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Openbare Samenvatting 

Prematuur geboren kinderen hebben het vanaf het moment dat ze ter wereld komen zwaar te verdu-

ren. Hun longen zijn nog niet volledig ontwikkeld, waardoor enkel ademen al een onmogelijke taak kan 

zijn. Hoe ze deze eerste minuten doorkomen is bepalend voor de rest van hun leven. Het is daarom 

van vitaal belang dat het medisch personeel dat ze opvangt bij de geboorte, precies weet hoe en op 

welk moment ze moeten ingrijpen. Er wordt op deze momenten het maximale van hun communicatie 

en vaardigheden gevraagd. Deze skills en competenties kunnen perfect getraind worden met behulp 

van scenario gebaseerde simulatie-training.  

Met het RESONate ontwerpproject is er op de Neonatale Intensive Care Units (NICU) in het Máxima 

Medisch Centrum (MMC) een nieuwe ‘NLS+’-training ontwikkeld om de trainingen voor de neonatolo-

gie naar een hoger niveau te tillen. In de eerste fase van het project is er in kaart gebracht op welke 

vlakken de oude trainingen verbetering behoefden. Hiervoor is er wetenschappelijke literatuur geraad-

pleegd, meegekeken met trainingen in het MMC en daarbuiten, en bezoek gepleegd aan verschillende 

trainingsfaciliteiten van andere ziekenhuizen en een simulatiecentrum. Er zijn trainers geïnterviewd en 

er is marktverkenning gedaan. Er zijn tot slot enquêtes onder het medisch personeel gehouden, t.b.v. 

de beeldvorming van de oude training, en om een ‘nulmeting’ te verkrijgen om de resultaten aan het 

eind van het project mee te vergelijken.  

Met de informatie uit deze eerste verkenningsfase zijn functionele en technische eisen opgesteld voor 

het ontwerp. Hier zijn vervolgens 10 conceptoplossingen bij bedacht, waaruit de beste 2 oplossingen 

zijn gekozen. Deze concepten, een patiëntmonitor simulatie-applicatie en een video-evaluatiesysteem, 

vulden elkaar goed aan en zijn dan ook beide uitgewerkt tot een volwaardig ontwerp. Vervolgens zijn 

de ontwerpen geïmplementeerd en getest in verschillende pilots van de vernieuwde training: de NLS+-

training. In dit rapport wordt het ontwerp van de patiëntmonitor simulatie-applicatie besproken.  

De patiëntmonitor simulatie-applicatie is een software-applicatie die een patiëntmonitor simuleert. 

Hierop wordt de medische status van het patiëntje weergegeven middels parameters zoals de hart-

slagfrequentie, zuurstofsaturatie en ademhalingsfrequentie. Daarmee biedt het dezelfde informatie als 

normaliter op een patiëntmonitor (van de NICU) weergegeven wordt. De patiëntmonitor simulatie-

applicatie richt zich allereerst op het verhogen van het realisme van de bestaande training. Op de 

tweede plaats wordt met dit ontwerp de effectiviteit van de training verbeterd. Om dit te bereiken zijn 

er scenario’s in de software geprogrammeerd, welke worden bestuurd via input van de trainer. De 

trainer voert hiertoe in de software zijn beoordeling in van het handelen van de deelnemers aan de 

training (trainees). Zo krijgen de trainees via de monitor direct feedback op hun handelen te zien, alsof 

het patiëntje zelf reageert op hun ingreep. Daarnaast wordt ongewenste communicatie met de trainer, 

zoals hints en instructies, verminderd, wat leidt tot realistischere onderlinge communicatie tussen de 

deelnemers. Om tevens de evaluatie te verbeteren is er aan de software bovendien annotatiefunctio-

naliteit toegevoegd, waarmee de trainer gemakkelijk tijdens de training aantekeningen kan maken. 

Samen met de andere grote ontwikkeling binnen RESONate, het video-evaluatie systeem, leidt dit tot 

een effectievere training en daarmee tot verbeterd medisch handelen.  

De bij de trainingen verzamelde data (n=55) onderschrijft dit en laat zien dat de nieuwe NLS+-training 

inderdaad verbetering van de training oplevert. De NLS+-training wordt als realistischer en leerzamer 

ervaren, en mede dankzij de gesimuleerde patiëntmonitor kunnen de trainees zich beter inleven in de 

scenario’s. Ze geven bovendien aan dankzij de verbeterde evaluatie tot nieuwe inzichten over hun 

handelen (en fouten) te komen. Concluderend is het doel ‘een betere simulatietraining voor de neona-

tologie’ duidelijk gehaald.  

Het RESONate project heeft laten zien dat de nieuwe NLS+-training een duidelijke verbetering ople-

vert t.o.v. de oude trainingen, maar het MMC zal tijd en geld moeten investeren om de tijdelijke opzet 

van de faciliteiten voor dit project om te zetten in een permanente toevoeging aan de organisatie. 

Aanbevolen wordt om alle neonataal personeel de training minstens 4x per jaar te laten volgen, de 

locatie dichter bij de afdeling te zoeken en te investeren in een prematuur model trainingsmannequin. 
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Dat allereerste moment zal voor een prematuur nooit makkelijker worden, maar op deze manier zor-

gen we ervoor dat hij wordt opgevangen door de best voorbereide handen.   
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1 Inleiding 

In de huidige maatschappij is er steeds meer bewustwording van en aandacht voor veiligheid. Op 

weinig plekken zijn veiligheid en kwaliteit zo van levensbelang als in het ziekenhuis. Nauwkeurigheid, 

het vermijden van risico's en het voorkomen van fouten zijn dan ook van vitaal belang. Toch blijft zorg 

ook in het begin van de twintigste eeuw voornamelijk mensenwerk en dat brengt onvermijdelijk met 

zich mee dat er fouten worden gemaakt. Hierdoor worden simulatietrainingen steeds belangrijker bin-

nen de ziekenhuisomgeving. In de gezondheidszorg is simulatietraining een krachtige techniek die 

bewezen verbetering oplevert in het handelen van medisch personeel, zonder risico voor patiëntvei-

ligheid tijdens het educatieve proces [1], [2].  

Apprenticeship (praktijk-leren) is de traditionele leervorm in het ziekenhuis. Hierbij wordt geleerd door 

de vaardigheden eerst ‘af te kijken’ bij meer ervaren artsen (rolmodellen) en later te ‘oefenen’ op echte 

patiënten. Hoewel de overgang naar uitvoeren op een echte patiënt uiteindelijk gemaakt zal moeten 

worden, zijn er twee belangrijke bezwaren tegen deze leermethode. Allereerst worden er verschillende 

aannames gedaan die wellicht niet altijd kloppen:  

- Alle rolmodellen werken effectief. 

- Alle rolmodellen hebben de juiste kennis en vaardigheden. 

- Alle rolmodellen volgen de opgestelde protocollen en gedragsregels. 

Met name de eerste twee aannames worden historisch gezien gemakkelijk geaccepteerd. Toch is het 

niet moeilijk voor te stellen dat hierin gemakkelijk variatie kan optreden. Van de derde aanname is 

bekend dat hij geen standhoudt: immers moet er ruimte blijven voor professionele improvisatie wan-

neer een casus daar om vraagt. Belangrijk is hierbij wel erop te letten dat improvisatie niet de norm 

wordt of onbedoeld als de norm wordt doorgegeven aan de student.  

Het tweede is bezwaar is het risico dat praktijkleren in de zorg met zich meebrengt. Een patiënt die 

behandeld wordt door iemand in opleiding die voor het eerst een medische handeling uitvoert, loopt 

inherent meer risico dan wanneer deze handeling door een meer ervaren arts wordt uitgevoerd. Dit 

effect is in meerdere studies aangetoond, bijvoorbeeld voor neonatale intubatie [3]–[5].  

In tegenstelling tot bij apprenticeship, waarbij wordt geleerd door te ‘oefenen’ op echte patiënten, kun-

nen er tijdens simulatietrainingen fouten worden gemaakt zonder ernstige consequenties voor de pati-

ent. Zo kan er (schadeloos) van deze fouten worden geleerd en kunnen er maatregelen worden ge-

troffen ter voorkoming van herhaling.  

Een van de toepassingen van simulatietraining is het trainen van het medisch handelen tijdens de 

eerste opvang van een neonaat op de Neonatal Intensive Care Unit (NICU), met name in het geval 

van complicaties. De patiënten die hier worden opgenomen zijn misschien wel de meest kwetsbare 

van het ziekenhuis. Deze patiëntjes zijn vaak weken te vroeg geboren, met als gevolg dat ze ter we-

reld komen terwijl hun lichaam er nog niet klaar voor is. Bij deze premature neonaten (Figuur 1) zijn 

met name de longen vaak onderontwikkeld. Hierdoor beschikken ze tijdens en na de geboorte vaak 

nog niet over de capaciteit om zelf de longen te ‘openen’ en te beginnen met ademen. Dit kan in korte 

tijd tot ernstige zuurstof tekorten voor de neonaat leiden, wat in ernstige gevallen zelfs tot hersen-

schade kan leiden [1].   

Perinatale asfyxie is slechts een van de complicaties die kunnen optreden tijdens de geboorte. Om 

deze complexe en kritische situaties aan te kunnen, is het van belang dat alle betrokkenen geoefend 

zijn in zowel de benodigde medische als communicatie skills. Simulatietraining biedt hier uitkomst. 

Simulatie training bestaat uit het bieden van een ‘meeslepend’ (immersive) scenario van kritische 

zorg, door gebruik van verschillende onderdelen:  

- dezelfde interventie en monitoring apparatuur zoals normaliter beschikbaar zou zijn 

- een realistisch substituut voor de patiënt (hardware).  
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Figuur 1: Premature neonaat in een couveuse op een NICU. 

De effectiviteit van simulatietraining wordt echter beperkt bij een gebrek aan realisme en beperkte 

evaluatie mogelijkheden [6]. Software-applicaties die de fysiologie van de patiënt simuleren en weer-

geven op een patiëntmonitor bieden enorme potentie om zowel realisme als evaluatie te verbeteren, 

door vitale signalen beschikbaar te maken, scenario’s rondom ziektebeelden te simuleren en gestruc-

tureerde en kwantitatieve feedback te bieden. Een video-evaluatie systemen is een krachtig middel 

om hieraan verder bijdragen door het ‘publiek’ uit de trainingsruimte te halen, waarmee het realisme 

wordt verhoogd, en door de debriefing te structureren en objectiveren.  

2 Projectdefinitie  

2.1 Inleiding  

Eén van de belangrijkste speerpunten van het Máxima Medisch Centrum (MMC) Veldhoven is het 

Vrouw-Moeder-Kind (VMK)-centrum. Hierin zijn de gynaecologische, obstetrische, neonatale en pedia-

trische zorg gecombineerd. Om de kwaliteit van de zorg van het VMK-centrum te verbeteren en op 

lange termijn te garanderen, worden er simulatietrainingen georganiseerd voor en door de neonatale 

zorgteams. Tijdens deze trainingen worden zowel medische vaardigheden (skills) geoefend, alsook 

communicatie en samenwerking, ook wel ‘crew resource management’ (CRM) genoemd. CRM is af-

komstig uit de luchtvaartindustrie, waar simulatietraining al jaren geleden werd ontdekt als onmisbaar 

schakel in de borgingsketen voor kwaliteit en veiligheid. Sinds simulatietrainingen daar werden inge-

voerd is het aantal ongelukken in de luchtvaart significant gedaald, ondanks het toenemende vlucht-

verkeer. Geen wonder dat dit middel in de gezondheidszorg het laatste decennium aan populariteit 

wint.  

In het Máxima Medisch Centrum worden simulatietrainingen onder andere gebruikt op de neonatale 

intensive care units (NICU). Er zijn twee verschillende trainingen, voortgekomen uit verschillende zorg-

teams, ieder met hun eigen focus. Bij de teamtraining ligt de nadruk op een educatieve functie voor de 

arts-assistenten (niet) in opleiding (A(N)IOS). Deze training is onderdeel van hun curriculum en be-

handelt besluitvorming en communicatie tijdens complexe scenario’s. Het helpt hen te leren werken in 
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de teamvorm uit de dagelijkse praktijk en waar nodig de leidersrol te nemen en effectief uit te voeren. 

De newborn life-support training (NLS) training is ooit ontstaan als een skills gefocuste training voor de 

verpleegkundigen uit het VMK. Deze training heeft een kwaliteit borgende functie. Zoals het Engelse 

spreekwoord ‘Use it or Lose it’ zo mooi aangeeft, is deze training van vitaal belang voor het onder-

houden van vaardigheden die nodig zijn in kritieke reanimatie-settingen. Juist op deze, gelukkig vrij 

zeldzame, levensbedreigende momenten is er geen ruimte voor fouten. Door de jaren heen zagen de 

trainers echter dat het niet zozeer de skills an sich zijn die ingewikkeld zijn, maar juist het uitvoeren 

van deze handelingen in combinatie met effectieve communicatie en het eerdergenoemde CRM. Zo-

doende is de training geëvolueerd van het puur oefenen van handelingen naar een volwaardige sce-

nariotraining waarin CRM een minstens zo belangrijke rol speelt. Vanuit het Máxima Medisch Centrum 

(MMC) Veldhoven bestaat de vraag om een verbetering van de simulatietrainingen op de Neonatolo-

gie afdeling. De vraag komt specifiek vanuit de NICU, maar is in principe relevant voor de gehele neo-

natologie. 

2.2 Projectdoel  

Het RESONate project is voortgekomen uit het IMPULS Neonatal Simulation samenwerkingsverband 

tussen het Máxima Medisch Centrum, de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en Philips 

Healthcare. Hieruit is het volgende doel gedefinieerd:  

Ontwikkel een Realistische Educatieve Simulatie Omgeving voor de Neonatologie om de skills van 

artsen, arts-assistenten en verpleegkundigen up-to-date te houden: RESONate  

Met andere woorden is dit project gericht op het ontwerpen van een simulatietraining voor artsen, arts-

assistenten en verpleegkundigen om hun vaardigheden te ontwikkelen en op niveau te houden. Een 

gedetailleerdere beschrijving van het projectdoel kunt u vinden in hoofdstuk 3. 

2.3 Projectorganisatie  

De projectorganisatie is opgedeeld in een stuurgroep, twee projectleiders met beide de verantwoorde-

lijkheid voor een deel van het project, en een informeler projectteam. De stuurgroep heeft een advise-

rende en sturende rol en bestaat (idealiter) uit mensen die een aantal vaste rollen invullen. Het betreft 

de rollen van executive, senior user, senior supplier. Bij kleine en middelgrote projecten worden de 

taken project assurance en change authority vaak door de stuurgroep zelf uitgevoerd, zo ook in dit 

project. Een diagram met de projectorganisatie is weergegeven in Figuur 2. Meer informatie over de 

invulling van de rollen binnen het project kunt u vinden in Appendix A – Aanvullingen Projectdefinitie 

(pdf).  

Kijkend naar de projectorganisatie in Figuur 2 zal opvallen dat enkel de rollen van executive (op-

drachtgever) en projectleider expliciet zijn ingevuld. Het ontbreken van de rollen senior user en senior 

supplier waren dan ook duidelijke risico’s voor het project. Met die reden is er gedurende het project 

gezocht naar een senior user (buiten de stuurgroep), die uiteindelijk is gevonden in de ervaren NICU 

verpleegkundige en verpleegkundig hoofdtrainer Peter van de Vleuten.  

Een ander opvallend detail in de projectorganisatie is de aanstelling van twee projectleiders, terwijl het 

gebruikelijker is om slechts één projectleider aan te wijzen. Het RESONate project is uitgevoerd door 

technologisch ontwerpers i.o. ir. Camile van der Heijden en ir. Tamara Klopmeijer. Het gedeelde pro-

jectleiderschap komt voort uit het feit dat ontwerpproject RESONate voor beiden onderdeel uitmaakt 

van hun post-master PDEng opleiding tot Qualified Medical Engineer. Deze educatieve achtergrond 

van het project dicteert dat beide technisch ontwerpers een leidinggevende rol innemen. Vandaar dat 

er voor is gekozen om hen beide aan te stellen als projectleider, waarbij ieder de verantwoordelijkheid 

draagt voor een eigen deelproject. 
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Figuur 2: Overzichtsdiagram van de projectorganisatie zoals bij de start van het project gedefinieerd. Rollen met namen 

erachter zijn expliciet toebedeeld aan die personen. 

Bij het RESONate project zijn verschillende stakeholders betrokken. Om inzicht te krijgen in hun be-

langen in het project is er bij start van het project een stakeholderanalyse uitgevoerd (zie Figuur 3). 

Hierin zijn de stakeholders beoordeeld op hoeveel inzet de stakeholders voor het project zullen tonen 

(commitment), hun belang bij het slagen van het project en hoeveel invloed ze hebben. Dit is van be-

lang om inzicht te verkrijgen in wat voor ieder persoon de juiste communicatiestrategie is. Het vormt 

daarmee feitelijk ook een manier om het ‘menselijk risico’ binnen het project te kunnen inschatten en 

hier rekening mee te houden. Dit een iteratief proces, omdat verhoudingen en belangen kunnen ver-

schuiven gedurende de looptijd van het ontwerptraject.  

De volgende stakeholders zijn geïdentificeerd:  

- Eindgebruiker: NICU Verpleegkundigen en in het specifiek de trainers Desirée Marcussen, 

Peter van de Vleuten en Ankie Cornellissen. Later zijn hier Judith van Breemen, Alleys Borst, 

Klaartje Stassen nog bijgekomen en is Desirée Marcussen gestopt als trainster.  

- Opdrachtgever: Peter Andriessen, neonatoloog en arts-onderzoeker op de op NICU in MMC 

Veldhoven.  

- Inhoudelijk begeleider / expert: Peter Bovendeerd, assistent-professor aan de faculteit Biome-

dical Engineering van de TU/e, en Carola van Pul, Klinisch Fysicus in het MMC Veldhoven.  

- Educatieve begeleider: Ivonne Lammerts, medewerker van SMPE/e (het opleidingsinstituut 

van beide projectleiders).  

- Project oprichter / investeerders: Frans van de Vosse en, via hem, IMPULS partner Philips 

Healthcare. Co-ontwerpers i.o.:  

- Tamara Klopmeijer, mede QME’er i.o. Daarnaast is promovendus Mark Thielen ontwerper van 

een nieuwe mannequin binnen zijn eigen project, dat indirect verbonden is met het RESONate 

project. Initieel werd zijn begeleider geïdentificeerd als stakeholder, maar met de shift van het 

projectdoel is zijn belang naar de achtergrond verschoven.  

- Directeur opleidingsinstituut (SMPE/e): Ward Cottaar, professor aan de faculteit Applied Phy-

sics van de TU/e.  
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Van de meeste stakeholders wordt een gematigd tot hoge commitment ingeschat met een gematigd 

belang bij het project. Gelukkig lijkt invloed op het project voornamelijk positief gecorreleerd te zijn met 

commitment en belang. Initieel stond een van de neonatologen/trainers voor de A(N)IOS, als kritisch 

aangemerkt in de categorie ‘zorgen wegnemen’, maar in overleg met de stuurgroep is besloten de 

focus voorlopig op de verpleegkundigen training te leggen. Zodoende viel deze neonatoloog weg als 

directe stakeholder.  

Om de verschillende stakeholders op de hoogte te houden van het project en op de juiste wijze te 

betrekken is er een communicatiestrategie uitgezet naar gelang de rol van de betreffende belangheb-

bende in het project. Deze is te zien in Tabel 1.  

 

Tabel 1: Communicatiestrategie t.a.v. de verschillende belanghebbenden binnen het RESONate project. 

(2-)Wekelijkse 
meetings 

Geplande meetings (3-
maandelijks) 

 E-mail updates Enquêtes/ interviews 

Tamara Klopmeijer 
- co-designer 

Peter Andriessen - Client 
(Neonatoloog MMC)  

Mark Thielen - hardware 
design (ID) 

Eindgebruiker – ver-
pleegkundig trainees 

 Peter Bovendeerd (TU/e) / 
Carola van Pul (MMC) - 
Inhoudelijk adviseurs 

Eindgebruiker - trainers   

  Ivonne Lammerts 
– Opleider/Educatief bege-
leider (SMPE/e) 

    

  Frans van de Vosse - Pro-
ject Oprichter / 'investeer-
der' 

    

 Ward Cottaar - directeur 
SMPE/e 

  

Figuur 3: Stakeholder analyse in de initiatiefase van project RESONate. 
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Er bestaan een risico dat het commitment en enthousiasme van de verschillende stakeholders zou 

dalen als ze niet regelmatig op de hoogte gehouden worden van de voortgang van het project. Daar-

om is er besloten een maandelijkse nieuwsbrief uit te brengen, met daarin een update van de bezig-

heden en vorderingen van die maand. Dit initiatief werd zeer positief ontvangen. Het herkennen van 

dit risico onderstreepte tevens de behoefte aan een verder uitgewerkte communicatiestrategie. In 

overleg met deze auteur heeft co-ontwerper Tamara Klopmeijer hierin het voortouw genomen. Over 

de communicatiestrategie van project RESONate valt uitgebreid te lezen in het eindrapport van Tama-

ra Klopmeijer onder 2.5 Communicatiestrategie.  

2.4 Projectplan  

2.4.1 Projectmandaat 

De context, het doel, financiële impact, scope, deliverables, stakeholders en planning van het project 

zijn gestructureerd in een projectcharter (via Design for Six Sigma methode). Op basis hiervan is het 

projectmandaat verkregen voor uitvoering van het project. Er is een project charter voor het RESONa-

te project in het geheel uitgewerkt en twee charters om de losse project van de twee co-ontwerpers in 

uit te splitsen. Van de projectcharter kon (en is) enkel afgeweken na goedkeuring van de stuurgroep 

en specifiek de opdrachtgever. De algemene en persoonlijke projectcharters zijn te vinden in Appen-

dix A.  

2.4.2 Scope 

Binnen het doel om een simulatietraining te ontwikkelen voor medewerkers van de NICU zijn nog een 

aantal subdoelen vastgesteld. Allereerst wordt er onder andere getracht om het realisme van de trai-

ning te verhogen en de trainer meer ruimte voor een observerende rol te geven. Om dit te bewerkstel-

ligen moeten alle vitale signalen die normaliter beschikbaar zijn tijdens de opvang van een neonaat in 

de kliniek gegenereerd worden. Daarnaast is een belangrijk doel om de evaluatie te verbeteren door 

deze te structureren en te voorzien van kwantitatieve feedback. Sensorinput ten behoeve van het 

evalueren van de consistentie van handelingen is hierbij indien mogelijk gewenst.  

Binnen de scope van het RESONate project valt daarmee:  

- Ondersteunen van de aanschaf van een nieuwe premature mannequin 

- Realistischer training faciliteren m.b.t. omgeving/attributen e.d. 

- Genereren van vitale signalen van de neonaat t.b.v. realistische monitor output 

- Trainer een meer observerende rol geven 

- Evaluatie verbeteren m.b.v. video-opnames 

- Graphical User Interface (GUI) ontwikkelen voor model-input van de trainer, incl. enkele sce-

nario’s. 

Niet in scope vallen: 

- Integratie van sensorinput t.b.v. fysiologie model (autonome mannequin ontwerp) 

- Toets/examinering ontwikkelen 

- Integratie met Laerdal SimPad1 

Zoals eerder aangegeven is het RESONate project uitgevoerd in samenwerking met co-ontwerper 

Tamara Klopmeijer. Het project is opgedeeld, zodat ieder de verantwoordelijkheid krijgt over specifie-

                                                      

1 De Laerdal SimPad is de tablet die gebruikt wordt om de geavanceerdere trainingsmannequin die wordt ingezet bij de training 

van de A(N)IOS, te besturen.  
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ke project onderdelen en daarmee zijn/haar eigen project zal leiden. Aan het begin van het project is 

het vaak lastig om vast te stellen wat binnen en buiten het project valt, omdat er in de initiatiefase nog 

veel open ligt. Daarom is de scope gedurende het project vernauwd. Daarmee is ook de scope van 

projectleider Camile van der Heijden uitgekomen op: 

Definitief binnen scope: 

- Ontwikkelen van monitor simulatiesoftware voor trainingsdoeleinden 

- Ondersteunen bij het uitwerken van pathofysiologische scenario’s  

- Implementeren van scenario’s in de software door middel van ‘decision trees’  

- Ondersteunen bij het ontwikkelen van het video-evaluatie systeem.  

Initieel viel het inzetten van een mathematisch cardiopulmonaal model voor het genereren van de 

weer te geven vitale parameters ook binnen de scope van het project. Naar mate het project vorderde 

bleek echter dat de scope hiermee te ruim was genomen. De meerwaarde van modelintegratie was 

niet evident voor het ontwerp. In verband met tijdsrestricties is dit in overleg met de stuurgroep buiten 

de scope geplaatst. 

Het verbeteren van de hardware van huidige trainingspoppen, zoals wordt onderzocht aan de faculteit 

Industrial Design van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), of integratie met dergelijke hard-

ware, valt expliciet buiten de scope van dit ontwerpproject. Uiteraard betekend dit niet dat toekomstige 

samenwerking of integratie is uitgesloten.  

2.4.3 Deliverables 

Bij de bovenstaande scope zijn de volgende deliverables opgesteld voor het overkoepelende RESO-

Nate project:  

- Simulatieprogramma met realistische signalen, monitor output 

- Breed inzetbaar: minstens 4 scenario’s (zowel voor NICU als Medium care) 

- Video-monitoring systeem 

- Verbeterde training (realistischer en trainer op afstand) 

- Verbeterde evaluatie (bijv. ook middels video-monitoring) 

De deliverables voor het project van deze auteur (na vernauwing van de scope):  

- Simulatieprogramma met realistische signalen, monitor output 

- …met door expert als ‘realistisch’ beoordeelde SpO2 & HR signalen als output op een monitor 

- ‘Breed inzetbaar’: implementatie van minstens 2 scenario’s (zoals opvang van neonaat met 

asfyxie). 

Waarbij een ‘realistisch numeriek longmodel’ als deliverable is komen te vervallen, zoals beschreven 

onder 2.4.2 Scope.  

2.4.4 Projectplanning  

De planning is aan de start van het RESONate project verdeeld in verschillende fases, zoals te zien in 

Figuur 4. De invulling van de verschillende fases is hieronder uitgebreid besproken. 
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Figuur 4: Planning ten tijde van de Project Start-Up. 

Een project brengt per definitie risico’s en onzekerheden met zich mee. Wegens enkele vertragende 

factoren bleek deze eerste planning gedurende het project niet haalbaar. Enkele voorbeelden van 

deze factoren zijn conflicterende belangen bij stakeholders, onduidelijkheid over de rol van de klant, 

zeer beperkt budget (afgewezen subsidieaanvraag) en het niet kunnen vinden van een geschikte 

front-end programmeur. Dit is dan ook de aanleiding geweest voor de aanpassing van de scope zoals 

hiervoor beschreven. De planning is hierop aangepast, waarbij ook de fases zijn veranderd. Bij het 

buiten de scope plaatsen van het te ontwikkelen en integreren numerieke model is fase 2 afgebroken 

en weggelaten. De uiteindelijke planning is weergegeven in Figuur 5.  

 

Figuur 5: Definitieve planning aan het eind van project RESONate. 

Fase 0: Verkenningsfase 

Tijdens de verkenningsfase zijn het projectdoel, organisatie, scope, deliverables, planning gemaakt 

(zie hoofdstuk 2) en zijn de 10 conceptoplossingen bedacht en uitgewerkt (zie hoofdstuk 4). Deze fase 

is afgesloten met het ondertekenen van de project charter en het kiezen van een ontwerpconcept.  

Fase 1: Mentaal Model + Monitor  

Tijdens fase 1 is de monitor-software ontwikkeld die direct bediend wordt door de trainer vanuit een 

‘mental model’. Dit betekent dat de trainer vanuit zijn eigen kennis en ervaring bedenkt hoe het geoe-

fende scenario verloopt. De trainer zorgt dus zelf voor de terugkoppeling van de handelingen van de 

trainees (deelnemers aan de training) naar een verandering van de huidige staat van de ‘patiënt’ (de 

mannequin). De monitor-software wordt zo ontwikkeld dat deze een dashboard bevat. Dit dashboard 
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stelt de trainer in staat om de getoonde monitor signalen (zoals bijvoorbeeld zuurstofsaturatie) aan te 

passen. De trainer kan op deze manier de signalen beïnvloeden. Er is in deze fase nog geen ‘slim-

heid’ in de vorm van voorgeprogrammeerde scenario’s toegevoegd aan de software.  

Fase 2: Numeriek model (ter ondersteuning van scenario’s) 

In deze fase is een start gemaakt met het onderzoeken van de mogelijkheden met betrekking tot het 

ontwikkelen en integreren van een (cardio)pulmonaal model. Hiervoor is er gesproken met verschil-

lende wetenschappers op de TU/e en is er in de literatuur gezocht. Onder andere wegens vertragin-

gen in fase I is het onderzoek naar en integratie van een geschikt model niet voortgezet.  

Fase 3: Monitor-software met Scenario ondersteuning 

In deze fase is er meer slimheid aan de software toegevoegd om de mental model taak van de trainer 

uit handen te nemen. De in te bouwen scenario’s zijn uitgekozen en uitvoerig besproken met de trai-

ners. Ze zijn uitgewerkt in flowcharts en vervolgens geïmplementeerd in de software. De trainer kiest 

bij aanvang van de training een scenario uit. Op basis van dit scenario kiest de software de startwaar-

den van de monitorsignalen. Tijdens de training observeert de trainer de trainees. Aan de hand van 

een beslisboom structuur kiest hij/zij hoe het scenario zal verlopen, door bijvoorbeeld bij de beoorde-

ling van “insufflaties geven”, te kiezen uit de opties “Goed”, “ok, maar verslechterd”, “onvoldoende” en 

“matig, maar verbeterd”. Door middel van eenvoudige keuzes kan de trainer de signalen dus aanpas-

sen. De keuzes worden gebaseerd op hoe de trainees het doen en of de trainer een scenario snel wil 

voltooien of juist moeilijker wil maken om trainees op de proef te stellen. De trainer hierbij zelf dus 

geen losse waardes meer aan te passen, want de software regelt alles wat er in de parameters aan-

gepast moet worden. Er blijft echter altijd een optie om de keuzes van de applicatie te overschrijven. 

De trainer kan in dat geval weer via het dashboard handmatig de monitorsignalen aanpassen.  

Fase P: GUI / Evaluatie verbetering 

Deze fase liep parallel aan fase 1, 2 en 3. In deze fase is er voornamelijk gekeken naar de feedback 

en evaluatie van de training, door te kijken naar de mogelijkheden voor een evaluatieprogramma met 

bijbehorende camera’s en microfoons (aankoop, eigen ontwikkeling of ontwikkeling door derden). 

Uiteindelijk is er gekozen voor een zelf ontwikkelde oplossing, die in deze fase is uitgewerkt en geïm-

plementeerd. 

Fase P2/P3: Pilots, Verslag & Overdracht 

Tijdens deze laatste fase is de nieuwe training geïntroduceerd, zijn er pilot trainingen gehouden en 

resultaten verzameld. Parallel hieraan is er aan het eindverslag gewerkt en is de overdracht van het 

project aan de afdeling voorbereid. Deze fases vielen (deels) samen met het externe project van de 

beide trainees.  

3 Detaillering projectdoel  

3.1 Inleiding  

Om het projectdoel scherper te kunnen definiëren is er onderzocht wat de huidige situatie is met be-

trekking tot de trainingen. Er is gekeken naar mogelijke verbeterpunten en hoe de modelleerkennis 

van de TU/e kan worden ingezet om de trainingen naar een hoger niveau te tillen. Hiertoe is er mee-

gelopen op de afdeling, zijn er verschillende trainingen bijgewoond, enquêtes gehouden onder het 

medisch personeel en is er gediscussieerd met de vakgroep. Ook is er gekeken naar wat er op de 

markt beschikbaar is en zijn er bezoeken gedaan aan andere ziekenhuizen en een simulatiecentrum 

om daar te kijken naar de faciliteiten en inrichting van de trainingen.  
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3.1.1 Huidige situatie NLS-training 

De huidige NLS-training vindt plaats in ‘het 

skillslab’, een kleine ruimte in de buurt van 

de neonatologie afdeling met een oude 

opvangtafel en reanimatiekar (deze bevat 

medicatie en andere attributen die nodig 

zijn tijdens reanimatie). Er staan ook enke-

le kasten en een bed met trainingsmate-

rialen van de afdeling verloskunde. Figuur 

6 geeft het skillslab weer. Tijdens de trai-

ning staat iedereen in dezelfde ruimte, 

d.w.z. zowel de trainer, de trainees die 

meedoen aan het scenario en degenen 

die nog hun beurt moeten afwachten. De 

rol van de patiënt wordt ingevuld door een 

trainingsmannequin. Omdat op de huidige 

trainingsmannequin geen patiëntmonitor 

kan worden aangesloten, moeten de trai-

nees tijdens de training aan de trainer vragen wat de status van het kind is, zoals bijvoorbeeld de ac-

tuele hartfrequentie van de neonaat. De trainer moet vervolgens bedenken wat deze status zou moe-

ten zijn in het huidige scenario. Daarnaast moet de trainer bovendien bedenken hoe de status veran-

dert als gevolg van het handelen van de trainees. Daar komt bovenop dat hij nog moet zien te obser-

veren of de trainees adequaat handelen, in technische, maar ook in communicatieve zin. Na de trai-

ning vindt er een korte evaluatie plaats waarin hij zijn observaties bespreekt met de trainees.  

3.1.2 ‘Nulmeting’ enquêteresultaten 

De belangrijkste uitkomsten van de enquêtes die zijn gehouden ter verkenning en als ‘nulmeting’, zijn 

weergegeven in Figuur 7. Hierin valt op dat de NLS-training voor de verpleegkundigen wel als belang-

rijk wordt ervaren, maar dat er tevens nog veel ruimte voor verbetering is. Van de gevraagde criteria 

zoals (goed voor het trainen van) samenwerking, vaardigheden, zeldzame situaties en teamspirit, 

scoorden er geen enkele hoog genoeg om het gestelde doel van 80% instemming te halen. Het crite-

rium ‘Niet uitgebreid genoeg’ was hierop een uitzondering: de trainees vonden de training duidelijk 

uitgebreid genoeg. Aan de hand van deze verkenning zijn in overleg met de opdrachtgever de functio-

nele eisen opgesteld. De volledige resultaten zijn terug te vinden in Appendix B.  

Figuur 6: Het 'skillslab' in het MMC waar de huidige NLS-training 

plaatsvindt. 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Belangrijk

Handig om kritisch naar jezelf te leren kijken

Handig om van elkaar te leren

Een essentieel onderdeel

Nodig om de kwaliteit te waarborgen

Goed opgezet

Volledig

Goed voor de teamspirit

Nuttige tool om samenwerking te verbeteren

Iedereen kwam aan bod

Niet uitgebreid genoeg

Instemming

Figuur 7: Algemene ervaringen NLS-training voor de verpleegkundigen op de NICU. 
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3.2 Functionele specificatie 

De volgende functionele eisen zijn overeengekomen met de opdrachtgever:  

1. Het ontwerp ondersteunt het trainen van skills, 

2. Het ontwerp ondersteund het trainen van adequate communicatie in teamverband, 

3. Het ontwerp moet een realistische ervaring bieden (met vitale parameter/signalen input voor 

de trainees), 

4. Het ontwerp moet een verbeterde evaluatie opleveren, 

5. Het ontwerp moet breed inzetbaar zijn (mogelijkheden voor verschillende scenario’s, heel 

neonatologie),  

6. Het ontwerp moet aanknopingspunten bieden voor nieuwe projecten en zo uitbreidbaar zijn,  

7. Het project moet technisch haalbaar zijn in 1 jaar. 

Vanuit de stakeholders van de TU/e was er bovendien de wens dat er een numeriek cardiopulmonaal 

model van een neonaat zou worden ontwikkeld/geïmplementeerd. Tot slot was er behoefte aan een 

premature neonatale trainingsmannequin ter verbetering van het algehele realisme van de training.  

3.3 Technische specificatie (Pakket van Eisen) 

Deze wensen en eisen zijn gebruikt bij het bedenken van verschillende conceptoplossingen. Hieruit is 

vervolgens de best passende oplossing gekozen als de uiteindelijke conceptkeuze. Na de concept-

keuze zijn bovengenoemde wensen en eisen nader gespecifieerd in een pakket van (technische) ei-

sen. Hierbij zijn de wensen en eisen concreet en, indien mogelijk, meetbaar zijn gemaakt, om het uit-

eindelijke ontwerp te kunnen toetsen aan de in 3.2 gestelde Functionele Eisen. Dit gebeurt ook om 

prioriteiten te kunnen stellen in wat er minimaal bereikt moet zijn voor het afsluiten van het project. De 

gestelde verbeteringseisen m.b.t. communicatie en realisme zullen worden getoetst middels enquêtes 

en vergeleken met de nulmeting van de oude NLS-training. Doelstelling is een instemming van ten-

minste 80% of 8/10. Het Pakket van Eisen is weergegeven in Tabel 2.   

Tabel 2: Algemeen pakket van eisen voor project RESONate. 

Wens/Eis Specificering Prioriteit Weging 

1. Ondersteunt skills De vaardigheden zoals toegepast binnen het NLS-reanimatieprotocol, 

d.w.z. insuflaties, beademing en thoraxmassage geven. Oplossing is dus 

compatible met het (ABC-)reanimatieprotocol van de NICU.  

5 20% 

2. Ondersteunt adequate 

communicatie in team-

verband 

Ondersteund leren van correcte toepassing van CRM-principes zoals 

closed-loop, iSBARR2, leiderschap.  

5 20% 

3. Realisme De trainingssetting moet goed overeenkomen met de werkelijkheid. 

Daarvoor moeten de trainees over dezelfde informatie (zoals hartslag en 

zuurstofsaturatie en ademhaling) beschikken over als in de praktijk. De 

manier van aanbieden moet (zowel visueel als auditief) overeenkomen 

met de praktijk. Dit wordt gemeten middels enquêtes die vragen naar de 

ervaringen van de trainees.  

3 10% 

4. Verbeterde evaluatie Evaluatie van de trainees wordt ondersteund met objectieve informa-

tie/feedback en beter gestructureerd.  

5 20% 

5. Breed inzetbaar Geschikt voor het trainen van de gehele afdeling neonatologie. Biedt ten 

minste 4 verschillende te trainen scenario’s. Eerste focus ligt bij de NICU 

verpleegkundigen.  

1   5% 

6. Uitbreidbaar Moet aanknopingspunten voor nieuwe projecten bieden 1 5% 

7. (Technisch) haalbaar Project moet binnen de technische capaciteiten van het team haalbaar 

zijn. Binnen de effectieve duur van 1 jaar moet er een werkend prototype 

worden opgeleverd, aangetoond middels inzet tijdens (pilot)trainingen.  

5 20% 

                                                      

2 iSBARR: identify, Situation, Background, Assessment, Recommendation, Repeat 
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4 Ontwerpconcepten 

4.1 Inleiding  

Er zijn verschillende mogelijke conceptoplossingen bedacht om de NLS-training te verbeteren. Hierin 

is gepoogd alle belangen van de verschillende stakeholders mee te nemen en ook ‘out-of-the-box’ te 

denken. Deze concepten zijn vervolgens beoordeeld op criteria als haalbaarheid, inzetbaarheid en 

realisme (zie 3.3 Technische specificatie (Pakket van Eisen)). De conceptoplossingen worden hieron-

der besproken. De scoring op deze criteria wordt besproken onder 4.3 Analyse concepten & keuze en 

is terug te vinden in Tabel 3.  

4.2 Conceptoplossingen 

4.2.1 Concept 1: Samenwerking met Laerdal 

Binnen concept 1 wordt er een samenwerking aangegaan met Laerdal. Laerdal is een bedrijf dat zich 

specialiseert in de ontwikkeling en verkoop van medische trainingsmannequins. Binnen het ontwerp-

project wordt er een cardiopulmonaal model ontwikkeld en dit wordt geïntegreerd in de Laerdal Sim-

Pad software die wordt geleverd bij een aan te schaffen Premature Anne trainingsmannequin. Dit 

model biedt een de mogelijkheid tot automatisch berekende scenario’s, waarbij de ‘vitale parameters’ 

onderling afhankelijk worden gemaakt (in tegenstelling tot de huidige SimPad software). Dit leidt tot 

objectievere, meer wetenschappelijk onderbouwde scenario’s en geeft de trainer meer ruimte voor 

observatie. Voorwaarde is dat Laerdal voor een dergelijke samenwerking open staat.  

4.2.2 Concept 2: Schaduwmodel 

Een ‘schaduwmodel’ behelst de ontwikkeling van een losstaand cardiopulmonaal model, dat de trainer 

ondersteund in de scenariovorming tijdens de training door de taak van het mental model (het beden-

ken hoe vitale parameters zouden moeten veranderen) over te nemen. Dit zou eventueel gebruikt 

kunnen worden naar de Laerdal SimPad software, waardoor samenwerking met Laerdal geen vereiste 

is voor deze oplossing. Hoewel het gebruik van deze twee applicaties naast elkaar tijdens een training 

mogelijk niet optimaal is, biedt het wel de voordelen van objectieve, ‘berekende’ scenario ondersteu-

ning tijdens de training. Het zou zelfs erna, bijvoorbeeld tijdens de evaluatie als ondersteunende tool 

kunnen worden ingezet.  

4.2.3 Concept 3: real-life Casus evaluatie tool 

Concept 3 bestaat uit de ontwikkeling van een evaluatie tool, op basis van een cardiopulmonaal model 

van een (premature) neonaat, waarmee casussen die op de afdeling voorkomen kunnen worden be-

sproken. Enerzijds zou dit kunnen worden ingezet om verschillende behandelscenario’s te bespreken 

en de uitkomst te simuleren. Anderzijds, wellicht realistischer, kan het worden ingezet om achteraf 

casussen te bespreken om te begrijpen waarom deze zich ontwikkelde zoals hij deed. Op deze manier 

kan dus ondersteuning worden geboden bij retrospectieve casusbesprekingen. Het trainingselement 

ontbreekt echter in dit concept.  

4.2.4 Concept 4: Screen-based learning (e-learning/toetsing of serious gaming) 

Concept 4 stelt een screen-based training voor. Opnieuw wordt er uitgegaan van de ontwikkeling van 

een cardiopulmonaal model van een prematuur, wat hierbij wordt ingezet om een e-learning pro-

gramma op te zetten. Dit zou zelfs kunnen worden gecombineerd met kennis toetsen en/of serious 

gaming waarbij de educatieve tool een spelelement krijgt om de trainee geëngageerd te houden. 

Hiermee zou een verbeterslag van het digitale onderwijs van de A(N)IOS en verpleegkundigen kun-

nen worden bewerkstelligd. Het model zorgt hierbij voor realistisch verlopende scenario’s en de focus 

van de training verschuift van skills naar kennis. Samenwerking/Communicatie speelt hierbij minder 

een rol.  
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4.2.5 Concept 5: Reanimatie (CPR) tool 

Concept 5 gaat uit van een samenwerking met promovendus Mark Thielen van de faculteit Industrial 

Design van de TU/e. Hij is bezig met onderzoek naar en de ontwikkeling van een fysiek zo realistisch 

mogelijke trainingsmannequin. Signalen van sensoren in deze trainingspop zouden in dit ontwerppro-

ject worden ingezet in een te ontwikkelen softwaretool, om kwantitatieve feedback te kunnen geven op 

de kwaliteit van reanimeren door de trainees. De tool biedt hiermee een objectievere beoordeling van 

de toegepaste skills tijdens de training en kan daarmee ook goed worden ingezet tijdens de evaluatie 

achteraf. Het trainen van onderlinge communicatie tussen de trainees blijft hierbij echter onderbelicht.  

4.2.6 Concept 6: Virtual Reality 

Binnen concept 6 wordt een virtuele omgeving of realiteit, een virtual reality (VR), ontwikkeld, waar de 

trainee zich met behulp van een VR-bril in waant. Hierin kan de realiteit worden herschreven en daar-

mee biedt het eindeloze mogelijkheden voor het oefenen van scenario’s die normaal moeilijk te reali-

seren zijn met bijvoorbeeld een fysieke pop. De scenario’s zouden hierbij bovendien berekend kunnen 

worden vanuit een cardiopulmonaal model. Het ervaren realisme en de mogelijkheden van de trainin-

gen kunnen hiermee enorm verbeterd worden, al kan er soms sprake van enige disconnect zijn bij 

fysiek uit te voeren handelingen. Het is daarnaast een zeer complexe en tijdrovende oplossing.  

4.2.7 Concept 7: Augmented Reality 

Met augmented reality (AR) beschrijft concept 7 feitelijk een vergelijkbare oplossing als concept 6, 

echter wordt hierbij de nieuwe realiteit over de echte wereld heen geprojecteerd. Het brengt daarmee 

grotendeels dezelfde voordelen (en nadelen) met zich mee, maar fysieke handelingen kunnen makke-

lijker worden geïntegreerd.  

4.2.8 Concept 8: Patiëntmonitor simulatie met mannequinkoppeling/-integratie  

Bij concept 8 wordt er een cardiopulmonaal model ontwikkeld, wat wordt gekoppeld aan sensorinput 

uit een trainingsmannequin (zoals bij Concept 5). Deze sensor input wordt geïntegreerd in het model, 

zodat het kan reageren op concrete handelingen van de trainees op de trainingsmannequin (gemeten 

door de sensors). Daarnaast kan deze informatie worden weergegeven op een te ontwikkelen gesimu-

leerde patiëntmonitor, d.w.z. een software-applicatie waarmee een patiëntmonitor kan worden nage-

bootst. Op die manier kan deze informatie worden teruggekoppeld naar de trainees. Deze directe 

terugkoppeling vergroot het leereffect, omdat de trainees direct resultaat van hun handelingen zien. 

Met dit concept wordt een volledig autonome trainingspop gerealiseerd, een soort ‘baby robot’, waar-

op getraind kan worden, terwijl de trainer enkel nog hoeft te observeren.  

4.2.9 Concept 9: Standalone patiëntmonitor simulatie-applicatie 

Concept 9 beschrijft de ontwikkeling van een standalone patiëntmonitor simulatie-applicatie, vergelijk-

baar met concept 8, echter zonder koppeling met een trainingsmannequin. Hierbij wordt de trainees 

op een gesimuleerde patiëntmonitor informatie geboden over de status van het kind, die door de trai-

ner kan worden aangepast. De koppeling tussen het handelen van de trainees en de status van het 

kind wordt dus niet meer hardwarematig gelegd, maar wordt in plaats daarvan door de trainer ver-

zorgd. Dit maakt het mogelijk de communicatie tussen trainer en trainees tijdens de training te vermin-

deren, het realisme daarbij te verhogen en de trainer een meer observerende rol te geven, wat ten 

goede komt aan de evaluatie achteraf.  

4.2.10 Concept 10: Video-evaluatie systeem 

Omdat er binnen bovenstaande concepten (1 t/m 9) relatief weinig verbetering op evaluatie vlak wordt 

bewerkstelligd, is concept 10 bedacht: het ontwerpen en implementeren van een video-evaluatie sys-

tem. Dit ondersteunt direct de evaluatie van de training middels uitgebreide, objectieve feedback in-

formatie (in de vorm van video-opnames van de training). Bovendien maakt het het mogelijk om de 

trainer en het ‘publiek’ (de trainees die niet meedoen aan ’t scenario) in een andere ruimte te plaatsen, 
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wat het realisme van de training verbetert en voor minder afleiding zorgt. Bovendien kunnen de trai-

nees in het publiek meeleren door mee te kijken.  

4.3 Analyse concepten & keuze 

Tabel 3 laat de waardering van de verschillende concepten aan de hand van de in het vorige hoofd-

stuk vastgestelde functionele eisen. Aan deze eisen zijn in de technische specificatie gewichten toe-

gekend afhankelijk van hoe belangrijk ze waren voor de opdrachtgever/stuurgroep. Nadat alle concep-

ten gewaardeerd zijn worden de gewogen scores gesommeerd om tot een totaalscore te komen. Deze 

scores kunnen worden gebruikt om de verschillende concepten te rangschikken. De Pugh matrix die 

hieruit ontstaat, is een manier om een subjectieve beoordeling te structureren en kwantificeren. Het is 

het belangrijk de scores niet te letterlijk te nemen; het blijft een inschatting en is dus voornamelijk be-

doeld als beslissingstool, en geeft geen goede maat van hoeveel beter de ene oplossing is dan de 

rest.  

Bij de analyse van de concepten zijn er een paar oplossingen die eigenlijk direct afvallen vanwege het 

feit dat ze als ‘niet (technisch) haalbaar’ binnen het ontwerpproject worden ingeschat. Dit komt duide-

lijk terug in de scores van concepten 1 (geen medewerking van Laerdal), 6 en 7 (te complex/te weinig 

tijd en geen ervaring), en 8 (te complex/te weinig tijd). Concepten 3 en 4 wijken te sterk af van het 

oorspronkelijke projectdoel, ‘verbeterde training’, en scoren daarom slecht op de onderdelen ‘traint 

skills’ en ‘traint communicatie’. Daarmee blijven concepten 2, 5, 9 en 10 over, die in de beslismatrix 

ook het beste scoren. Om beide projectleiders een eigen (deel)project te geven is er gekozen om niet 

1 maar 2 concepten te realiseren. Daarbij scoorden 9 en 10 niet alleen het hoogste, maar complemen-

teren ze elkaar ook goed door ieder op hun eigen manier bij te dragen aan verbeterde communicatie-

training, verhoogd realisme en effectievere evaluatie na de training. Daarbij heeft Tamara Klopmeijer 

de verantwoordelijkheid voor concept 10, het video-evaluatie systeem, op zich genomen, terwijl deze 

auteur zich heeft beziggehouden met concept 9, een standalone patiëntmonitor simulatie-applicatie.  

Tabel 3: Scoring van de verschillende conceptoplossingen middels een Pugh decision matrix. 

5 Definitief ontwerp  

5.1 Inleiding 

De oplossing van een standalone patiëntmonitor simulatie-applicatie heeft de potentie om verbetering 

te geven aan de huidige NLS-training (zie hoofdstuk 4). In dit hoofdstuk wordt allereerst specifieker 

gedefinieerd wat de krachtige aspecten van deze oplossing zijn. Er wordt uitgelegd hoe deze krachti-

ge aspecten de training verbeteren op het gebied van realisme en effectiviteit, en hoe ze helpen de 

evaluatie naar een hoger niveau te tillen. Ook wordt er kort ingegaan op de aansluiting bij het 

(deel)project van Tamara Klopmeijer.  

Deze analyse van de tekortkomingen van de NLS-training en de oplossingen die een standalone pati-

entmonitor simulatie-applicatie hiervoor biedt, is vervolgens gebruikt om het definitieve ontwerp uit te 

Benchmark

Analoge pop + 

trainer
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.               Traint skills 20% 6 8 6 0 0 10 8 9 9 6 6

2.               Traint communicatie 20% 4 6 5 0 0 4 5 6 7 7 9

3.               Realistische ervaring 10% 5 8 6 8 4 5 9 8 9 8 8

4.               (Persoonlijke) evaluatie 20% 4 5 5 0 7 7 5 5 5 5 9

5.               Breed inzetbaar 5% 7 7 8 7 8 7 6 6 7 8 7

6.               (Makkelijk) Uitbreidbaar 5% 7 6 7 7 7 5 4 4 7 8 7

7.               Technisch haalbaar binnen project 20% 10 0 8 6 8 6 0 0 2 8 8

Score: 100% 6.0 5.3 6.2 2.7 4.2 6.5 5.0 5.3 6.2 6.8 7.9

Functionele eisen Gewicht

Concept oplossingen
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werken. De tweede helft van dit hoofdstuk beschrijft het voor de patiëntmonitor applicatie opgestelde 

PvE. Hieruit volgt vervolgens het voortgekomen definitieve ontwerp. Tot slot wordt er afgesloten met 

een risicoanalyse van het ontwerp en een bespreking van de business case.  

5.1.1 Training realistischer en effectiever m.b.v. een gesimuleerde patiëntmonitor 

Het eerste sterke aspect van de gesimuleerde patiëntmonitor als conceptoplossing is verbeterd rea-

lisme. De trainingen sterk zouden kunnen worden verbeterd op het gebied van realisme door dezelfde 

medische signalen aan te bieden, die de verpleegkundigen ook in de werkelijkheid krijgen tijdens de 

opvang van (premature) neonaten. Om dit doel zo goed mogelijk te bereiken moeten de gesimuleerde 

monitors visueel (en functioneel) zo goed mogelijk overeenkomen met de patiëntmonitors die op de 

afdeling worden gebruikt.  

Het tweede aspect dat wordt verbeterd door de patiëntmonitor applicatie is verhoogde van de effectivi-

teit van de training. Dit wordt bereikt door de trainees directere feedback op hun handelen te geven en 

de trainer een meer observerende rol te geven. Momenteel moeten de trainees tijdens de training aan 

de trainer vragen wat de status van het kind (voorgesteld middels een baby mannequin) is, bijv. wat 

de huidige hartfrequentie van de neonaat is. De trainer moet bedenken wat dit zou moeten zijn in het 

huidige scenario en als gevolg van het handelen van de trainees, om te kunnen antwoorden op deze 

vragen. Daarnaast moet hij nog zien te observeren of de trainees adequaat handelen, in technische, 

maar ook in communicatieve zin.  

Tijdens dit proces kan worden overlegd of er kunnen vragen worden gesteld. Dit haalt de trainees uit 

de concentratie/het ingebeelde scenario en biedt daarnaast onbedoeld extra tijd en informatie, die in 

een werkelijke situatie niet beschikbaar zouden zijn. Bovendien zorgt het voor een sterk afwijkend 

communicatieproces binnen het team, dat anders loopt dan in de praktijk. Dit doet af aan het realisme 

en leereffect. Door te werken met een gesimuleerde patiëntmonitor die medische informatie biedt in de 

vorm van enkele vitale signalen zoals normaal ook voorhanden zouden zijn, wordt de storende com-

municatie tussen trainer en trainee weggenomen, wat de effectiviteit van de training ten goede komt. 

Ten slotte geeft dit de trainer bovendien meer ruimte om de trainees kritisch te observeren, wat de 

evaluatie achteraf, en daarmee het leerproces, ten goede komt.  

5.1.2 Verbetering van de training m.b.v. een gesimuleerde patiëntmonitor in combinatie met een 

video-evaluatie systeem 

Tot slot zijn er nog twee gebruiksdoelen waarin de patiëntmonitor applicatie overlapt met het video-

evaluatie systeem. De trainingen kunnen verbeteren in realisme en effectiviteit, wanneer de trainees 

alleen zijn in de kamer waar het scenario van de training zich afspeelt. Dat wil zeggen dat er geen 

trainer(s) of andere trainees aanwezig zijn. Wanneer andere trainees meekijken in dezelfde kamer kan 

dit leiden tot het doorbreken van de concentratie en ‘immersie in het scenario’ van de trainees. Het 

leidt simpelweg af. Wanneer de trainer zich ook in de kamer bevindt kan hiermee worden overlegd 

zoals hierboven beschreven, wat tevens onwenselijk is. Door iedereen die niet direct in het scenario 

meespeelt uit de kamer te halen gaat het realisme omhoog (geen publiek) en wordt een onbedoelde 

hulplijn/storingsfactor weggenomen. Om trainees van trainer en ‘publiek’ te scheiden is primair het 

video-evaluatie systeem bedacht wat wordt beschreven in het rapport van co-ontwerper Tamara 

Klopmeijer, maar dit kan alleen werken, als een patiëntmonitor applicatie wordt ingezet om de com-

municatie tussen trainer en trainees te beperken.  

5.1.3 Verbetering van de evaluatie (debriefing) m.b.v. een video-evaluatie systeem  

Daarnaast wordt het video-evaluatie systeem ingezet om de debriefing te verbeteren. Uit onderzoek is 

gebleken dat een goede evaluatie misschien wel het belangrijkste onderdeel van een effectieve trai-

ning is. Momenteel is er weinig tijd en aandacht voor de evaluatie en heeft de trainer bovendien geen 

ondersteunende middelen. Door middel van een video-evaluatiesysteem kan de trainer de training 

opnemen en later beelden terughalen om te bespreken. Hierdoor worden er geen punten vergeten en 

kunnen trainees bovendien terugzien wat er in de betreffende situatie gebeurde. Door objectieve aard 
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van video, wordt feedback makkelijker aangenomen en komt deze beter aan. Analyses zijn gemakke-

lijker gemaakt en verbeterpunten blijven beter hangen doordat de beelden de herinnering ondersteu-

nen. Het ontwerp van het video-evaluatie systeem wordt uitgebreid besproken in het rapport van Ta-

mara Klopmeier.  

5.2 Functionele Eisen standalone patiëntmonitor simulatie-applicatie 

5.2.1 Inleiding 

Er worden twee klinische settingen beoogd voor de simulatie waarin twee verschillende type patiënt-

monitors worden gebruikt. De eerste setting (‘afdelingssetting’) is situatie op de afdeling (d.w.z. de 

NICU en neonatal medium care unit (NMCU), waar een Philips patiëntmonitor wordt gebruikt. De 

tweede setting (‘opvangsetting’) betreft de situatie tijdens de opvang van een pasgeboren neonaat, 

waarbij gebruik wordt gemaakt van de patiëntmonitor die is ingebouwd in de GE Pandawarmer op-

vangtafels. Vanwege de verschillen tussen deze twee monitors, zullen er m.b.t. de visuele uitwerking 

ook twee verschillende eisenpakketten worden uitgewerkt. Functioneel komen beide versies groten-

deels overeen, ware het dat de patiëntmonitor in de opvangsetting minder/andere informatie biedt.  

5.2.2 Signaalgenerator, Trainer GUI en Trainee GUI 

Functioneel bestaat de patiëntmonitor simulatie-applicatie uit drie onderdelen:  

- Signaalgenerator: interface (met een model) in MATLAB® dat de weer te geven signalen/vitale 

parameters genereert;  

- Trainer GUI: Dit is input-scherm waarmee de trainer input kan leveren voor de scenario’s, dan wel 

de signalen direct kan aanpassen;  

- Trainee GUI: Dit scherm is de gesimuleerde patiëntmonitor waarop de signalen worden weerge-

geven – hierop krijgen de trainees de ‘gemeten’ signalen van het kind aangeboden.  

Deze onderdelen zijn schematisch weergegeven in Figuur 8:  

 

Figuur 8: Schematisch overzicht van de 3-delige opbouw van de patiëntmonitor applicatie. 

5.2.3 De trainee GUI 

De trainee GUI dezelfde informatie weergeven als de patiëntmonitoren in het MMC normaal ook doen. 

Deze informatie moet bovendien zo gepresenteerd worden dat het scherm visueel zo goed mogelijk 

overeenkomt met de patiëntmonitoren in het MMC. Zoals gezegd zijn er hiervan twee versies:  
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Figuur 9: Patiëntmonitors zoals in gebruik in het MMC Veldhoven. Links: de Philips patiëntmonitor in gebruik op de NICU's. 

Rechts: de patiëntmonitor die zit ingebouwd in de GE Pandawarmer opvangtafels. 

- De afdelingsmonitor: de versie die overeenkomt met de patiëntmonitor die gebruikt wordt op 

de (intensive) care afdeling (NICU/NMCU).  

- De opvangmonitor: de versie die overeenkomt met de patiëntmonitor die is ingebouwd in de 

GE Pandawarmer opvangtafels en die gebruikt worden tijdens de eerste opvang van de neo-

naat direct na de geboorte. Voorbeelden hiervan zijn te zien in Figuur 9.  

De functionaliteiten waar beide versies aan moeten voldoen zijn de volgende:  

Afdelingsmonitor 

In het geval van de afdelingsmonitor moeten parameters met betrekking tot de hartslag, zuurstofsatu-

ratie, ademhaling, bloeddruk en temperatuur weergegeven. Daarbij moet over de eerste drie niet al-

leen numerieke, maar ook waveform informatie worden geboden. Met waveform wordt bedoeld dat 

deze parameters ook in continue grafieken geplot moeten worden. Dit is duidelijk te zien in figuur 9.  

Opvangmonitor 

In het geval van de opvangmonitor wordt enkel nog de hartslag en zuurstofsaturatie geboden, waarbij 

enkel die laatste nog als waveform te zien is. Wel is er extra functionaliteit aan toegevoegd zoals de 

APGAR-klok. Deze functionaliteit moet ook beschikbaar zijn in de simulatie-applicatie, evenals medi-

sche alarmen die afhangen van de signaalwaarden.  

Functioneel is het van belang dat de juiste vitale parameters kunnen worden weergegeven, waarbij 

het belangrijk is dat het scherm een verversingssnelheid (frame rate) heeft die hoog genoeg is dat het 

beeld er vloeiend uitziet. Een schokkerige signaalweergave zou niet alleen erg afleiden van het scena-

rio en de training, maar bovendien vertragingen introduceren die de applicatie onbruikbaar zouden 

kunnen maken.  

5.2.4 Signaalgenerator en Trainer GUI 

Er moeten scenario’s worden geïmplementeerd om veranderingen van de signalen te sturen. De input 

voor vorderingen in deze scenario’s wordt geleverd door de trainer in de Trainer GUI op basis van de 

handelingen van de trainees. De trainer observeert hierbij de handelingen van de trainees en geeft 

vervolgens in de GUI aan hoe goed deze worden uitgevoerd. Dit kan middels scoreknoppen met bijv. 

5 opties van perfect uitgevoerd tot zeer slecht/niet uitgevoerd. De precieze opties zijn afhankelijk van 

de te implementeren scenario’s en zijn apart besproken met de hoofdtrainer. Middels deze scenario’s 

en op basis van de input van de trainer in de GUI, worden de veranderingen in de signalen berekend. 

Een uitgebreidere bespreking van het pakket van eisen in te vinden in Appendix C – PvE Patiëntmoni-

tor simulatie-applicatie (pdf).  
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5.3 Uitwerking complete ontwerp  

5.3.1 High-level design 

Het high-level software design van de patiëntmonitor simulatie-applicatie is weergegeven in Figuur 10. 

De code kan worden opgedeeld in: 

- Het App Initialization Block  

- Het Graphics & Compute Block  

- Het User Interaction Block 

App Initialization Block 

Het app initialization block dat wordt uitgevoerd bij het opstarten van het programma en waarin alle 

variabelen en grafische (GUI) elementen worden geïnitialiseerd.  

Graphics & Compute Block 

Het volgende deel van de code beschrijft een timer functie en de functie die wordt aangeroepen door 

de timer functie. Een timer functie is een functie die na te zijn gestart, als een soort klok met een vaste 

periode zijn aanroepfunctie uitvoert. In de aanroepfunctie (callback function) staat de code voor het 

berekenen van de (nieuwe) signaalwaarden en het updaten van de GUI’s. Een andere manier om dit 

te doen zou zijn door te werken met een for-loop en een variabele pauze functie. Het probleem hier-

van is dat deze niet parallel kan worden uitgevoerd en dat daardoor de knoppen in de GUI niet meer 

reageren. Hoewel er mogelijkerwijs om dit probleem heen gewerkt kan worden, is er gekozen voor de 

timer functie, gezien deze reeds precies de gewenste functionaliteit biedt.  

User Interaction Block 

Het laatste deel van de code beschrijft de verschillende callback functions van de user interface, 

d.w.z. wat er moet gebeuren wanneer de gebruiker een actie uitvoert, zoals op een knop drukken.  

5.3.2 Ontwerp van de Signaalgenerator en Trainer GUI 

Om de te plotten signaalwaarden van vitale parameters zoals het elektrocardiogram (ECG), het 

plethysmogram (Pleth) en de ademhaling (Resp), zo realistisch mogelijk te maken, is er gebruik ge-

maakt van patiëntdata uit het Data Warehouse van het MMC. Deze patiënt is door de hoofdtrainer 

geselecteerd als representatieve patiënt. Na het extraheren van de data uit deze database zijn er de-

len van de waveform data van bovengenoemde parameters geselecteerd (Figuur 11). Dit is gedaan 

op momenten dat de signalen er rustig en stabiel uitzagen, zodat er werd uitgegaan van een ‘normale’ 

stabiele situatie. De basisfrequenties van de signalen zijn berekend en gebruikt in zelfgeschreven 

functies die de waveform data transformeren naar een door de gebruiker in te geven frequentie. Een 

technische bespreking van deze functies is te vinden in Appendix D.  

Figuur 10: Schematische weergave van het high-level softwaredesign. 
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Figuur 11: De geselecteerde (rood) ECG, pleth en resp data en foto's van vergelijkbare signa-

len zoals weergegeven op een patiëntmonitor op de NICU. 

Figuur 12: Voorbeeld van een deel van een van de Flowcharts waarin de scenario's zijn vastgelegd. 
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Scenario’s 

In het ontwerp is er voor de implementatie van scenario’s gekozen om de taak van het ‘mental model’ 

bij de trainer uit handen te nemen. Hiervoor zijn flowcharts opgesteld, die de mogelijke handelingen en 

patiënt-uitkomsten aan elkaar koppelen, inclusief de verwachtte signaalwaarden. Een voorbeeld van 

(een deel van) een van de flowcharts is weergegeven in Figuur 12  

Een van de overwegingen bij de implementatie van de scenario’s in de software was hoe de trainer 

zijn input moet geven in de GUI. Er zijn grofweg twee manieren te onderscheiden: 1) input op basis 

van hoe de trainer het scenario wil laten ontwikkelen en 2) input op basis van beoordeling van het 

handelen van de trainees. Vanuit de achterliggende filosofie van de applicatie is optie 2) het meest 

logische. Immers is een van de doelen van de applicatie dat de trainer zich gaat focussen op observe-

ren en beoordelen, en niet langer hoeft na te denken over zijn mental model. In de praktijk blijkt echter 

dat de trainer de controle om te sturen wil behouden, omdat hij hiermee het scenario on-the-fly uitda-

gender of juist makkelijker kan maken. Met name dat laatste kan belangrijk zijn om het zelfvertrouwen 

van de trainees te beschermen, wanneer ze bijvoorbeeld bezig zijn met hun laatste trainingsscenario 

voordat ze hun dienst in moeten. Een slecht aflopend scenario zou in zo’n geval het werk tijdens de 

dienst kunnen ondermijnen. Zodoende is er voor een compromis gekozen. Hierbij worden optie 1 en 2 

gecombineerd. De input gebeurt op basis van beoordeling van het handelen van de trainees, maar er 

worden extra opties gegeven, om de trainer de optie te bieden toch bij te sturen. Dat betekent dat er 

naast de opties ‘goed [gehandeld]’ of ‘niet goed [gehandeld]’, ook de opties ‘ok, maar verslechterd’ en 

‘matig, maar verbeterd’ zijn toegevoegd. Deze opties bieden respectievelijk een ‘goede’ beoordeling 

met een verslechtering binnen het scenario en een ‘slechte’ beoordeling met een verbetering in het 

scenario. De precies signaalwaarden die hierbij zijn gekozen zijn echter nooit zo slecht/goed als een 

volledig goede of slechte beoordeling. Een voorbeeld van de scenario interface is te zien in Figuur 13. 

Ieder scenario heeft een eigen m x n x l matrix waarin de signaalwaarden uit de flowcharts zijn ver-

werkt. Bij het kiezen van een van de opties bij een van de beoordelings-vragen wordt automatisch uit 

de scenariomatrix de bijbehorende signaalwaarden opgehaald en verwerkt. Tegelijkertijd wordt de 

volgende vraag gehighlight. Mocht de trainer echter zijn antwoord aan willen passen dan blijft het altijd 

mogelijk, ook van eerdere vragen. Op deze manier behoudt de trainer de flexibiliteit om in te kunnen 

spelen op de handelingen van de trainees.  

Figuur 13: voorbeeld van de scenario interface van de trainer GUI. 
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Tot slot is er functionaliteit meegenomen om een eerdere staat van de applicatie opnieuw in te laden. 

Iedere ca. 30 seconden wordt er een bestand weggeschreven waarin alle signaalwaarden en de inge-

drukte knoppen/scenariokeuzes zijn opgenomen. Hiermee is het voor de trainer mogelijk een scenario 

te hervatten van een moment naar keuze, om het de trainees te laten overdoen.  

5.3.3 Ontwerp Trainee GUI 

De trainee GUI enkel uit grafische elementen waar geen interactie mee mogelijk is. Deze elementen 

moeten dezelfde informatie weergeven als de ‘echte’ monitors die worden gesimuleerd (zie Figuur 9) 

en er visueel goed op lijken, d.w.z. qua indeling en gebruikte kleuren overeenkomen (zie ook Appen-

dix C – PvE Patiëntmonitor simulatie-applicatie (pdf)).  

5.4 Risicoanalyse ontwerp  

Er is een failure mode effects analysis (FMEA) uitgevoerd, om de risico’s van dit ontwerp en rondom 

dit project in kaart te brengen. Deze is weergegeven in Tabel 4. Hierbij is systematisch gekeken naar 

de verschillende componenten van het project en welke faalwijzen hiervoor konden worden geïdentifi-

ceerd. Van iedere faalwijze is gekeken wat hun effecten zouden zijn en hoe ernstig (severity (SEV)) en 

waarschijnlijk (probability (PROB)) deze effecten waren, geschat op een schaal van 1-10. Het verme-

nigvuldigen van de SEV en PROB leverde een graad van de risico’s op (Risk Priority Number (RPN)), 

die aangaf hoeveel prioriteit ieder risico verdiende. Voor alle risico’s zijn vervolgens beheersmaatrege-

len voorgesteld. In de tabel is ook weergegeven welke maatregelen er uiteindelijk zijn getroffen om de 

risico’s weg te nemen of te beperken. Een uitgebreidere bespreking van de risico’s en getroffen maat-

regelen is te vinden in Appendix E – Risico management (pdf).  
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  Tabel 4: De FMEA. De kleuren geven aan tot welk deelproject/verantwoordelijkheid de onderdelen behoren. 
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of Failure
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t

Current 

Design 

Control

s
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e
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P
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Action(s)
Actions Taken

N
e

w
 S

e
v

N
e

w
 O

c
c

N
e

w
 D

e
t

N
e

w
 R

P
N

Video-

evaluatie

Ontbreekt Uitblijven van 

verbeterde 

evaluatie en 

training / niet 

leveren van 

deliverable

4

Geen budget

3 12

1 12 Alternatief via 

ICT-student / 

minder 

features door 

DIY

Eigen low-budget 

'DIY' implementatie 

met minimale 

investeringen. 

data-lek afschaffing video 

/ verlies van 

vertrouwen 7 1 7

1 7 systeem beschermd 

met wachtwoord en 

niet verbonden met 

netwerk. Tijdelijk 

opslagbeleid

4 1 1 4

Realistisch

e 

mannequin

Ontbreekt Uitblijven van 

verbeterd 

realisme / niet 

leveren van 

deliverable

2

Geen budget

2 4

1 4 Gebruik huidige 

/ cofinanciering 

TUE+MMC

Adviesrapport 

opgesteld ter 

aanbeveling van 

premature 

mannequin

2 2 1 4

Monitor app Niet gevalideerd

1

geen input

3 3

1 3 Communiceren 

over belang en 

urgentie input

Gecommuniceerd & 

Input verkregen

(Overtroffen 

door) 

concurrentie 2

slecht 

geïnformeerd, 

geen 

samenwerkin

g

1 2

1 2 Samenwerking 

/ overleg met 

Nijmegen en 

andere NL 

partijen

Samenwerking / 

overleg met Nijmegen 

en andere NL partijen

1 1 1 1

voldoet niet aan 

verwachtingen

ontevredenheid / 

wordt niet 

gebruikt

4

geen 

gebruikersinp

ut

2 8

1 8 Draagvlak 

creëren

Draagvlak gecreëerd 

onder vpk

4 1 1 4

8

te weinig 

ingeplande 

trainingen

3 24

1 24 Invloed regelen 

/ laten 

inplannen

Aangesproken op 

urgentie & Laten 

inplannen

instabiele 

software

ontevredenheid / 

wordt niet 

gebruikt

3

onopgeloste 

bugs 3 9

1 9 Testprotocol 

(voor 

trainingen)

Iedere nieuwe 

release getest. 

3 1 1 3

Geen/slecht 

beheer na 

project

Geen nieuwe 

ontwikkeling, 

geen 

ondersteuning bij 

fouten

8

Geen kennis of 

manuren om 

dit te doen 3 24

1 24 Goede 

documentatie 

aanleveren, 

beheer 

beleggen

Goede documentatie 

verzorgd

6 1 1 6

Team Communicatie 

problemen 

niet kunnen 

testen / features 

matchen niet met 

vraag
5

klant/superus

ers hebben 

geen tijd voor 

overleg / 

testen

2 10

1 10 Hogerop 

vragen om tijd 

voor 

medewerkers 

vrij te maken 

voor project

Opdrachtgever 

gevraagd om 

collega's te vragen 

tijd vrij te maken voor 

project

3

te weinig 

commitment

2 6

1 6 nieuwsbrief / 

mensen 

betrekken & 

informeren

nieuwsbrief / mensen 

betrekken,  

informeren, via 

opdrachtgever spelen

3 1 1 3

2

conflict binnen 

stuurgroep 1 2

1 2

Planning Wordt niet 

gehaald

Uitloop / 

onafgerond 

product/project
7

onrealistische 

inschattingen / 

onvoorziene 

tegenslagen

2 14

1 14 Meer focus op 

Milestones per 

fase 

(inplannen. )

Projectplan bijgesteld 4 1 1 4

RESONate: Tamara Klopmeijer

RESONate: algemeen (beide ontwerpers)

RESONate: Camile van der Heijden
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5.5 Business Case 

Het RESONate project zal resulteren in verbeterde training en zorgt daarmee voor beter opgeleide 

clinici. De verwachting is dat dit leidt tot minder complicaties en een betere (en veiligere) patiëntzorg. 

Terugkomend op het voorbeeld uit het eerste hoofdstuk (1. Inleiding), kost iedere dag die een prema-

ture neonaat op de NICU doorbrengt ten gevolge van perinatale asfyxie wel €1669,- [7]. Het voorko-

men van een schouderdystocy bespaart naar schatting €4617 per case, terwijl complicaties die een 

patiënt voor langere tijd met zich meedraagt makkelijk boven deze bedragen uitkomen [7]. Deze kos-

ten in ogenschouw nemend, is het niet verrassend dat van de Ven et al. naar aanleiding van een ran-

domized trial concludeerden dat hoogwaardige simulatietraining bij 3-maandelijkse herhaling kostenef-

fectief is [7]. Daarnaast zorgt verbeterde patiëntzorg voor een verhoogde efficiëntie (snellere door-

stroom) en daarmee tot grotere patiënt-/behandelvolumes, of juist een verlaagde werkdruk voor de 

NICU. Zeker bij de huidige tekorten aan (verplegend) personeel op de NICU is een dergelijk resultaat 

wenselijk. Tot slot zou dit alles bij elkaar (ook het feit dat er aan innovatie wordt gedaan) zou op ter-

mijn ook kunnen leiden tot een verbeterde reputatie van de betreffende zorginstelling.  

6 Implementatie 

6.1 Inleiding  

Project RESONate bouwt voort op de oorspronkelijke NLS-training. Deze (verpleegkundigen) training 

is gestart als een skills-focused training. De nieuwe binnen RESONate ontwikkelde trainingen worden 

‘NLS+’ genoemd, om enerzijds de oorsprong herkenbaar te houden en om anderzijds duidelijk te ma-

ken dat het om een nieuwe, verbeterde training gaat.  

6.2 Programmeertaal 

Een belangrijke overweging bij de implementatie van het ontwerp van software is de programmeertaal. 

Als programmeertaal voor de ontwikkeling van de applicatie is gekozen voor MATLAB® van Math-

Works®. Deze keuze is al vroeg gemaakt, toen de integratie van een cardiopulmonaal model nog bin-

nen de scope van het project viel. De basis van dit cardiopulmonale model, dat zou worden geleverd 

door de TU/e, was in MATLAB® geschreven. Om de koppeling tussen het model en de Graphical User 

Interfaces (GUI’s) simpel te houden was het logisch om uit te gaan van dezelfde programmeertaal. 

Bovendien had het projectteam (en evt. adviseurs) hiermee de meeste ervaring, wat de kans op suc-

ces vergrootte.  

MATLAB® kent twee verschillende GUI editors/omgevingen, die intern ook andere onderliggende func-

ties gebruiken. Omdat de oude ‘GUIDE’ omgeving op termijn wordt uitgefaseerd en dan niet meer 

wordt ondersteund door MathWorks, en omdat verwacht werd dat de nieuwe ‘AppDesigner’ omgeving 

intern efficiënter is (hij is immers nieuwer), is er voor de AppDesigner omgeving gekozen. Een nadeel 

aan het gebruik van AppDesigner is wel dat, omdat het zo nieuw is, sommige functionaliteit nog niet is 

toegevoegd door MathWorks®. Daarnaast zijn delen van de automatisch gegenereerde code voor 

grafische elementen niet aanpaspaar door de gebruiker, wat precies aanpassen van deze elementen 

soms lastig maakt. De verwachting was dat dit de ontwikkeling niet erg in de weg zou staan. 

6.3 Probleemoplossing 

Tijdens de implementatie van het (afdelingsmonitor)ontwerp, d.w.z. tijdens het coderen van het ont-

werp in MATLAB®, kwamen de nodige problemen naar voren. Tijdens de ontwikkeling van een vroeg 

prototype van de afdelingsversie leek het ontwerp prima te werken. In dit prototype was enkel de be-

langrijkste functionaliteit basaal uitgevoerd, om te testen of deze aanpak zou werken. Dat betekent dat 

de applicatie was gecodeerd met slechts een van de weer te geven signalen, wat enkel nog werd 

weergegeven op het scherm van de trainer. Later is dit prototype uitgebreid met de overige signaal-

functies, grafische elementen en het traineescherm. Na implementatie van deze volledigere versie 

bleek echter dat de applicatie vertraagd raakte (en dus niet langer in real time draaide), met stotterin-

gen in de weergave en vertraging in de bediening tot gevolg. Uit de probleemanalyse, waarbij advies 
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Figuur 15: Soundboard t.b.v. het afspe-

len van enkele gewenste 'baby'-geluiden. 

Figuur 14: De annotatieknoppen en bijbehorende tabel waarmee 

standaard evaluatieopmerkingen kunnen worden geannoteerd 

tijdens de training. 

is ingewonnen van hoogleraren aan de TU/e en de technische supportafdeling van MathWorks®, werd 

uiteindelijk geconcludeerd dat MATLAB® technisch niet geschikt was voor dit doeleinde, d.w.z. real-

time GUI’s. Tegelijkertijd is de ontwikkeling van de opvangmonitor doorgezet. Omdat deze minder 

waveforms en andere dynamische informatie hoefde weer te geven, is het met de nodige optimalisatie 

mogelijk gebleken deze versie realtime werkend te krijgen. Omdat dit bovendien de versie van de 

monitor was die werd gebruikt tijdens de scenario’s die door de NICU-verpleegkundigen het meest 

geoefend werden, is ervoor gekozen de focus van het project hierop te leggen en de afdelingsversie 

achterwege te laten. Deze was immers niet haalbaar gebleken.  

6.4 Pilot 

Voorgaand aan de start van de NLS+-trainingen zijn er twee pilots gedraaid om de patiëntmonitor 

simulatie-applicatie en het video-evaluatie systeem te demonstreren aan de trainer, zodat hij het kon 

testen en bekend kon raken met de bediening. Dit leverde zeer nuttige feedback op, die tussendoor 

verwerkt is en besproken in een tussentijdse evaluatie meeting. Bij de tweede pilot zijn er tevens vi-

deo-opnames gemaakt, die zijn gebruikt in een communicatie-/voorlichtingsfilmpje om de afdeling te 

laten zien wat er veranderd was en wat ze konden verwachten. Dit filmpje was onderdeel van de 

communicatiestrategie (zie rapport Tamara Klopmeier), en was bedoeld om zorgen over ‘gefilmd wor-

den’ weg te nemen bij de trainees. Deze bezorgdheid kwam al naar voren in een enquête hierover 

tijdens de verkenningsfase en er werd bovendien voor gewaarschuwd tijdens ons bezoek aan de NI-

CU van Leiden UMC, waar men al langere tijd met video-opnames werkt. Na de pilots zijn de laatste 

verbeteringen doorgevoerd die nodig waren om het product klaar te maken voor de eerste ‘echte’ 

NLS+-trainingen.  

6.5 Sturen van het project 

Met het vrijgeven van het eerste prototype tijdens de eerste pilot is er begonnen met een scrum-

geïnspireerd iteratief verbeterproces. In plaats van een vaste iteratieperiode zoals bij scrum is er in dit 

geval met steeds gewerkt met de volgende training als deadline voor de implementatie van nieuwe 

verbeteringen. Dit maakte het mogelijk om steeds te evalueren, verbeterpunten vast te stellen, in te 

plannen voor implementatie en de verbeteringen te testen tijdens de daaropvolgende training. Zo 

kwam hier bijvoorbeeld uit naar voren dat het pleth-signaal niet meteen na aansluiten van de sensor 

een ‘mooie’ waveform mocht laten zien, maar dat er eerst een ‘slechte’ waveform moest worden ge-

toond terwijl de sensor nog zoekende was naar signaal. Implementatie hiervan is terug te vinden in 

Appendix D.  
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Er zijn enkele belangrijke functionaliteiten voortgekomen uit deze iteratieve verbeteraanpak. Allereerst 

kwam er bij de eerste pilot al naar voren dat het wenselijk was om ‘baby’-geluiden af te kunnen spe-

len, zoals gehuil en gekreun, of een hartslag wanneer er werd geausculteerd met een stethoscoop. 

Hiertoe is er een klein soundboard toegevoegd aan de applicatie (Figuur 15). Specifiek de hartslag is 

hierbij automatisch gekoppeld en de op dat moment ingestelde hartslag, afgerond op 20, 50, 80, 100, 

120, 140 en 180 BPM.  

Een tweede functie die uit dit proces voortkwam was de annotatiefunctionaliteit, d.w.z. de mogelijkheid 

om opmerkingen/observaties te noteren bij bepaalde tijdstippen gedurende de training. Initieel was dit 

(in papieren versie) onderdeel van het video-evaluatiesysteem. Tijdens de trainingen bleek echter dat 

de trainers vaak enkel tijd hadden om even snel een tijd te noteren. Opmerkingen over observaties die 

hierbij hoorden werden niet genoteerd of zo kort of snel dat ze achteraf niet meer te ontcijferen waren. 

Om het annoteren makkelijker te maken zijn er een annotatieknoppen en -tabel toegevoegd aan de 

patiëntmonitor applicatie (Figuur 14). Hiermee kan met een druk op de knop de tijd sinds de start van 

het scenario, worden weggeschreven, samen met een van de standaard opmerkingen. Deze opmer-

kingen zijn gekozen op basis van observaties van frequente evaluatiepunten tijdens de debriefingen. 

De opmerkingen zijn ‘algemeen evaluatiepunt’, ‘iSBARR’, ‘Closed Loop’, ‘Leiderschap’ en ‘skills’. 

Daarnaast worden hier automatisch opmerkingen toegevoegd wanneer de APGAR-timer wordt gestart 

of de oxymetrie-sensor wordt aan- of losgekoppeld.  

Zoals onder Probleemoplossing beschreven is tijdens het project in overleg met de senior user en 

stuurgroep besloten om de focus te verleggen naar de opvangmonitor. Toen naast NICU-

verpleegkundigen echter ook personeel van de OHC, Medium Care en single room maternity care 

(SRM) werden meegenomen in de nieuwe NLS+-trainingen, bleken zij minder bekend met de panda-

warmer opvangtafel (en meer met de patiëntmonitors op de afdeling), waardoor er toch weer behoefte 

ontstond aan een monitor die meer informatie bood. Waveforms dragen weliswaar visueel bij aan het 

realisme van de monitor, maar geen rol spelen in het besluitvormingsproces van de verpleegkundigen 

van bovengenoemde afdelingen. Daarom is er gekozen voor een afdelingsmonitor zonder de normaal 

weergegeven waveforms en dus enkel numeriek weergegeven signalen. Dankzij deze aanpassing 

werkte de afdelingsversie toch naar behoren en kon deze ingezet worden tijdens trainingen. Hier zijn 

vervolgens nog 3 scenario’s voor uitgewerkt en geïmplementeerd.  

6.6 Verandermanagement  

Het oorspronkelijke projectdoel beoogde een verbeterde training voor de hele neonatologieafdeling 

(zie 2.2 Projectdoel). Na de verkenningsfase bleek dat de artsen verantwoordelijk voor de (A(N)IOS’) 

teamtrainingen weliswaar eensgestemd waren dat de binnen project RESONate voorgestelde ver-

nieuwing verbetering van de training op zou leveren; er bleek tegelijkertijd weinig animo voor verande-

ring. Met name de benodigde tijdsinvestering leek een brug te ver. Om hiermee om te gaan is er een 

strategie bedacht waarbij het ontwerpproject hoofdzakelijk zou ingaan verbetering van de NLS-training 

voor verpleegkundigen. Juist de trainers van de NLS-training waren immers enthousiast en stonden 

open voor verandering. Wanneer de producten eenmaal zouden zijn geïmplementeerd, zou er aan het 

artsenteam worden gedemonstreerd wat RESONate te bieden had, om zo alsnog bij hen interesse te 

genereren. Deze strategie is uitgevoerd en blijkt uiteindelijk succesvol. De demonstratietraining heeft 

veel meningen losgemaakt en er waren een groot aantal op- en aanmerkingen, maar het overstem-

mende geluid was positief. Een van de neonatologen gaat met de resultaten en aanbevelingen voort-

gekomen uit project RESONate aan de slag om een plan van aanpak en investeringsaanvraag te 

schrijven waarmee de NLS+-training een permanente plek in het ziekenhuis krijgt voor iedereen op de 

afdeling Neonatologie.   

6.7 Resultaat bij overdracht  

Naast de nulmeting tijdens de verkenningsfase, zijn er na iedere NLS+-training uitgebreide enquêtes 

onder de trainees afgenomen. Omdat dat een direct effect van de verbeterde trainingen moeilijk aan-

toonbaar is en daarvoor een langdurige randomised clinical trial nodig zou zijn, valt het meten van 
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uitkomsten op de geboden zorg buiten de scope van dit project. In plaats daarvan is er gekozen voor 

het meten van verbeteringen in de ervaring van de deelnemers, op het vlak van (indirecte) parameters 

zoals realisme, mogelijkheid tot inleven, leerzaamheid, moeilijkheidsgraad. Van met name realisme is 

in de literatuur beschreven dat het bijdraagt aan een betere, effectievere training. Voor het positieve 

effect van trainen op de zorg is, zoals onder 1: Inleiding beschreven, al bewijs gegeven in de weten-

schappelijke literatuur. De enquêteresultaten geven zo een beeld van de verbeteringen en daarmee 

een indicatie van mogelijke verbetering van de zorg als gevolg van betere training.  

Vooraf moet worden opgemerkt dat het geen paired vergelijking betreft. De proefpersonenpopulatie is 

bij de NLS+ enquête groter (n=55) dan bij de nulmeting (n=14) en bestaat niet per sé uit dezelfde per-

sonen. Vergelijking gebeurt daarom op basis van gemiddelde scores.  

Vergelijking beoordeling oude NLS-training 

In de enquête (na de NLS+-training) zijn allereerst dezelfde vragen gesteld als bij de nulmeting (zie 

ook: 3.1.2 ‘Nulmeting’  / Appendix B – Nulmeting enquête resultaten (pptx)). De trainees is gevraagd 

hoe zij de ‘oude’ NLS-training ervoeren op verschillende criteria: interessant, leerzaam, nuttig, uitda-

gend, intensief, relevant, realistisch, moeilijk en zinloos. Omdat de vragen in ten tijde van de nulmeting 

met een ander antwoordformat zijn gesteld (cijfer tussen 0-10), zijn voor de vergelijking eerst de ant-

woorden uit nieuwe enquête omgezet van ‘sterk mee eens’, ‘mee eens’, ‘neutraal’, ‘mee oneens’, 

‘sterk mee oneens’ naar respectievelijk ‘10’, ‘7,5’, ‘5’, ‘2,5’ en ‘0’. Vervolgens zijn de gemiddelde sco-

res vergeleken, zoals weergegeven in Figuur 16. Hierbij valt op dat de recentere scoring van de (ou-

de) NLS-training lager uitvalt. Dit kan mogelijk verklaard worden doordat de trainees na afloop van de 

NLS+-training een nieuw referentiepunt hadden, waardoor ze de oude NLS-training in vergelijking met 

de nieuwe NLS+-training minder positief inschatten. Dit vermoeden wordt versterkt door het resultaat 

bij de stelling: ‘De net gevolgde NLS+-training is een verbetering ten opzichte van de oude NLS-

training.’. Gemiddeld wordt hier een instemming van 8,7/10 gegeven.  
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Figuur 16: Vergelijking beoordeling van de (oude) NLS-training tijdens de 

nulmeting en na de NLS+ meting. 
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Beoordeling realisme 

Kijkend naar de vraag hoe goed de trainee zich kon inleven in het geoefende scenario zien we dat de 

gemiddelde score bij de oude NLS-training met 6,3 significant lager ligt dan de score van 7,5 bij de 

NLS+-training. Deze resultaten ondersteunen de hypothese dat de NLS+-training als realistischer 

wordt ervaren. Dat hierbij niet de doelstelling van een score van 8 wordt gehaald, valt mogelijk te ver-

klaren door te kijken naar de ‘verbeterpunten’ die opgegeven: hierbij werd een realistischere manne-

quin 6-18 keer zo vaak genoemd als andere onderdelen van de training. De verwachting is daarom 

dat een realistischer pop de doelscore wel zou worden gehaald.  

Vergelijking oude NLS-training vs. NLS+-training 

Zoals eerder aangegeven zijn de criteria interessant, leerzaam, nuttig, uitdagend, intensief, relevant, 

realistisch, moeilijk en zinloos gemeten door te vragen of deelnemers het (sterk) eens of (sterk) on-

eens waren met de stelling of er neutraal tegenover stonden. Wanneer dan ‘sterk eens’ en ‘eens’ sa-

mengenomen worden dan geeft dit een indicatie van de totale instemming met de stellingen. Wanneer 

de nieuwe NLS+-training wordt vergelijken met de oude NLS-training op deze criteria, dan blijkt de 

NLS+ niet alleen op bijna alle punten gelijk of beter gewaardeerd, maar wordt ook op bijna alle punten 

de doelstelling van 80% instemming gehaald (uitgaande van de data van de ‘nieuwe’ enquêtes over 

de NLS en NLS+-trainingen). Dit is weergegeven in Figuur 17. Hierbij dient opgemerkt te worden dat 

de score bij ‘zinloos’, waarschijnlijk in werkelijkheid lager ligt dan hier weergegeven. Drie personen die 

bij ‘zinloos’ ‘(sterk) mee eens’ hadden ingevuld, scoorden alle andere criteria erg hoog, gaven een 

hoog kwaliteitscijfer aan de training en een van hen gaf letterlijk aan dat de training vaker zou moeten 

worden gegeven. Gezien deze uitkomsten niet lijken te kloppen met het gegeven antwoord onder het 

‘zinloos’ criterium, en gezien de voorgaande criteria in de vragenlijst alle (min of meer) positief waren, 

wordt verwacht dat deze drie ‘zinvol’ hebben gelezen i.p.v. ‘zinloos’. Overigens is zelfs met deze drie 

outliers meegenomen de consensus duidelijk dat de training als zeer zinvol wordt ervaren. Als alge-

meen kwaliteitscijfer krijgt de NLS+-training gemiddeld een 8,2 (op 55 respondenten).  
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Figuur 18: Beoordeling van de gelijkenis tussen de monitor van 

de RESONate applicatie en de patiëntmonitor zoals gebruikt in 
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Figuur 17: Vergelijking van de beoordeling oude NLS-training met de 

nieuwe NLS+ en de doelstelling op verschillende criteria.  
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Beoordeling patiëntmonitor simulatie-applicatie 

Ook de patiëntmonitor simulatie-applicatie werd goed beoordeeld. In Figuur 18 is weergegeven hoe 

goed de deelnemers de gesimuleerde patiëntmonitor vonden lijken op de patiëntmonitor zoals ze die 

gewend zijn uit de praktijk. De meerderheid vindt dit voldoende of beter. Hierbij dient opgemerkt te 

worden dat dit de geaggregeerde resultaten van beide versies van de monitors zijn. De opgeleverde 

‘opvang’ versie was ontworpen om zo goed mogelijk te lijken op de monitor uit de praktijk. Van de 

geïmplementeerde afdelingsmonitor was echter al op voorhand bekend dat deze minder goed zou 

lijken, doordat enkele belangrijke grafische elementen moeste worden weggelaten om hem functio-

neel bruikbaar te maken. De verwachting is dan ook dat gelijkenis beoordeling beter zou uitvallen 

wanneer de afdelingsmonitor in een meer geschikte programmeertaal zou worden geïmplementeerd 

zoals oorspronkelijk ontworpen.  

De monitor blijkt duidelijk bij te dragen aan hoe realistisch de training ervaren wordt, zoals te zien in 

Figuur 19 (in de figuur ‘extern monitorscherm’ genoemd). 78% van de deelnemers gaf aan dat de 

monitor de training realistischer maakte en 82% zei dat de monitor bijdroeg aan hoe goed ze zich 

konden inleven in het scenario. Respectievelijk 89% en 95% vond de patiëntmonitor nodig en handig 

was voor de training. Tot slot vond 85% dat de monitor de training verbeterde t.o.v. de oude NLS-

training.  

Ook het video-evaluatiesysteem is goed ontvangen en blijkt een belangrijke bijdrage aan het verbete-

ren van de training te leveren. Deze resultaten worden besproken in het rapport van Tamara Klop-

meijer.  

7 Discussie & Conclusies 

7.1.1 Ontwerp 

Voor de implementatie van de scenario’s was het aanvankelijke ontwerp gebaseerd op gelijktijdige 

simulaties van een cardiopulmonaal model. Het bleek echter niet haalbaar om het model real-time 

mee te laten draaien met de GUI’s, gezien enkel de GUI’s al moeizaam real-time werkten. De behoef-

te aan model integratie kwam bovendien voornamelijk vanuit de TU/e, terwijl dit, bij de huidige model-

len, voor de trainer weinig zou toevoegen. Het model was ongevalideerd, wat leidde tot een situatie 

waarin de berekende scenario-uitkomsten eerst beoordeeld zouden moeten worden door een 

arts/trainer. Daardoor zouden de uitkomsten van de scenario’s hetzelfde uitpakken als met de huidige 

aanpak. In gesprek met de stuurgroep is daarom besloten af te zien van de integratie van een model 

en de scenario’s op te stellen met behulp van input van de trainers.  

Figuur 19: beoordeling van de RESONate patiëntmonitor applicatie op verschillende criteria. 
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7.1.2 Implementatie 

Onder 6.3 Probleemoplossing is besproken dat de keuze voor MATLAB® als programmeertaal geen 

goede fit bleek voor het beoogde doel. Hoewel er uiteindelijk goede resultaten mee zijn verkregen, 

verdient een andere programmeertaal de voorkeur voor de implementatie van het besproken ontwerp. 

Dit is zelfs noodzakelijk, indien de afdelingsmonitor-versie zou worden doorontwikkeld tot het oor-

spronkelijke ontwerp.  

7.1.3 Resultaten 

Aan het begin van de resultaatbespreking (6.7 Resultaat bij overdracht)) stond reeds aangegeven dat 

een directe vergelijking met de nulmeting op sommige punten lastig bleek. Niet alleen was er een 

groot verschil in groepsgrootte van de respondenten (14 t.o.v. 55), ook waren sommige vragen helaas 

net anders geformuleerd in de enquête na de oude NLS-training (in 2016) en die na de NLS+-training 

(in 2018). Daarom is er in de resultatenbespreking meer gefocust op het vergelijken van de beoorde-

lingen van beide training binnen dezelfde enquête.  

Natuurlijk zijn er enkele punten waar nog verbetering gewenst is. Allereerst blijft de basale trainings-

mannequin een veelvuldig genoemd mankement van de training. Omdat de pop qua afmetingen en 

gewicht totaal niet overeenkomt met de premature patiënten van de NICU, maar ook omdat het be-

ademen en reanimeren van de pop met onrealistisch veel kracht moet gebeuren, blijkt dit niet enkel 

het inleven in het scenario in de weg te zitten, ook is het lastig om hiermee handelingen op de juiste 

manier op te oefenen.  

Daarnaast is er met betrekking tot de benodigde apparatuur veel gewerkt met oude, reeds afgeschre-

ven of tweedehands vergaarde materialen, zoals oude monitors en ip-camera’s. Hoewel deze volde-

den voor de huidige (test) opstelling voor het RESONate project, was deze apparatuur niet altijd even 

betrouwbaar. Er zijn daardoor tijdens sommige trainingen technische storingen opgetreden die de 

training verstoorden en daarmee mogelijk de resultaten beïnvloedden.  

Hoewel in gesprekken met de trainers (artsen) van de A(N)IOS teamtraining vaak een punt werd ge-

maakt van de afstand tot de trainingsruimte in de MMC incubator (deze zou te ver van de afdeling 

zijn), hebben opvallend genoeg slechts vier personen in de enquête aangegeven de ruimte daadwer-

kelijk te ver weg te vinden. Slechts een van hen was neonatoloog/trainer. Het vermoeden bestaat 

echter dat degenen die hier het meest mondig over zijn, de enquête niet hebben ingevuld, gezien er 

slechts 4 respondenten neonatoloog waren. Zodoende wordt momenteel alsnog onderzocht of het 

mogelijk is de opstelling naar dichter bij de afdeling te verplaatsen.  

Uiteindelijk moet echter worden geconcludeerd dat RESONate zeer positief is ontvangen. Zoals blijkt 

uit de in hoofdstuk 6 besproken resultaten, is de nieuwe NLS+-training succesvol gebleken in het ver-

beteren en naar een hoger niveau tillen van de oude training. Niet alleen in de enquêteresultaten, 

maar ook anekdotisch bleek dit. Zowel trainees als trainers gaven aan erg blij te zijn met de producten 

van project RESONate en een duidelijke professionalisering van de training te zien.  

7.2 Aanbevelingen 

Gezien het grote draagvlak en de overtuigende resultaten, waarbij de gestelde doelen ruimschoots 

werden behaald, is de belangrijkste aanbeveling dat het MMC zorgt dat de middelen en tijd worden 

vrijgemaakt om de nieuwe NLS+-trainingen verder te professionaliseren teneinde deze te kunnen 

continueren. Het schrijven van een plan van aanpak en investeringsaanvraag is inmiddels opgepakt 

door een van de neonatologen/trainers. Aspecten die moeten worden meegenomen in dit plan zijn (op 

volgorde van afnemende prioriteit): 

1. de NLS+-training naar een permanente locatie, dichterbij de afdeling te halen, waarbij de inde-

ling met 2 ruimtes (een regie- en debriefingsruimte en een trainingsruimte) gewaarborgd blijft,  

2. de aanschaf van een premature neonatale trainingsmannequin, 
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3. overstap naar snellere software / hardware t.b.v. verbeterde (stabiliteit) van de video-

opnames.  

4. Indien gewenst (bij trainers) uitbreiding van het aantal scenario’s. Hiervoor is (momenteel) een 

MATLAB® (incl. statistics toolbox) licentie nodig.  

5. Eventueel de laten herschrijven van de huidige RESONate patiëntmonitor simulatie-applicatie 

in een andere programmeertaal (bijvoorbeeld C++ met Qt, of vergelijkbaar) t.b.v. het dooront-

wikkelen van de afdelingsmonitor. Dit zou een MATLAB® licentie overbodig maken.  

Naast de verbeteringen die zijn gerealiseerd, is er in een apart document onderzoek gedaan naar de 

kosteneffectiviteit van de trainingen in het MMC, ook in vergelijking met extern trainen. Hierover valt te 

lezen in Appendix F – Vergelijking kosteneffectiviteit intern vs extern trainen (pdf). Hieruit volgt de 

conclusie dat intern trainen met de huidige setup kosteneffectief is en dat deze kosteneffectiviteit om-

hoog gaat met een hogere trainingsfrequentie, maar hierbij komen enkele sterke aanbevelingen: om 

1) te investeren in een nieuwe premature trainingsmannequin, om 2) expliciet tijd in te plannen voor de 

trainers om te trainen en zich hierop te kunnen voorbereiden en om 3) met name de meer junior trai-

ners een ‘train-de-trainer’ cursus te laten volgen bij Medsim.  

Bovendien is uit onderzoek gebleken dat het effect van trainen al na 3 maanden weer sterk is afge-

nomen [7]. Zodoende wordt sterk aanbevolen dat de trainingsfrequentie wordt verhoogd naar eens 

per kwartaal voor al het medisch personeel.  

Ten behoeve van de aanschaf van een nieuwe trainingsmannequin is een aankoopadvies geschre-

ven, welke te vinden is in Appendix G – Aankoopadvies premature trainingsmannequin (pdf).  

Om storingen zoals hierboven genoemd te verhelpen waren tot nu toe altijd (een van) beide ontwer-

pers aanwezig. Om deze in hun afwezigheid te kunnen verhelpen zijn er instructies geschreven over 

hoe hiermee om te gaan. Toch is het wenselijk een oproepbare verantwoordelijke aan te stellen, bij-

voorbeeld bij de technische dienst of op de afdeling, die technisch onderlegd is en dergelijke proble-

men (eventueel m.b.v. de instructies) gemakkelijk weet op te lossen.  

Cardiopulmonale modellen van de (premature) neonaat zijn vooralsnog ongevalideerd en missen de 

complexiteit om dezelfde (en meer) scenario’s te kunnen voorspellen als de trainers. Modelintegratie 

biedt daarom niet genoeg meerwaarde om te kunnen aanbevelen dit doel na te streven.  
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8 Lijst met gebruikte afkortingen  

- A(N)IOS  – Arts (Niet) In Opleiding tot Specialist 

- AR   – Augmented Reality 

- CPR   – Cardiopulmonary Resuscitation 

- CRM   – Crew Resource Management 

- ECG   – Electrocardiogram  

- NLS   – Newborn Life Support 

- MMC   – Máxima Medisch Centrum 

- NICU   – Neonatal Intensive Care Unit 

- Pleth   – Plethysmogram 

- PvE   – Pakket van Eisen 

- Resp   – Respiration  

- SMPE/e  – School for Medical Physics & Engineering Eindhoven 

- TU/e   – Technische Universiteit Eindhoven 

- VMK   – Vrouw-Moeder-Kind (centrum) 

- VR   – Virtual Reality 
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