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inleiding

prof iel en beleid 2013 - 2017
Voor u ligt het visie document van Orthopedisch Centrum Oost Nederland, of anders
gezegd OCON.
OCON is een jonge onderneming, ontstaan uit de maatschappen orthopedie en
anesthesie, die zich in korte tijd regionaal en landelijk op de kaart heeft gezet.
OCON is een orthopedische kliniek binnen de muren van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT).
Een unicum in ons land; nog niet eerder zijn intramurale zorg en een zelfstandige kliniek
onder één dak samengebracht.
Het is een bedrijf met veel dynamiek en gedrevenheid, dat al veel veranderingen in
de orthopedische zorg heeft teweeggebracht. Hierbij valt te denken aan zaken als de
invoering van rapid care, waardoor herstel bewezen sneller verloopt na een heup- of
knieoperatie, het werken met dedicated teams binnen de OK’s, een moderne herstelafdeling genaamd OCON Care en eigen voorzieningen als dagbehandeling operatiekamers en de wachtkamer die geheel aangepast zijn aan de wensen van deze tijd.
De ambitie van OCON is zich de komende jaren te ontwikkelen tot een bovenregionaal
erkend Center of excellence: de beste medische zorg, een grote mate van gastvrijheid
voor de patiënt en een prettige werkomgeving voor onze medewerkers. Daarbij horen
thema’s als: transparantie, omgeving, bejegening, teamwork en professionele ontwikkeling.

7

8

In dit visie document kunt u lezen hoe wij onze ambitie willen waarmaken. Hoe wij
kwalitatief hoogwaardige orthopedische zorg (blijven) leveren en in willen spelen op
nieuwe ontwikkelingen in de zorg.
OCON kan dit alleen verwezenlijken in goede samenwerking met de directe omgeving,
door samen te werken in de ketenzorg en niet in het minst door de taal van de patiënt
te verstaan.

OCON: beste medische zorg in
een plezierige en stimulerende
omgeving.
Ideeën en suggesties die bijdragen aan de verbetering van onze zorgverlening zijn van
harte welkom en worden omarmd.

Ivo Buchholz
Directeur / orthopedisch chirurg
April 2013
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medisch beleid
wat doen wij?

Het vakgebied van de orthopedie heeft zich de afgelopen jaren fors ontwikkeld. Om de
nieuwste inzichten en behandelmethoden toe te passen hebben de orthopeden zich
vergaand gespecialiseerd. Zo kunnen wij als maatschap ons vak ook in de toekomst in de
volle breedte blijven aanbieden.

OCON: biedt het totaalpakket aan
orthopedische zorg.
Met 14 orthopeden en 9 anesthesisten kan OCON het totale pakket aan orthopedische
zorg uitvoeren. De orthopedische zorg omvat:
• kinderorthopedie				• knie- en heupprothesechirurgie
• traumatologie				• voet- en enkelchirurgie
• prothese-revisiechirurgie			
• pols- en handchirurgie
• wervelkolomchirurgie			
• schouder- en elleboogchirurgie
• sportorthopedie
In elke subspecialisatie zijn ten minste 2 orthopeden werkzaam, zodat we kwaliteit en
continuïteit van de zorg kunnen waarborgen.
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Daarnaast richt OCON zich op nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied. Een voorbeeld
daarvan is het samenwerkingsverband met de Universiteit Twente op het gebied van
weefselregeneratie. We willen op korte termijn starten met kraakbeentransplantaties om
kraakbeendefecten te herstellen, waarmee het plaatsen van een prothese uitgesteld of
zelfs vermeden kan worden.

11

12

2

ocon

center of excellence

Met een aantal super specialisaties
wil OCON zich ontwikkelen tot een
bovenregionaal Center of Excellence:
		
		

1 wervelkolomchirurgie

		

2 protheserevisiechirurgie

		

3 sportorthopedie
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wervelkolomchirurgie
Binnen OCON vinden wij het belangrijk dat we een breed palet aan zorg kunnen bieden.
Wervelkolomchirurgie, dat slechts in een beperkt aantal centra in Nederland wordt uitgevoerd, is binnen OCON een belangrijk speerpunt.
OCON heeft twee orthopeden met uitgebreide en actuele expertise op het gebied van
wervelkolomchirurgie.
De behandelingen die in onze kliniek plaatsvinden zijn de operatieve behandeling van
osteoporotische inzakkingfracturen, deformiteiten en degeneratieve aandoeningen van
nek- en rugwervels, en natuurlijk ook de wervelkolomtraumatologie.

Wervelkolomchirurgie, belangrijk
onderdeel in een breed palet aan zorg.
De komende jaren bouwen wij deze ‘spine unit’ verder uit en zetten we een intensieve
samenwerking op met de neurologen en neurochirurgen in de regio. Nu al vindt tweewekelijks een multidisciplinaire patiëntenbespreking plaats met de neurologen van ZGT,
de anesthesisten van het pijnteam, de neurochirurg van het MST en de orthopedisch
chirurgen van OCON.
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prothese - revisiechirurgie
Jaarlijks krijgen duizenden mensen in Nederland een primaire heup of knieprothese.
Alleen al door OCON werden in 2012 1300 protheses geplaatst. De verwachting is dat
dit aantal de komende jaren zelfs zal verdubbelen. Daarmee neemt ook het aantal
problemen van protheses toe. Protheses kunnen slijten, loslaten, uit de kom schieten
of moeten soms vanwege een infectie verwijderd worden.
Prothese-revisiechirurgie is complex, met een uitgebreide logistiek van materialen.
Dit vereist een multidisciplinaire benadering. Operaties worden vaak door meer dan
één orthopedisch chirurg uitgevoerd. Daarnaast is er een intensieve samenwerking
met de microbioloog, apotheker en ziekenhuishygiënisten.
Binnen OCON hebben vijf orthopedisch chirurgen zich toegelegd op deze vaak gecompliceerde behandeling. Wij werken samen met de Helios Kliniek Hamburg, één van de
meest vooraanstaande klinieken in Europa op dit gebied. Dankzij deze samenwerking
hebben wij unieke kennis in huis om in dezelfde operatie èn de oude prothese te verwijderen èn de nieuwe prothese te plaatsen. Dit levert veel minder belasting op voor de
patiënt en verlaagt de kans op een recidief infectie.

Samenwerking verbreedt unieke
kennis over heup- en knieprothes.
De landelijke tendens is om deze behandelingen te concentreren in enkele gespecialiseerde centra. Met de zorgverzekeraar vinden gesprekken plaats hoe wij deze zorg
zo optimaal mogelijk kunnen aanbieden.
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sportorthopedie
OCON Sport is een multidisciplinair centrum voor zowel preventie, advies als herstel van
sportletsels en is gevestigd in de Zorgboulevard van ZGT Hengelo. Iedereen die sport kan
hier terecht, zowel de professionele sportbeoefenaar als de incidentele of fanatieke amateur. De adviezen hebben betrekking op beweging en inspanning, maar ook op goede
voeding en begeleiding bij herstel.
Onze orthopedisch chirurgen hebben ruime ervaring in de sportorthopedie; zo leveren
wij het hoofd medische staf van voetbalclub FC Twente. Naast onze vier ‘sportorthopeden’ beschikken we over sportartsen en sportfysiotherapeuten. Daarnaast maken we
gebruik van chirurgen, longartsen, cardiologen en internisten.
In de sportkliniek vinden diagnostiek, sportkeuringen en advisering plaats. Orthopedische behandelingen worden in het OCON behandelingscentrum uitgevoerd.
De polikliniek werkt volgens een ‘fast track’ methode, dus snelle doorstroming vanaf
aanmelding, via diagnostiek naar behandeling. Omdat er altijd een sportarts, een sportfysiotherapeut en een sportorthopedisch chirurg in de kliniek aanwezig zijn, krijgt elke
patiënt standaard een multidisciplinair advies.

Preventie, advies en herstel volgens
Fast Track methode.
Voor fysiotherapeutische behandeling werken we samen met en verwijzen door naar
de eerstelijns fysiotherapeuten in de regio. Omgekeerd verwijzen zij hun patiënten door
naar OCON Sport voor multidisciplinair advies over een vervolgbehandeling.
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als organisatie
In 2012 werken bij OCON in totaal 170 medewerkers. Ongeveer 15.000 nieuwe patiënten
bezoeken jaarlijks het orthopedisch centrum. ZGT heeft de orthopedische zorg voor zijn
patiënten volledig aan OCON uitbesteed.
OCON is een BV waarvan 85% eigendom is van de orthopeden en 15% van de anesthesisten. Het onderhoudt zelfstandig relaties met externe leveranciers en maakt eigen
inkoopafspraken. Intern maakt OCON zelf productieafspraken met bijvoorbeeld de
afdeling radiologie. De eigendomsconstructie geeft een maximale prikkel aan de orthopeden om de zorgprocessen zowel kwalitatief als operationeel te stroomlijnen. En dat
komt de kwaliteit van zorg en de ef f iciency ten goede.
Positieve bedrijfsresultaten worden geïnvesteerd in innovaties om de kwaliteit van de
zorg verder te verbeteren. Die verbeteringen zijn al gerealiseerd bij de polikliniek in
Hengelo, op de herstelafdeling OCON Care bij CarintReggeland en in de OCON Sportkliniek. Op korte termijn worden de verpleegafdeling in Hengelo en de polikliniek in
Almelo gemoderniseerd.
Daarnaast wordt geïnvesteerd in ‘meer handen aan het bed’, in het aantrekken van
wetenschappelijk medewerkers en in het geven van instructie door gespecialiseerde
verpleegkundigen.
De bedrijfsf ilosof ie gaat uit van een zo plat mogelijke organisatie, waarin medewerkers
zoveel mogelijk zelf verantwoordelijk zijn voor de organisatie van hun werk. Er is slechts
een smalle managementlaag, waardoor er zo veel mogelijk handen aan het bed beschikbaar zijn.
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• Medewerkers:
• Orthopeden:
• Anesthesisten:
• Poliklinieken:
• Buitenpoliklinieken:
• Operatiekamers:

170
14
9
Almelo, Hengelo
Westerhaar, Nijverdal
5

• Eerste Polikliniek bezoeken:
• Herhaal bezoeken:
• Heup / knieprotheses:
• Opnames:
• Dagbehandelingen:
• Gemiddelde ligduur:

15.000
30.000
1300
4000
3200
4,4 dagen
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als medisch bedrijf
OCON heeft een polikliniek in ZGT Almelo en Hengelo en houdt daarnaast spreekuur op
diverse locaties in de regio. De wachttijd voor een afspraak op de polikliniek bedraagt 2
tot 4 weken, waarmee OCON voldoet aan de norm die daarvoor staat.

OCON: aandacht voor patiëntbeleving
en een ef f iciënte logistiek.
De operaties vinden plaats in het dagbehandelingcentrum en op de OK’s van ZGT,
en zijn, net zo als de kliniek, volledig geconcentreerd in Hengelo.
OCON beschikt in Hengelo over 5 operatiekamers, waarvan 2 dagbehandeling operatiekamers op ons eigen OK-complex, met een recovery en 3 eigen operatiekamers voor
grotere ingrepen op het operatiecomplex van ZGT, waar we met eigen, gespecialiseerd
OK-personeel werken.
De verpleegafdeling is medio 2013 volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen en
wensen van de huidige tijd. Belangrijke verbeterpunten zijn de sanitaire voorzieningen,
verder zijn er alleen nog 1- en 3 persoons kamers. Er heerst een prettige sfeer en er is een
uitgebreide lounge om ontspannen te verblijven. De door de patiënt gewenste maaltijd
wordt op de afdeling bereid, zodat men kan eten wat, waar en wanneer men dat wil.
Dit alles leidt tot een hotelmatige uitstraling en een positieve invloed op de patiëntbeleving.
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rapid care
Het behandelbeleid is gericht op snelle mobilisatie en snel herstel na de operatie; effectieve pijnbestrijding speelt hierbij een belangrijke rol. In principe kan de patiënt twee
dagen na een knie- of heupoperatie kiezen: naar huis gaan of overstappen naar de
herstelafdeling van OCON, genaamd OCON Care. Hier krijgt de patiënt enkele dagen
begeleiding bij zijn revalidatie. Orthopedische patiënten zijn in het algemeen geen zieke
patiënten, maar mensen met een ‘blessure’ die zo snel mogelijk weer op de been moeten komen. OCON wil dit op alle mogelijke manieren mogelijk maken en bespoedigen.
In samenwerking met CarintReggeland is in de omgeving van OCON een vleugel voor
‘herstel na een operatie’ ingericht. Er zijn negen eenpersoons suites en ook twee tweepersoons suites voor verblijf met partner. Vervoer en verblijf van drie dagen (voor één
persoon) zijn bij de behandelprijs inbegrepen.

Goede begeleiding en voorzieningen
bevorderen het herstel na een operatie.
Daarnaast is er nog een luxe herstel-arrangement. Dit meerdaags arrangement (zeven
of tien dagen) is samengesteld in samenwerking met vijfsterrenhotel de Holtweijde in
Lattrop. Alle revalidatie en thuiszorg is hier aanwezig; de patiënt kan in een prachtige
omgeving tot rust komen en herstellen en bijkomen van zijn operatie. Deze laatste
mogelijkheid zit niet in de vergoeding van de zorgverzekeraars. Wel heeft OCON hier
een aantrekkelijke prijs kunnen regelen voor zijn patiënten. De patiënt en zijn thuisomgeving hoeven dus zelf niets te regelen en kunnen zonder zorgen van dit arrangement genieten.
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en professionele ontwikkeling
OCON kan de bovenregionale centrumfunctie op hoog kwalitatief niveau alleen vervullen door te investeren in kennis en kunde van de aan OCON verbonden professionals en
medewerkers.
Werken bij OCON betekent ruimte voor de eigen professionele ontwikkeling, niet alleen
vakinhoudelijk maar ook voor de persoonlijke ontwikkeling. Drie orthopeden zijn in de
afsluitende fase van hun promotietraject, dat ze naar verwachting in 2013 afronden.

Investeren in kennis en kunde
voor het beste resultaat.
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Hieronder staat kort aangegeven, wat de plannen en ambities voor de komende jaren zijn.

A

OCON heeft een samenwerkingsverband met het Universitair Medisch Centrum
Groningen (UMCG), waarbij OCON dient als voorportaal voor de arts in opleiding tot
specialist orthopedie (AIOS). Gemiddeld vier arts-assistenten blijven maximaal één jaar
bij OCON, terwijl ze zich voorbereiden op hun opleidingsplaats elders. OCON heeft de
ambitie om in de komende jaren zelf ook een opleidingsinstituut voor arts-assistenten
te worden.

B

Inzet van coassistenten verloopt in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG) en ZGT. OCON participeert in de opleiding voor OK-assistenten, anesthesieassistenten en leerling-verpleegkundigen. Met de Academie van ZGT wordt een speciale
HBO-opleiding voor orthopedieverpleegkundige ontwikkeld en uitgevoerd, naar
analogie van de opleiding aan de Universiteit van Leuven.

C

Door de hoge mate van subspecialisatie ligt het in de bedoeling de komende jaren
fellowship plaatsen te creëren voor deelgebieden van de orthopedie. Bijvoorbeeld een
fellowship schouderorthopedie, wervelkolomchirurgie of prothese-revisiechirurgie. De
orthopeden willen zo hun specif ieke kennis overdragen aan de jonge, afgestudeerde
orthopeden en hen helpen zich te bekwamen in een specif iek deelgebied.

D

We werken vanuit de f ilosof ie van dedicated teams. Dit betekent dat ook het OKpersoneel voor hun eigen subspecialisatie trainingen en symposia bezoekt, meestal
samen met de desbetref fende orthopeden. De f ilosof ie van dedicated teams houdt in
dat ook onze OK-medewerkers zich verder hebben gespecialiseerd. En dat is bijzonder
in de orthopedische zorg.

E

Om de kennis en kunde van de orthopeden te verbreden en verdiepen, gaan zij bij
toerbeurt voor een periode van een aantal weken stages lopen bij gerenommeerde
orthopedische klinieken in het buitenland.

F

De anesthesisten worden continu geschoold in de nieuwste lokale en regionale
anesthesietechnieken; waar zinvol worden deze ingezet bij de behandeling van de
orthopedische patiënt.
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wetenschappelijk
onderzoek

De specialisten van OCON willen open en transparant zijn over de zorg die zij aan hun
patiënten hebben verleend. Dit geeft de gewenste helderheid aan de patiënt en aan de
zorgverzekeraar. Bovendien biedt gedegen onderzoek een basis om verbetertrajecten
op te stellen. Per 1 januari 2013 is een ervaren senior wetenschappelijk medewerker aangetrokken, die voor een deel gaat werken met patient reported outcome measurements
(PROMs). Met behulp van internationaal gehanteerde en wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten wordt de uitkomst van een behandeling gemeten en vergeleken. Op
basis hiervan worden verbeterplannen voor de patiëntbehandeling opgesteld. En over
deze plannen wordt dan weer gecommuniceerd met de buitenwereld.
OCON vindt wetenschappelijk onderzoek van groot belang om de interne kwaliteit en de
vooruitgang van de patiëntbehandeling te volgen en objectief vast te leggen. De PROMs
monitoring en analyse (perceptie van de patiënt van de geleverde zorg), al dan niet
samen met complicatie- en infectieregistratie, zullen hiervoor belangrijke bouwstenen
vormen. Momenteel vindt vooral praktisch patiëntgebonden onderzoek plaats, met korte
doorlooptijden en een hoge klinische relevantie.

Goede begeleiding en voorzieningen
bevorderen het herstel na een operatie.
OCON wil de komende periode het wetenschappelijk onderzoek meer concentreren
en inhoudelijke focus aanbrengen. Er wordt toegewerkt naar het opzetten van een set
van onderzoekslijnen of thema’s, waarop OCON kan en wil excelleren. Verder zullen de
relaties met het regionale en landelijke onderzoeksnetwerk worden geïntensiveerd. Om
de kwaliteit en de continuïteit van het wetenschappelijk onderzoek binnen OCON te
bewaken wordt een praktische werkorganisatie opgezet.
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kwaliteit

kwaliteitsdagen
Met de verschillende disciplines uit de organisatie, zowel medewerkers als medisch specialisten wordt twee keer per jaar een interne kwaliteitsdag georganiseerd. Tijdens deze
dag worden het zorgproces en de werkprocessen die daaraan ondersteunend zijn, tegen
het licht gehouden. Met elkaar wordt besproken welke objectieve verbeteringen in het
zorg- en werkproces kunnen worden aangebracht. Ervaring en beleving van de patiënt
staan hierbij centraal. Die dag zijn er geen spreekuren en geen geplande operaties, zodat
zoveel mogelijk medewerkers aan deze bijeenkomst kunnen deelnemen.

f ocus op kwaliteitsverbetering
OCON sluit zich aan bij het K&V/HIP van ZGT. Dit betekent dat gebruik wordt gemaakt
van de daarvoor geëigende registratiesystemen en bijbehorende rapportages. De stafafdelingen van het ziekenhuis geven hierbij de nodige ondersteuning. Voorbeelden zijn:
veilig incident melden, NIAZ-audits, veiligheidsrondes, veiligheidmanagementsysteem
(VMS), visitaties door de medische beroepsvereniging, individueel functioneren medisch
specialisten (IFMS), patiëntveiligheid op de OK’s, infectie- en complicatieregistratie en de
daarbij behorende besprekingen.
OCON heeft aanvullend een eigen systeem voor meting en verbetering van de patiënttevredenheid. Met de afdeling Infectiepreventie van ZGT zijn afspraken gemaakt voor
aanvullend onderzoek zodra metingen daartoe aanleiding geven. Doelstelling voor
de komende jaren is te zorgen dat OCON qua infectiepercentage lager scoort dan het
landelijk gemiddelde.
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anesthesie
Anesthesisten en orthopeden hebben gezamenlijk het orthopedisch centrum opgericht,
zodat zij nu intensiever samenwerken. Samen hebben zij de orthopedische zorgprocessen tegen het licht gehouden en aangepast. Daarnaast houden zij de nieuwe ontwikkelingen in beide vakgebieden zorgvuldig bij.
Een voorbeeld van de intensievere samenwerking is de anesthesiologische ondersteuning in het rapid care proces. Door het toepassen van een multi-modulaire
anesthesie techniek is de patiëntenzorg verbeterd: de patiënt is minder misselijk en
sneller gemobiliseerd. Dat laatste zorgt voor minder kans op trombose, gastrointestinale en pulmonale complicaties.
Een ander voorbeeld is de toepassing van nieuwere kortwerkende spinale middelen.
Na een kortdurende ingreep in de dagbehandeling is de patiënt sneller in staat om
weer op de been te komen.
Het is de bedoeling om de pijnbeleving van de behandelingen te monitoren. Patiënten
kunnen hiervoor opgestelde vragenlijsten per computer of met een App beantwoorden.
Om de pijnmedicatie zo patiëntspecif iek mogelijk af te stemmen, worden de vragenlijsten interactief opgezet.
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relatie met de
verwijzers
OCON hecht zeer aan een goede relatie met de huisartsen in de regio. Het orthopedisch
centrum wil dit realiseren door deelname aan de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomsten
en gezamenlijke buitenlandse reizen met de regionale huisartsen, georganiseerd door
de medische staf van ZGT. Daarnaast bezoeken de orthopeden twee keer per jaar 10
huisartsengroepen (HAGRO’s) of wordt een ontvangst in het orthopedische centrum
georganiseerd; de te bespreken onderwerpen worden door de huisartsen of door de
specialisten aangedragen. Een keer per jaar organiseert OCON een vakinhoudelijk symposium voor en met huisartsen en eerstelijns fysiotherapeuten (met accreditatiepunten).

regionale
samenwerking
OCON realiseert zich dat goede zorg alleen geleverd kan worden door in de zorgketen
samen te werken. Met de vakgroep orthopedie van het MST, met revalidatiecentrum
het Roessingh, met CarintReggelandGroep en Trivium MeulenbeltZorg bestaan samenwerkingsrelaties in verschillende vormen, die de komende jaren verder zullen worden
ontwikkeld.

Samenwerken in de keten is
inspirerend en verrijkend.
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Geerdinksweg 141
7555 DL Hengelo
Zilvermeeuw 1
7609 PP Almelo
www.ocon.nl
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OCON is een onderaanneming van ZGT

