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WILHELMINA GASTHUIS UITGEBREID MET REVOLUTIONAIR COMPLEX

Verpleegster kijkt via monitor naar patiënt
NARCOSECENTRUM VOOR OPERATIE-PATIËNTEN IN GEBRUIK GENOMEN
Van onze redacteur wetenschappen

AMSTERDAM, vrijdag. Veel kopstukken uit de Amsterdamse medische en
universitaire wereld hebben gisteren een unieke nieuwe afdeling van het
Wilhelmina Gasthuis ten doop gehouden: het hypermoderne
anaesthesiologie-complex van mevrouw prof. D. M. E. Vermeulen-Cranch,
waar operatiepatiënten worden voorbereid op de chirurgische ingreep die
hun wacht en waar zij na afloop blijven vertoeven tot hun overbrenging naar
de zaal verantwoord wordt geacht. De methoden die hier worden gevolgd
zijn in diverse opzichten zo baanbrekend, dat men elders in Nederland reeds
plannen heeft het in Amsterdam verrichte pionierswerk te volgen.

HET REVOLUTIONAIRE schuilt niet zozeer in het feit, dat het twee verdiepingen tellende,
kostbaar geïnstrumenteerde complex op een oude binnenplaats is gebouwd, waardoor de
beide grote chirurgische klinieken, die eikaars spiegelbeeld zijn, nu logisch worden
verbonden door een centraal anesthesiecomplex. Waar het om gaat ls, dat men hier voor
het eerst aan de patiënt een ongekende hoeveelheid wetenschappelijke en menselijke zorg
kan besteden. Die zorg begint al in de voorbereidingskamer, waar de patiënt in een rustige,
plezierige omgeving op de operatic wordt voorbereid en waar de narcose kan worden
ingeleid. Deze ruimte vormt een overgang naar „het helle licht en de dreiging van de
blinkende instrumenten" in de operatiekamer, die voor velen een chirurgische ingreep tot
zulk een bezoeking maken.

Toezicht
IS DE operatie ten einde, dan komt de patiënt in een groot vertrek, dat het pronkstuk van
het complex vormt en waarin hij net zo lang verblijft als medisch noodzakelijk of wenselijk
wordt geacht; dat is in het algemeen tot het bewustzijn is teruggekeerd. Prof. Vermeulen
gebruikt voor deze zaal met het geluiddempende plafond en de magnifieke technische
outillage het goed Oudhollandse woord „verkoeverkamer". Hier is de patiënt in de uiterst
belangrijke periode na de operatie voortdurend onder onmiddellijk toezicht van chirurgen,
anesthesisten en uitermate deskundig, idealistisch en enthousiast verplegend personeel.
„Flops zijn er niet bij", aldus prof. Vermeulen, ,,het zijn stuk voor stuk „tops" en dat moet
ook wel, want zij dragen een zware verantwoordelijkheid".

Trolleys
ER STAAN in deze kamer, waarin de patiënten niet naar geslachten worden gescheiden,
negen zg. trolleys, die geheel verstelbaar zijn en die het midden houden tussen
operatietafels en ziekenhuisbedden. Op deze trolleys kan men de patiënt in elke gewenste
positie brengen, waarbij het hoofdeinde van alle kanten toegankelijk, blijft, wat van groot
belang is voor snel ingrijpen bij ademhalingsstoornissen of hartstilstand. Gasflessen,
drainage- en infusieflessen kunnen op de trolley worden meegevoerd. Bij elke trolleystandplaats bevinden zich aansluitingen voor zwak- en sterkstroom, hoog- en laagvacuümleidingen, zuurstoftoevoer en persluchtleidingen.

Monitors
IN DEZE zeer stille ruimte, die voorzien is van een geruisloos werkende
luchtbehandelingsinstallatie, zit de verantwoordelijke verpleegster aan een speciale
lessenaar. Het geheel heeft lets van een toekomstvisioen uit een ~science-fiction"-roman:
van uit een centraal punt kan deze verpleegster namelijk met behulp van monitors haar
patiënten in de gaten houden en pols, bloeddruk, temperatuur en ademhaling controleren.

Overdruk
DE VERPLEEGSTER behoeft de van hun operatie bekomende patiënten geen seconde alleen
te laten of uit het oog te verliezen, want achter een glaswand kan zij het instrumentarium
reinigen en opbergen en verder is zij voorzien van telefoon en een speciale alarminstallatie.

De verlichting van de verkoeverkamer kan glijdend worden geregeld, zoals ln een bioscoop,
en door het handhaven van een geringe overdruk krijgen de in alle ziekenhuizen zo
gevreesde ziekteverwekkende micro-organismen veel minder kans het vertrek binnen te
dringen.

Staf
MEVROUW PROF. VERMEULEN — grondlegster van wat met gerechtvaardigde trots de
„Amsterdamse school" in de anaesthesle wordt genoemd — heeft in dit grootscheepse,
750.000 gulden gekost hebbende complex, verbinding met 19 operatiekamers en talrijke
behandelkamers. Haar vaste staf telt vijf specialisten en negen artsen die hier hun opleiding
ontvangen, benevens een hoofdverpleger en 22 verpleegsters en verplegers. De specialisten
en de artsen zijn verantwoordelijk voor het geven van de narcoses, voor het onderzoek voor
de operatie en voor behandeling en controle na de operatie. De verpleegsters en verplegers
assisteren bij de narcoses, verrichten alle werkzaamheden in de verkoeverkamer en zorgen
voor Instrumentarium en apparatuur.

Veiligheid
MET DIT SYSTEEM is de veiligheid van de patiënt in zijn meeste kwetsbare dagen veel beter
gegarandeerd dan dit vroeger mogelijk was, en als hij, keurig voorzien van een kaart met alle
gegevens, door de verkoeverkamer aan de ziekenzaal wordt afgeleverd, heeft hij het ergste
achter de rug. In alle toonaarden hebben diverse sprekers, waaronder wethouder Koets die
de opening verrichtte — mede als curator van de universiteit — de nieuwe aanwinst
geprezen. Het complex omvat behalve de verkoeverkamer nog een kleine operatiekamer,
verbandkamer, waskamers, kleedkamers, douches, een wachtkamer, machinekamer, archief
en bergruimte, benevens een geheel vernieuwde grote instrumentmakerij, die ook voor de
chirurgische afdelingen werkt. Professor Vermeulen wees erop, dat de patiënt, die thans een
operatie tegemoet gaat, het geruststellende gevoel kan hebben in dit nieuwe centrum met
de meest moderne hulpmiddelen te worden verzorgd en voortdurend onder strenge
bewaking te staan. In geval van nood is men er op alles voorbereid en heeft alles bij de hand.

Prof. Boerema
PROFESSOR BOEREMA noemde mevr. professor Vermeulen „een lieve vrouw met de
vasthoudendheid van een foxterriër". De eigenschap was haar bij de moeilijke realisering
van dit project zeer van pas gekomen. Na de oorlog was de achterstand van de chirurgie in
Nederland enorm en de situatie in vergelijking met Amerika bedroevend. In het beeld van de
wederopbouw van de naoorlogse chirurgie past ook de enthousiaste -arbeid van prof.
Vermeulen, want de anesthesie is voor de chirurgie van deze tijd van zeer grote betekenis.
De grote faam. welke Amsterdam zich de afgelopen jaren op het terrein van de chirurgie
heeft verworven, is mede te danken aan hel werk van prof. Vermeulen.
Fotobijschrijft:
Wethouder (Ir. IV J. Koets heeft ln het Amsterdamse Wilhelmina Gasthuis de afdeling anesthesiologie
geopend. Mevr. Vermeulen—Cranch (links) geeft bij een pop In de recovery-room uitleg aan de
wethouder (rechts).

