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Net als de geneeskunst zelf is ook de opleiding van de as-
sistent in opleiding tot specialist (aios) niet meer zoals vroe-
ger. Vroeger was alles anders maar of het ook beter was, is 
maar zeer de vraag. Een ding is zeker: de huidige generatie 
specialisten in opleiding zal het vak anders aanleren en ook 
anders uitvoeren dan de generatie zittende specialisten. De 
snelheid van innovatie in chirurgische procedures en techno-
logie, gecombineerd met de behoefte om de patiëntveiligheid 
te vergroten, de beperkte operatiecapaciteiten en het werktij-
denbesluit, hebben de ontwikkeling van simulatietechnolo-
gie gestuurd en zo ontstonden nieuwe paradigma’s voor de 
chirurgische opleiding. Het succes van de plastisch chirurg 
wordt vaak toegeschreven aan zijn klinische vaardigheden 
maar zonder het voortraject van adequate scholing zou hij of 
zij niet zo ver gekomen zijn. Er is een groeiende interesse in 
de chirurgische opleiding. In Koloszvari’s artikel benoemt zij 
de Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Sur-
geons (SAGE) die stelt dat ‘Welke methoden van simulatie 
zijn het meest effectief om chirurgen te ondersteunen in het 
aanleren van technieken en vaardigheden voor gastro-intes-
tinale en endoscopische chirurgie’ thuishoort in de top drie 
van onderzoeksprioriteiten. [1] Er is ook bewijs dat er meer 
sponsoring beschikbaar gesteld wordt voor onderzoekspro-
jecten die gericht zijn op objectieve metingen van vaardighe-
den. [1] Kortom, er is een groeiend besef dat goede zorg van 
patiënten begint bij een goede opleiding van de artsen. 

oPbouw van het PRoefschRift

Aan de hand van een enquête onder handchirurgen uit ver-
schillende landen wordt in de eerste twee hoofdstukken de 
stand van zaken van de polsscopie binnen de handchirurgie 
gegeven. Met in het eerste hoofdstuk ook een korte schets 
van de geschiedenis van de polsscopie om alles in perspectief 
te plaatsen. Uit de enquête kwam onder andere naar voren 
dat er een behoefte is onder handchirurgen aan aanvullende 
onderwijsmogelijkheden voor polsscopische vaardigheden 
zoals een e-learning en een simulator. 
In de volgende hoofdstukken wordt er meer specifiek ge-
bouwd aan het ontwerpen van een volledig polsscopie-
curriculum.
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In hoofdstuk 4 wordt het ontwikkelingsproces van een 
e-learning voor de polsscopie beschreven. Belangrijkste 
doelstelling was dat het een e-learning zou worden die ge-
baseerd is op de wensen van de toekomstige gebruikers en 
waar de inhoud van gecontroleerd en akkoord is bevonden 
door een groep experts (‘peer-review proces’). De basis van 
de e-learning werd gemaakt met dia’s van andere auteurs. 
Deze basis-e-learning werd voorgelegd aan een groep experts 
om te bepalen of ze het eens waren met de inhoud en of 
ze nog aanvullingen hadden. Nadat men het eens was over 
de inhoud werd de e-learning verbeterd door de toevoeging 
van nieuwe illustraties, interactieve elementen en twee ani-
maties. De nieuwe versie werd opnieuw voorgelegd aan een 
groep experts. En ook op basis van deze evaluatie werden 
verdere verbeteringen doorgevoerd. Zo zijn er meerdere ron-
des geweest om tot de huidige e-learning te komen. Deze 
e-learning is ook getest om te kijken of de kennis op deze 
manier beter wordt overgedragen en hoe deze manier van 
leren beoordeeld wordt door studenten. 
Uit deze studie, verricht met medisch studenten, bleek dat 
de resultaten van de eerste test direct na de e-learning beter 
waren in de e-learninggroep dan in de groep die dezelfde 
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studiestof aangereikt had gekregen via een vooraf opge-
nomen college. De resultaten van de kennistest na 1 week 
waren echter niet significant verschillend. Wel werd de e-
learning hoger gewaardeerd dan het college. 

Vervolgens wordt het ontwerpproces en bouw van de 
polsscopie simulator beschreven (Hoofdstuk 5). Ook hier-
bij is het streven geweest om de wensen en adviezen van de 
experts zo goed mogelijk te definiëren en op basis daarvan 
te komen tot een ontwerp. Dit is bereikt door een prototype 
te ontwikkelen op basis van de wensen die benoemd waren 
in de enquête onder handchirurgen. Er is gekozen voor een 
simulator waarvan de basis, – de botjes, gefixeerd op een vo-
laire siliconen plaat – herbruikbaar is en de huid vervang-
baar. De basis werd gemaakt door het maken van een 3-D-
print van een CT-scan van een humane pols in distractie. 
Deze botjes werden in de gedistraheerde positie gefixeerd in 
een volaire plaat van siliconen. De huid werd gemaakt van 
een siliconen laag met daarin een gaas voor de stevigheid, en 
een tweede siliconen toplaag. Tussen beide lagen werd olie 
aangebracht zodat de toplaag kan glijden ten opzichte van de 
onderlaag. Deze huid kan met behulp van een vetersysteem 
worden gefixeerd aan de basis (figuur 1). Vervolgens is het 
prototype gepresenteerd op de FESSH (Europees Handchi-
rurgisch congres) en hebben de experts scorelijsten inge-
vuld. De simulator scoorde hoog op realisme van de huid, 
realisme van de afmeting van de carpalia en realisme van het 

intra-articulaire beeld. Lager scoorde de kleur van de struc-
turen en de flexibiliteit van de constructie. De belangrijkste 
aanbevelingen die uit de test kwamen waren: het toevoegen 
van een TFCC, het toevoegen van de volaire ligamenten en 
een fixatie van de huid aan het dorsum van de pols. 
De hoofdstukken 6 en 7 gaan over manieren om op objec-
tieve wijze de vaardigheden en de progressie van de vaar-
digheden van de aios te beoordelen. Er is voor gekozen om 
te kijken naar de krachten die gebruikt worden tijdens de 
polsscopie. Eerst zijn de krachten van experts gemeten om 
zo een goede uitgangswaarde te hebben (Hoofdstuk 6). 
Hiervoor is gebruikt gemaakt van een custom-made opstel-
ling waarbij een kadaverpols in distractie kon worden ge-
fixeerd voor een krachten platform (figuur 2). Dit platform 
meet zowel de kracht als de richting van de kracht die op de 
pols wordt uitgevoerd. Uit metingen bij 6 experts bleek dat 
de krachtenpatronen van de experts goed overeenkwamen. 
Aangezien van deze groep experts mag worden aangeno-
men dat ze aan het einde van de leercurve stonden, werd een 
maximale veilige kracht bepaald uit deze resultaten. Deze 
maximale veilige kracht is gesteld op 7.3 N.

Vervolgens wordt in hoofdstuk 8 gekeken naar de krachten 
van de beginners en op welke wijze deze verschillen van de 
experts. In dezelfde proefopstelling werden 11 beginners ge-
vraagd om dezelfde taken uit te voeren als de experts. Uit 
deze studie bleek dat de krachten die de beginners gebruiken 

Figuur 1. Opstelling van een kadaverpols in distractie voor het krachtenplatform.
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niet hoger zijn dan die van experts. In veel gevallen waren ze 
zelfs lager dan die van de experts. Het bleek echter wel dat 
het bewegingspatroon veel meer wisselingen in richtingen 
liet zien. Het is voor beginners dus moeilijker om zich goed 
te oriënteren in de pols en ze hebben meer bewegingen in 
verschillende richtingen nodig om tot het doel te komen, Dit 
zou zeker een vaardigheid kunnen zijn die zich goed leent 
voor training in het skillslab, bijvoorbeeld op een simulator. 
Ook zagen we weinig verbetering van dit bewegingspatroon 
na 10 herhalingen. Er is dus feedback nodig om de aios hier-
in te trainen. Dit zou bijvoorbeeld gegeven kunnen worden 
door een lampje in het beeld te laten branden als er teveel 
kracht gezet wordt dan wel kracht in een verkeerde richting.

Ten slotte is het laatste hoofdstuk gekeken naar een andere 
manier om de aios te ondersteunen in het aanleren van de 
vaardigheden, namelijk door het volgen van de instrumen-
ten tijdens een operatie zodat men directe feedback krijgt 
over het handelen (Hoofdstuk 8). Het is met een magnetisch 
veldmethode in een proefopstelling mogelijk om de instru-
menten en de bewegingen van de instrumenten in beeld te 
brengen. Als deze opstelling ook geschikt gemaakt kan wor-
den voor de kliniek dan kan dit een zeer bruikbare manier 
zijn om de aios te helpen bij het aanleren van de oog-handco-
ordinatie die noodzakelijk is voor de polsscopie.

De ultieme doelstelling is een curriculum dat er als volgt 
uitziet: de aios doorloopt de e-learning met de verschillende 
testmomenten. Als een voldoende testresultaat wordt be-

haald dan kan de aios gaan oefenen op de simulator. Voor-
dat hij of zij daar aan begint, worden in een proefopstelling, 
zoals beschreven in hoofdstuk 6 en 7, de krachten gemeten. 
Dit geldt als uitgangswaarde. Na het oefenen op de simula-
tor worden opnieuw de krachten gemeten en wordt er ge-
keken of er voldoende vooruitgang geboekt is. Pas dan mag 
de aios in de kliniek meedoen met een polsscopie. Op deze 
manier weet de supervisor wat het instapniveau van de aios 
is en kan er op een veilige manier mee geopereerd worden. 
De grondslag is gelegd voor het ‘theatricum anatomicum 
3.0 voor de polsscopie’.

Naar verwachting zal in de nabije toekomst e-learning en 
simulatortraining in de chirurgische opleiding net zo’n dui-
delijke plaats innemen als in de luchtvaartindustrie. Zoals 
Curry schreef: ‘See one, practise one on a simulator, do one: the 
mantra of the modern surgeon’. [6] 
Het is de verantwoordelijkheid van opleiders om te zorgen 
voor voldoende en goed onderbouwde methoden om de op-
leiding deels te laten plaatsvinden buiten de operatiekamer.

Het volledige proefschrift is te downloaden op: 
www.e-pubs.nl?epub=m.obdeijn
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Figuur 2. Fixatie van de kunsthuid aan de achterzijde van de 
simulator.

Figuur 3. De polsscopiesimulator met kunsthuid in positie voor 
het krachtenplatform.


