Cursus Good Surgical Practice

Pascalle van Loo
Op initiatief van de Instantie voor Dierenwelzijn in Utrecht is door René Remie Surgical
Center een driedaagse cursus ‘Good Surgical Practice voor auditors en trainers’ opgezet.
De pilotversie van deze cursus is medio oktober door een select groepje cursisten gevolgd.
De achtergrond van de cursisten was wisselend. Proefdierdeskundigen, biotechnici en een
dierenarts, allen vanuit hun rol als IvD lid of ‘trainers’.
De cursus behandelde in grote lijnen dezelfde onderwerpen als aan bod komen bij de door
RRSC georganiseerde vijfdaagse cursus microchirurgie, waarbij in de huidige cursus meer
de nadruk lag op de aspecten die van belang zijn bij het beoordelen van bekwaamheid van
een (micro)chirurg en de omstandigheden bij een operatie, en minder op het trainen van de
vaardigheden zelf. Ook kwamen de nieuwste snufjes op het gebied van microchirurgie aan de
orde, waarmee sommigen van ons direct hun voordeel konden doen.

Goede mix
De cursus bevatte een goede mix van theoretische onderwerpen, praktische tips en tricks
en af en toe zelf aan de slag gaan. Want ook al hoef je als auditor de operaties niet zelf uit te
voeren, en wordt je als trainer geacht de vaardigheden al te bezitten, toch is het heel leerzaam
om ook zelf weer eens de instrumenten in de hand te houden en feedback te krijgen op je
eigen handelen. Er was aandacht voor de goede voorbereiding van de operatieplek, pre- en
postoperatieve zorg voor het dier, de keuze van het juiste instrumentarium, de juiste benadering van het operatiegebied met als belangrijkste doel zo min mogelijk schade te berokkenen,
wondsluiting en aseptiek. Uiteraard passeerden ook de veel gemaakte fouten de revue, zoals
de spaghettigrip (onjuist hanteren van het instrumentarium) en de oude wijvenknoop (foutief
geknoopte hechting), en demonstreerden de minder geoefende cursisten onder ons deze
gelijk even.

Alle beetjes helpen
Een eye opener voor alle cursisten was dat aseptiek helemaal niet altijd duur en ingewikkeld
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hoeft te zijn. De beste tip die we meekregen was het gebruik van Press ‘n’ Seal, een zelfklevend
film bedoeld voor de voedselindustrie dat bacterievrij op de rol zit, goedkoop is en waarmee
je in no-time grote delen van je operatieoppervlak én je dier kunt bedekken, als variant op
de dure steriele operatiedoeken. Zo gaf René ons nog een hele trits aan tips en tricks die
bijdragen aan het creëren van een geschikte operatieruimte. Zijn boodschap daarbij was:
alle beetjes helpen. Dat klinkt misschien als een open deur, maar in een situatie waarbij het
handhaven van aseptiek lastig is, is het gemakkelijk te denken dat het er dan toch allemaal
niet meer toe doet. Wel dus!

Een volgende cursus
De laatste uren hebben we besteed aan het geven van feedback op de pilot, zodat deze een
volgende keer nog beter kan aansluiten op de wensen van de cursisten. Daarbij kwam onder
andere naar voren dat de cursus overall vooral geschikt was voor auditors, en minder voor
trainers. Zaken als hoe bouw je een training op, hoe en wanneer geef je waarover feedback,
en hoe breng je een techniek op een ander over, zouden meer aandacht mogen krijgen. Ook
werd aangekaart dat het zinvol zou zijn om aandacht te besteden aan overtuigingskracht.
Hoe overtuig je iemand van de zin van Good Surgical Practice, als deze al jaren op dezelfde
manier werkt en er in diens ogen eigenlijk niets mis is met deze manier van werken? Ten slotte
zouden de praktische onderdelen van de cursus in tweetallen uitgevoerd kunnen worden,
waarbij één persoon de trainee of geauditeerde is, en de andere de trainer of auditor. Daarmee kan de opgedane kennis direct toegepast worden.
In het kader van Leven Lang Leren is deze cursus een aanrader voor IvD-leden, en met enkele
aanpassingen ook voor biotechnici/trainers die andere mensen weer kunnen trainen in Good
Surgical Practice.

Een greep uit de reacties van cursisten

• Een belangrijke les is dat we niet altijd aan de buitenkant van het dier kunnen zien in wat voor mate
de resultaten beïnvloed worden door de mate van ongerief van het dier.
• Het belangrijkste wat ik geleerd heb, is kritisch te kijken naar hoe de situatie nu is bij ons. Zijn er
dingen die we kunnen verbeteren? Tevens heb ik nu ook meer inzicht verkregen in het beoordelen
van iemands competentie, wat zijn dingen waarop we moeten letten…
• Ik heb er een heleboel van opgestoken, vooral als het gaat om aseptisch werken en natuurlijk ook
wel een beetje over het overbrengen van technieken aan anderen, maar daar lag bij lange na niet
genoeg nadruk op voor mij.
• De cursus heeft mij geleerd waar de valkuilen zitten en waar de meeste winst is te halen als het gaat
om dierenwelzijn en een snel herstel na een chirurgische ingreep (Verfijning en Vermindering).
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