:!!::mm!!!!m!m!!mmmm!!!!:!::

i

.......................................................................
.........................................................................
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Frequentietabel vraag 14. Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende
kennis t.a.v. deze toename?
dagbebandeliDgen

I

%

blanco 0 0
zeer onvoldoende 1 1
onvoldoende 8 12
onvoldoendelvoldoende 18 26
voldoende 42 61
zeer voldoende 0 0

bistogl'lllJl

....................................................................................
"....................................
...
.............................................................................................................................
.
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
,.

_lmmm!!:!!mm!!!!llH!!mm!:::ll!lH!!!!!iii!llllll::l::mmm::!!!:::llllll:!!!!l!:!l:::!!!!

iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::iii:::::::::::::::::::::::::::::::
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Frequentietabel vraag 15. Kan een pas gediplomeerde operatie-assistent(e) goed omgaan
met het werken onder een redelijk hoge druk?
toenemende werkdruk

blanco
zeer onvoldoende
onvoldoende
onvoldoendelvoldoende
voldoende
zeer voldoende

II

% bistogl'lllJl

2 3
1 1
2029
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28 41
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Frequentietabel vraag 16. Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende
kennis t. a. v. kwaliteit binnen de gezondheidszorg?
::::::::::::::iiii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

blanco 1 1
zeer onvoldoende 3 4 .!mU!!ilmmmmmmmmm!!S!!lmmm!!lllE!E!!!!!!!!:!::E!!!!mm:!!!mm!!!lmml!!!!!!!!!m
..........................................................................................
...........................................................................................
onvoldoende 18 26
..........................................................................................
onvoldoendelvoldoende 6 9 _l!!l!!mmmmmEmH!!im:!!!!m!mmmm!!mm!!5mml!!m!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!l!!llmm55
voldoende 36 52
zeer voldoende S 7

mtaaI 69100

Uit de frequentietabellen blijkt dat aIleen vraag 14, namelijk aandacht voor de toename
van het aantal dagbehandelingen, als 'voldoende' wordt ervaren. Bij de overige vragen,
neigen de antwoorden meer naar 'onvoldoende'. Net als de hoofden vinden ook de
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praktijkbegeleiders dat trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg meer aandacht
verdienen.
Tot slot voIgt hieronder de frequentietabel bij vraag 17. Deze vraag heeft betrekking op
de opleiding in zijn geheel.
Frequentietabel vraag 17. Vindt u dat een operatie-assistent gedurende de opleiding
voldoende kennis op heeft kunnen doen om he! beroep operatie-assistent(e) goed uit te
kunnen oefenen?

.:::::5::::::::::::::::5555:::555::::::::::::::::::::::i:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5::::::::::::::::::::::::::::55::::::::::::::::::::::::::::::

blanco 2 3
zeer onvoldoeode 0 0
onvoldoellde 5 7 _m::::::immmmlmm!!mlm::mSS::l:mmlmmmm:lllmll!!!!!!::!!mmmmmmimi!!!
onvoldoendelvoldoellde 11 16
voldoende 42 61
zeer voldoende 9 13 iiiiii!!mmml!::!:!!mm!!m!!mmm!l!!:!m!mmmm:::::m!!!!!!!!!!!mmSimmS!!!!!!!

toIaal 69100

Zoals te zien is, wordt de opleiding door de praktijkbegeleiders, net als door de hoofden,
over het algemeen als voldoende ervaren.

4.4 Resultaten enquete operatie-assistenten
Van de 210 verstuurde enquetes zijn er 107 ingevuld teruggekomen. Dit wil zeggen dat er
een respons was van 51,0%. Deze respons is ook hoog te noemen, alhoewel hij wei lager
is dan de respons van hoofden en praktijkbegeleiders. De reden hiervoor kan zijn, dat de
enquete voor operatie-assistenten een vrij uitgebreide enquete is en deze dus meer tijd
kost om in te wilen.

4.4.1 De opleiding operatie-assistenten
In de frequentietabel die bij vraag 1 hoort, is te zien in welk jaar de respondenten
gediplomeerd zijn. Bij de onderzoeksopzet is gesteld dat operatie-assistenten die in 1994
of 1995 gediplomeerd zijn, de doelgroep vormen. Gezien de resultaten komt het grootste
gedeelte van de respondenten uit deze doelgroep.
Frequentietabel bij vraag 1. Jaar diplomering
~

histogram

6

6

vOOr 1994 19
1994 27

18
2S
51

_!mll!iillmmmm!!!mmlllmmml!ll!ll!!!!!!l!!!!!l!!m!!mml!l!!!!!!!mmm!!!:l!l!lm!l!l!
!!!!!!!mmmmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mlm!!!m!l!l!!!!!!!l!!!l:::!mm!l!!!!!!!!!!!!!
m!ll!!!!!l!!!Hmml!!llmmmm!!!l!!!!!!!!!!!!m!!mlmmmmlm!!l!!m

jaar diplcmering

#

blanco

1995 55

..............................................................
...............................................................
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Aangezien bij vraag 2 zestien antwoordmogelijkheden waren, is gekozen voor de
weergave van de resultaten in een histogram.
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Histogram bij vraag 2. Bij welk opleidingsinstituut heeft u de opleiding operatie-assistenten gevolgd?
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Opleidingsinstituut

Te zien is dat er van aile opleidingsinstituten respondenten zijn, helaas zijn niet aile
opleidingsinstituten even goed vertegenwoordigd.
In de frequentietabel bij vraag 3 is te zien dat het grootste gedeelte van de respondenten
als vooropleiding de HAVO heeft gedaan. Bij antwoordmogelijkheid 'anders' is in aile
gevallen VWO ingevuld.

Frequentietabel bij vraag 3. U bent toegelaten tot de opleiding omdat u in het bezit was
van de volgende diploma's:
vooropleiding

#

"

blanco 4
4
MAVO 4DIMBO IS 14
HAVO S2 49
A-verpleeglamdise 14 13
HBO-V 4
4
VHBO

4

4

MBO
MBQ..v

0
2

0
:1

NZRfNVZ

0

0

aoders 12 11

histogram
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De vragen 4 tim 36 hebben betrekking op vakken die tijdens de opleiding gegeven
worden. Respondenten moesten per yak aangeven of er naar hun mening kwalitatief
voldoende tijd aan de vakken besteed is. De antwoordmogelijkheden bestonden uit: zeer
onvoldoende. onvoldoende, onvoldoende/voldoende. voldoende en zeer voldoende. Bij
deze vragen zullen aileen de frequentietabellen van de vragen die een afwijkend beeld
vertonen, gegeven worden. Dit omdat de toegevoegde waarde van het vermelden van de
overige tabellen nihil is. Er is sprake van een afwijkend beeld als meer dan 10% van de
respondenten 'onvoldoende' heeft geantwoord.
Het totale vakkenpakket kan ingedeeld worden in drie groepen, namelijk: Operatieve zorg
en technieken. Medisch ondersteunende vakken en Algemeen ondersteunende vakken. In
de eerste twee groepen zijn er weinig (respectievelijk 3 van de 9 en 3 van de 15 vakken)
afwijkende resultaten, terwijler in de laatste groep heel veel (6 van de 9 vakken)
afwijkende resultaten zijn.

Frequentietabellen bij Operatieve zorg en technieken
vraag 6. Preventie klinische Jouten en ongevallen
blanco 4
zeer onvoldoende 9
onvoldoende 32
onvoldoeudelvoldoende 41
voldoende 19
zeer voldoende 2

4
8
30
38
18
2
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vraag 10. lnjectiepreventie en bestrijding
Infediepreveotie

#

%

blanco:3
:3
zeer onvoldoende 0
0
onvoldoende 14 13
onvoldoendelvoldoende 38 36
voldoeode 48 4S
zeet" voldoende 4
4

histogram

.l...........................................................................................................................................
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vraag 12. Houding- en tiltechniek
blanco ..
4
onvoldoeode 4
4
onvoldoeode 16 15
onvoldoendelvoldoeode 30 28
voldoende 47 44
zeer voldoeode 6
6
zeet"
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Frequentietabellen by Medisch ondersteunende vakken
vraag 16. Farmacologie
blanco
zoor onvoldoende
onvoldoende
onvoldoendelvoldoende
voldoende
zeer voldoende

13

12
1 1
12 11

_!!!!!!!!!!!!!!!mi!!!!m!!!!!!!i!!!!!i!iii!!immm!!!i!!!!!!i!m:::im!!mm!!m!!!!!!!!!!!!!!!!

.........................................................................................................................................
................................................................................................................................
..........................................................................................................................

34

36
45

42

0

0
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vraag 22. Kaakchirurgie
blanco 2
zeer onvoldoende 1
onvoldoende 17
onvoldoende!voldoende 27
voldoende 57
zeer voldoende 3

2
1
16
2S
53
3
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vraag 23. Thoraxchirurgie
thorax

#

%

histogram

blanco 3
zeer onvoldoende 1
onvoldoende 13
onvoidoendeJvoldoende 41
voldoende 46
zeer voldoende 3

3
1
12
38
43
3
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Frequentietabellen by Algemeen ondersteunende vakken
vraag 29. luridische aspecten
juridische aspecten

#

blanco 4
zeer onvoldoende 1
onvoldoende 23
onvoldoende!voldoende 40
voldoende 31
zeer voldoende 8

% histogram
4

1
21
37
29

7
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vraag 30. Omgangskunde
blanco
zeer onvoldoeDde
onvoldoeDde
onvoldoendeivoldoeDde
voldoeude
zeer voldoeude

5
4
14
33

40
11

31
37
10
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.............................................................................
_lml:llmmmmm:l:l:lll::::mm:::::::::lmmmmmi:::llmi:miiillllll:::i::::::::::ml

totaaII07100

vraag 31. Laboratoriumonderzoek
laboratorlum

#

blanco 14
zeer onvoldoende 16
onvoldoeude 30
onvoldoendeivoldoeDde 32
voldoende 14
zeer voldoende 1

"

histogram

........................................................................................................
...........................................................................................................
........................................................................................................
................................................................
"..........................................
.........
.................................................".......................................
....................................................................
".......................................

13
15

".""",,

28
30
13
I

.........................................
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vraag 32. Levensbeschouwelijke orientatie
levensbeschouwmg/ethiek

#

blanco 3
zeer onvoldoonde 5
onvoldoende 18
onvoldoeudelvoldoonde 40
voldoeude 37
zeer voldoeude 4

"

histogram

3 .lmmmmmmmmmlmlllllllllllllmmmlmlmiiimmimlmlllllllmmmmmmimmml:
5 .lmmmmmmmlmmmmlSSSSSSSSllll::lmmlmmmmimmilll::m:mSmilllllmSllllllll:::l
17
37
35
4
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vraag 35. Radiologie/straiingshygiene
#

fi

blanco 5
zeer onvoldoende 2
oDVoldoeode 15
onvoldoendelvoldoende 47
voldoeude 36
zeer voldoende 2

5

radiologie

2

14

histogram
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44
34
2
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vraag 36. Organisatie gezondheidszorg
blanco 6
zeer onvoidoende 5
onvoldoende 24
onvoldoendelvoldoeude 44
voldoende 2S
zeervoldoeude 3

6
S
22

41
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Hieronder volgen de frequentietabellen bij de vragen 37 tIm 44. Deze hebben betrekking
op de aspecten van de stages, die gedurende de opleiding, gelopen worden.

Frequentietabel bij vraag 37. Wat is uw mening omtrent de diversiteit van de stages?
diversiteit stages

#

blanco 4
te vee! 4
voldoeode 96
te weinig 3

$

hisrogram

4
4
90
3
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Frequentietabel bij vraag 38. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de
verpleegafdeling?
duur stage verpleegafdeling

/I

,;

histogram

blanco 11
te lang 47
voldoende 45
te kort 4

10
44
42
4

_!!!!!!!!!!!!!!m!mm!!!!!!!!!l!!!mm!!mm!m!m!!!!!!!!!imm!!!mi!m!i!!!!ii!!!!!!!!!!!!!
........................................................................

......................................................................
.......................................................................
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Frequentietabel bij vraag 39. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de
functie-afdeling?
duur stage fuoctie..afdeling

/I

blanco 7
te lang 8
voldoeode 76
te kort 16

,;

histogram

7
7
71
15
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Frequentietabel bij vraag 40. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de
afdeling spoedeisende hulp enlof chirurgische polikliniek?
/I

$

histo,gram

blanco 5
te lang 10
voldoeude 76
te kort 16

S
9

.!mmmm!m::mmm!m::::!!mmmm:::!mm!!!!m!lm::!:!!!m!mm:::::::::m!!!!l!l!!!!!!!!
_!!!!!!mm!!mmmmm!!mmmlmmm::!mmm!!!!!!!!:::::!!m!::::!!mm!mm!a!!!!!!!!

duur stage spoedafdeling

71

15
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Frequentietabel bij vraag 41. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de
centrale sterilisatie-ajdeling?
duur stage sterilisatie-afdeling

II

blanco 3
te~

"

3 .mm!l!mlE:!!mm!:::!!!!!!mmmm!mm!!!!!!!!!mmm!m!!!!!!!!!!l!l!!!!mm!!:!!!!m!!!!!!:::

voldoeude 54

4S
SO

te kart

1

48

1

histogram
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Frequentietabel bij vraag 42. Wat is uw mening omtrent de duur van de stage op de
ajdeling anesthesiologie?
duur stage anesthesiologie

,

blanco 3

"

3 .!!!!i!!!:!!!!!l!!lll!!!ll!!!m!!m!!!!!!lllllm!!!!!!!!!!!!!!!m!mmm!m!!!!!!!!!!!llll!l!l!!l!!mm!m

11

10

voldoeude 79

74

te kart 14

13

te~

bistognun

!!!!!!!!!!!!m!mmlmmmm!!lEm!!!m!mm!!l!!!!!!mmmEE!!!!l!!!!!mm!m:!!!!!m
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Frequentietabel bij vraag 43. Wat is uw mening omtrent de stage op de verkoeverkamer?
duur stage ved:oeved:amer

,

"

histogram

blanco 6 6 _!!mm!!mmmmmm!m!!mm!!!!!!!!!mm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!m!mm!m!mmmmm!m!
15 23
!!!!!!m!m!!!!!!!!!lmmmm!mmmmmmm!!!!mm!m!!!!!!!!mmm!l!!

te ~

voldoende 74

69

te kort

1

1
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Frequentietabel bij vraag 44. Biedt de theorie, die gedurende de opleiding gegeven wordt,
een goede ondersteuning om de stage goed uit te kunnen voeren?
onderstewliug Iheorie

II

blanco

5

"

histogram

.!m!mm!!mmm!mm!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!m!!m!!!!!5:!!!i!!!!!!!!!!mm!!!!!!!:!!!!m:::!mm!m!
!!!!!m!!mm!:!!i!mm!!m!!!!!!!mmmmmm!!!!m
matig 51 48
mm!mmmm!!!!!!!!m!mmm!mmmmmm!!!
S

goed 49 46

sIecht

1

1

mmm!:::!mmHmm!::::::!!::::::::i!!m!:::!!:i:iiii!!!!!m!mmi:::!i!!!!!!ll:::::ll::::::!!!:::!!mm
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Te zien is, dat de verschillende aspecten over het algemeen als voldoende worden
ervaren. Er zijn slechts 3 uitzonderingen, namelijk de vragen 38, 41 en 44. Bij vraag 38
is hetzelfde te zien als in de resultaten van de hoofden en de praktijkbegeleiders. Er zijn
ongeveer evenveel respondenten die 'te lang' en 'voldoende' geantwoord hebben. De
reden hiervoor is hetzelfde als voor de hoofden en praktijkbegeleiders, namelijk dat
operatie-assistenten verplegen niet als een belangrijk onderdeel van hun vakgebied zien.
Vraag 41 betreft de duur van de stage op de centrale sterilisatie-afdeling. Bij deze vraag
antwoordden ongeveer evenveel respondenten 'te lang' en 'voldoende'.
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Vraag 44 betreft de ondersteuning die de theorie aan de stages moet bieden. Hier wordt,
net als door de praktijkbegeleiders, door de operatie-assistenten ongeveer evenveel 'goed'
als 'matig' geantwoord. Dit betekent niet dat de theorie tekort schiet, maar het is weI een
reden om hier enige aandacht aan te besteden.

4.4.2 Het beroep van de operatie-assistent
In het beroepsprofiel van de operatie-assistent zijn een aantal beroepstaken gegeven. De
vragen 45 tIm 113 hebben betrekking op deze beroepstaken. Ook hier geldt weer dat
aIleen de frequentietabellen van vragen met afwijkende resultaten gegeven zullen worden.
Er is sprake van een afwijkend beeld wanneer meer dan 25 % van de respondenten 'matig'
heeft geantwoord. Hieronder volgen de frequentietabellen bij de vragen 49, 55, 82, 91,
96, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 en 112.

Frequentietabel bij vraag 49. . .analyseren welke voorschriften en richtlijnen t.a. v.
injectiepreventie, veiligheid en ziekenhuishygiene toegepast moet worden t.b. v. de patient,
anderen en meze/f.
#

%

histogram

blanco 2
goed 73
matig 31

2
68
29
1

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

voorschriften

slecht

1

......................................
......................................
......................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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Frequentietabel bij vraag 55. .. me op de hoogte steIlen van de conditie van de patient.
#

%

blanco 3
goed 73
matig 31

3
68
29
0

cooditie patient

slecht

0

histogram

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::
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::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::

totaaI 107100

Frequentietabel bij vraag 82. . .de onder lokale anesthesie geholpen patient aIle nodige
informatie betreffende ze/fzorg geven.
#

%

histogram

blanco S
goed S4
matig 41

S

.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

SO
38

informatie zeJfzmg

slecht

7

7

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

totaall07100

pagma

34

september

1996

~.EDRUFS~UND&

P

_

Ink •

I

••ul ..... m ....... I ••••

Onderzoek Opleiding Operatie-assistenten
----------------------------------------~--~~---------

Frequentietabel by vraag 91. . .instructies en aanwijzingen geven aan de leden van het
operatieteam.
blaD:o

3

matig

32

3
67
30

slecht

0

0

goed 72

.:::::::::::::::::::::mm:::m:::::::mm::::m:m:m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5:5::
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Frequentietabel by vraag 96. . . instructies en adviezen omtrent de behandeling van de
patient aan de verpleegafdeling doorgeven met als doel continufteit van de zorg.
oontinulteit zorg

#

%

bistogram

blaD:o

9

8
53
36
2

_:mm!!m::!!!::m:m:::::::::::::::::m!!!!!!!!!!!m::::m::mm:mm!!!!!!!!!!!!!!:!!m!!!!!:::
........................................................

goed 57
matig

slecht

39
2

......................................................
..............................................................
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.............
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Frequentietabel by vraag 99. .. voorlichting geven omtrent ingreep en operatieprocedures
aan patient en /amilie.
voorlichting patiilD1

#

blaD:o 10
goed 53

% histogram
9

34

SO
32

.....................................................................................
.........................................................
"....
. ..
.............................. "... "" ......... "..........................................

slecht 10

9
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Frequentietabel by vraag 100... de VOO"aad aan materialen en middelen beheren.
voorraad beberen

II

%

blanco 7

7
goed 56 52

matlg 37

35

7

7

slecht

histogram
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Frequentietabel by vraag 101. ..de technische staat van de apparatuur bewaken:
controleren, melden van de/ecten aan technische dienst en een adequate ajhandeling
ervan.
teclmische staat bewaten

#

bIaD:o 5
goed 68
matig 31
slecht 3

%

histogram

5

.:miim:!m!:!!!!!!!lllll!llllllllllllll!mml!!!mmm:::!!!i!!!!!!!i!!!!!!mm!!ll::::!:::::::::::::::::
mill:!!!!mmmmmmmmmmm

64

29
3
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Frequentietabel bij vraag 104. . .de benodigde administratie rondom de inventaris van de
afdeling chirurgie verzorgen.
admioilItI:atie Inventaris

#

bla.oco 12
goed 52
malig 37

sledlt

6

"

histogram

11

49
35
6
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Frequentietabel bij vraag 105. ..het operatieprogramma i.o.m. de daarbij betro'kken
disciplines plannen.
operatieprogramma plannen

#

"

blanco 15

14

goed 32
malig 47

30

sledlt 13

44
12

histogram

==mm:mEm::m~m~E~mm~~~m!!i!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_:mm::mmmmmsmmmmm:::::::::::!mm::::m:::::::m:::::!:::::::::::::::::::::!!::!

totsall07100

Frequentietabel bij vraag 106. .. voorwaarden opstelien m.b.t. het operatieprogramma
binnen vastgestelde kaders.
voorwaarden #

"

blanco 15

14

goed 26
malig 52

24

slecht 14

histogram

iii::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::5::::::::::::::
:::::::::::5:::::::::::::::::::::::::5::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::55::::::::::::
.................................................................
................................................................
........................................................................................
............................................................................................................
...........................................................................................................
.................................................................................................................

49
13
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Frequentietabel bij vraag 107. ..de wettelijke bepaUngen en regelingen omtrent de
arbeidssituatie hanteren.
welten

I

bla.oco 11
goed 36
maIig 47

sledlt 13

"

histogram

10
34

==m!m;;mm=m!m;;!!!m~!mm;1i;;1;!!!!!!!i!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

44
12
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Frequentietabel bij vraag lOB. Kunt u, op basis van wat u tijdens de opleiding heejt
geleerd, onderwijs t.b. v. de opleiding tot operatie-assistent(e) verzorgen?
ooderwijs verzorgen

#

blanco

3

goed 28
maIig 71

sIedlt

5

"

histogram

3
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26

66
5
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Frequentietabel by vraag 109. Kunt u, op basis van wat u tijdens de opleiding heejt
geleerd, leerling en collega operatie-assistenten begeleiden?
IeerIiJIg begeleiden

II

blauco 3
goed S9
matig 42
slecht 3

"

histogram

3
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S5
39
3
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Frequentietabel by vraag 110. Kunt u, op basis van wat u tydens de opleiding hebt
geleerd, onderzoek verrichten gericht op kennisontwikkeling t.a. v. het eigen beroep?
ooderzoek

II

blauco 3
goed 42
matig 53
slecbt 9

"

histogram

3
39
SO
8
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Frequentietabel by vraag 112. Is tydens de opleiding aandacht besteed aan vakliteratuur,
congressen, symposia en nascholing, om de actuele ontwikkeling in relatie tot het werk
van de operatie-assistent(e) op de voet te kunnen volgen?
valdileJ:lllUur

/I

"

histogram

:::::::llmmimm::::!:!mmmm!!m!!l!:::!im:::::ll:::::::::ll:::!l!!!:!!m::::::l:l!!!:!!!!!!!!!!!!::::!
m!!:!!!!!!!!i:imml:::H:::mm!!!m!l!!!!!!!!!:::!!U!l!:ll:iliilmmllmlll!:::::!!:!!!:::::!!!lm!!!!l!!!
voldoende 3S 33
mmmmmmil!ll!!!ll:::!!mmmm!!!!!:!!mmmm!!!!!!mmm
Ie weinig 68 64
!mm!s:::!!!!!mm!!:!!!!!!!!!mmm
blauco

2

2

Ie vee!.

2

2
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De meeste negatieve resultaten komen voor in de groepen: voorlichting geven omtrent
ingreep aan patient, taken m.b.t. beheren, taken m.b.t. onderwijs geven, begeleiden,
onderzoek verrichten en vakliteratuur.

4.4.3 Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg
Hieronder volgen de frequentietabellen bij de vragen 114 tIm 119. Deze hebben betrekking op allerlei ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

Frequentietabel by vraag 114. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan
technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
blauco 2
zeer onvoldoende 3
onvoldoende 36
onvoIdoeDdeIvoldoende 29
voldoende 36
zeer voldoende 1

2
3
34

mmm!m!!!!!!!mm!m!!!!!!!!!!mmmmmm!!!:::!!!!!!!!!!!!!mmsssss:::s:::!!!!!!!!::::::!:::!l:!:::
.S!!i!m!!!!mm!!mm!!!!::im:::!!:::!!m!!!!!!!!!!!!!!!l!mm!!!i!i!!!!!!!!!!!!!!:::!!!!!!!!!!!!!!!!!:::!

X1
34
1
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Frequentietabel bij vraag 115. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan
demograjische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
blanco
zeer onvoldoeude
onvoldoeode
onvoldoeodelvoldoeode
voldoeode
zeer voldoeode

2
11
57
2S
12

2
10
53
23
11

0

0

:mmm!!!:!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mmimmi!!!!!!i!!!!!:::!!!!!!!!!!!!!!!!!!::mm!:::!!!!!
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Frequentietabel bij vraag 116. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan
maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
maatschappeUjke ontwikkelingen

#

%

histogram

blanco
zeer onvoldoeode
onvoldoeode
onvoldoendelvoldoeode
voldoeode
zeer voldoeode

2

2

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!m!!!m!!!!!mm!!!!m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!m!!!!!!!!mm!!!:!mm!!!
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Frequentietabel bij vraag 117. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan
deze toename?
dagbebandelingen

/I

blanco 3
zeer onvoldoeode 3
onvoldoeode 33
onvoldoeodelvoldoeude 40
voldoeode 28
zeer voldoeode 0

%

histogram

3
3
31
37
26
0
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Frequentietabel bij vraag 118. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan
het werken onder een hoge druk?
blanco 3
3 .!m!mmm!!!!!!!!!!!!!!l!!mmm!!!!m!mm!m!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!ml!!!!mmm!mm!::::!
zeer onvoldoeode 5 5 .!mmmm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!mHmmm!!!!!!!!!!!!!m!!!!!!!!!!!!:::!!!!!!!:::!!!m!mmlm
onvoldoeode 39 36

................................................................................

onvoldoendelvoldoeode 30
voldoende 26
zeer voldoende 4

28
24

.....................................................................................
.................................................................................
............................................................................................
.....................................................................................................
...............................................................................................
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Frequentietabel bij vraag 119. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan
kwaliteit binnen de gezondheidszorg?
kwaliteit

/I

blanco 2
zeer onvoldoende 0
onvoldoeDde 21
onvoldoeDdelvoidoende 26
voldoende 54
zeer voldoeude 4

%

histogram
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2
0
20
24
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Tot slot voIgt hieronder de frequentietabel behorende bij vraag 120. Deze vraag heeft
betrekking op de opleiding in zijn geheel.

Frequentietabel bij vraag 120. Vind! u dat u gedurende de opleiding voldoende kennis op
heeft kunnen doen om het beroep operatie-assistent(e) goed uit te kunnen oefenen?
/I

%

3
1
onvoldoende 3
onvoidoeDdelvoidoende 11

3
1

a1gemeen
blanco
zeer onvoldoende

voldoeDde 78
zeer voldoende 11

3
10
73
10

histogram

_!!!!!!!!!!mmm!!mm!!!!!l!!!ll!!!mmmm!m!mmmm!mm!!!!mmmlmmlmmm

totaaIl07100

Zoals te zien is, wordt de opleiding door de operatie-assistenten, net als door hoofden en
praktijkbegeleiders, over het algemeen als voldoende ervaren.

4.5 Kruistabellen bij enqu2te operatie-assistenten
In hoofdstuk 3 zijn een aantal verbanden tussen vragen verondersteld, deze verbanden zijn
weergegeven in tabel 3.1.
Normaal gesproken kunnen met behulp van kruistabellen de veronderstelde verbanden
statistisch getoetst worden. Na overleg met een docent van het yak Sociaal Wetenschappelijke Onderzoektechnieken (SWOn is besloten dat dit in dit geval niet mogelijk is,
aangezien er per opleidingsinstituut te weinig respondenten zijn.
Het enige dat over de verwachte verbanden gezegd kan worden is dat het vermoeden
bestaat dat de opleiding per opleidingsinstituut verschillend is. Helaas is dit vermoeden
niet statistisch te toetsen.
4.6 Op- of aanmerkingen van respondenten
Onder iedere enquete is bewust ruimte vrij gehouden voor op- of aanmerkingen van
respondenten. Van deze ruimte is door respondenten good gebruik gemaakt. In bijlage 6
is een overzicht van de op- of aanmerkingen gegeven.
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Een veel voorkomende opmerking is dat het echt operatie-assistent zijn pas in de praktijk,
op het werk, geleerd wordt. De theorie die tijdens de opleiding geleerd wordt is een
minimale basis.

4.7 Non-respons
Non-respons is dat gedeelte van de enquetes dat niet is teruggezonden. In het geval dat
het percentage non-respons te hoog is (meer dan 90%) dan kunnen er geen valide
uitspraken gedaan worden m.b.t. de onderzoeksvragen. In dit onderzoek kan gesproken
worden over een voldoende hoge respons. De non-respons van de verschillende enquetes
staan in onderstaande tabel gegeven.

Tabel 4.2 Non-respons
Enquetes

pag11la 40

Non-respons

Hootden Operatie-afdeling

27,6%

Praktijkbegeleiders

34,3%

Operatie-assistenten

49,0%

september 1996

~.aDRu.sKUNDC

p

_

Ink •

I

.n4 ........ r ••• .,i ••••

Onderzoek Opleiding Operatie-assistenten

----------------------------------~--~~--------

Hoofdstuk 5. Conclusies en aanbevelingen
5.1 Inleiding

Op basis' van de resultaten die in hoofdstuk 4 gegeven zijn, worden in dit hoofdstuk
enkele conclusies en aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen zijn bedoeld als een eerste
aanzet tot verbetering. Als eerste zullen de conclusies gegeven worden, daarna volgen de
aanbevelingen.
5.2 Concluries

Op basis van de resultaten uit hoofdstuk 4 kunnen de volgende conclusies getrokken
worden:
1.

Vakken: de vakken die in de groepen 'Operatieve zorg en Technieken' en
'Medisch ondersteunende vakken' vallen, worden over het algemeen als
voldoende ervaren. ' Algemeen ondersteunende vakken' zoals: juridische
aspecten, omgangskunde, laboratoriumonderzoek, levensbeschouwelijke
orientatie en ethiek, radiologie/stralingshygiene enorganisatie gezondheidszorg,
worden daarentegen als onvoldoende gezien.

2.

Stages: over het algemeen wordt de duur van de stages aIs voldoende ervaren.
Een uitzondering is de stage op de verpleegafdeling. Deze wordt door het
grootste gedeelte van de respondenten als te lang ervaren.

3.

Voorbereiding op toekomstige beroepstaken: aan de beroepstaken die in de
volgende categorieen vallen, worden tijdens de opleiding onvoldoende aandacht
besteed: voorlichting geven omtrent ingreep aan patient, taken m.b.t. beheren,
taken m.b.t. onderwijs geven, begeleiden, onderzoek verrichten en vakliteratuur.

4.

Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg: het grootste gedeelte van de
respondenten vindt dat er gedurende de opleiding niet genoeg aandacht aan deze
ontwikkelingen wordt besteed.

5.

Verschillen tussen opleidingsinstituten: er is een vermoeden dat de opleiding
per opleidingsinstituut verschilt, maar omdat er per opleidingsinstituut te weinig
respondenten waren kan dit vermoeden niet statistisch getoetst worden.

6.

Hierboven zijn een aantal conclusies getrokken betreffende de minpunten van de
opleiding operatie-assistenten. Ondanks deze minpunten vindt het grootste
gedeelte van de respondenten dat gedurende de opleiding voldoende kennis
opgedaan kan worden om het beroep operatie-assistent goed uit te oefenen.
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Bovenstaande conclusies zijn antwoorden op de in paragraaf 2.5 gestelde onderzoeksdeelvragen. Voor de overzichtelijkheid worden de onderzoeksdeelvragen met hun antwoorden
hieronder vermeld.

1.

Sluiten het theorie- en praktijkgedeelte van de opleiding operatie-assistenten aan
op de toekomstige werksituatie in het ziekenhuis?
Over het geheel gezien sluiten het theorie- en praktijkgedeelte van de opleiding
operatie-assistenten wei aan op de toekomstige werksituatie in het ziekenhuis.

2.

Op welke punten sluit de opleiding tot operatie-assistenten niet aan?
De opleiding sluit op de volgende punten niet aan op de toekomstige werksituatie:
- Algemeen ondersteunende vakken
- Stage verpleegafdeling
- Beroepstaken omtrent voorlichting geven omtrent ingreep aan patient,
taken m.b.t. beheren, taken m.b.t. onderwijs geven, begeleiden, onderzoek verrichten en vakliteratuur
- Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg

3.

Is de aansluiting van een opleiding op de toekomsdge werksituatie ajhankelijk
van het opleidingsinstituut waar de opleiding gevolgd is?
Helaas is op deze vraag geen eenduidig antwoord te geven, aangezien er per
opleidingsinstituut te weinig respondenten waren. Het enige dat gezegd kan
worden is dat het vermoeden bestaat dat de opleiding inderdaad per opleidingsinstituut verschillend is.

5.2 AanbeveUngen
Op basis van de hierboven getrokken conclusies kunnen een aantal aanbevelingen gedaan
worden. Waar wei rekening mee gehoudenmoet worden is dat ieder opleidingsinstituut
apart bekeken moet worden.
1.

Er moet in de nabije toekomst gedurende de opleiding operatie-assistenten meer
aandacht besteed worden aan Algemeen Ondersteunende vakken.

2.

De duur van de verschillende stages moet aangepast worden, vooral de stage op
de verpleegafdeling.

3. Wil de opleiding operatie-assistenten ook in de nabije toekomst nog een actuele
opleiding blijven, dan moet meer aandacht besteed worden aan trends en
ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals: technologische, demografische en
maatschappelijke ontwikkelingen, toename van het aantal dagbehandelingen,
toenemende werkdruk en kwaliteit van zorg.
pagina 42

september

1996

~.EDRU.s&OND.

p

_

ink •

I

•• 4&l'a ........ 4 ••••••

4.

Onderzoek Opleiding Operatie-assistenten

----------------------------------------------~--~~~----------

Het is raadzaam om in de toekomst onderzoek te doen naar de verschillen
tussen opleidingsinstituten. Aangezien deze verschillen hier niet duidelijk naar
voren zijn gekomen.
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Nawoord
In de inleiding wordt het doel van dit onderzoek gegeven namelijk: duidelijk maken of het
theorie- en praktijkgedeelte van de opleiding operatie-assistenten aansluiten op de
toekomstige werksituatie in het ziekenhuis. Nu het onderzoek is afgerond en conclusies en
aanbevelingen gegeven zijn, kunnen we zeggen dat dit doel verwezenlijkt is.
We hebben met veel plezier aan het onderzoek gewerkt. Vooral het bezoek aan het
Radboud Ziekenhuis in Nijmegen was een hele unieke ervaring. Ook de samenwerking
met de opdrachtgevers hebben we als prettig ervaren. Hun enthousiasme had vaak een
aanstekelijk effect.
Helaas hebben we het onderzoek niet binnen de voorafgestelde 4 a 5 maanden kunnen
afronden. De vertraging is vooral veroorzaakt door de zomervakantie. Uiteindelijk hebben
we het onderzoek binnen 7 maanden afgerond.

De schrijvers
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Bijlage 1. Uitleg bij aspecten
•

De opleiding
1.

Toelatingseis
Voordat men tot de opleiding operatie-assistenten wordt toegelaten, moet men
aan een aantal eisen voldoen.

2.

Beroepsvoorbereidend onderwijs
Dit is een periode waarin naast een aantal weken voor ori!nterende stages in het
ziekenhuis, voornamelijk theoretisch onderwijs wordt gegeven. De periode van
beroepsvoorbereidend onderwijs duurt tenminste 12 en ten hoogste 26 weken.

3.

Beroepsbegeleidend onderwijs
Dit is een periode waarin theoretisch onderwijs, de stages en de verplichte
praktijkleerperioden in het ziekenhuis elkaar afwisselen. De periode van
beroepsbegeleidend onderwijs duurt 3 jaar minus de tijd die aan beroepsvoorbereidend onderwijs wordt besteed.

4.

Eindtermen
De opleiding moet leerling-operatie-assistenten in staat stellen kwalificaties te
verwerven betreffende:
a. het verlenen van zorg bij de chirurgie
b. het samenwerken met andere hulpverieners
c. het geven van informatie
d. het beheren
e. het geven van onderwijs en begeleiding
f. het evalueren van beroepsmatig handel en
g. het ontwikkelen van individuele kennis en kunde
h. de ontwikkeling van het eigen beroep
Deze kwalificaties worden weer onderverdeeld naar kennis, vaardigheden en
beroepshouding.

5.

Theoretisch onderwijs
Het theoretische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door een van de
twaalf opleidingsinstituten. Dit gedeelte bestaat uit 3 clusters, namelijk:
a. operatieve zorg en technieken
b. medisch ondersteunende vakken
c. algemeen ondersteunende vakken

6.

Praktisch onderwijs
Het praktische gedeelte van de opleiding wordt verzorgd door een ziekenhuis
(academisch of periferisch). Iedere leerling doorloopt de volgende praktijkleerperioden/stages:
- 4 weken verpleegafdeling
- 1 week functie-afdeling
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weken afdeling spoedeisende hulp en/of chirurgische polikliniek
weken centrale sterilisatie-afdeling
weken afdeling anesthesiologie
weken verkoeverkamer
overige stages vinden plaats op de operatie-afdeling.

De toekomstige werksituatie
1.

Beroepstaken
Een operatie-assistent heeft een aantal beroepstaken. Deze taken zijn onderverdeeld in de volgende taakgebieden (Beroepsprofiel van de operatie-assistent,
1995):
a. het verlenen van zorg
b. het samenwerken met andere hulpverleners
c. het geven van voorlichting
d. het beheren
e. het geven van onderwijs en begeleiding
f. het verrichten van onderzoek
g. het evalueren van beroepsmatig handelen
h. het ontwikkelen van individuele kennis en kunde
i. het ontwikkelen van het eigen beroep

2.

Trends en ontwikkelingen
Vele trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg zullen hun invloed gaan
uitoefenen op het beroep van operatie-assistent. Er is sprake van de volgende
trends/ontwikkelingen:
a. technologische ontwikkelingen
b. demografische ontwikkelingen
c. maatschappelijke ontwikkelingen
d. verschuiving van intramurale naar semimurale en extramurale voorzieningen zal zich voortzetten
e. kwaliteit zal in de gezondheidszorg een belangrijkere rol gaan spelen
f. de werkdruk zal toenemen als gevolg van toenemende bezuinigingen
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Bijlage 2. Uitleg bij variabelen
•

Toeiatingseis
1. Toelating tot het begin van de opleiding

2. Toelating tot de tweede helft van het eerste leerjaar
3. Toelating tot het tweede leerjaar
4. Ontheffing van de vooropleidingseisen

•

Beroepsvoorbereidend onderwijs
1. Duur

•

BeroepsbegeZeidend onderwijs

•

l?indte~n

1. Het verlenen van zorg bij de chirurgie
De opleiding moet de leerling-operatie-assistenten in staat stellen kwalificaties te
verwerven om als operatie-assistent zorg te kunnen dragen voor de patient, de
technisch-instrumentele, medisch ondersteunende werkzaamheden t. b. v. een
operatie c.q. behandeling en/of snijdend specialist, de ruimten, apparatuur,
materialen en middelen.
2. Het samenwerken met andere hulpverleners
De opleiding moet leerling-operatie-assistenten in staat stellen kwalificaties te
verwerven om als operatie-assistent, met inachtneming van de beroepsverantwoordelijkheden samen te werken met de leden van het chirurgisch/anesthesiologisch team, met ondersteunende diensten op het O.K.-complex en met afdelingen
en diensten buiten het O.K.-complex.
3. Het geven van informatie
De opleiding moet leerling-operatie-assistenten in staat stellen kwalificaties te
verwerven om als operatie-assistent relevante boodschappen te ontvangen en door
te geven aan de patientlbegeleider m.b.t. de ingreep en operatieprocedures,
rekeninghoudend met diens toestand en geestelijke gesteldheid, de eigen beroepsethiek en het beroepsgeheim.
4. Het beheren
De opleiding moet leerling-operatie-assistenten in staat stellen kwalificaties te
verwerven om als operatie-assistent het operatieprogramma, de voorraden
(mater~len en middelen) en technische staat van de apparaten op het
O.K.-complex c.q. behandellokatie te bewaken evenals de eigen arbeidssituatie.
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5. Het geven van onderwijs en begeleiding
De opleiding moet leerling-operatie-assistenten in staat stellen om als operatieassistent begeleiding te geven aan (aankomende) operatie-assistenten en aan
stagiaires van andere disciplines.
6. Het evahleren van beroepsmatig handelen
De opleiding moet leerling-operatie-assistenten in staat stellen kwalificaties te
verwerven om als operatie-assistent het beroepsmatig handel en te evalueren.
7. Het ontwikkelen van individuele kennis en kunde
De opleiding moet leerling-operatie-assistenten in staat stellen kwalificaties te
verwerven om als operatie-assistent hun vakkennis te blijven onderhouden.
8. De ontwikkeling van het eigen beroep
De opleiding moet leerling-operatie-assistenten in staat stellen kwalificaties te
verwerven om als operatie-assistent aan de ontwikkeling van het eigen beroep bij
te dragen.
9. Het kennisaspect
Het weten, begrijpen, toepassen en beoordelen van feitelijke informatie, zowel in
theorie als in de praktijk.
10. Het vaardigheidsaspect
Observeren, hanteren; uitvoeren en beheersen van vaardigheden in relatie tot het
kennisaspect.
11. De beroepshouding
Het geheel van waarden en normen t.b.v. functionele relaties en de optimalisering
van de kwaliteit van zorg, zoals in de Kwaliteitswetgeving wordt beoogd.

•

Het theoretisch ondenvijs
1. Operatieve zorg en technieken
Hoofdvak voor de opleiding operatie-assistenten waarin het yak operatiekamerkunde als rode draad door de opleiding loopt. Het hoe en waarom van het
beroep worden uitgebreid behandeld.
2. Medisch ondersteunende vakken
Binnen deze vakken wordt besproken: de anatomie van de mens, een ziekteverloop en behandelingsmethoden.
3. Algemeen ondersteunende vakken
Deze vakken dienen als basis en zijn voorwaardescheppend.
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Soort stages
Duur stages
Soort ziekenhuis (academisch of periferisch)
Praktijkbegeleider
Onderwerp scriptie

Beroepstaken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

•

... I

Het praktisch onderwijs
1.
2.
3.
4.
5.

•

k

Het verlenen van zorg
Samenwerken met andere hulpverleners
Voorlichten
Beheren
Geven van onderwijs en begeleiding
Verrichten van onderzoek
Evalueren van beroepsmatig handelen
Ontwikkelen van individuele kennis en kunde
Ontwikkelen van het eigen beroep
(De uitleg van deze variabelen kunt u vinden onder de variabelen de behoren bij
het aspect eindtermen.)

Trends en ontwikkelingen
1. Technologische ontwikkelingen
Toepassing van lasertechnieken, minimale invasie chirurgie, automatisering.
2. Demografische ontwikkelingen
Toenemende vergrijzing, euthanasie, abstineren.
3. MaatschappeUjke ontwikkelingen
Toename mondigheid patient.
4. Verschuiving van intramurale naar semimurale en extramurale voorzieningen zal
zich voortzetten
Toename van het aantal dagbehandelingen.
5. Kwaliteit zal in de gezondheidszorg een steeds belangrijkere rol gaan spelen
6. De werkdruk zal toenemen als gevolg van toenemende bezuinigingen
Aantal personen in een operatie-team.
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Hieronder volgen de variabelen die van toepassing zijn op de doelgroep:

•

De gediplomeerde operatie-assistent
1.
2.
3.
4.
5.

•

De praktijkbegeleider
1.
2.
3.
4.
5.

•

Geslacht
Leeftijd
Jaar diplomering
Werkzaam of niet
Opleidingsinstituut

Geslacht
Leeftijd
Jaar diplomering
Werkzaam of niet
Tijd werkzaam als praktijkbegeleider

Het hoofd operatie-afdeling
1.
2.
3.
4.
5.

pagma 56
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Leeftijd
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Bijlage 3. Introduktiebrief en Enquete hoofd operatie-afdeling

Technische Universiteit

tli)

Eindhoven

Bedrijfskundewinkel
Paviljoen U1

~OOfd Operatie-afdeling
Adres
Posteode

+

Woonplaats

Onderwerp

Postbus513
5600 Me Eindhoven
Telefaon (040) 47 34 15/4741 41

Onze nieuwe numm....

Tel. (040) 247.3415
Fax (040) 245.1275
Eindhoven, 15 mei 1 996

EnQul!te

Geachte Heer Kleassen,

Op gezamenlijk verzoek van de Landelijke Vereniging van Operatie-assistenten
(LVO) en de Nederlandse Vereniging Hoofden van Operatie-afdeling (NVHOI. voeren
twee Bedrijfskundestudentes van de TU Eindhoven een onderzoek uit naar de
opleiding Operatie-assistenten.
Hierbij zal gekeken worden in hoeverre de huidige opleiding Operatie-assistenten
aansluit op het werk van een gediplomeerdle) Operatie-assistent(e) op de operatieafdeling.
De reden waarom wij juist u benaderen is dat wij den ken dat u ons hierover
belangrijke informatie kunt versehaffen.
Hierbij ontvangt u een enqul!teformulier die u, als Hoofd Operatie-afdeling, dient in
te vullen en twee enqul!teformulieren die door twee Operatie-assistenten ingevuld
dienen te worden. Het is de bedoeling dat dit Operatie-assistenten zijn die in 1994
of 1995 zijn gediplomeerd. Moehten er op uw afdeling geen pas gediplomeerde
Operatie-assistenten werkzaam zijn, dan verzoeken we u de enqul!teformulieren
voor de Operatie-assistenten oningevuld terug te zenden.
U hoeft de enqut!teformulieren voor de Operatie-assistenten aileen aan de betreffende Operatie-assistenten te overhandigen. Verdere instructies voor de Operatieassistent zijn in de begeleidende brief, behorende bij het enqueteformulier voor
Operatie-assistenten, verwerkt.
De enquateresultaten zullen in OPERA TlONEEL en in HOOFDZAKEN gepublieeerd
worden. Dit zijn respectievelijk de verenigingsbladen van de LVO en de NVHO. Op
grond van deze enqut!teresultaten zullen de LVO en NVHO stappen kunnen
ondememen om de opleiding Operatie-assistenten al dan niet te verbeteren. We
hopen dat u het belang van deze enquilte inziet en daarom de enquilte zult invulten.
De djd die wij van u vragen om het enqu@teformulier in te vulten bedraagt ongeveer
10 minuten. De enqul!te is volstrekt anoniem. Voor het terugzenden van de enqu@te
kunt u de bijgesloten portvrije antwoordenveloppe gebruiken. U hoeft dus geen
postzegel te plakken. Wij vragen u de enqut!te uiterlijk v66r 15 juni terug te zenden.
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Wij willen u bij voorbaat danken voor het invullen van de enqu!lte.
Indien u vragen hebt of een nadere toelichting wenst, kunt u ons bereiken via de
Bedrijfskundewinkel, tel.nr. 04(}-2473415. U kunt daar een boodschap achterlaten,
wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Met vriendelijke groeten,
Miriam van der Plaat
Japke van der Wal
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ENQUETEFORMULIER
HOOFD OPERATIE-AFDELING

Onderzoek naar opleiding Operatie-assistenten
In opdracht van de LVO en NVHO

OPGESTELD DOOR:
MIRIAM VAN DER PLAAT
JAPKE VAN DER WAL

Bedrijfskundewinkal
Paviljoan Ul
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
040-2473415

WIJZE VAN INVULLEN

Als voor een vraag op deze lijst enkale antwoordmogelijkheden zijn aangegaven, dient hat rondje
v66r het juiste antwoord te worden aangekruist.
Bij de vragen waar geen rondje staat aangegeven, dient het betreffende cijfer omcirkeld te
worden. V~~r de duidelijkheid is bij deze vragen de invulinstructie nogmaals gegeven.

september 1996

pagma

59

rvrBI!OaUII'SIC.UNDE

p..,.,

Onderzoek Opleiding Operatie-assistenten

I n k .. I

------------------------------------------------~--~~~-------------

Enquete Hoofd Operatie-afdeling
Persoonlijke Gegevens
1.

2.

Bent u een gedip/omeerd operatie-assistent!e)?

o ja
o nee, ga naar vraag 3

Bent U, naast Hoofd Operatie-afdeling, ook Iregelmltig) als operatie-assistent werkzaam?
ja
nee

o
o

De Opleiding Operatie-assistenten
Hieronder volgen enkele vragen m.b.t. het praktische gedeelte van de opleiding. Hiermee
bedoelen we dat gedeelte van de opleiding dat in het ziekenhuis wordt gevolgd.
TIjdens de verschillende stages, kamen verschillende disciplines binnen het ziekenhuis aan bod.
zoals verpleegafdeling. functie-afdeling afdeling spoedeisende hulp en/of chirurgische polikliniek,
centrale sterilisatie-afdeling, afdeling anesthesiologie, verkoeverkamer en operatie-afdeling.
3.

4.

Wat is uw mening omtrent de diversiteit van de stages?

o er komen te veel verschillende disciplines aan bod
o er komen voldoende disciplines aan bod
o er komen te weinig disciplines aan bod

Wat is uw mening omtrent de duur van de verschillende stages?

o te lang
o voldoende
o te kort

Trends en Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg do en zich veel technologische ontwikkelingen
lasertechnieken, minimale invasieve chirurgie en automatisering.
5.

v~~r,

zoals toepassing van

Hebben pes gediplomeerde operatie-assistenten voldoende kennis t.e.v. technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
zeer onvoldoende
onvoldoende
noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
zeer voldoende

o
o
o
o
o

In de gezondheidszorg doen zich demografische ontwikkelingen voor, zoals toenemende
vergrijzing, euthanasie en abstineren.
6.

Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende kennis t.a.v. demografische
ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
zeer onvoldoende
onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
zeer voldoende

o
o

o
o

Enqu6te lVO/NVAo
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Enquite Hoofd Operatie-afdeling

In de gezondheidszorg do en zich maatschappelijke ontwikkelingen v~~r, zoals toename van de
mondigheid van de patient.
7.

Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoendekennis t.a.v. maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
o zeer onvoldoende
onvoldoende
noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
o zeer voldoende

o
o

In de gezondheidszorg doen zich verschuivingen voor van intramurale naar semimurale en
extramurale voorziening: de toename van het aantal dagbehandelingen.
S.

Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende kennis t.a.v. deze verschuivingen?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
o zeer voldoende

Bezuinigingen laten de gezondheidszorg al jaren niet meer ongemoeid. Hierdoor zal de werkdruk
toenemen omdat met minder personen hetzelfde werk gedaan moet worden.
9.

Kan een pas gediplomeerde operatie-assistentlel goed omgaan met het werken onder
een redelijk hoge druk?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
o zeer voldoende

o

Binnen de gezondheidszorg is het beg rip kwaliteit een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
Vooral m.b.t. kwaliteit van zorg, kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg en wetgeving
m.b.t. kwaliteit binnen de gezondheidszorg.
10.

Hebben pas gediplomeerde operatie-assistenten voldoende kennis t.II.V. kwaliteit
binnen de gezondheidszorg?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
o zeer voldoende

Tot slot voigt hieronder een vraag over uw mening over de opleiding als geheal.
11.

Vindt u dat een operatie-assistent gedurende de opleiding voldoende kennis op heeft
kunnen doen am het beroep operatie-assistentle) goed uit te kunnen oefenen?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
o zeer voldoende

o

Enquite LVO/NVHO
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EnquBte Hoofd Operatie-afdeling

Heeft u na het invullen van de enqui!te nog op- of aanmerkingen over de gestelde vragen? Dan
nodigen wij u uit daarvoor onderstaande ruimte te gebruiken.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Enquete
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Bijlage 4. Introduktiebrief en Enquete praktijkbegeleider

Technische Universiteit

tU)

Eindhoven

Bedrijfskundewinkel
Paviljoen U1

~

Praktijkbegeleid(stler
Adres
Postcode + Woonplaats

Pos\bus513
5600 MB Eindhoven

Telefoon ~~)47 3415/474141

. Omit· nieuwe nummers
Tel. (040, 247.3415
Fax (040) 245.1275
Eindhoven, 15 mei 1996

Onderwerp

EnquElte

Geachte Praktijkbegeleid(stler.

Op gezamenlijk verzoek van de Landelijke Vereniging van Operatie-assistenten
(LVO) en de Nederlandse Vereniging Hoofden van Operatie-afdeling (NVHO). voeren
twee Bedrijfskundestudentes van de TU Eindhoven een onderzoek uit naar de
opleiding Operatie-assistenten.
Hierbij zal gekeken worden in hoeverre de huidige opleiding Operatie-assistenten
aansluit op het werk van een gediplomeerd(e) Operatie-assistent(e) op de operatieafdeling.
Oe reden waarom WIJ JUlst u benaderen is dat wij denken dat u ons hierover
belangrijke informatie kunt verschaffen.
Oe enqu@teresultaten zullen in OPERA TIONEEL en in HOOFDZAKEN gepubliceerd
worden. Oit zijn respectievelijk de verenigingsbladen van de LVO en de NVHO. Op
grond van deze enqueteresultaten zullen de LVO en NVHO stappen kunnen
ondernemen om de opleiding Operatie-assistenten al dan niet te verbeteren. We
hopen dat u het belang van deze enquete inziet en daarom de enquete zult invullen.
De tijd die wij van u vragen om de enquete in te vullen bedraagt ongeveer 10
minuten. De enquete is volstrekt anoniem. Voor het terugzenden van de enquete
kunt u de bijgesloten portvrije antwoordenveloppe gebruiken. U hoeft dus geen
postzegel te plakken. Wij vragen u de enquete uiterlijk v66r 15 juni terug te zenden.
Wij willen u bij voorbaat danken voor het invullen van de enquete.
Indien u vragen hebt of een nadere toelichting wenst, kunt U ons bereiken via de
8edrijfskundewinkel. tel.m. 040-2473415. U kunt daar een boodschap achterlaten.
wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Met vriende/ijke groeten.
Miriam van der Plaat
Japke van der Wal
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ENQUETEFORMULIER
PRAKTIJKBEGELEID(ST)ER

Onderzoek naar opleiding Operatie-assistenten
In opdracht van de LVO en NVHO

OPGESTELD DOOR:
MIRIAM VAN DER PLAAT
JAPKE VAN DER WAL

Bedrijfskundewinkel
Paviljoen U 1
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
040-2473415

...__._..

_--_._---_.._------------_..__....._._._-----_._.._._.._......._----_..-....-.•......._.._------_.•...

WIJZE VAN INVULLEN

Ais voor een vraag op deze lijst enkele antwoordmogelijkheden zijn aangegeven, dient het rondje
v66r het juiste antwoord te worden aangekruist.
Bij de vragen waar geen rondje staat aangegeven, dient het betreffende cijfer omcirkeld te
worden. Voor de duidelijkheid is bij deze vragen de invulinstructie nogmaals gegeven.
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Enquete Praktijkbegeleid(st)er
Persoonlijke Gegevens
1.

2.

Bent u ean gediplomeerd operatie-assistent(el?

o ja
o nee, ga naar vraag 3

Bent u. naast praktijkbegeleid(stler, ook (regelmatig' als operatie-assistent werkzaam?

o ja
o nee

De Opleiding Operatie-assistenten
Tijdens da verschillende stages, komen verschillende disciplines binnen het ziekenhuis aan bod,
zoals verpleegafdeling, functie-afdeling,afdeling spoedeisende hulp en/of chirurgische polikliniek,
centrale sterilisatie-afdeling, afdeling anesthesiologie, verkoeverkamer en .operaticr-afdeltnv:
3.

4.

5.

Wat is uw mening orntrent de diversiteit van de stages?

o ar komen te veel verschillende disciplines aan bod
o er komen voldoende disciplines aan bod
o er komen te weinig disciplines aan bod

Wat is uw mening omtrent de duur van de verschillende stages?

o te lang
o voldoende
o te kort

Biadt de theorie, die gedurende de opleiding gegeven wordt, een goede ondersteuning
om de stages goed uit te kunnen voeren?
o goed
o matig
o slecht

Trends en Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg doen zich veel technologische ontwikkelingen voor, zoals toepassing van
lasertechnieken, minimale invasieve chirurgie en automatisering.
6.

Wordt gedurende de stages voldoende aandacht besteed aan technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
o zeer voldoende

o
o

In de gezondheidszorg doen zich demografische ontwikkelingen voor, zoals toenemende
vergrijzing, euthanasie en. abstineren.
7.

Wordt gedurende de stages voldoende aandacht besteed aan demografische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
o zeer voldoende

o
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Enquete Praktijkbegeleidlstler

In de gezondheidszorg doen zich maatschappelijke ontwikkelingen
mondigheid van de patient.
8.

v~~r,

zoals toename van de

Wordt gedurende de stages voldoende aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
o zeer onvoldoende
onvoldoende
noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
zeer voldoende

o
o
o
o

In de gezondheidszorg doen zich verschuivingen voor van intramurale naar semimurale en
extramurale voorziening: de toename van het aantal dagbehandelingen.
9.

Wordt gedurende de stages voldoende aandacht besteed aan deze verschuivingen?

o zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
o zeer voldoende

Bezuinigingen laten de gezondheidszorg al jaren niet meer ongemoeid. Hierdoor zal de werkdruk
toenemen omdat met minder personen hetzelfde werk gedaan moet worden.
10.

Wordt gedurende de stages voldoende aandacht besteed aan het werken onder aen
redelijk hoge druk?
zeer onvoldoende
onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
zeer voldoende

o
o
o

Binnen de gezondheidszorg is het beg rip kwaliteit een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
Vooral m.b.t. kwaliteit van zorg, kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg en wetgeving
m.b.t. kwaliteit binnen de gezondheidszorg.
11.

Wordt gedurende de stages voldoende aandacht besteed aan kwaliteit binnen de
gezondheidszorg?
zeer onvoldoende
onvoldoende
noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
zeer voldoende

o
o
o
o
o

Tot slot voIgt hieronder een vraag over uw mening over de opleiding als geheel.
12.

Vindt u dat een operatie-assistent gedurende de opleiding voldoende kennis op heeft
kunnen doen om het beroep operatie-assistent(e' goed uit te kunnen oefenen?
zeer onvoldoende
onvoldoende
noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
zeer voldoende

o
o
o
o
o
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Enquete Praktijkbegeleidlstler

Heeft u na het invullen van de enquite nog op- of aanmerkingen over de geste/de vragen? Dan
nodigen wij u uit daarvoor onderstaande ruimte 1e gebruiken.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
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Bijlage S. IntroduktiebrieC en Enquete operatie-assistent

Technlsche Universiteit

t (ij

Eindhoven

Bedrijfskundewinkel
Paviljoen Ul

~peratie-assistent(e)

Adres
Postcode + Woonplaats

Postbus 513
5600 Me EindhoVen
Telefoon (040) 47 34 15/4741 41

Onze nieuwe nummers

Tel. (040, 247.3415
Fax (040) 245.1275
Eindhoven. 15 mei 1996

Onderwerp

Enqu!te

Geachte Operatie-assistent(el,

Op gezamenlijk verzoek van de Landelijke Vereniging van Operatie-assistenten
(LVO) en de Nederlandse Vereniging Hoofden van Operatie-afdeling (NVHO), voeren
twee Bedrijfskundestudentes van de TU Eindhoven een onderzoek uit naar de
opleiding Operatie-assistenten.
Hierbij zal gekeken worden in hoeverre de huidige opleiding Operatie-assistenten
aansluit op het werk van een gediplomeerd(e) Operatie-assistentle) op de operatieafdeling.
De reden waarom wij juist u benaderen is dat wij den ken dat U ons hierover
belangrijke informatie kunt verschaffen. U bent namelijk nog nlet zo lang gediplomeerd, dus u kunt zowel over de opleiding als over het werk van de Operatleassistent informatie verschaffen.
De enquiheresultaten zullen in OPERA TIONEEL en in HOOFDZAKEN gepubliceerd
worden. Dit zijn respectievelijk de verenigingsbladen van de LVO en de NVHO. Op
grond van deze enqueteresultaten zuUen de LVO en NVHO stappen kunnen
ondernemen om de opleiding Operatle-assistenten al dan nlet te verbeteren. We
hopen dat u het belang van deze enquete inziet en daarom de enquete zult invuUen.
De tijd die wij van u vragen om de enquete in te vullen bedraagt ongeveer een half
uur. De enquete is volstrekt anoniem. Voor het terugzenden van de enquete kunt u
de bijgesloten portvrije antwoordenveloppe gebruiken. U hoeft dus geen postzegel
te plakken. Wij vragen u de enquete uiterlijk v66r vrijdag 10 mei terug te zenden.
Wij willen u bij voorbaat danken voor het invullen van de enquete.
Indien u vragen hebt of een nadere toelichting wenst, kunt u ons bereiken via de
Bedrijfskundewinkel, tel.nr. 040-2473415. U kunt daar een boodschap achterlaten.
wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug.

Met vriendelijke groeten,
Miriam van der Plaat
Japke van der Wal
/IlI"BEDRIJFSKUNDE
povv i n k e I
onde rne me rsadvieze n
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ENQUETEFORMULIER
OPERATIE-ASSISTENT(E}

Onderzoek naar opleiding Operatie-assistenten
In opdracht van de LVO en NVHO

OPGESTELD DOOR:
MIRIAM VAN DER PLAAT
JAPKE VAN DER WAL

Bedrijfskundewinkel
Paviljoen U1
Postbus 513
5600 MB EINDHOVEN
040-2413415

WIJZE VAN INVULLEN

Ais voor een vraag op deze lijst enkele antwoordmogelijkheden zijn aangegeven, dient het
rondje v66r het juiste antwoord te worden aangekruist.
Bij de vragen waar geen rondje staat aangegeven, dient het betreffende cijfer omcirkeld te
worden. Voor de duidelijkheid is bij deze vragen de invulinstructie nogmaals gegeven.

pagma

70

september 1996

fIf1(aEDRUI1'S.UJNDE
n Ie I

,;a - ;
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Enquete Operatie-assistent(e)
De Opleiding
Hieronder volgen enkele vragen die betrekking hebben op de opleiding Operatie-assistenten .. Het
is belangrijk dat u de antwoorden op de vragen op uw eigen ervaringen baseert.
1•

2.

3.

Jaer diplomering
v66r 1994

o

o

1994

o

1995

Bij welk opleidingsinstituut heeft u de opleiding Operatie-assistenten gevolgd?
Anna Reynvaanschool
0 Hogeschool Heerlen
o Academisch Ziekenhuis Leiden
0 Hogeschool Nijmegen
o Academisch Ziekenhuis Utrecht 0 Medisch Centrum Alkmaar
o Gelderse School
0 Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
o G.R.OJ.
0 Opleidingsinstituut Westeinde Ziekenhuis
o Hogeschool Eindhoven
0 School voor gezondheidszorg
o S.O.I.G.
0 Stichting BIGM
o 't Venderink
0 Zeeuws Instituut Zorgopleidingen

o

U bent toegelaten tot de opleiding omdat u in het bezit was van de volgende diploma's:
MAVO 4D/MBO
0 VHBO
HAVO
0 MBO
A-verpleegkundige
0 MBO-V
HBO-V
0 NZR/NVZ operatie-assistent anesthesiologie
o anders, nl: .................

o
o
o
o

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Hieronder volgen enkele
vragen omtrent het theoretische gedeelte van de opleiding.
Het theoretische gedeelte van de opleiding bestaat uit drie clusters. namelijke cluster I:
Operatieve zorg en technieken, cluster II: Medisch ondersteunende vakken en cluster III:
Aigemeen ondersteunende vakken. leder van deze clusters is weer onderverdeeld in bepaalde
vakken. Het is de bedoeling dat u per vak aangeeft of er binnen de opleiding naar uw mening
kwalitatief voldoende tijd aan dit vak is besteed.
U kunt dit doen door een van de cijfers 1 tim 5 te omcirkelen, 1 == zeer onvoldoende(ZOI.
2
onvoldoendelO), 3 = noch onvoldoende/noch voldoende(ON), 4
voldoende(V" 5 =
zeer voldoendeIZO,.

=

=

Vakken

o

ON

v

ZV

I

Operatieve zorg en technieken

4.

Operatieve zorg en technieken
w.o. O.K.-kunde

1

2

3

4

5

5.

Pre-/per- en postoperatieve zorg

1

2

3

4

5

6.

Preventie klinische fouten en ongevallen

1

2

3

4

5

1.

Alg./spec. verpleegkunde

1

2

3

4

5

8.

Medisch rekenen

1

2

3

4

5

9.

Medische terminologie

1

2

3

4

5

10.

Infectiepreventie en bestrijding

1

2

3

4

5

Enqutlte LVO/NVHO
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Vakken

ZO

o

ON

v

ZV

11.

EHBO/verbandleer

1

2

3

4

5

12.

Houding- en tiltechniek

1

2

3

4

5

II

Medisch ondersteunende vakken

13.

Aigemene chirurgie

1

2

3

4

5

14.

Anatomie en fysiologie

1

2

3

4

5

15.

Anesthesiologie

1

2

3

4

5

'6.

Farmacologie

1

2

3

4

5

17.

Ziektenleer

1

2

3

4

5

18.

Gynaecologie

1

2

3

4

5

19.

Orthopedie

1

2

3

4

5

20.

Urologie

1

2

3

4

5

21.

Keel-/Neus-/Oorheelkunde

1

3

4

5

22.

Kaakchirurgie

,

2
2

3

4

5

1

2

3

4

5

23.

I

~

urgie

24.

Vaatchirurgie

1

2

3

4

5

25.

Plastische chirurgie

1

2

3

4

5

26.

Neurochirurgie

1

2

3

4

5

27.

Oogheelkunde

1

2

3

4

5

III

Aigemeen ondersteunende vakken

28.

Medische techniek

1

2

3

4

5

29.

Juridische aspecten

1

2

3

4

5

30.

Omgangskunde

1

3

4

5

31.

Laboratoriumonderzoek

,

2

2

3

4

5

1

2

3

4

5

32.

ensbeschouwelijke orientatie en
iek

33.

Anesthesiologische zorg incl. reanimatie

1

2

3

4

5

34.

Natuurkunde/scheikunde

1

2

3

4

5

35.

Radiologie/stralingshygiene

1

2

3

4

5

36.

Organisatie gezondheidszorg

1

2

3

4

5

37.

Capita Selecta

1

2

3

4

5
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Enqutte Operatie-assistent,,,1

Hieronder volgen enkele vragen m.b.t. het praktische gedeelte van de opleiding. Hiermee
bedoelen we dat gedeelte van de opleiding dat in het ziekenhuis wordt gevolgd.
Tijdens de verschillende stages, komen verschillende disciplines binnen het ziekenhuis aan bod.
zoals verpleegafdeling. functie-afdeling afdeling spoedeisende hulp en/of chirurgische polikliniek,
centrale sterilisatie-afdeling, afdeling anesthesiologie. verkoeverkamer en operatie-afdeling_
38.

39.

40.

Wat is uw mening omtrent de diversiteit van de stages?

o er komen te vee I verschillende disciplines aan bod
o er komen voldoende disciplines aan bod
o er komen te weinig disciplines aan bod

Wat is uw mening omtrent de duur van de verschillende stages?

o te lang
o voldoende
o te kort

Biedt de theorie, die gedurende de opleiding gegeven wordt. een goede ondersteuning
em de stages geed uit te kunnen veeren?
goed
matig
o slecht

o
o

Het Beroep
Hieronder volgen enkele vragen die betrekking hebben op de situatie waarin de eperaneassistent(e) zich bevindt. als hij/zij zijn/haar bereep uiteefent in het ziekenhuis.
In het Bereepsprefiel van de eperane-assistent zijn de taken gegeven die een eperatie-assistent
moet kunnen uitvoeren. Deze taken zijn onderverdeeld in de volgende taakgebieden:
1. Het verlenen van zorg
2. Het samenwerken met andere hulpverleners
3. Het geven van voorlichting
4. Het beheren
5. Het geven van enderwijs en begeleiding
6. Het verrichten van enderzeek
7. Het evalueren van bereepsmatig handelen
8. Het ontwikkelen van individuele kennis en kunde
9. Het ontwikkelen van het eigen beroep
Hieronder wordt een lijst met taken gegeven. Het is de bedoeling dat u per taak aangeeft of u
deze taak. 00 basis van wat tiidens de opleiding Izowel theorie als praknjk! geleerd is. goed kunt
uitvoeren. Het is de bedoeling dat u uitgaat van de periode toen u als pas-gediplomeerde in het
ziekenhuis werkte. U kunt dit doen door 66n van de cijfers 1 tIm 3 te omcirkelen, 1 = goed,
mang. 3 = slecht.
2

=
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Enquete Operatie·assistent(eJ

5tel uzelf dus per punt de volgende vraag: Kan ik, op basis van wet it tijdens de opleiding heb
geleerd, .......................1
Beroepstaken

g06d

madg

SIBCht

1

2

3

2

3

2

3

2

3

.

2

3

.

2

3

.

2

3

..

2

3

2

3

2
2
2
2

3
3
3
3

2

3

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

Het verlenen van zorg
Taken in de voorbereidingsfase

41.
42.

43.
44.

45.

46.

47.
48.

.

Het analyseren van de taak
.. me aan de hand van het operatieprogramma op de
hoogte stellen van de operaties waaraan ik zal meewerken
.. mijn taak in het operatieprogramma analyseren

..

Het plannen en registreren van de benodigde apparatuur,
materialen, middelen en ruimten
..analyseren welke apparatuur, materialen en middelen
beschikbaar moeten zijn
.. analyseren welke apparatuur, materialen en middelen
aanwezig moeten zijn op grond van specifieke wensen
en/of mogelijke afwijkingen van de gebruikelijke gang
van zaken
.. analyseren welke voorschriften en richtlijnen t.a.v .
infectiepreventie, veiligheid en ziekenhuishygiene
toegepast moeten worden t.b.v. de patient, anderen
en mezelf
..de benodigde registratie van de materialen en middelen die gebruikt zullen worden verzorgen

..

.

1

Het zorgdragen voor de benodigde apparatuur, materialen, middelen en ruimten
. .in overeenstemming met de gepleegde analyse en
conform de richtlijnen en voorschriften de te gebruiken ruimten gereedmaken
..in overeenstemming met de gepleegde analyse en
conform de richtlijnen en voorschriften de benodigde
material en en instrumenten en apparatuur gereedmaken voor gebruik: aanwezigheid, plaatsing en steriliteit
.. het beschikbaar zijn van de benodigde materialen,
instrumenten en apparatuur controleren

.
49.

50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.

..

De zorg rondom de patient
· .de patient ontvangen en begeleiden
.. me op de hoogte stellen van de conditie van de
patient
..de aanwezigheid van de vereiste gegevens controleren
..de patient in de vereiste positie op de operatietafel
leggen en maatregelen nemen ter preventie van letsel
• · .het operatiegebied controleren, afwijkingen signaleren en actie hierop ondernemen
· .het operatieterrein desinfecteren
.. het operatieveld steriel afdekken
.. de steriliteit t.a.v. het operatieterrein bewaken

.
.

1
1

.

..

..

Enquete LVO/NVAo
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Enquete Operatie-assistent(el

Kan ik. op basis van wat ik tijdens de opleiding heb
geleerd ............ 7
Beroepstaken

60.

· .de zorg rondom de patient coordineren

goed

matig

slecht

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2
2

3
3

2

3

2

3

2
2

3
3

1
2
2

3
3
3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

Het verlenen van zorg
Taken in de uitvoeringsfase

61.
62.
63.
64.

65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

76.
77.

78.
79.

Het bewaken van apparatuur. materialen. middelen en
ruimten.
• .. tijdens de. ingreep het beschikbaar zijn van de benodigde apparatuur. materialen en middelen bewaken
• ..tijdens de ingreep de registratie van beschikbaar
gestelde materialen en middelen verzorgen
.. voortdurend de beschikbaar gestelde materialen op
aantallen controleren en hierover rapporteren
• .. tijdens de ingreep de kwaliteit en steriliteit van de te
gebruiken materialen en middelen bewaken

.

Het verrichten van medisch-ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de snijdend specialist
• · .nauwlettend het operatieproces volgen
• · .anticiperend op het verloop van de operatie. materialen en middelen aanreiken
• · .zorgdragen voor de benodigde apparatuur. anticiperend op het verloop van de operatie
• · .zorgdragen voor de instelling van de benodigde
apparatuur. anticiperend op het verloop van de operatie
• ..medisch-ondersteunende handelingen uitvoeren
..de snijdend specialist bij het aanleggen van verbanden assisteren of deze zelf aanleggen
• · .operatiewonden verbinden
• · .catheters en drains verzorgen
• .. het bloedverlies van de patient controleren en rapporteren
• .. weggenomen preparaten. organen en weefsels verzorgen
• · .bij het verlenen van zorg het spanningsveld tussen
beroepsmatig functioneren en persoonlijke betrokkenheid hanteren

·

De zorg rondom de patient
• · .de patient en/of diens begeleider informeren. tijdens
de ingreep onder lokale. regionale of algehele anesthesie
• · .de patient en/of diens begeleider onder lokale. regionale of algehele anesthesie begeleiden
• •.mede de veiligheid en het welzijn van de patient
tijdens de ingrepen onder lokale. regionale of algehele
anesthesie bewaken
• .. de zorg in de uitvoeringsfase coordineren

Enquete LVO/NVHO
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Enquete Operatie-assistentle)

Kan ik. op basis van wet ik tijdens de opleiding heb
geleerd •••••••••••• 1
Beroepstaken

I

80.
81.
82.

83.

maUg

slecht

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

Het verlenen van %org
Taken in de afrondingsfase
De zorg random de patient
• .. de onder lokaal anesthesie geholpen patient aile
nodige informatie betreffende zelfzorg geven
.. bij het positioneren van de patient in bed en het
overbrengen van de patient naar de verkoeverruimte
helpen
... .. mede zorgdragen voor de overdracht van de patient
en de benodigde gegevens
..zorgdragen voor de benodigde post-operatieve administratie van gegevens

..

.

.

1

2

3

85.

Het zorgdragen voor apparatuur, materialen, middelen en
ruimten
.. zorgdragen voor gebruikte instrumentensets. materialen en apparatuur
.. zorgdragen voor de gebruikte ruimten

.

1

2

3

86.

•.de zorg in de afrondingsfase coordineren

1

2

3

II

Samenwerken met andere hulpverleners
Taken binnen het operatieteam

87.

..de beroepscode van de operatie-assistent hanteren

1

2

3

88.

· .de verdeling van de verantwoordelijkheden van de
teamleden hanteren

1

2

3

89.

..instructies en aanwijzingen geven aan de leden van het
operatieteam

1

2

3

90.

.. supervisie. instructies en aanwijzingen ontvangen van
het operatieteam

1

2

3

91.

. .in de bespreking van het operatieprogramma participeren

1

2

3

II

Samenwerken met andere hulpverleners
Taken ten aanzien van ondersteunende diensten op de
operatiekamer

92.

. .instructies en aanwijzingen geven aan andere diensten
op het O.K.-complex

1

2

3

93.

..instructies en aanwijzingen ontvangen van andere
diensten op het O.K.-complex

1

2

3

84.

Enquite LVO/NVAo

pagina 76

goed

pagma

6

september

1996

.:D~I:.""8!IJ:'D~

____________________-=On..::.;;d..:,e.:.,:rz:..oe..;..:.k_Op-!..l_e_id_i_D.:::g:.,.Op-!..e_rati_'_e_-ass_is_te_D_te_D

on •• ,. •• lI\iI' • • • d.i ••••

Enqu6te Operatie-assistent(e)

Kan ik, op basis van wat ik tijdens de opleiding heb
geleerd, •••••••• 1
Beroepstaken

mlltig

slecht

II

Samenwerken met andere hulpverleners
Taken ten aanzien van afdelingen en diensten buiten het
O.K.-complex

94.

.. instructies en adviezen omtrent de behandeling van de
patient aan de verpleegafdeling doorgeven met als doer
continuiteit van zorg

1

2

3

95.

cties en aanwijzingen geven aan andere diensten

1

2

3

1

2

3

1

2

3

96.

. .instructies en aanwijzingen ontvangen van andere diensten

III

Voorlichten

97.

.. voorlichting geven omtrent ingreep en operatieprocedures aan patient en familie

IV

Beheren
Taken m.b.t. het beheren van het O.K.-complex

98.

..de voorraad aan materialen en' middelen beheren

1

2

3

99.

.. de technische staat van de apparatuur bewaken: controleren, melden van defecten aan technische dienst en
een adequate afhandeling ervan

1

2

3

100.

..de steriliteit van de voorraad van materialen en middelen bewaken

1

2

3

10L

.. de operatiekamer m.b.t. de chirurgie bedrijfsklaar houden

1

2

3

102.

..de benodigde administratie rondom de inventaris van de
afdeling chirurgie verzorgen

1

2

3

IV

Het beheren
Taken m.b.t. het beheren van het operatieprogramma

103.

.. het operatieprogramma i.o.m. de daarbij betrokken
disciplines plannen

1

2

3

104.

.. voorwaarden opstellen m.b.t. hat operatieprogramma
binnen vastgestelde kaders

1

2

3

IV

Het beheren
Taken m.b.t. de eigen arbeidssituatie

105.

..de wettelijke bepalingen en regelingen omtrent de
arbeidssituatie hanteren

1

2

3

EnquElte
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Onderzoek Opleiding Operatie-assistenten
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Enquilte Ope,atie-assistent(el

106. Kunt u, op basis van wat u tijdens de opleiding heeft geleerd, onderwijs t.b.v. de
opleiding tot operatie-assistent(e, verzorgen?
o goed
matig
slecht

o
o

107. Kunt U, op basis van wat u tijdens de opleiding heeft geleerd. leerling en coUega
operatie-assistenten begeleiden?
o goed
o matig
slecht

o

108. Kunt U, op basis van wat u tijdens de opleiding heeft geleerd, onderzoek verrichten
gericht op kennisontwikkeling t.a.v. het eigen beroep?
o goed
o matig
slecht

o

109. Kunt u, op basis van wat u tijdens de opleiding heeft geleerd, beroepsmatig handelen
evalueren?
o goed
o matig
slecht

o

110. Is tijdens de opleiding aandacht besteed aan vakliteratuur, congressen, symposia en
nascholing, om de actuele ontwikkeling in relatie tot het werk van de operatie-assistent(e' op de voet te kunnen volgen?
o te veel aandacht
voldoende aandacht
o te weinig aandacht

o

111. Vindt u het belangrijk dat een operatie-assistent(e) regelmatig publiceert in een vakblad
om zo bij te dragen aan de profilering en professionalisering van het beroep?
o zeer belangrijk
belangrijk
onbelangrijk
o zeer onbelangrijk

o
o

Trends en Ontwikkelingen in de Gezondheidszorg
In de gezondheidszorg doen zich veel technologische ontwikkelingen voor, zoals toepassing van
lasertechnieken, minimale Invasieve chirurgie en automatisering.
112. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed san technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
o zeer voldoende

o
o

Enquete LVO/NVHO
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EnquElte Operatie-assistent(el

In de gezondheidszorg doen zich demografische ontwikkelingen voor, zoals toenemende
vergrijzing, euthanasie en abstineren.
113. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan demografische ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
voldoende
o zeer voldoende

o
o

In de gezondheidszorg doen zich maatschappelijke ontwikkelingen voor, zoals toename van de
mondigheid van de patient.
114. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg?
o zeer onvoldoende
onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
o zeer voldoende

o

In de gezondheidszorg doen zich verschuivingen voor van intramurale naar semimurale en
extramurale voorziening: de toename van het aantal dagbehandelingen.
1 15. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan deze verschuivingen?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
o zeer voldoende
Bezuinigingen laten de gezondheidszorg al jaren niet meer ongemoeid. Hierdoor zal de werkdruk
toenemen omdat met minder personen hetzelfde werk gedaan moet worden.
116. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed aan het werken onder een
redelijk hoge druk?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
o zeer voldoende
Binnen de gezondheidszorg is het begrip kwaliteit een steeds belangrijkere rol gaan spelen.
Vooral m.h.t. kwaliteit van zorg, kwaliteitsbeleid binnen de gezondheidszorg en wetgeving
m.b.t. kwaliteit binnen de gezondheidszorg.
117. Is gedurende de opleiding voldoende aandacht besteed 88n kwaliteit binnen de
gezondheidszorg?
o zeer onvoldoende
o onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
zeer voldoende

o

Enquete
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Eoqu"te Operatie-assisteotlel

Tot slot voigt hieronder een vraag over uw mening over de opleiding als geheel.
118. Vindt u dat u gedurende de opleiding voldoende kennis op heeh kunnen doen om het
beroep operatie-assistent(e) goed uit te kunnen oefenen?
o zeer onvoldoende
onvoldoende
o noch onvoldoende/noch voldoende
o voldoende
zeer voldoende

o

o

Heeh u na het invullen van de enqu6te nog op- of aanmerkingen over de gestelde vragen? Dan
nodigen wij u uit daarvoar onderstaande ruimte te gebruiken.

Hartelijk dank vaor uw medewerking.

Eoqu~te
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Bijlage 6. Op- of aanmerkingen Respondenten
• De theorie is voldoende maar sluit niet altijd goed aan op de stages
• Hoeveelheid kennis om beroep uit te oefenen is voldoende. Praktische begeleiding laat
echter regelmatig te wensen over. Te wijten aan het feit dat er te weinig personeel .is
om in de praktijk goede begeleiding te geven.
• Nadruk in opleiding lag te veel op puur theorie en niet op de toepasbaarheid daarvan
in de praktijk.
• Bepaalde dingen zijn niet te Ieren, die heb je in je of niet.
• School geeft een handleiding, de rest moet je zelf leren in de praktijk op het werk zeif.
Praktijk is de beste leerschool.
• De opleiding is te kort, dus moet alles snel geleerd worden.
• Tijdens de opleiding wordt genoeg geleerd om dagelijks werk uit te voeren, maar er
zou dieper op bepaalde zaken mogen worden ingegaan.
• Kennis uit de praktijk wordt ondersteund door de theorie, maar vooral op dagelijks
terugkerende handelingen.
• Trends en ontwikkelingen in de gezondheidszorg leer je pas na je opleiding.
• De meeste praktijk heb ik van collega's geleerd. Voor de opleiding geldt: veel stof in
te weinig tijd.
• De opleiding geeft in prmclpe een minimale basis voor de toekomstige operatieassistente.
• Tijdens de opleiding moet meer aandacht besteed worden aan de praktijk.
• Vaak wordt onvoorbereid lesgegeven, zonder de juiste boeken of stencils. Vaak
moesten we het zelf doen met zelf gemaakte aantekeningen.)
• Planning van lessen gegeven door met name specialisten liet vaak te wensen over en ik
vind ook dat de school te weinig invloed heeft op de inhoud van de lessen, met name
van de specialisten. Planningen van tentamens kwamen vaak laat en waren vaak aan
veranderingen onderhevig. Dit gold ook voor de lessen.
• Theoretisch deel vind ik persoonlijk vaak te weinig onderbouwd, uitgelegd en heeft te
weinig diepgang.
• Trends en ontwikkelingen krijgen te weinig aandacht.
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• Goed leren van het yak is afuankelijk van het opleidingsziekenhuis.
• Naarmate je meer praktijkervaring krijgt, voel je je meer zelfverzekerd omtrent
begeleiden en instructies geven.
• In de opleiding moet tijd komen voor bijvoorbeeld leren onderzoek plegen, enquetes
opstellen en publiceren.
• Niet aIleen de school die de opleiding verzorgt is er belangrijk, ook het ziekenhuis
waar je terecht komt en het aantal leerlingen dat ze daar hebben in hetzelfde jaar.
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