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Samenvatting  

Inleiding 
Incidenten met betrekking tot achtergebleven instrumenten, gazen, disposables en hecht-
naalden IGDH, zijn niet zeldzaam. Het doel van dit onderzoek is te inventariseren op welke 
manieren IGDH in Nederland geteld worden. Het gaat zowel om formele afspraken (proto-
collen) als om informele afspraken (werkwijzen).  

Methode 
Het betreft een eenmalig uitgevoerd landelijk onderzoek met behulp van een vragenlijst. Uit 
121 algemene ziekenhuizen en 7 academische ziekenhuizen werden door middel van een 
aselecte steekproef 64 onderzoeksdeelnemers geselecteerd. 
Daarnaast werd een vergelijking gemaakt met een in 1992 uitgevoerd onderzoek.  

Resultaten en conclusies 
Compleetheidscontrole van instrumentarium, gazen, disposables en hechtnaalden (IGDH) in 
de operatiekamers is nog verre van volmaakt en te vaak gebaseerd op individuele- en locale 
opvattingen. De risicobeheersing en vastlegging van de procedures zijn niet in overeen-
stemming met de Kwaliteitswet Zorginstellingen, passen niet bij de huidige stand der tech-
niek en zitten nog vol black spots. Zonder betere protocollen, werkwijzen en discipline blij-
ven de risico s bestaan. Verbetering van de procedures is dus mogelijk én noodzakelijk.             
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1 Inleiding 
Bij operaties is vaak een grote hoeveelheid materiaal nodig. Denk hierbij aan instrumenten, 
gazen, disposable materialen en hechtnaalden (IGDH). Het gaat al heel snel om tientallen 
voorwerpen, maar vaak om meer dan honderd. Na afloop van de operatie mogen geen van 
deze IGDH onbedoeld achterblijven. Bij aanvang dienen dus alle IGDH nauwkeurig geteld te 
worden en aan het eind dient dit aantal weer exact hetzelfde te zijn. Onbedoeld achterge-
bleven IGDH kunnen tot ernstige complicaties voor de patiënt leiden, heroperaties, hoge 
kosten en verzekeringsclaims. Controle van de compleetheid van IGDH behoort zonder 
meer tot de risicovolle procedures op een operatiekamer.  

De Kwaliteitswet Zorginstellingen (1996) stelt 
eisen aan het kwaliteitsbeleid van zorginstel-
lingen1. Zeker rondom een risicovolle hande-
ling als het tellen van IGDH op een operatie-
kamer worden dus eisen gesteld aan het 
personeel: duidelijk omschreven taken en 
verantwoordelijkheidstoedeling.  

Een belangrijke uitspraak over de verant-
woordelijkheid voor de compleetheid van 
IGDH, werd gedaan door het Medisch 
Tuchtcollege op 29 oktober 19902. Een chi-
rurg werd aangeklaagd nadat een patiënt 
was overleden die een buikoperatie had on-
dergaan. Hierbij waren twee 23 centimeter 
lange arterieklemmen volgens Crafoord 
(blauwe klemmen of Rotterdammers) ach-
tergebleven. De chirurg werd vrijgesproken. 
De eindverantwoording voor de compleet-
heid van bij de operatie gebruikte IGDH lag 
volgens het tuchtcollege primair bij de instrumenterende operatieassistent. Deze is van be-
gin tot eind betrokken bij de operatie, geeft opdrachten voor het uitpakken van materialen en 
wordt geacht het geheel te kunnen overzien. Een operatieassistent die deze verantwoorde-
lijkheid op zijn schouders draagt, moet dus op zijn beurt weer eisen stellen aan de werkom-
geving en aan goede procedures3.  

Rapportage van achtergebleven IGDH blijft echter steeds voorkomen. In zowel de nationale-
, als de internationale literatuur worden casussen beschreven. Maar ook uit rapporten van 
aansprakelijkheidsverzekeraars van ziekenhuizen blijkt dat claims voor achtergebleven ma-
terialen zeker geen zeldzaamheid zijn4,5. Toch betreffen deze claims slechts het topje van de 
ijsberg. Iedere operatieassistent of arts kent wel voorbeelden van incidenten of near-
incidenten, die niet noodzakelijk leiden tot claims of publicaties, maar waarvan het leed niet 
minder is.  

Dit onderzoek sluit aan bij het onderzoek De noodzaak van een sluitende telmethode6. De 
belangrijkste conclusie van dit onderzoek in 1992 was dat de procedure voor het tellen van 
gazen op de operatiekamer over het algemeen voldoende was vastgelegd. Het tellen van 
instrumenten was toentertijd echter nog zeker geen gemeengoed en gebeurde vaak nog 
niet, of vrij ongestructureerd6. Of er compleetheidscontroles van disposables en hechtnaal-

Citaten uit de Kwaliteitswet Zorgin-
stellingen 

Art. 2: De zorgaanbieder biedt verant-
woorde zorg aan. 

Art. 3: De zorgaanbieder organiseert 
de zorgverlening op zodanige wijze, 
voorziet de instelling zowel kwalitatief 
als kwantitatief zodanig van personeel 
en materieel, en draagt zorg voor een 
zodanige verantwoordelijkheidstoede-
ling, dat een en ander leidt of redelij-
kerwijs moet leiden tot een verant-
woorde zorg. 

Bron: http://wetten.overheid.nl 

http://wetten.overheid.nl
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den werden verricht, is destijds niet onderzocht. Hierbij moet worden opgemerkt dat het ge-
bruik van disposables en hechtnaalden pas de laatste 15 jaar enorm is toegenomen.  

Ondanks vele aanbevelingen ter verbetering die in 1992 werden voorgesteld, blijven inciden-
ten door achtergebleven IGDH onverminderd doorgaan. Ook bij de onderzoekers bleef het 
vermoeden bestaan dat de compleetheidscontrole van IGDH nog steeds manco s vertoond. 
Dit kan betekenen dat een aantal zaken nog niet protocollair zijn vastgelegd, dat bestaande 
protocollen niet altijd sluitend zijn, maar kan tevens betekenen dat protocollen niet altijd wor-
den opgevolgd. 
Dit was de reden om opnieuw een landelijk onderzoek te verrichten naar de huidige stand 
van zaken met betrekking tot het tellen van IGDH tijdens operaties. Het onderzoek was een 
initiatief van Paul Meijsen, werkzaam op de operatieafdeling van het Catharina ziekenhuis 
Eindhoven. Tijdens de voorbereidingen werd contact gezocht met Els Meers van het Aca-
demisch Ziekenhuis Maastricht, auteur van De noodzaak van een sluitende telmethode6, 
met als doel een vergelijking te kunnen maken. Er werd besloten om het onderzoek geza-
menlijk voort te zetten.  

Dit onderzoek is gericht op de volgende vijf hoofdvragen: 
1. Welke formele afspraken (protocollen) zijn er op operatieafdelingen voor de controle 

van IGDH? 
2. Welke informele afspraken zijn er op operatieafdelingen voor de controle van IGDH? 
3. Waar zitten zwakke schakels in de protocollen en werkmethodes, waardoor risicovol-

le situaties kunnen ontstaan? 
4. Welke, nog niet algemeen bekende, controlemethodes worden er in sommige zie-

kenhuizen gebruikt, waar andere operatieafdelingen hun voordeel mee kunnen 
doen? 

5. Is de stand van zaken met betrekking tot compleetheidscontrole van IGDH verbeterd 
ten opzichte van 19926?  

Het doel van dit onderzoek is om aan te tonen of verbetering van de compleetheidscontrole 
van IGDH nodig en mogelijk is. Indien er manco s blijken, dienen in het kader van de Kwali-
teitswet Zorginstellingen (1996) verbeteringen plaats te vinden. Wellicht is er al een Best 
Practice te destilleren uit de onderzoeksresultaten. Dit kan leiden tot landelijk gedragen pro-
tocollen, voorschriften en werkwijzen. Bij de ontwikkeling en het ondersteunen hiervan kun-
nen zowel de operatieassistenten zelf, ziekenhuizen, maar ook de inspectie, beroepsvereni-
gingen, wetenschappelijke verenigingen (bijv. NVvH, NOV, NVOG) en de aansprakelijk-
heidsverzekeraars van ziekenhuizen betrokken worden.  

Fouten zijn menselijk, maar het bewust handhaven of niet onder ogen willen zien van ge-
vaarlijke situaties is onmenselijk. 
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2 Methode 
2.1 Design 
Het betreft een eenmalig uitgevoerd, beschrijvend onderzoek met behulp van een vragen-
lijst. Het onderzoek vond plaats in het voorjaar van 2005. Naar 64 Nederlandse ziekenhui-
zen werd een uitgebreide vragenlijst met gesloten-, half open- en open vragen verzonden. 
Voordelen van een schriftelijke vragenlijst zijn dat het mogelijk is om anoniem, efficiënt en 
grootschalig data te verzamelen en te verwerken. Open vragen geven de mogelijkheid om 
nieuwe ideeën en diversiteit bij procedures te registreren. 
Daarnaast vindt een vergelijking plaats met het onderzoek De noodzaak van een sluitende 
telmethode 6. 

2.2 Populatie en steekproef 
Om generalisatie van het onderzoek mogelijk te maken en toeval uit te sluiten is gekozen 
voor een grote aselecte steekproef. Uit een lijst van 121 ziekenhuislocaties van algemene 
ziekenhuizen en 7 academische ziekenhuizen werden door middel van een aselecte steek-
proef 64 onderzoeksdeelnemers geselecteerd. 

 

Inclusiecriteria: Nederlandse algemene- en academische ziekenhuizen met een opera-
tieafdeling. 

 

Exclusiecriteria: Specialistische ziekenhuizen en privé-klinieken zijn buiten beschouwing 
gelaten. Van fusieziekenhuizen is nooit meer dan één locatie gekozen, omdat de moge-
lijkheid bestaat dat beide locaties hetzelfde protocol hebben en er uitwisseling van per-
soneel plaatsvindt. 

In totaal zijn 64 vragenlijsten verstuurd. Om een grote respons te verkrijgen, die belangrijk is 
voor betrouwbaar onderzoek, werd een week voor de verzending het hoofd OK telefonisch 
benaderd en om medewerking gevraagd. Zonder uitzondering werd medewerking toege-
zegd. Het hoofd OK mocht de invulling van de vragenlijst delegeren aan een andere in-
houdsdeskundige op de operatieafdeling. 

2.3 Ontwikkeling van de vragenlijst 
De vragenlijst was toegespitst op de vijf hoofdvragen genoemd in de inleiding. Er werd naar 
gestreefd, om zowel voor de instrumenten, gazen, disposables en hechtnaalden een aantal 
gestandaardiseerde vragen te stellen. Aan de andere kant vragen de verschillende soorten 
materialen soms ook om verschillende werkwijzen en dus ook om andere enquêtevragen. 
De vragen werden geformuleerd op basis van praktijkervaring, literatuuronderzoek en natio-
nale- en internationale richtlijnen 7-12. Verder werd gestreefd naar een zodanige vraagformu-
lering dat een vergelijking met het onderzoek De noodzaak van een sluitende telmethode 
mogelijk zou zijn. 

2.4 Betrouwbaarheid en validiteit 
Er waren geen voorbeelden van eerder gebruikte vragenlijsten met een vastgestelde be-
trouwbaarheid en validiteit. Om de betrouwbaarheid en de validiteit te vergroten werd de 
vragenlijst gecontroleerd door vijf operatieassistenten die een proefexemplaar invulden. 
Verder werden de vragen beoordeeld door riskmanagers van een aanprakelijkheidsverzeke-
raar van ziekenhuizen. Suggesties werden verwerkt. 
Verder gaven ook de open vragen voldoende mogelijkheden om de respondenten de gele-
genheid te geven om meningen en suggesties te noteren die lastig met gesloten vragen te 
inventariseren zijn. 
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2.5 Privacy en geheimhouding 
In de begeleidende brief werd aan alle deelnemende ziekenhuizen strikte anonimiteit be-
loofd. 

2.6 Data analyse 
De gegevens van de gesloten vragen zijn met SPSS 12.0 verwerkt. Het gaat grotendeels 
om eenvoudige beschrijvende statistiek met frequentiegegevens. De screening van de ant-
woorden op de open vragen is in twee rondes gedaan. Als eerste werd een inventarisatie en 
clustering van de antwoorden verricht, gevolgd door een kwantitatieve inventarisatie van de 
antwoorden. 
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3 Resultaten 
3.1 Steekproef en respons 
Van de 64 verzonden vragenlijsten werden 59 vragenlijsten teruggezonden en verwerkt. Dit 
betekent een respons van 94%. De verdeling van de respondenten wordt vermeld in tabel 1.  

Omschrijving ziekenhuis (n=57) Percentage 

Algemeen ziekenhuis 1-5 operatiekamers 7% 

Algemeen ziekenhuis 6-10 operatiekamers 30% 

Algemeen ziekenhuis  11 operatiekamers 53% 

Academisch ziekenhuis 10% 

Tabel 1 Kenmerken deelnemende ziekenhuizen. 

3.2 Missing values 
Compleet ingevulde vragenlijsten zijn van belang voor betrouwbaar onderzoek. Niet inge-
vulde vragen worden missing values genoemd. Bij ieder onderzoek komt het voor dat deel-
nemers vragen overslaan of niet invullen. Bij dit onderzoek was het bijvoorbeeld niet altijd 
mogelijk om voor deelvragen een reactie van iedereen te vragen. Bijvoorbeeld als een zie-
kenhuis geen protocol heeft, kunnen ook geen deelvragen over de inhoud van dit protocol 
worden beantwoord. Zie hiervoor als voorbeeld tabel 3. 
Bij iedere vraag worden daarom het aantal deelnemers vermeld met de kleine letter n. Het 
maximale aantal deelnemers per vraag in dit onderzoek zal dus n=59 zijn. 
Is dit aantal kleiner, dan hebben een aantal deelnemers de vraag niet beantwoord. Een klein 
percentage missing values is over het algemeen van geringe invloed op de uitkomsten bij 
frequentievragen die in dit onderzoek zijn gesteld. Bij de statistische berekeningen is hier-
mee overigens rekening gehouden (de zogenaamde Valid Percentages). 

3.3 Algemene vragen IGDH 
Deze vragen zijn gesteld voor alle afzonderlijke groepen materialen. Met name kan hier wor-
den nagegaan of de verschillende groepen materialen consequent en systematisch geteld 
worden, of dat er wellicht verschillen zijn.  

Heeft uw afdeling een door de OK leiding 
geaccordeerd protocol voor de telling van:  Ja Nee 

Gazen (n=59)  93% 7% 

Instrumenten (n=58)  28% 72% 

Disposables (n=58) 5% 95% 

Hechtnaalden (n=58) 5% 95% 

Tabel 2 De aanwezigheid van een protocol voor de telling van IGDH.   
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Indien u een protocol heeft, 
wie is volgens dit protocol verant-
woordelijk voor de telling? 

Instru-
men- 

terende 

Instr.& 
Omloop 

Omloop Chirurg Anders 

Gazentelprotocol (n=55)  27% 66% 0% 2% 5% 

Instrumententelprotocol (n=20) 75% 20% 0% 0% 5% 

Disposables-telprotocol (n=3)  

Hechtnaalden-telprotocol (n=3)  

Wegens gering aantal protocollen met betrekking tot disposa-
bles en hechtnaalden (n=3, zie tabel 2) geen relevante percen-

tages over verantwoordelijkheid. 

 

Tabel 3 Wie is verantwoordelijk voor de telling? 

Wordt bij alle operaties geteld?  Ja Nee 

Gazen (n=58) 35% 65% 

Instrumenten (n=57) 47% 53% 

Disposables (n=57) 17% 83% 

Hechtnaalden (n=57) 25% 75% 

Tabel 4 Wordt altijd geteld? 

Wordt geteld aan de hand van een 
registratieformulier?  Ja Nee Anders 

Gazen (n=59) 56% 30% 14% 

Instrumenten (n=53) 11% 83% 6% 

Disposables (n=59) 5% 88% 7% 

Hechtnaalden (n=56) 2% 96% 2% 

Tabel 5 Wordt geteld aan de hand van een registratieformulier? 

3.4 Resultaten gazen tellen 
Worden gazen bij alle operaties geteld (n=58)? 
Ja 35 %, nee 65%. Zie tabel 4. Bij een nee-antwoord werd doorgevraagd naar de uitzonde-
ringen. De meest genoemde uitzonderingen waarbij niet geteld wordt zijn hele specialismen: 
KNO, neurochirurgie en oogheelkunde. Verder noemt men ingrepen met een kleine incisie, 
maar ook specifieke ingrepen als; arthroscopie, extremiteitenchirurgie, liesbreuk baby.  

Worden altijd gazen met contrastdraad gebruikt? (n=58) 
Ja 97%, nee 3%. Opmerkelijke uitzondering: In één ziekenhuis worden alleen gazen met 
contrastdraad gebruikt als het peritoneum wordt geopend.  
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Worden altijd dubbele controlelabels gebruikt? (n=59) 
Ja 88%, nee 12 %. Als een controlelabel gebruikt wordt, gaat dat op de volgende wijze: 

 
Omloop en instrumenterende bewaren ieder de helft 89%. 

 
De instrumenterende bewaart het hele label 9%. 

 
Anders 2%. Eén ziekenhuis schrijft patiëntnaam op het label en bewaart dit in het dos-
sier.  

Is vastgelegd dat bij aanvang van een nieuwe operatie gecontroleerd wordt of de af-
valzakken leeg zijn en alle kaartjes van de vorige ingreep weg zijn? (n= 59) 
Ja 37%, nee 63%. Het kan namelijk dat gazen of kaartjes van de vorige ingreep meegeteld 
worden bij een volgende ingreep indien ze achterblijven op de OK, en voor verwarring kun-
nen zorgen. Bij de 22 ziekenhuizen waar een formele controle vastgelegd is, gebeurt dat in 
60% door de omloop. In de overige 40% wordt geen specifieke verantwoordelijke persoon 
aangegeven.  

Op welke momenten worden gazen geteld? (n=59)  

Telmomenten van de gazen.  
Meerdere antwoorden tegelijk mogelijk Ja 

Bij het openen van de verpakking 100% 

Bij het sluiten van holle organen en holtes 97% 

Bij het sluiten van de huid 85% 

Bij aflos van de instrumenterende 95% 

Bij aflos van de omloop 51% 

Tabel 6 Telmomenten van gazen. 

Wie telt de gazen aan het begin van de ingreep? (n=59) 
De aanvangstellling bij het openen va de verpakking gebeurt in 10% van de gevallen alleen 
door de instrumenterende en in 88% door omloop en instrumenterende samen.  

Wordt een registratieformulier gebruikt? (n=59) 
Ja 56%, nee 30%, anders 14%. De 14% die anders invullen, geven aan de computer als 
registratiemedium te gebruiken.  

Zo ja, wie tekent dit formulier? (n=42) 
Instrumenterende en omloop samen 57%, instrumenterende 12%, omloop 19%, niemand 
7% anders 5%.  

Zo ja, waar wordt het registratieformulier bewaard? (n=42)  
Op de operatieafdeling 57%, in de status van de patiënt 10%, anders (computer) 33%.  

Zo ja, hoe lang wordt het registratieformulier bewaard (n=32) 
Korter dan 5 jaar 22%, vijf jaar of langer 78%.  

Is er een procedure bij een niet kloppende gazentelling (n=44) 
Ja, chirurg wordt ingelicht 86%, ja anders 5%, nee 9%.  
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Welke hulpmiddelen gebruikt u bij het tellen van gazen? (n=59)  

Welke hulpmiddelen gebruikt u bij het tellen 
van gazen  
Meerdere antwoorden tegelijk zijn mogelijk. 

Ja 

Dubbele controle labels 85% 

Registratieformulier 54% 

Whiteboard 60% 

Opvangkom op standaard i.p.v. afvalemmer

 

10% 

Vel papier op de grond 59% 

Vel papier op tafeltje 64% 

Gazentelrek 9% 

Plastic zakjes 20% 

Anders, namelijk*) ..  18% 

Geen hulpmiddelen 0% 

Tabel 7 Gebruikte hulpmiddelen bij het telen van gazen.  
*)Bij de categorie anders werden genoemd computer, handschoen en 
speciale gazenemmer 

Kunt u in het kort de praktische uitvoering voor het tellen van gazen bij een abdomi-
nale operatie beschrijven? 
Dit was een open vraag. In naar schatting 80% van de ziekenhuizen wordt de volgende me-
thode toegepast. Details kunnen worden teruggevonden in tabel 7. 
Gazen worden bij aanvang geteld (100%) door instrumenterende en omloop (89%). Kaartjes 
worden bewaard (88%) en er wordt een notitie gemaakt op registratieformulier of whiteboard 
(60%). 
Gebruikte gazen worden in een afvalemmer gedeponeerd door de instrumenterende. Gazen 
worden gesorteerd door de omloop en gebundeld in groepjes van 5 of 10 (net zoals in de 
originele verpakking van de gazen. Vaak gebeurt dit op een groot vel sterilisatiepapier op de 
grond, of op een tafeltje. Als er veel gazen zijn, worden onder toezicht van de instrumente-
rende de gazen opgerold tot bundeltjes van 5 of 10 gazen en apart gelegd, of in plastic zak-
jes gedaan. Op diverse momenten (zie tabel 6) wordt de telling gecontroleerd door het totaal 
aantal gazen te vergelijken met de bewaarde kaartjes of notities. 
Enkele ziekenhuizen gebruiken een gazentelrek (9%), in plaats van het tellen en bundelen. 
Op een gazentelrek zitten groepen van 10 pennen waar gazen aan kunnen worden opge-
hangen en zo overzichtelijk gepresenteerd worden en eenvoudiger controleerbaar zijn.  

Wat vindt u risicovolle situaties bij het tellen van gazen? Hoe kan het ondanks slui-
tende protocollen toch fout gaan? 
Dit was een open vraag. Deze vraag leverde een bloemlezing van antwoorden op, die inge-
dikt is, toch zijn alle antwoorden opgesomd. Er kan een top vijf worden samengesteld van 
risicovolle situaties. 

 

Aflos 27x 

 

Negeren van voorschriften en protocol 25x 

 

Onverwachte wendingen en plotselinge bloedingen 14x 

 

Spoedsituaties 12x 
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Operateurs die overtuigd zijn dat geen gaas in de wond is achtergebleven 6x 

 
Doorknippen van gazen 2x 

 
Meerdere specialismen bij een patiënt 1x 

 
Veel mensen in de OK 1x 

 
Te kleine gazen (10x20 cm in de buik) 1x 

 
Menselijke fouten 1x 

 

Geen eenduidig protocol 1x 

 

Werkdruk 1x 

 

Geen zakken verwisselen tussen ingrepen 1x 

 

Als kwijtraken onmogelijk wordt geacht 1x (onterecht dus). 

3.5 De positie van leerlingen bij de gazentelling 
Is in het protocol de verantwoordelijkheid van leerlingen voor de gazentelling om-
schreven? (n=55) 
Ja 25%, nee 75%.  

Kunnen volgens het protocol leerlingen verantwoordelijk gesteld worden voor de ga-
zentelling? (n=14) 
In veertien protocollen (de 25% van de vorige vraag) is de verantwoordelijkheid van leerlin-
gen omschreven. In 62% van de gevallen worden de leerlingen daadwerkelijk verantwoorde-
lijk gesteld in het protocol, in 23% niet. Het antwoord anders wordt door 15% gegeven, aan-
vullend werd toegelicht dat er hier sprake was van oplopende verantwoordelijkheid. 

3.6 Resultaten instrumenten tellen 
Door wie worden de instrumenten geteld? (n=58) 
Instrumenterende 90%, instrumenterende en omloop samen 4%, anders 7%.  

Op welke momenten worden instrumenten geteld? (n=57)  

Telmomenten van de instrumenten. 
Meerdere antwoorden tegelijk zijn mogelijk Ja 

Bij het opdekken van de instrumententafel 93% 

Tijdens het sluiten van de wond 77% 

Na het sluiten van de huid 26% 

Bij aflos van de instrumenterende 61% 

Anders, namelijk*) .. 11% 

Tabel 8 Telmomenten van gazen 
*) Bij de categorie anders werden genoemd: bij het sluiten van holtes, als 
het gewicht niet klopt, bij opruimen post-operatief. 
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Wordt een registratieformulier gebruikt? (n=53) 
Ja 11%, nee 83%, anders 6%. 

Zo ja, staat de setsamenstelling en de setnaam op dit formulier? (n=11) 
Ja 36%, nee 46%, anders 18%. 
Zo ja, wie tekent dit formulier? (n=7)  
Instrumenterende 86%, instrumenterende en omloop samen 14%.  
Zo ja, waar wordt het registratieformulier bewaard? (n=7) 
Op de operatieafdeling 71%, in de status van de patiënt 0%, anders 12%.   

Hoe worden instrumenten geteld bij een abdominale operatie? (n=59) 

 

Volledige telling van alle instrumenten op de sets, preoperatief én tijdens sluiten

 

o M.b.v. meegesteriliseerde lijst op het set 3.4% 
o M.b.v. een boek op de OK met het samenstellingsprotocol van het set 3.4% 
o Op basis van kennis, ervaring en/of eigen inzicht van de operatieassistenten 33.9% 
o Anders 1.7%  

 

Gedeeltelijke telling van alle instrumenten die direct bij de operatie gebruikt worden

 

 (deelinstrumentarium). Instrumenten die in de netten blijven liggen worden niet geteld. 
o Volgens vastgelegde afspraken (bijvoorbeeld: even aantallen klaarleggen,  

standaard opdekken) 6.8% 
o Op basis van kennis, ervaring en/of eigen inzicht van de operatieassistent 33,9% 
o Alleen klemmen 3,4% 
o Alleen kleine instrumenten (sondes, bulldogjes) 1,7% 
o Anders 1,7%  

 

Geen telling

 

3,4%  

 

Anders

 

8.5%    

Heeft u los verpakt instrumentarium? (n=59)  

Heeft u los verpakt instrumentarium? 

 

Zeer veel 3% 

Veel 12% 

Redelijk veel 44% 

Middelmatig 31% 

Weinig 10% 

Tabel 9 De hoeveelheid los verpakt instrumentarium. 

Vind registratie plaats indien los verpakt instrumentarium wordt gebruikt? (n=59) 
Altijd 20%, soms 9%, nooit 71%. 
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Welke hulpmiddelen gebruikt u bij de compleetheidscontrole van instrumenten? 
(n=59)  

Welke hulpmiddelen gebruikt u bij de com-
pleetheidscontrole van instrumenten? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk 

Ja 

Meegesteriliseerd samenstellingprotocol 2% 

Whiteboard 12% 

Registratieformulier 12% 

Weegprocedure 3% 

Computer 5% 

Anders, namelijk*)

 

14% 

Geen 69% 

Tabel 10 Hulpmiddelen bij de compleetheidscontrole van instrumenten. 
*) Bij de categorie anders werden genoemd: geheugen, even aantallen 
klaarleggen. 

Is de samenstelling van instrumentensets (Wat hoort er op een set te liggen?) vastge-
legd in een geaccordeerd samenstellingsprotocol? (n=59) 
Ja, 75%, nee 25%.  

Wie accordeert deze samenstellingsprotocollen? (n=59)  

Wie accordeert deze samenstellings-
protocollen? 
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk) 

Ja 

Leidinggevende OK 34% 

Leidingevende CSA 56% 
Ter zake deskundige (microbioloog, apo-
theker) 

2% 

Specialisme verantwoordelijke 56% 

Anders, namelijk .. 7% 

Niemand 5% 

Tabel 11 Accordering van samenstellingsprotocollen. 

Is er een tracing/tracking systeem zodat een relatie tussen gebruikt set en patiënt te 
achterhalen is. (Bijvoorbeeld als op de CS een vermissing wordt geconstateerd, is dit 
dan te relateren tot een patiënt)? (n=55) 
Ja 58%, nee 42%. Er worden verschillende methodes genoemd. Labels of kaartjes aan het 
net bevestigen met de naam van de instrumenterende en datum; een barcodesysteem; ver-
melden van setnummer op registratieformulier. 
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Wat vindt u risicovolle situaties bij het tellen van instrumenten? Hoe kan het ondanks 
sluitende protocollen toch fout gaan? 
Dit was een open vraag. Deze vraag leverde een bloemlezing van antwoorden op, die inge-
dikt is, toch zijn alle antwoorden opgesomd. Er kan een ranglijst worden samengesteld van 
risicovolle situaties: 

 
Aflos 15x 

 

Spoedsituaties, haasten 10x 

 

Onbekende sets 8x 

 

Los verpakt en niet geregistreerd instrumentarium 5x 

 

Extra sets bijpakken tijdens operatie 5x 

 

Veel netten 3x 

 

Zelfbediening door specialisten 3x 

 

Niet kloppende sets van de CS 2x 

 

Op ervaring vertrouwen 2x 

 

Geen protocol 2x 

 

Kleine instrumenten 1x 

 

Leerlingen 1x 

 

Niet volledig tellen 1x. 

3.7 Resultaten disposables tellen 
Met risicovolle disposables worden disposables die mogelijk kunnen achterblijven in de 
wond bedoeld; vaatteugels, schuursponsjes, kunststof bulldogjes, suture aid booties, vaat-
klem inserts, injectienaalden, cliphouders.  

Heeft uw operatieafdeling een door de OK-leiding geaccordeerd protocol disposables 
tellen?(n=58) 
Ja 5%, nee 95%.  

Wie is volgens dit protocol verantwoordelijk voor de telling van disposables?(n=6) 
Geen betrouwbaar percentage te noemen wegens <n.  

Is er een lijst met risicovolle disposables? (n=57) 
Ja 2%, nee 98%.  

Worden de risicovolle disposables bij alle operaties geteld? (n=57) 
Ja 18%, nee 82%. Bij de nee-antwoorden worden als aanvulling genoemd: alleen kleine 
dingen niet door iedereen, willekeurig, alleen vesselloops, alleen bij hoog complexe opera-
ties.  

Worden de risicovolle disposables geteld aan de hand van een registratieformulier? 
(n=59) 
Ja 5%, nee 88%, anders 7%.
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Hoe worden risicovolle disposables geteld bij een abdominale operatie? (n=57)  

Telmethodes voor disposables Ja 

Met behulp van een speciaal registratieformulier voor (risicovol-
le) disposables 0% 

Met behulp van een algemeen registratieformulier (bijvoorbeeld 
op het gazentelformulier 5% 

Op basis van kennis, ervaring en/of eigen inzicht van de opera-
tieassistent 46% 

Anders, namelijk

 

5% 

Geen telling 44% 

Tabel 12 Hoe worden disposables geteld? 

Welke hulpmiddelen gebruikt u bij het tellen van risicovolle disposables? (n=57)  

Welke hulpmiddelen gebruikt u bij de com-
pleetheidscontrole van disposables? Meer-
dere antwoorden zijn mogelijk 

Ja 

Whiteboard 25% 

Registratieformulier 5% 

Verpakking van disposables wordt bewaard 

 

9% 

Anders, namelijk

 

2% 

Geen 70% 

Tabel 13 Gebruikte hulpmiddelen bij het tellen van disposables. 

Wat vindt u risicovolle situaties bij het tellen van disposables? 
Dit was een open vraag. Deze vraag leverde een bloemlezing van antwoorden op, die inge-
dikt is, toch zijn alle antwoorden opgesomd. Er kan dus een soort top vijf worden samenge-
steld van risicovolle situaties 

 

Acuut 6x 

 

Nonchalance 5x 

 

Aflos 3x 

 

We hebben niet zoveel disposables  1x 

 

Weggooien voor het einde 1x 

 

Niet traceerbaar 1x 

 

Grote operaties1x 

 

Naalden 1x  
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3.8 Resultaten hechtnaalden tellen 
Toelichting: Meer en meer wordt atraumatisch hechtmateriaal gebruikt, de naalden zijn dis-
posable. Vaak gaat het om control release naalden (zoefjes) die van de draad kunnen wor-
den getrokken in plaats van afknippen. Het aantal atraumatische naalden en het risico op 
kwijtraken is hierdoor mogelijk toegenomen.  

Heeft uw operatieafdeling een door de OK-leiding geaccordeerd protocol hechtnaal-
den tellen? (n=58) 
Ja 5%, nee 95%.  

Wie is volgens dit protocol verantwoordelijk voor de telling van hechtnaalden?( n=6) 
Geen betrouwbaar percentage te noemen wegens <n.  

Worden de hechtnaalden bij alle operaties geteld? (n=57) 
Ja 25%, nee 75%.  

Worden de hechtnaalden geteld aan de hand van een registratieformulier? (n=56) 
Ja 2%, nee 96%, anders 2%.  

Hoe worden hechtnaalden geteld bij een abdominale operatie? (n=56)  

Telmethodes voor hechtnaalden Ja 

Met behulp van een speciaal registratieformulier voor hecht-
naalden 

0% 

Met behulp van een algemeen registratieformulier (bijvoorbeeld 
op het gazentelformulier 2% 

Op basis van kennis, ervaring en/of eigen inzicht van de opera-
tieassistent 54% 

Anders, namelijk

 

52% 

Geen telling 43% 

Tabel 14 Hoe worden hechtnaalden geteld? 
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Welke hulpmiddelen gebruikt u bij het tellen van risicovolle hechtnaalden? (n=55)  

Welke hulpmiddelen gebruikt u bij de com-
pleetheidscontrole van hechtnaalden? 
Meerdere antwoorden zijn mogelijk. 

Ja 

Whiteboard 4% 

Registratieformulier 2% 
Verpakking van hechtnaalden wordt be-
waard  

6% 

Magnetische doosjes 2% 

Magnetische matjes 2% 

Kaarten met kleeflaag 2% 

Schuimblokjes 2% 

Anders, namelijk*)

 

16% 

Geen 74% 

Tabel 15 Gebruikte hulpmiddelen bij het tellen van hechtnaalden. 
*)Bij de categorie anders werden genoemd: kommetje, op zijtafetje, in een gaas-
je 

Wat vindt u risicovolle situaties bij het tellen van hechtnaalden? 
Dit was een open vraag. Deze vraag leverde enkele antwoorden op: 

 

Niet tellen 

 

Kleine vaatnaaldjes 

 

Aflos 

 

Meerdere keren gebruiken van een atraumatische naald 

 

Spoed 

 

Naald kwijt op de grond of in doeken. 

3.9 Vergelijking met onderzoeksresultaten 19926. 
Ruim 15 jaar geleden publiceerde Els Meers resultaten van een Nederlands onderzoek. Dit 
onderzoek: De noodzaak van een sluitende telmethode6, was eveneens gericht op het tellen 
van gazen en instrumenten. 
Er werden toentertijd 123 ziekenhuizen aangeschreven waarvan er 111 reageerden. In de 
onderstaande tabellen worden de resultaten van De noodzaak van een sluitende telmethode 
(1992) weergegeven naast de resultaten van het huidige onderzoek Uitgeteld (2006)? 
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Naam onderzoek 
De noodzaak van 

een sluitende telme-
thode 1992 

Uitgeteld 
2006 

Steekproef Volledige populatie Aselect 

Aantal verzonden vragenlijs-
ten 123 64 

Respons 90% (n=111) 94% (n=59) 

Categoraal ziekenhuis 5% 0% 

Algemeen ziekenhuis 88% 92% 

Academisch ziekenhuis 7% 7% 

Tabel 16 Vergelijking onderzoekspopulaties 

Vergelijkbare vragen 
De noodzaak van 

een sluitende 
telmethode 1992 

Uitgeteld  
2006 

 

JA % JA % 

Heeft uw afdeling een door de OK 
leiding geaccordeerd protocol voor 
de telling van  

 

gazen 36% 93% 

instrumenten 16% 28% 

Wordt bij alle operaties geteld? 

 

gazen 39% 35% 

instrumenten 20% 47% 

Wordt een registratieformulier ge-
bruikt? 

 

gazen 61% 56% 

instrumenten 15% 11% 

Op welke momenten worden in-
strumenten geteld? 

 

Bij het opdekken van de instrumen-
tentafel 81% 93% 

Tijdens het sluiten van de wond 4% 77% 

Na het sluiten van de huid 12% 26% 

Bij aflos van de instrumenterende 2% 61% 

Anders 1% 11% 

Tabel 17 Vergelijking resultaten 19926 en actuele resultaten. 
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4 Discussie en conclusies 
De helft van de Nederlandse ziekenhuizen heeft meegedaan met dit onderzoek. Omdat de 
respons hoog was (94%) en de steekproef aselect genomen werd zal dit onderzoek een 
goede afspiegeling zijn van de situatie in Nederland. Het onderzoek bevatte zowel vragen 
om formele vastlegging van procedures na te gaan, maar ook om de werkwijze van verschil-
lende ziekenhuizen vast te leggen. Zo kunnen ziekenhuizen leren van elkaar en kunnen 
voorstellen worden gedaan voor een Best Practice. 
Verder moet bij dit onderzoek worden gewaarschuwd dat een meerderheid van stemmen 
nog niet betekent dat de situatie goed geregeld is, of niet beter kan. Het kan zijn dat een 
meerderheid nog oude principes hanteert. Bijvoorbeeld: disposables worden in 95% van de 
Nederlandse ziekenhuizen niet systematisch geteld, dat wil nog niet zeggen dat dit een goe-
de handelwijze is. 

4.1 Protocollen, verantwoordelijkheid en registratie algemeen 
Het tellen van gazen is in de meeste ziekenhuizen protocollair vastgelegd (93%), het tellen 
van instrumenten daarentegen nog maar in éénderde van de gevallen. Disposables en 
hechtnaalden worden nog maar sporadisch geteld (5%). 
Ook wordt niet bij alle operaties geteld. In het grootste deel van de ziekenhuizen worden de 
gazen (65%) en de instrumenten (53%) niet bij alle operaties geteld. Disposables en hecht-
naalden nog minder.  

Hoewel gerechtelijk uitspraken al in 1990 de verantwoordelijkheid voor de telling expliciet bij 
de instrumenterende gelegd hebben, is dit standpunt nog steeds niet in alle ziekenhuizen 
doorgevoerd. Het is opmerkelijk te noemen dat de toewijzing van de verantwoordelijkheid 
voor de telling per ziekenhuis verschilt. Hoewel in de jurisprudentie de verantwoordelijkheid 
expliciet bij de instrumenterende wordt neergelegd2, spreken veel ziekenhuizen nog van een 
gedeelde verantwoordelijkheid van instrumenterende en omloop bij het tellen van gazen 
(66%) en het tellen van instrumenten (20%). Gedeelde verantwoordelijkheid bestaat juri-
disch gezien echter niet in dit geval, maar schept bovenal ook onduidelijkheid en verwarring. 
Vooral als er sprake is van aflossituaties van de instrumenterende en/of omloop, is geen 
sprake meer van een sluitende verantwoordelijkheidstoedeling. Wie kan hier nog ter verant-
woording worden geroepen? Aflossituaties zijn in de OK geen zeldzaamheid én aflossitua-
ties worden zowel in de literatuur als door de ondervraagden als risicovol bestempeld. Het 
verdient daarom de aanbeveling om de verantwoordelijkheid voor de compleetheid van 
IGDH expliciet toe te bedelen aan de instrumenterende die aanwezig is bij het sluiten van de 
wond. Rondom dit gegeven kan vervolgens een heldere procedure worden beschreven.  

Verder is de diversiteit groot: Wat het ene ziekenhuis wel telt, gebeurt in het andere zieken-
huis weer niet. Terwijl in de literatuur ongelukken worden beschreven alle typen operaties, 
dus ook bij operaties waarbij in sommige ziekenhuizen momenteel niet tellen9-12. Een twee-
de argument om altijd te tellen is het inslijpen van de telprocedure in de dagelijkse routine. 
Ook bij grote operaties, onverwachte wendingen en complicaties heeft men dan veel erva-
ring. 
Er wordt nog relatief weinig officieel geregistreerd op een getekend formulier. Voor de gazen 
in 56%, voor de instrumenten in 11% van de ziekenhuizen. Registreren is overigens alleen 
een hulpmiddel, géén bewijs van een goede procedure, noch een garantie dat er niets is 
achtergebleven. Ondanks getekende registratieformulieren zijn toch IGDH achtergebleven 
bij patiënten. Gazen of instrumenten blijven nooit zomaar achter, maar zijn altijd het gevolg 
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van een fout waarvoor iemand verantwoordelijk is. Het kan hierbij gaan om foute procedu-
res, of incidentele fouten bij het niet opvolgen van de procedures. 
Als de naam van de instrumenterende die aanwezig was bij het sluiten van de wond bekend 
en geregistreerd is, liggen de verantwoordelijken echter volkomen vast. 

4.2 Het tellen van gazen 
Het tellen van gazen wordt nog het meest systematisch gedaan. Hoewel er nog gevaarlijke 
uitzonderingen lijken te bestaan in Nederland. Gazen met contrastdraad worden niet altijd 
gebruikt. Ook een veiligheidssysteem met dubbele controlelabels wordt niet altijd toegepast 
(88%). Verder wordt niet systematisch gecontroleerd of bij aanvang van de operatie alle 
gazen en labels van de vorige ingreep zijn opgeruimd. Slechts in 37% van de ziekenhuizen 
is dit protocollair vastgelegd, terwijl een gaas van de vorige ingreep dat nog in een afvalem-
mer ligt een van de meest gevaarlijke situaties is. 
Het aantal telmomenten tijdens een operatie is over het algemeen goed. Opmerkelijk is dat 
bij aanvang 100% telt en bij het sluiten van de wond maar 85%. Bij aflos van de instrumen-
terende telt 95%. Aflossituaties worden in open vragen ook als risicovolle momenten be-
schreven. Verder is tellen bij aflos van de instrumenterende belangrijk, omdat juridisch ge-
zien de verantwoordelijkheid ook naar de nieuwe instrumenterende wordt overgedragen. 
Registratieformulieren moeten meer gezien worden als hulpmiddel, andere hulpmiddelen 
kunnen mits goed gebruikt ook even afdoende zijn. Bijvoorbeeld een whiteboard en de con-
trole labels. Het inbouwen van een dubbelcheck of triplecheck is geen overbodige luxe ge-
zien het aantal incidenten en near incidenten. Meer en meer wordt de computer gebruikt 
voor de elektronische patiëntenregistratie. Hiermee verdwijnen soms ook formulieren. Om-
dat het computerprogramma altijd openstaat en door meerdere personen wordt ingevuld, is 
een echte persoonlijke formele handeling als het zetten van een handtekening verdwenen. 
Zoals al eerder vermeld is het vooral belang om de naam van de laatste instrumenterende 
goed vast te leggen, deze is verantwoordelijk  

Uit procesbeschrijvingen blijkt de telprocedure nog redelijk primitief te verlopen. Veel hande-
lingen, veel bukken, kans op vergissingen, kans op bloedcontact en onhygiënisch. In de 
jaren 90 werd het gazentelrek in de ban gedaan, het wordt nog hier en daar gebruikt en 
heeft zeker nadelen ten aanzien van hygiëne en bewerkelijkheid. Het overzicht en de atten-
tie die aan de telling wordt gegeven, is echter goed. Het momenteel het meest in zwang 
zijnde systeem is dat gazen worden gesorteerd en geteld op een stuk papier. Bij groot gaas-
verbruik worden gazen gebundeld en in plastic zakjes gedaan. Ook dit heeft behoorlijke na-
delen en is evengoed bewerkelijk en kan minder overzichtelijk zijn. Zeker omdat de instru-
menterende verantwoordelijk is en voor een deel moet vertrouwen en toezien op de nauw-
keurigheid van de omloop.  

Niet kloppende tellingen. Als de telling niet klopt aan het eind van de operatie, moeten ont-
brekende gazen gezocht worden en moet de chirurg worden ingelicht. Samen met de chi-
rurg staan meerdere middelen te beschikking om vermiste gazen op te sporen. De procedu-
re die hierbij gevolgd moet worden, is in 91% van de ziekenhuizen beschreven.  

Risicovolle situaties. In open vragen worden veel risicovolle situaties genoemd. In bijna de 
helft van de ziekenhuizen wordt het negeren en niet naleven van protocollen genoemd. De-
ze situatie is als zeer zorgelijk te omschrijven. Verder worden aflos en spoedsituaties gezien 
als een belangrijke risicofactor. Hier komt een dilemma naar voren. Een aantal procedures is 
door verbetering van de afspraken en de werkwijze zeker veiliger te maken, maar wat te 
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doen als protocollen niet eens worden opgevolgd? Er is dan sprake van nalatigheid en on-
zorgvuldig handelen. 
Opmerkelijk genoeg komen de in de enquête genoemde risicofactoren niet allemaal overeen 
met de in de literatuur genoemde risicofactoren. Waarschijnlijk zijn er black spots in beide 
onderzoeken, of nog niet onderkende risicofactoren. Zie tabel 18.  

Risicofactoren uit de literatuur 10-13. Risicofactoren uit de enquête 

 

Spoedoperaties 

 

Onverwacht verloop operatie  

 

Andere operatie dan gepland 

 

Obesitas patiënten 

 

Team wisselingen 

 

Hoog bloedverlies 

 

Niet tellen 

 

Vals negatieve controle foto 

 

Toch sluiten ondanks niet kloppende telling 

 

Conversatie in de operatiekamer 
 (verminderde concentratie/aandacht) 

 

Team vermoeidheid (verminderde 
 concentratie/aandacht)  

 

Aflos 27x 

 

Negeren van voorschriften en protocol 25x 

 

Onverwachte wendingen en plotselinge bloe-
dingen 14x 

 

Spoedsituaties 12x 

 

Overtuigde operateurs 6x 

 

Doorknippen van gazen 2x 

 

Meerdere specialismen bij een patiënt 1x 

 

Veel mensen in de OK 1x 

 

Te kleine gazen (10x20 cm inde buik) 1x 

 

Menselijke fouten 1x 

 

Geen eenduidig protocol 1x 

 

Werkdruk 1x 

 

Geen zakken verwisselen tussen ingrepen 1x 

 

Als kwijtraken (onterecht dus) onmogelijk 
wordt geacht 1x  

Tabel 18. Vergelijking risicofactoren 

4.3 Het tellen van instrumenten 
Het contrast tussen gazen tellen en instrumenten tellen is groot. Zowel bij de formele vast-
legging als de uitvoering wordt bij dit laatste veel aan het toeval overgelaten, hoewel inci-
denten met achtergebleven instrumenten geen enkele reden geven voor deze geringe aan-
dacht. 
Slechts 28% van de ziekenhuizen heeft een instrumenten-telprotocol, terwijl er wel wordt 
aangegeven dat in 47% van de ziekenhuizen geteld wordt. Toch geeft de rest van de onder-
zoeksuitslagen zeker niet de indruk dat dit laatste grondig en systematisch gebeurt.  

De meeste ziekenhuizen geven namelijk aan dat het al dan niet tellen gebeurt op basis van 
kennis, ervaring en of eigen inzicht van de operatieassistent (68%). Enige methodiek of sys-
tematiek ontbreekt. Soms telt men wel bijvoorbeeld de klemmen, gebruikt men even aantal-
len, of telt men alleen kleine instrumentjes. Terwijl in de literatuur ook casussen genoemd 
worden van zeer grote instrumenten (grote arterieklemmen, spreiders, taartschep)14-15! In 
83% van de ziekenhuizen worden geen gegevens over de instrumententelling geregistreerd.  

Daarnaast hebben veel ziekenhuizen (59%) redelijk veel, tot zeer veel los verpakt instru-
mentarium, niet behorend bij een set. Hierbij is het gevaar van over het hoofd zien groter 
dan bij instrumenten uit een set. Er blijkt ook hier weer amper systematisch geregistreerd te 
worden als het wordt gebruikt, 71% doet dit nooit.  

Er worden nauwelijks hulpmiddelen gebruikt die systematisch tellen mogelijk maken. Een 
weegmethode die in 1992 al hoognodig werd geacht wordt nog maar toegepast in 3% van 
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de operatieafdelingen. Setsamenstelling ligt meestal voldoende vast in lijsten die door lei-
dinggevenden zijn geaccordeerd.  
In 58% van de ziekenhuizen is te achterhalen welk set voor welke patiënt gebruikt is. Dit kan 
van belang zijn als bij controle achteraf op de CS gebreken worden ontdekt die mogelijk 
gevolgen hebben voor de patiënt.  

Ook bij het tellen van instrumenten onderkent men vele risico s. Weer zijn er discrepanties 
met de in de literatuur genoemde risicofactoren. Zonder betere protocollen, werkwijzen en 
discipline blijven de risico s echter bestaan. 

4.4 Het tellen van disposables 
Het aantal disposables is de laatste 15 jaar stormachtig toegenomen. Vaak gaat het om 
kunststof materialen. Verzekeringsmaatschappijen maken ook melding van claims van ach-
tergebleven disposables. Vermoedelijk is dit het topje van de ijsberg. In tegenstelling tot ga-
zen, hoeft een patiënt weinig last te hebben van achtergebleven disposables. Bovendien zijn 
de disposables achteraf nog nauwelijks op te sporen omdat ze geen röntgencontrastmiddel 
bevatten. 
Dit zijn echter geen argumenten om onzorgvuldig met disposables om te gaan. Toch is het 
tellen van risicovolle disposables slechts in 5% van de ziekenhuizen protocollair vastgelegd. 
De meest gebruikte methodiek is wederom: Op basis van kennis en ervaring en/of eigen 
inzicht van de operatieassistent. Kortom: de veiligheid voor patiënten is noch formeel, noch 
methodisch geborgd. 

4.5 Het tellen van hechtnaalden 
Het gebruik van atraumatisch hechtmateriaal is de laatste tien jaar behoorlijk toegenomen. 
De introductie van Control Release-naalden, heeft in een aantal ziekenhuizen al geleid tot 
afschaf van alle losse naalden. De werkwijze lijkt dus drastisch veranderd, de omgang met 
de nieuwe problematiek echter niet. Ook hier hetzelfde verhaal als voor de disposables. De 
enige middelen waar op vertrouwd wordt zijn ervaring en geheugen. Een protocol is er in 5% 
van de ziekenhuizen. In een kwart van de gevallen wordt bij alle operaties geteld, terwijl ook 
in de literatuur achtergebleven naalden worden gemeld. Berucht is de vaginatop, maar ook 
in de vaat/thoraxchirurgie, kaakchirurgie en oogheelkunde zijn casussen gemeld.  

4.6 Nieuwe inzichten 
Hoewel het wel een van de onderzoeksvragen was, heeft het onderzoek geen nieuwe in-
zichten of methodes aan het licht gebracht. Onderzoek naar nieuwe methodes zou gestimu-
leerd moeten worden gezien de huidige situatie. 

4.7 Conclusies van de vergelijking met onderzoeksresultaten 19926 

Bij het onderzoek De noodzaak van een sluitende telmethode (1992) werden destijds alle 
ziekenhuizen aangeschreven. Bij Uitgeteld zijn door middel van een aselecte steekproef de 
helft van de Nederlandse ziekenhuizen geënquêteerd. De respons bij beide onderzoeken 
was hoog en de verdeling binnen de populaties is vergelijkbaar. Zie tabel 17. Omdat ook de 
vraagstelling van een aantal vragen gelijk was is hier een vergelijking tussen beide onder-
zoeken gerechtvaardigd. 
Er zijn alleen geen onderzoeksgegevens uit 1992 met betrekking tot de compleetheidscon-
trole van disposables en atraumatische hechtnaalden. Het gebruik hiervan is pas de laatste 
vijftien jaar explosief toegenomen.  



 

-21- 

In de meeste ziekenhuizen (93%) wordt gewerkt met een door de OK leiding geaccordeerd 
protocol gazen tellen. Dit is een behoorlijke verbetering ten opzichte van 1992 (36%). Ver-
antwoordelijkheden en procedures zijn in ieder geval vastgelegd. Dit is gedeeltelijk ook con-
form de eisen die de kwaliteitswet stelt. Inhoudelijk is er nog grote diversiteit tussen de 
werkwijzen in de ziekenhuizen zoals vermeld in paragraaf 4.1 en 4.2. Algemeen geaccep-
teerde en aanbevolen veiligheidsprocedures worden nog niet overal standaard toegepast 
(gebruik contrastdraad, tellen bij aflos, altijd tellen, verantwoordelijkheidsvraag, controlela-
bels gebruiken) Lokaal en individueel kan dus nog steeds sprake zijn van zorgelijke en risi-
covolle situaties.  

Het aantal ziekenhuizen dat het tellen van instrumenten protocollair heeft vastgelegd is ge-
stegen, alhoewel de stijging niet spectaculair te noemen is (16%  28%). Het aantal telmo-
menten is toegenomen. Bij het sluiten van de wond telt 77% t.o.v. 4% in 1992. Bij aflos van 
de instrumenterende telt 61% t.o.v. 2% in 1992. Hierbij moet worden opgemerkt dat ook nu 
getwijfeld mag worden aan een kwalitatief goed uitgevoerde telprocedure. Zie paragraaf 4.3. 
Het gebruik van een weegmethode zoals voorgesteld in het rapport Het afwegen waard13 in 
1994 heeft nog geen grote opgang gevonden en komt pas langzaam op gang. Na de intro-
ductie bestond destijds veel interesse bij de beroepsgroep, met name door de risicoreductie 
en eenvoud, zonder dat de intensiviteit van de arbeid toeneemt. Naast toegenomen veilig-
heid biedt een weegsysteem meer mogelijkheden die zelfs kostenbesparend zijn14. Wel kent 
een weegsysteem een behoorlijke investeringsprijs en een intensief implementatietraject.  

Tabel 17 laat zien dat het gebruik van registratieformulieren is afgenomen. Een mogelijke 
oorzaak hiervan is toegenomen computergebruik, waardoor handgeschreven formulieren 
verdwijnen. In Uitgeteld geeft 14% van de respondenten aan de computer te gebruiken als 
registratiemedium. De aard van de vragen laat geen definitieve uitspraken toe over de kwali-
teit van deze registratie. Mogelijk zijn met toegenomen computergebruik ook een aantal vei-
ligheidscontroles en een formele ondertekening door verantwoordelijke personen verdwe-
nen.  

Samenvattend laat de vergelijking met het onderzoek van 1992 zien dat verbeteringen zijn 
doorgevoerd. De risicobeheersing is echter nog niet in overeenstemming met de kwaliteits-
wet, past nog niet bij de huidige stand der techniek, en zit nog vol Black Spots. 
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5 Aanbevelingen 
I. Op iedere operatieafdeling dient een protocol te zijn met betrekking tot het tellen van 
IGDH. Omdat het hier risicovolle handelingen betreft, waarbij een keten van zorgverleners 
betrokken is, dient dit bekrachtigd te zijn door een zorgmanager als een medisch manager. 
Draagvlak wordt echter pas verkregen als ook de medewerkers in de besluitvorming betrok-
ken zijn. Vanzelfsprekend is het protocol geldend voor alle specialismen, onder alle omstan-
digheden. 

In dit protocol dienen minimaal te zijn vastgelegd:

  

Wie verantwoordelijk is voor de telling en wat de rol is van alle leden van het opera-
tieteam. 

 

Welke materialen worden gecontroleerd. 

 

Dat het protocol bij alle operaties dient te worden opgevolgd, zonder één uitzonde-
ring. (Incidenten: achtergelaten peanut bij CTS, 5x5 gaas bij oor, hechtnaald in oog, 
dopje bij laparoscopie) 

 

Op welke momenten de controles worden uitgevoerd. 

 

Wat de handelswijze is bij afwijkingen/vermissingen. 

 

Welke registraties plaatsvinden en wat de bewaartermijn van de gegevens is. 

 

Dat de standaardinhoud van instrumentenbladen formeel wordt vastgelegd. 

 

Periodieke (minimaal jaarlijkse) controle van het protocol, bijstelling en nieuwe ac-
cordering.  

II. Naast protocollen die de procedures op hoofdlijnen vastleggen zijn procedurebeschrijvin-
gen nodig. Deze kunnen als onderdeel van het protocol, maar ook apart, worden beschre-
ven. 
Procedurebeschrijvingen zijn bij voorkeur gebaseerd op Best Practices, die zijn onderbouwd 
door onderzoeks- en literatuurgegevens. Op het gebied van gazen tellen moeten anno 2005 
toch betere methodes voorhanden zijn dan het tellen op een stuk papier. Voor het tellen van 
instrumenten zou met moderne technieken toch een beter resultaat te verkrijgen zijn dan 
kennis, ervaring en of eigen inzicht van de operatieassistent.  

III. De discussie op gang brengen voor de invoer van een [1] dubbel controlelabel systeem 
en [2] het toevoegen van röntgencontrastmiddelen, aan disposables die los in de wond ge-
bruikt worden. Analoog aan het tellen van gazen moet de compleetheidscontrole van bij-
voorbeeld vesselloops, hechtnaalden, disposable bulldogjes, vaatklem-inserts, foam-
retractors en cliphouders, hierdoor sterk verbeterd kunnen worden.  

IV. De rol van beroepsverenigingen, wetenschappelijke verenigingen, inspectie en aanspra-
kelijkheidsverzekeraars. 

 

Stringente aanbevelingen doen voor standaard protocolformuleringen. 

 

Stringente aanbevelingen doen voor do s en don ts met betrekking tot procedures voor 
het tellen van IGDH. 

 

Stimulering van onderzoek naar Best Practices met betrekking tot het tellen van IGDH. 
Als er goed onderbouwde Best Practices worden geformuleerd, zijn er juridische gevol-
gen bij het niet toepassen hiervan. In het kader van goede zorgverlening kan met niet om 
Best Practices heen.  
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V. Richt een kleine, adequaat werkende werkgroep op met vertegenwoordigers van; [1]be-
roepsgroep, [2] beroepsverenigingen, [3] wetenschappelijke verenigingen en [4] aansprake-
lijkheidsverzekeraars. Deze werkgroep moet een landelijk protocol en richtlijnen opstellen 
voor compleetheidscontrole van IGDH, gebaseerd op huidige wetgeving, literatuur en Best 
Practices. 
Dank zij huidige elektronische communicatietechnieken kan deze werkgroep grotendeels 
elektronisch communiceren. Aanpak via Delphi-methodiek. 
Het zou goed zijn de werkgroep aan te vullen met een klankbordgroep van medisch-juristen, 
Inspectie Volksgezondheid, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging 
Academische Ziekenhuizen (VAZ) en leveranciers, als toetsings- en adviesorgaan. 



 

-24- 

6 Tot slot 
Compleetheidscontrole van IGDH op de OK is nog verre van volmaakt, hoewel het om een 
risicovolle handeling gaat, en incidenten en near-incidenten blijven voorkomen. Met de pu-
blicatie van dit rapport hopen de onderzoekers een eerste stap te zetten voor verbetering. 
Beroepsverenigingen LVO en NVLO, maar ook wetenschappelijke verenigingen (NVvH, 
NOV, NVOG e.a.) moeten hun taken zeer serieus nemen. Hun communicatienetwerken zijn 
uitermate belangrijk. Tevens dienen zij op te komen voor belangen van hun leden indien 
onnodige risico s blijven bestaan. Aansprakelijkheidsverzekeraars kunnen eisen met betrek-
king tot veilige omgang met IGDH opnemen in hun polisvoorwaarden en contracten met 
ziekenhuizen. 
Ziekenhuizen, maar ook de individuele operatieassistenten mogen echter niet afwachtend 
toekijken tot het zover is. Een instrumenterende moet bij iedere operatie garant staan voor 
de compleetheid van IGDH. Als wordt begonnen aan een operatie terwijl de veiligheids-
voorwaarden hiervoor ontbreken is er geen sprake van professioneel handelen. 
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