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Voorwoord.

Voor u ligt het stageverslag van een onderzoek in het De Wever
Ziekenhuis te Heerlen.
Gedurende enkele weken heb ik daar rond mogen kijken en
verpleegkundigen in hun dagelijks werk kunnen observeren.
Mijn speciale dank gaat uit naar al degenen van het
ziekenhuis die meegewerkt hebben aan het realiseren van dit
onderzoek.
Aangezien dit verslag zowel voor het ziekenhuis als voor de
Technische Universiteit Eindhoven bestemd is, heb ik geprobeerd
voor beiden zo compleet mogelijk te zijn door zowel een stuk
basis-ergonomie, als enige achtergrondinformatie van de afdelingen
in het ziekenhuis te vermelden.
Bovendien wil ik een kanttekening plaatsen bij het verzamelen
van relevant onderzoeksmateriaal. Het is zeker niet mijn bedoeling
geweest om volledig te willen zijn, maar om een indruk te geven van
de door mij aangetroffen situatie en deze vanuit een technische
achtergrond te analyseren. Met name het gebrek aan voldoende
medische kennis staat volledigheid op dit aspekt in de weg.
Toch hoop ik er in geslaagd te zijn aandacht te vestigen opeen
zorgvuldiger gebruik van ergonomische richtlijnen die mede kunnen
bijdragen tot een optimale werkplek.
In het verslag zal regelmatig de afkorting V. gebruikt
worden waarmee bedoeld wordt 'een verpleegkundige'. Natuurlijk
worden zowel mannelijke als vrouwelijke verpleegkundigen bedoeld.

Ton mevissen. Eindhoven, juni 1988.
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Samenvatting.

Dit onderzoek heb ik uitgevoerd als stage-opdracht voor de
opleiding Bedrijfskunde aan de Technische Universiteit Eindhoven
bij het projektbureau Biomedische Gezondheidstechnologie.
Dit projektbureau houdt zich onder andere bezig met ontwikkelingen
in de verpleging (nu) in een veranderende cultuur (technologie,
academisering, bezuiniging en efficientie, bevestiging en
affectiviteit).
Samen met de Stichting BORV (Basisvorming voor Observatie
Rapportage Vaardigheden), de opdrachtgeefster, is een ziekenhuis
gekozen met high-care afdelingen (Intensive care, Hartbewaking en
Neonatologie) om de invloed te bepalen van deze technische
apparatuur op de werksituatie.
Concluderend kan ik zeggen dat er in dit ziekenhuis aan
ergonomisch verantwoorde apparatuur het een en ander ontbreekt,
gebruikersparticipatie bij de aanschaf van nieuwe apparatuur meer
een rol moet spelen en dat er zorgvuldig met ruimte omgesprongen
moet worden om het geheel overzichtelijk te houden.
Dit betekent echter niet dat het ziekenhuis onvoldoende scoort,
maar het kan beter.



5

Inleiding.

De afgelopen decennia is een aanzienlijke verandering opgetreden
in de aard van het verpleegproces door vooral technische
vernieuwingen in het verplegingsproces.
Dit impliceert dat er ook veranderingen doorgevoerd dienden te
worden in de basisopleidingen danwel vervolgopleidingen van
verpleegkundigen.

De belangrijkste ontwikkelingen hebben plaatsgevonden op het
gebied van patientbewaking en de daarbij behorende vaardigheden
met betrekking tot data-acquisitie. -verwerking • -opslag en
-presentatie.
In termen van de verpleegkunde zijn dit de observatie- en
rapportagevaardigheden.
Observatie- en rapportagevaardigheden zijn te onderscheiden in
primaire vaardigheden. dat wi1 zeggen voorkomend in die situatie
waarbij de waarnemer direkt of met eenvoudige hulpmiddelen zijn
taak verricht. en in secundaire vaardigheden waarbij apparatuur
danwel programmatuur een tussenschake1 vormt in dit proces.

Met name op het gebied van training van secundaire vaardigheden
valt een hiaat in de op1eiding te konstateren. Het is denkbaar
dat (bijna) ongeva11en in de verpleegkundige praxis mede hierdoor
voor een be1angrijk dee1 veroorzaakt worden.

De situatie die hier geschetst wordt is aan1eiding geweest om in
de praktijk een eerste toetsing uit te voeren van deze voor
onderstellingen.
Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de in de ergonomie vaak ge
hanteerde situatie-analyse. bestaande uit 1. procesanalyse

2. taakanalyse
3. wensenanalyse.

Bij de taakanalyse is bovendien gekeken naar eventuele misfits
(storing in de re1atie tussen mens en machine) en de oorza(a)k(en)
daarvan.
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1. Ergonomie en aanpak ergonomisch onderzoek.

1.1. Mens-machinesysteem.

De taakuitvoerder in zijn taaksituatie, ook weI mens-machine
systeem genoemd, is het onderwerp van onderzoek dat in dit verslag
ter discussie staat. De verpleegkundige als taakuitvoerder en de
patient die verbonden is met apparatuur als "machine".
(Het begrip "machine" voor de patient met omringende apparatuur
is niet letterlijk bedoeld, maar vergemakkelijkt slechts het
spreken in ergonomische termen.)
In de ergonomische 1iteratuur (o.a. Oborne, 1982) wordt voor een
goed begrip van de relatie mens-machine vaak het zgn. "mens
machinesysteem" gehanteerd. In dit systeem kan men voor de
ergonomie belangrijke aspekten onderscheiden.
Een optima1e afstemming tussen mens en machine wordt·veelal
gemeten naar vier criteria:
- De gezondheid: beroepsziekten zoals rugpijn, lawaaidoofheid,

mentale stress, enz. probeert men te voorkomen.
- Het comfort: het werk mag geen over- of onderbelasting veroor

zaken en moet onder gunstige omgevingscondities (geluid, licht,
klimaat e.d.) plaatsvinden.

- De veiligheid: ongevallen, menselijk falen en onveilige
situaties moeten worden voorkomen. Menselijke bedrijfszekerheid
(human reliability) en kritieke voorvallen (critical incidents)
verdienen de aandacht.

- De efficiency: een doelmatige taakuitvoering bevordert de
efficiency en beinvloedt de kosten daarmee positief.

Mens-machinesystemen zijn zeer divers; om enkele voorbeelden te
noemen: de timmerman en zijn gereedschap, de automobilist in z~Jn

auto en de piloot in een vliegtuig. Zij verdienen ergonomische
aandacht, evenals de verpleegkundige in de verpleging. De elementen
uit figuur 1 voor dit laatste mens-machinesysteem worden nu nader
besproken.

Figuur 1 staat op pagina 7.
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- De patient, bijvoorbeeld verdacht van een acuut myocardinfarct,
wordt op een afdeling opgenomen waar zich gecentraliseerd aIle
apparatuur en materiaal bevindt dat nodig is om complicaties aan
het licht te brengen en te behandelen.

- Informatieverschaffers ("Displays"). De bewakingsapparatuur
(monitor) die aan de patient bevestigd is geeft een continu
(bijv. elektrocardiografisch) beeld op een oscilloscoop.

- Waarnemen. De verpleegkundige neemt de gegevens op de monitor
waar en gaat steeds weer de klinische toestand van de patient na
door zorgvuldige observatie.

- Interpreteren en beslissen. V. kan de (elektrocardiografische)
gegevens interpreteren en weet wat deze veranderingen (in ritme
en frequentie) kunnen betekenen. Vervolgens moet hij beslissen
of hij de toestand verder zal observeren, dan weI een arts zal
waarschuwen of direkt zelf tot handelen zal overgaan.

- Handelen. Indien noodzakelijk gaat de verpleegkundige over tot
handelen (bijvoorbeeld resetten van een signaal, E.C.G. laten
schrijven, defibrilleren, etc.).

- Bedieningsmiddelen ("Controls"). De onder handelen genoemde
handelingen worden uitgevoerd door knoppen e.d. te bedienen.

- Omgevingsfactoren (o.a. licht, geluid, klimaat). Deze
beinvloeden niet aIleen het comfort op de werkplek, maar ook de
interactie tussen mens en machine. Als voorbeeld geldt de
invloed van de verlichting op het aflezen van "displays", of de
invloed van geluid op de aandacht.

De afgelopen decennia heeft echter de mechanisering er toe geleid
dat de verpleegkundige niet meer in direct contact staat met de
patient maar dat er hulpmiddelen gebruikt worden.
Maar ook de gelijktijdig verdergaande automatisering heeft
gevolgen voor de verpleegkundige. Er komt nu informatie-verwerkende
apparatuur tussen hem en de patient te staan waardoor hij in staat
is om de patient op een afstand te observeren.
Dit resulteert in een wat andere invulling van de begrippen:
- Waarnemen. Het waarnemen heeft nu meer en meer betrekking op het

slechts interpreteren van monitorgegevens terwijl de klinische
toestand van een patient aan het directe oog onttrokken is.

- Handelen. Ook het handelen vindt nu plaats van op een afstand
d.w.z. zonder de patient direct te zien (men bedient de
apparatuur, bijv. resetten, en gaat pas naar de patient kijken
als er iets fouts gemeld wordt).
N.B.: dit heeft slechts betrekking op het bewaken van een

patient, natuurlijk wordt de patient ook nog verpleegd!

De ergonomie ontleent haar kennis aan diverse basiswetenschappen,
zoals de anatomie, de fysiologie, de antropometrie, de
biomechanica, de fysica en de psychologie. Deze kennis is
onmisbaar voor het ergonomisch ontwerpen.
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1.2. Een storing ("misfit") in de mens-machine relatie.

Om de vele publicaties en krante-artikelen over "menselijk falen"
in de procesindustrie (b.v. Kletz, 1985) of luchtvaart (b.v.
Roitsch et al., z.d.) goed te kunnen plaatsen, dient men zich te
realiseren dat voor een mens-machinesysteem een aantal stadia is
te onderscheiden:
a. het ontwerpen,
b. het bouwen,
c. het besturen en onderhouden,
d. het ontmantelen van de installatie.

Een "misfit" in de mens-machine relatie wordt vaak, door schade en
schande, ontdekt bij het besturen en onderhouden van een
installatie. Soms ligt de oorzaak van het falen in de niet aan-de
taaksituatie-aangepaste opleiding en training; vaak echter is bij
het ontwerpen en bouwen geen rekening gehouden met de "menselijke
maat" in het systeem.
Ergonomie wordt vaak als gebruik van "gezond verstand" door de
ontwerpers meegenomen, of het wordt als "cosmetische verfraaiing"
overbodig gevonden. Wat het eerste betreft, schrijven Moraal en
Loeffen (1985):" ... zou het al een kwestie van "gezond verstand"
zijn, dan kan men zich afvragen hoe het komt dat zo weinigen
daarover blijken te beschikken".
Ergonomie is meer dan gezond verstand; ergonomie vereist kennis,
maar ook (en vooral) kunde en "kunst".

1.3. Aanpak van ergonomisch onderzoek.

In Kragt en Piso (1983) wordt de gebruikelijke onderzoeksfasering
behandeld: situatie-analyse; herontwerp; testen; invoeren en
evalueren. In het kader van deze stage beperk ik mij tot de
situatie-analyse.
Deze analyse bestaat in het algemeen uit drie delen:
1. Procesanalyse,
2. Taakanalyse,
3. Wensenanalyse.

1.3.1. Procesanalyse.

Elk (her)ontwerp vereist kennis van de specifieke situatie. Een
procesanalyse is nodig om kennis van het verpleegproces te
verwerven. Een procesanalyse is ook nodig voor het enigszins
vertrouwd raken met het vak-jargon. Kennis van het proces verhoogt
ook de acceptatie van de onderzoekerfbedrijfsfunctionaris door de
verpleegkundige.
Voor deze procesanalyse is gebruik gemaakt van functietyperingen
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(Ziekenhuiszorg) die inzicht in de taak van verpleegkundigen
verschaffen. Door te observeren en vooral door persoonlijke
communicatie met mensen op de afdeling kan een redelijk beeld
verkregen worden van de taakuitvoering door verpleegkundigen op
afdelingen met een grote mate van mechanisering/automatisering.
Aangevuld met literatuur geeft dit een voldoende beeld van het
verpleegproces voor het uitvoeren van deze stage.

1.3.2. Taakana1yse.

In de 1iteratuur zijn vele technieken voor handen om te komen tot
inzicht in taakuitvoeringen. Hier is gebruik gemaakt van de reeds
bestaande functietyperingen die de taakuitvoering van verpleeg
kundigen duide1ijk omschrijven.
Tegelijk met de procesanalyse is de taakanalyse uitgevoerd
door de observeringen niet aIleen te gebruiken om inzicht in het
proces te verkrijgen, maar tegelijkertijd ook om de
functietyperingen nader te specificeren voor zover noodzakelijk
voor deze stage (werken met apparatuur).

Voor het naar voren brengen van knelpunten ("misfits") in de
mens-machine relatie is gekozen voor de techniek van de
"critical incidents". Deze techniek stelt de onderzoeker in staat
op systematische wijze gebeurtenissen te registreren die het
uitvoeren van een taak nadelig hebben beinvloed. Zulke
gebeurtenissen zijn bij de persoon in kwestie of bij anderen
bekend. Aan hen wordt gevraagd de onderzoeker daarover verslag te
doen. Het vastleggen van feiten is te prefereren boven het
verzamelen van opinies of impressies over een werksituatie omdat
aldus de mogelijkheid wordt geschapen om concrete voorstellen te
doen.
Flanagan (1954) beschrijft de wijze waarop de techniek is
ontstaan. In het kort komt het erop neer, dat men om verschillende
redenen (selectie, training, taakontwerp) geinteresseerd was in de
vraag "hoe voert de werknemer zijn taak uit?" Derhalve werd aan de
werknemer gevraagd zijn ervaringen met betrekking tot een
specifieke taakuitvoering op schrift te stellen. Uit die
beschrijvingen trachtte men dan de "critical job requirements" te
achterhalen die nodig waren om de betreffende taak goed uit te
voeren. Min of meer door trial & error heeft men een procedure
kunnen ontwikkelen, die bekendheid geni~t als "de techniek van de
critical incidents". Kragt (1978) behandelt de drie fasen bij het
toepassen van de onderhavige techniek: het introduceren, het
verzamelen en het verwerken van de gegevens. Met name het
introduceren van de techniek'in een lopend onderzoek is van
cruciaal belang. De onderzoeker zal aan de geinterviewde duidelijk
moeten maken wie hij is, wat hij onderzoekt en waarom hij
dat onderzoekt. Om twee redenen zal de onderzoeker zich eerst
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vertrouwd moeten maken met de betreffende werksituatie ("meelopen";
procesanalyse). Enerzijds moet hij in staat zijn de verzamelde
gegevens te interpreteren, anderzijds moeten de gelnterviewden hem
leren kennen (vertrouwen winnen) en respecteren.
Voor het verzamelen van de gegevens is gebruik gemaakt van
individuele gesprekken buiten of in de onmiddellijke nabijheid van
de werkplek.

1.3.3. Wensenanalyse.

Een derde onderdeel van de situatie-analyse, zoals gesteld in
paragraaf 1.3, is de wensen-inventarisatie. Ervaring leert dat
gebruikersparticipatie belangrijk is en in een zo vroeg mogelijk
stadium van een project dient plaats te vinden. Belangrijk is dat
aIle toekomstige gebruikers van een werksituatie hun specifieke
wensen inbrengen. Enerzijds bevordert dit de saamhorigheid,
anderzijds kan de ontwerper rekening houden met taak-specifieke
gebruikerswensen. Immers, het is de taakuitvoerder zelf die de
meeste kennis heeft over zijn eigen taaksituatie. Het negeren ven
deze kennis door de ontwerper/onderzoeker is uiterst
onverstandig. Groeps- en individuele interviews zijn voor deze
wensen-inventarisatie de aangewezen technieken. Het gebruik van
"check-lists" hierbij is sterk aan te bevelen.

Dat het aanpassen door de mens aan een ongunstige werksituatie ten
koste kan gaan van zijn comfort, zijn gezondheid en "last-but-not
least" van de veiligheid van het mens-machinesysteern begint door
het uitvoeren van praktijkstudies duidelijk te worden voor
onderzoekers alsmede voor het betreffende management.
Helaas is het echter nog geen algemene attitude geworden van
management.
Toch realiseren projectmanagers van met name automatiserings
projecten zich meer en meer dat ver doorgevoerde automatisering
leidt tot de paradoxale situatie dat storingen door hun
zeldzaamheid minder hanteerbaar worden!

1.4 Invulling van de stage-opdracht.

In overleg met de opdrachtgeefster, de stichting BORV, is gezien
de beschikbare tijd van zes weken voor de doctoraalstage gekozen
om het onderzoek plaats te laten vinden in een ziekenhuis om zo
een eerste indruk te krijgen.
Het De Wever Ziekenhuis Heerlen is gekozen als onderzoeksterrein.
Bovendien ligt op het terre in van dit ziekenhuis de Centrale School
die de opleidingen tot verpleegkundige verzorgt voor de drie
ziekenhuizen in de oostelijke mijnstreek (Zuid-Limburg).
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Omdat het doe1 en de tijd van dit onderzoek het onmoge1ijk maakten
om een volledig ziekenhuis te observeren is in overleg met
vertegenwoordigers van de verplegingsdienst gekozen voor
afdelingen met apparatuur voor observatie- en rapportage
vaardigheden: hartbewaking (Coronary Care Unit: CCU) , algemene
intensive care (AlC) en de couveuseafdeling (neonatologie; dit is
ook een high-care afdeling).
Op deze afdelingen zijn gedurende enige tijd observaties verricht
naar "misfits" in de mens-machinerelatie. Deze "misfits" kunnen
liggen bij: 1. instrumenten

2. omgeving
3. mens -=> opleiding en training I menselijk falen.

Uiteindelijk zal getracht worden een oordeel over de huidige
situatie te geven en indien mogelijk enkele suggesties voor
verbetering.
De stage is uitgevoerd in de maanden februari en maart 1988.
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2. De drie onderzochte afde1ingen.

2.1. Hartbewaking (CCU).

2.1.1. In1eiding.

Om de mortaliteit a1s gevolg van behandeling in het ziekenhuis te
kunnen verminderen is het van belang te begrijpen waarom de patien
ten overlijden aan een acuut myocardinfarct (= wanneer de bloed- en
dus de zuurstoftoevoer naar een gedee1te van de hartspier (-myocard)
ernstig tekort schiet en dit lang aanhoudt, kunnen erbij betrokken
cellen niet over1even en vindt er p1aatse1ijk afsterven van de
hartspier plaats).
Hoewe1 echter a1 vele jaren bekend is dat er 5 complicaties zijn
die sterfte t.g.v. het acute myocardinfarct veroorzaken, wordt het
relatieve voorkomen van deze catastrofes niet eerder op zijn
juiste waarde geschat dan in 1961. De be1angrijkste waarneming was
het ongewoon hoge percentage (47%) sterfte aan ritmestoornissen
(= plotse1inge en onverwachte dood door elektrische stoornissen in
het hart) dat in het verleden toch sterk onderschat is. Deze
bevinding werd de belangrijkste aanleiding van het idee voor een
hartbewaking.

2.1.2. Het begrip hartbewaking.

AlSO jaar tevoren was aangetoond dat kamerfibrilleren, de
ritmestoornis die verantwoordelijk is voor tenminste 80 % van aIle
plotselinge sterftes, beeindigd kon worden en dus het leven gered,
wanneer onmiddellijk bij het begin van de ritmestoornis een
krachtige electrische schok aan het hart werd toegediend.
Aanvankelijk dacht men dat de electroden (die de electrische schok
afgeven) direct op het oppervlak van het hart moesten worden
geplaatst. Omdat dit vereiste dat de borst geopend werd om het
hart vrij te leggen, was de toepassing van deze methode vrijwel
geheel beperkt tot de operatiekamers.
Maar in 1956 toonden Dr. Zoll en collega's aan dat hetzelfde
levensreddende resultaat verkregen kon worden door de electrische
schok (defibrillatie) uitwendig door de intacte borstwand heen
toe te dienen. Dit moest echter nog steeds binnen 1-2 minuten
gebeuren na het begin van het kamerfibrilleren.
Hieruit voIgt dat men potentieel dodelijke ritmestoornissen
onmiddellijk zou kunnen vaststellen en behandelen, indien het
hartritme continu langs electronische weg zou kunnen worden
gevolgd en er reeds resuscitatie-apparatuur naast het bed gereed
zou staan. Voortdurende aanwezigheid van goed opgeleid personeel
was daarnaast een vereiste om met deze opzet succes te hebben
Zo werd de basis gevormd van de oorspronkelijke opzet van de
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hartbewaking.
Moge1ijk, door de menselijke neiging om de potentie van
electronische apparatuur te overschatten, leeft de gedachte dat
het aans1uiten van het toestel aIleen al voldoende is, dat het
betrouwbaar over het hart van een patient kan 'waken' en op het
juiste moment, d.w.z. wanneer er een catastrofe plaats vindt,
alarmeert.
Echter, verpleegkundigen die op deze gespecialiseerde afdeling
werken moeten een bruikbare kennis bezitten van de elektrocar
diografie en aIle belangrijke ritmestoornissen kunnen herkennen.
Ook moeten zij bedreven zijn in assistentie van de behandeling van
ritmestoornissen en andere complicaties en aIle noodzakelijke
apparatuur kunnen gebruiken.

2.2. Algemene intensive care (AIC).

2.2.1. Inleiding

Naast talrijke andere maatregelen is men in vele landen, en met
name in Amerika, reeds spoedig na de tweede were1door1og ertoe
overgegaan om patienten die bijzonder veel toezicht, verzorging of
behandeling nodig hebben, in echte verpleegeenheden te concentreren,
waarbij men dan aan de a1daar werkzame artsen speciaal geschoolde
verplegenden toevoegt. Een dergelijke concentratie van patienten
werd uiteraard mede in de hand gewerkt door de sterke technologische
ontwikkeling, die de geneeskunde in de loop van de laatste decennia
heeft ondergaan.
Zo zijn a11engs in verschillende ziekenhuizen, tot voordeel van de
patienten, de afdelingen van 'intensive care' gegroeid.

2.2.2. Intensive care.

Intensieve verp1eging voorziet in ononderbroken observatie van
patienten (van aIle specialismen) die in een kritieke situatie
verkeren (bijv. na verkeersonge1uk, grote operatie, vergiftiging,
hersenbloeding, enz.) doordat de vitale functies zijn of dreigen
te worden verstoord. Intensieve verpleging is het snel en
doeltreffend ondersteunen of overnemen van deze functies
(beademing, temperatuurregulatie, kunstmatige voeding, correctie
van stoornissen in de water- en zouthuishouding, enz).

Hiervoor is deze afdeling uitgerust met speciaal opgeleid
personeel (intensive care-opleiding) en een grote verscheidenheid
aan technische hulpmiddelen.
Tegenwoordig vindt men ook in vele ziekenhuizen enerzijds een meer
internistisch georienteerde afdeling voor 'intensive care' naast
een 'recovery', waar de patienten na de operatie gedurende korte
of langere tijd verpleegd en behandeld worden.
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Een afde1ing voor intensive care werkt in vo1-continu dienst,
Daarom is het van groot be1ang dat een uiterst nauwgezette en
orde1ijke overdracht van afspraken en opdrachten p1aats vindt,
zowe1 op geneeskundig a1s op verp1eegkundig terrein.

2.3. Couveuseafde1ing (neonato1ogie).

2.3.1. In1eiding.

A1s begin van de georganiseerde zorg voor couveusekinderen zijn de
jaren 1880 - 1900 te beschouwen. In Parijs begon de ontwikke1ing
van de couveuse.
De Franse gynaeco1oog Tarnier was een pionier in de zorg voor
prematuren. In 1878 bezocht hij een tentoonste11ing waar hij een
broedmachine voor kuikentjes zag die in de Parijse dierentuin
ontworpen was. Hij beste1de bij de ontwerper een derge1ijk
apparaat dat groot genoeg moest zijn voor een of twee prematuren.
Aldus werd in 1880 de eerste warme1uchtcouveuse in gebruik genomen
in het Parijse Maternite ziekenhuis (couver - broeden).

2.3.2. Neonato1ogie.

Met neonato1ogie wordt bedoe1d "pasgeborenen-1eer", dat wi1 zeggen
de bestudering van het norma1e en abnormale van pasgeboren
kinderen, men spreekt ook we1 van de fysio1ogie en pathologie van
de pasgeborene. Van aIle kinderen die per jaar in Nederland
geboren worden is er a1tijd een aantal dat niet bij de moeder
thuis of op de kraamafde1ing van het ziekenhuis kan b1ijven, maar
op een afdeling neonato1ogie (in de wande1gang couveuseafde1ing
genaamd) moet worden opgenomen.
Een couveuseafde1ing is een gespecialiseerde afdeling van het
ziekenhuis waar zieke, te k1eine en te vroeg geboren baby's
opgenomen worden. Op een derge1ijke afde1ing worden de kinderen
geobserveerd, ze worden behande1d met extra zuurstof (bij
ademha1ingsmoei1ijkheden), ze krijgen een infuus (a1s er nog
geen me1kvoeding gegeven kan worden), ze krijgen fototherapie
(lichtbehande1ing, a1s ze erg gee1 zijn) of ze 1iggen te groeien
tot ze groot genoeg zijn om naar huis te gaan.
Een couveuse is een 'verp1eegplaats' voor een pasgeborene, die
warmer is dan een gewoon wiegje. Couveuses zijn speciaal gemaakt
voor te vroeg geboren kinderen en te kleine pasgeborenen die nog
niet goed op temperatuur kunnen b1ijven in een wiegje. De
temperatuur in de couveuse wordt aangepast aan de behoefte van het
kind. Bovendien biedt een couveuse door zijn isolatiemogelijkheden
ook een mogelijkheid om een kind enigszins te beschermen tegen
ziektekiemen van buiten. Door de couveuse circu1eert steeds vers
aangezogen 1ucht; extra zuurstof kan aanges10ten worden.



16

Hoewe1 er tegenwoordig ook op couveuseafde1ingen steeds meer
apparatuur verschijnt, moet men hier de bewaking met apparatuur
van een pasgeborene toch s1echts a1s een hu1pmidde1 beschouwen
want de beste primaire observatie wordt nog a1tijd door een
ervaren verp1eegkundige gedaan.
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3. Taakomschrijving.

3.1. Inleiding.

Aangezien de taakomschrijvingen van de drie afdelingen veel
overeenkomst vertonen zal eerst een algemene functietypering
gegeven worden bestaande uit: plaats in de organisatie, taken,
contacten en toelichting. Daar waar er verschiIIen zijn waar te
nemen tussen de afdelingen zal dat tussen haakjes vermeld worden.
Vervolgens zal per afdeling beschreven worden wat het specifieke
takenpakket is betreffende het bedienen en omgaan met apparatuur
omdat dit per afdeling zeer verschiIIend kan zijn.

3.2. Functie verpleegkundige.

3.2.1. PLaats in de organisatie.

De verpleegkundige ontvangt Ieiding van het afdelingshoofd of
eventueel van de teamleider. V. ontvangt richtIijnen/werkinstructie
van behandelaars en geeft begeleiding aan Ieerlingen en stagiaires.

3.2.2. Taken.

V. begeleidt de patienten voor en tijdens behandelingen en
assisteert de behandelaar bij ingrepen, behandelingen of
onderzoeken. In opdracht van de behandelaar voert V. deze ook zelf
uit, waarbij V. ook geneeskundige handelingen verricht.
V. ontvangt de patient op de behandelunit, bereidt de ingreep of
behandeling voor, geeft voorlichting aan de patient en/of
familieleden, legt de benodigde instrumenten en verbruiksgoederen
klaar en treft voorbereidingen ten aanzien van apparatuur. Waar
nodig verdeelt V. de werkzaamheden op de behandelunit. V. observeert
de patient voor en tijdens de behandeling of het onderzoek en
verzorgt de patient tijdens langdurige onderzoeken en
behandelingen. V. loopt visite met de behandelaars en werkt
deze visites uit. V. bestelt zonodig materiaal en informeert
de onderhoudsdienst of de leidinggevende bij storingen. V.
onderhoudt contacten met verpleegafdelingen en bijvoorbeeld het
afspraakbureau over o.a. patientenaanbod en tijdstippen van
behandeling en maakt zelf afspraken. V. draagt zorg voor o.a. het
schoonmaken, desinfecteren en weer gebruiksklaar maken van
behandelruimten. V. verricht een deel van de administratie en
maakt waar nodig behandelverslagen. V. kan instructie geven aan
leerlingen en stagiaires. V. neemt deel aan de besprekingen op de
afdeling en participeert in het overleg omtrent het verpleegplan.
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3.2.3. Contacten.

V. onderhoudt contacten met patienten en met personeel van de eigen
afdeling en van andere afdelingen (neonat.: met name paramedische
afdelingen en voorwaardenscheppende diensten). Daarnaast heeft V.
contact met familieledenjbezoekers en met externe instanties.

3.2.4. Toelichting.

V. beschikt over kennis op het niveau van de opleiding tot
A-verpleegkundige (AlC eventueel operatie-assistent) aangevu1d met
een vervolgopleiding en ruime ervaring. V. werkt zelfstandig binnen
algemene richtlijnen en kan zonodig terugva1len op leidinggevende
of eventuee1 behandelaar. Soms moet V. handelend optreden zonder
dat overleg vooraf mogelijk is.
Hoge eisen worden gesteld aan socia1e vaardigheden in het contact
met patienten en familieleden. Oplettendheid, bewegingsvaardigheid,
doorzettingsvermogen, orde1ijkheid en hygiene worden vereist.
Tevens worden eisen geste1d aan improvisatievermogen en snelheid
van beslissen. V. kan materiele schade veroorzaken in het omgaan
met apparatuur, er kan sprake zijn van bezwarende omstandigheden
in de vorm van fysieke en/of psychische belasting.

3.3. Bedieningstaken voor apparatuur.

Deze paragraaf beschrijft welke taken een verpleegkundige moet
uitvoeren in het omgaan met apparatuur. Men moet zich realiseren
dat de bewaking nooit beter is dan de apparatuur of dan degene die
de bewakingsapparatuur bedient. Deze moet zich steeds rekenschap
geven van de potentie1e tekortkomingen van deze bewakingsapparaten.
Voor een exacte beschrijving van de apparatuur wordt verwezen naar
het volgende hoofdstuk (4).

Verpleegkundigen van high(/medium)-care-afdelingen dienen om te
kunnen gaan (-inste11en en bedienen) met de uitrusting:
- voor de algemene verpleging

1. hydrau1isch te bewegen bedden (met randaarde)
2. bloeddrukmeters
3. couveuse (neonatologie)
4. centrale voorzieningsba1k (electriciteit/gasaansluitingen)

- voor het monitor-systeem
1. hartmonitor, bestaande uit een oscilloscoop, een

frequentieteller en en alarmeringsmechanisme
2. verbindingen (met patient en centrale post)
3. eventuele centrale post
4. p02 , pC02 -monitor (neonatologie)
5. modules (AlC) voor modu1aire monitor



19

- voor behandeling en resuscitatie
1. spuitenpompen
2. infuuspompen
3. defibrillator (CCU)
4. beademingapparatuur
5. zuurstofvoorziening

Deze lijst zal ongetwijfeld nog aangevu1d kunnen worden maar is in
eerte instantie vo1doende om in dit onderzoek te betrekken.

3.4 Continu-dienst.

Er wordt in dit ziekenhuis gewerkt in een 3-p1oegensysteem dat een
continue bezetting garandeert van verp1eegkundig personee1.
De vroege dienst begint om 7.00 uur en duurt tot 15.30 uur, de
avonddienst van 15.00 uur tot 23.30 uur en de nachtdienst van
23.15 uur tot 7.15 uur. Daarnaast kent men nog de tussendienst van
9.15 uur tot 17.45 uur.
Diensten 'overlappen elkaar' zodat patienten zorgvuldig overgedragen
kunnen worden aan de nieuwe ploeg.
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4. Beschrijving van gebruikte apparatuur.

4.1. Inleiding.

De belangrijkste apparatuur waar verpleegkundigen van higb(/medium)
care-afdelingen mee om moeten kunnen gaan zal nu voor de drie
afdelingen afzonderlijk bescbreven worden in een vorm die voor
dit onderzoek relevant is.
Er zal steeds een korte bescbrijving van bet apparaat gegeven
worden gevolgd door de benodigde bandelingen voor instellen en
bedienen en ten slotte de alarmeringen.

4.2. Hartbewaking.

- Monitor-systeem (Hewlett Packard, bijlage 1).
Men heeft bier gekozen voor een centrale meetpost voor bet
continu bewaken (bartritmes) van 9 patienten die op de
bartbewaking liggen en 7 patienten die elders rond lopen
(telemetrie). Het systeem betaat uit drie monitoren: een monitor
om de 7 telemetriepatienten en 1 bedpatient te bewaken en een
monitor om 8 bedpatienten te kunnen bewaken. Een derde monitor
fungeert als display van een aangesloten computer om (alarm)mel
dingen door te geven (als boodschap) en om trends zicbtbaar te
maken. Een printer is apart opgesteld en bij alarm automatiscb
aangesloten op de "bedmonitor" en bedienbaar op de "telemetrie
monitor". Bovendien staat bij elk bed een bedmonitor waarop
hetzelfde signaal te zien is als bij de centrale post. (Dit
laatste is van belang bij kritieke situaties; de patient hoeft
dan niet aIleen gelaten te worden om het resultaat van een
bebandeling te gaan zien.)
Dit systeem combineert bet voordeel dat de patient niet betrokken
wordt bij de bediening van het monitorysteem en bet feit dat
iemand die bij de patient is vanaf die plaats het elektro
cardiogram kan zien.

Instellen:
- per patient de alarm(boven en onder)grenzen
- alarmering aan/uit
- intensiteit
- (extra mogelijkbeden)

Bedienen:
- printer bij telemetriepatienten
- trends zicbtbaar maken van een patient
- resetten in geval van foutief alarm
- bed aan/uit



A1armering:
Visuee1:

- groen
- gee1
- rood

Akoestisch:

diepe gong
hoge toon
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I
I toenemend belang
V

- Naast dit centrale monitorsysteem betaat de post nog uit:
- een rij 1ampen die per bed een aanwezige infuuspomp (-fout)

aangeven
- een intercomsysteem om met de patienten te kunnen spreken
- een rij lampen waarop de patienten een alarm kunnen geven

(noodoproepsyteem)

Deze lampen lichten op en er klinkt tege1ijk een akoestisch
signaal dat pas verdwijnt wanneer de verpleegkundige het signaal
beantwoordt.

- Defibrillator.
Dit toes tel is bedoeld om met behulp van een electrische schok
in een spanningsstoot het hart, dat zich in een chaotische
electrische activiteit bevindt, te ontladen.
Aan de defibrillator bevinden zich twee handvaten met aan het
eind grote, goed geisoleerde electroden, die met een draad aan
het toes tel verbonden zijn. Men kan dan wanneer men de
defibrillator heeft opgeladen, door een druk op de knop, tussen
deze twee electroden een sterke stroom laten lopeno

Instellen:
- hoeveelheid energie af te geven per stroomstoot
- aflezen van E.C.G. via handvaten of via losse kabels

Bedienen:
- apparaat instellen

handvaten pakken en
1. aanzetten (knop opzij van een handvat)
2. opladen (knop opzij van andere handvat)
ontladen door de twee knoppen boven op de handvaten
gelijktijdig in te drukken

- IVAC spuiten pomp.
De IVAC spuitenpomp model 700 is ontworpen om kleine
hoeveelheden vloeistof met grote nauwkeurigheid toe te dienen.
De voordelen van deze pomp zijn:
a. Automatische infuussnelheidscontrole onafhankelijk van

temperatuur, veneuze druk of viscositeit van de vloeistof.
b. Infusiesnelheid instelbaar van 0.1 - 99.9 ml/uur in stappen

van 0.1 ml/uur.
c. Automatische stop en alarmering (hoorbaar en zichtbaar)
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wanneer, 1. spuit leeg is, 2. toedieningssnelheid afwijkt
van ingeste1de snelheid, 3. tegendruk te groot wordt
(occ1usie detectie).

Instellen:
- nulstel1ing toegediende volume
- infuussnelheid ml/uur

Bedienen:
- vul de spuit met 3 mI. vloeistof meer (om toedieningssysteem

te vullen)
- sluit alles aan, ontlucht spuit en schakel pomp aan
- plaats occlusiedetectiesysteem
- druk start en verander eventueel aantal ml/uur.

Alarmering:
- AL 1 Spuitklem open
- AL 2 Afsluiting toedieningssysteem (tegendruk 500 mm Hg of

hoger) of de overdruk bewakingsring zit niet goed
- AL 3 Infusiesnelheid staat op 0 ml/uur
- AL 4 Spuit is leeg
- AL 5 Batterij ontladen (na ca. 15 min. hoorbaar alarm)
- ER 1 ... ER 9 Interne storing.

4.3. AIC.

- Monitorsysteem (Siemens sirecust 455, bijlage 2).
Ook op de AlC heeft men gekozen voor een centrale bewakingspost
en 8 bedside monitors. Dit systeem echter, van Siemens, is
modulair opgebouwd, d.w.z. de bedside monitors bestaan uit een
oscilloscoopscherm en alarmeringsmechanisme dat aangevuld kan
worden met maximaal vier modules voor o.a. hartritme, drukken,
temperatuur, cardiac output en pC02'gasanalyse te meten.
Een voordeel van dit systeem zijn de folie-toetsen. Zij vormen
een plat geheel met het voorfront van de monitor en het
voorfront kan dus gemakkelijk gereinigd worden. De folie-toetsen
reageren op een krachtig vingerdrukken en gelijktijdig is een
"click" te horen zodat er niet gauw per ongeluk iets versteld
wordt.



50 - 150 mm Hg
2 - 150 mm Hg
o - 400 rom Hg)
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Inste11en:
Modules (meestgebruikte)
- E.C.G. (+ RESP): hartritme (+ ademha1ing)

- amplitude EGG
- amplitude ademkurve (indien kurve - aan)
- grenswaardebewaking (aan/uit)
- grenswaarden (bereik EGG: 15 - 300 pu1s/min

RESP: 3 - 155 resp/min)
- PRESS (+ PULS): intravasaal drukver100p + bepaling van

systo1ische en diasto1ische druk/middendruk
(resp. periphere pulskurve + pulsfrequentie)

- nu1waardeinste11ing
- diasto1ische/middendruk
-> drukkurve: bereik - 30,60,150 of 300 mm Hg
- grenswaardebewaking (aan/uit)
- grenswaarden (standaard syst./midd.

diast.
max.

-> pu1skurve: grenswaardebewaking
grenswaarden

- TEMP (+ PRESS): temperatuur + intravasa1e drukkurve of
midden- en syst. druk c.q. midden- en diast.
druk

- nulwaarde (druk)
-> bij temp.meting: PM, PS en/of PD
- amplitude van kurves
- grenswaardebewaking (aan/uit)
- grenswaarden (drukbereik: 0 - 400 mm Hg

tempbereik: 1 - 50 G)
- pG02-gasana1yse:

- grenswaarden Kapnogramm
- grenswaardebewaking (aan/uit)
- pC02-bereik: 11 - 90 mm Hg

- Alarmen
- Akoestische a1armering aan/uit
- Alarm stop - alarm uitschakelen voor 2 minuten
- ge1uidsterkte van akoestisch signaa1

- Overige
- Trend
- Intensiteit

Snelheid (mm/s) kurve
- Overzetten van signaal van kanaa1 1 naar vo1gend kanaa1

Bedienen:
- Juiste module insteken (monitor me1dt zelf fout in module)
- kabels aansluiten (m.b.v. kleurkodering)
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- instellen van waarden

Alarmering:
- Akoestiseh signaal klinkt
- Optiseh signaal is zowel op de bedside monitor te zien als op

de centrale post

- Beademingstoestellen (Siemens Servo Ventilator 900C).
Op de AIC bestaat de mogelijkheid om 4-6 patienten permanent te
beademen.
De Servo Ventilator is een beademingsapparaat waarmee patienten
op 8 versehillende manieren beademd kunnen worden. De meest
interessante gebruikswijze is Pressure Supported Ventilation.
Het is een funetie die de patient toestaat zijn expiratie te
reguleren terwijl het apparaat het ademen overneemt door
gedurende de inspiratie druk te leveren. Door het omzetten van
een schakelaar is dit apparaat ook gesehikt voor prematuren en
kinderen (sehaalverdeling in blauw aangebraeht). Voor prematuren
zijn eehter alarmen nog belangrijker dan voor volwassenen!
Daarom zijn auditieve en visuele alarmen meestal dubbel en soms
drievoudig beveiligd uitgevoerd voor een type alarm.

Instellen:
- Volwassenefkind (aIleen bij gebruik)

Lower/upper alarm limit (van volume lueht: l/min en
°2-eoneentratie: %)
breaths/min
volume lueht in l/min
Inspiration : Expiration ratio
Display met 8 belangrijke parameters: 02-%, Breaths/min, Insp.
en Exp. tidal volume, Exp. min volume, Peak/Pause/Mean airway
pressure in em H20.
Ventilation mode waaronder pressure supported ventilation
SIMV breaths/min
Airway pressure: Trig. sensivity, Upper press. limit,

PEEP, Insp. press. level.

Bedienen:
- apparaat installeren en aansluiten
- benodigde instellingen doen.

Alarmering:
- Minute volume
- Upper pressure
- Apneu
- Gas supply (verstoorde gastoevoer)
- 02-cone. (zuurstofeoneentratie buiten limiet)
- Set minute volume en set 02 (alarmering nog niet beantwoord)
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- IVAC spuiten pomp.
Zie hartbewaking.

4.4. Couveuseafdeling.

- Monitorsysteem (Hewlett Packard).
Op de couveuseafdeling beschikt men aIleen over monitors die
vast boven de couveuse hangen (2 stuks) of die naast de couveuse
geplaatst kunnen worden. In dit geval gaat het echter weI om
speciale neonatal-monitors.
Met deze monitors kan het hartritme, de ademhaling, druk en
temperatuur gemeten worden.
Naast deze hartmonitors gebruikt men ook nog speciale p02/pC02
monitors die in 'mm Hg de druk van zuurstof en kooldioxide
weergeven.

* Hartmonitor:
Instellen:
- E.C.G.: - afleiding 1,2 of 3

- hoogte van complex of auto
- hartfreq. alarmgrenzen (boven- en ondergrens)

Ademhalingsbewaking:
- gevoeligheid ademhalingstelcircuit (auto of man.)
- vertraging apneu-alarm
- keuze respiratiekurve
- respiratiealarm aan/uit

Drukmeting:
- nul ins telling
- bereik
- alarm aan/uit
- systolisch/diastolisch of gemiddelde waarden

Temperatuur: aIleen opnemer aansluiten
Overige:- aIle alarmen uit

- reset
- test

Bedienen:
- aansluiten van patientje aan monitor
- instellen van apparaat
- eventuele optie's: - aantal apneu's tot dan toe

- signaal bevriezen

Alarmering:
- knipperend signaal
- alarmtoon
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* p02/pC02-monitor:

Instellen:
- alarmgrenzen (boven/onder)
- alarm aan/uit (bij aanzetten automatisch 2 min uit)
- patient aan/uit

Bedienen:
- eerst calibreren op moedertoestel
- sonde op patientje aansluiten
- alarmgrenzen instellen

Alarmering: visueel en akoestisch.

- Couveuses.
Op deze afdeling gebruikt men momenteel twee verschillende
couveuses: een Drager couveuse en een Aga couveuse. Bij deze
laatste kan het patientje beademd worden.
Het kind moet geplaatst worden in een omgeving met neutrale
temperatuur (dit is de omgevingstemperatuur waarbij
warmteproduktie en zuurstofverbruik minimaal zijn) aangepast
aan leeftijd en gewicht, of aangesloten worden aan de "servo
controle" om de huidtemperatuur te handhaven tussen de 36°C en
37°C. De vochtigheidsgraad wordt gehandhaafd rond de 50%.

Instellen: (Drager)
- keuzeschakelaar (T-mogelijkheden)
- vochtigheidsgraad (50 - 75 - 100 %)

Regelmatig water bijvullen!
- ligvlak (draaibaar en in hoogte verstelbaar)

Bedienen;
- instellen van de couveuse
- in gebruik nemen
- na gebruik schoon- en klaar voor gebruik maken

Alarmering: (akoestisch en visueel)
- stroomuitval (1.5 V batterij zorgt voor alarm)
- overtemperatuur
- luchtstroomuitval
- huidtemp.sensor (kabelstoring)

- Beademingsapparaat.
Ook hiervoor maakt men gebruik van een speciale Infant
Ventilator.

Instellen:
- loss of peep/cpap alarm control
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- low inspiratory pressure alarm control
- oxygen % control
- peep/cpap control
- pressure limit control
- flow control
- inspiratory time control
- mode control
- ventilator rate control

Bedienen:
- opzetten van systeem
- benodigde instellingen verrichten

Alarmering:
- alert visual indicators
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5. Discrepanties in de relatie: mens - apparatuur.

5.1. lnleiding.

In dit hoofdstuk zullen een aantal situaties beschreven worden
zoals verpleegkundigen die ervaren (hebben) in hun omgaan met
apparatuur en hulpmiddelen op de drie afdelingen. Deze situaties
kunnen het ontstaan van incidenten bevorderen.
Deze 1ijst zal zeker aan te vullen zijn maar hij tracht meer een
indruk te geven waar potentiele fouten zitten en hoe men dit
ervaart.
Hoewel het een voordeel is om rechtstreeks van verpleegkundigen te
horen wat er mis is, kleeft er toch ook het nadeel aan dat men
slechts naar voren brengt wat men zich nog weet te herinneren.

5.2. Misfits.

Monitors hebben bepaalde functionele beperkingen. Hoewel veel van
de moeilijkheden die de vroegere modellen opleverden nu opgelost
zijn, blijft er niettemin een aantal onvermijdelijke problemen
bestaan:
- de frequentieteller: niet aIle tellers zijn zo specifiek, zij

tellen in werkelijkheid per minuut aIle grote uitslagen aan
nemende dat dit de uitslagen zijn van de kamercontractie.
Ongelukkig genoeg veroorzaken skeletspier-samentrekkingen door
bewegen van de patient ook grote uitslagen die door de frequentie
teller niet onderscheiden kunnen worden van kamerslagen.
Wanneer dit gebeurt zal de geregistreerde hartfrequentie te hoog
lijken.

- het gevolg hiervan kan zijn dat de verpleegkundige bij te veel
alarmeringen van '1005' alarm wegens hoge frequentie de
alarmgrenzen weI erg ruim kiest.

- misvorming van electrocardiografisch beeld door directe uit
schrijfsysteem ten opzichte van oscilloscoopbeeld. De weergave
mogelijkheden van hulpapparatuur is minder goed dan van de
oscilloscoop.

Om de resultaten te kunnen verwerken heb ik ze op twee manieren
ingedeeld:
I - oorzaak van situatie (Menselijk/Technisch/1nterface)
11- probleemgebied van een situatie (Produkt-/Automatiserings-/

OmgevingsergonomiejVerantwoordelijkheid).
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I II
*C~.

- defibrillator: - aan/uit-knop verwisse1en met charge- M P
knop

- knop voor af1ezen van bee1dscherm via M P
kabe1s i.p.v. op paddles -> rechte 1ijn!

- accu's ver1iezen op den duur capaciteit I P
- snoer van infuuspomp te kort a1s men de pomp soms aan de T P

andere kant van het bed p1aatst: geen a1armering op
centrale post

- spuitenpompen: - vergeten geheugen bij nieuwe patient op M V
nul te zetten

- fout werkende niet op tijd vervangen I 0
- centrale post: - automatisch schrijven van een alarm bij T A

een bedpatient, komt er echter tegelijk
een telemetriealarm en V. laat dit
uitschrijven dan schrijft de computer
het telemetriebee1d van 4 sec. later
(alarmsituatie a1 weer weg) omdat het
geheugen slechts een ECG kan vasthouden
om uit te schrijven

- slecht functioneren van de computer:
- geeft vee1 te veel a1armen T A
- vaak ten onrechte een alarm T A
- kent geen herkenning van een eerder T A

alarm
- papier schrijver op: slechts een visueel M P

alarm en een teken eerder op het papier
(kan echter over het hoofd gezien worden
wat resulteert in papier-op tijdens
uitschrijven van een a1armsituatie)

- telemetrie: stekker kan omgedraaid M P
ingestoken worden -> bijv. zes ECG's
omhoog, een ECG om1aag (geen consistentie)

- medicijnen: - zelf combinaties controleren of het kan M V
- zelf kijken hoe het toegediend mag worden M V

* AIC.
de beademingsapparatuur heb ik niet in gebruik gezien,
maar men is uiterst tevreden over de geringe
storingsgevoeligheid van het apparaat.

- de kwa1iteit van de k1eine spuiten laat te wensen over, T P
plastic hu1pstukken passen niet a1tijd even goed en
zitten soms niet goed vast

- monitorsysteem:- hoewe1 het modu1air systeem erg handig M A
werkt en er weinig fouten mee gemaakt
worden, moet men toch goed opletten bij
gebruik van de druk-modu1e!
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Om lage drukken te kunnen meten moet de
bovengrens lager ingesteld worden dan de
standaard ondergrens. Het apparaat geeft
hierbij een waarschuwing dat dit gebeurt.
Na deze melding moet men opnieuw de
grenzen instellen en kan men met de
bovengrens over de standaard ondergrens
heen gaan.
Het komt echter voor dat eerder ingestelde
gegevens bijv. temp, dan weer op de
standaardinstelling staan. Dit moet dus
steeds gecontroleerd worden!

- narcosegassen die patienten eventueel uitademen kunnen op 0
den duur hun invloed hebben op de verpleegkundige.

* Couveuseafdeling.
de couveuses staan verdeeld over zes kamertjes die in I P
lengterichting achter elkaar liggen met daarachter de
kamer waar de verpleegkundigen koffie drinken, de
administratie bijhouden en besprekingen hebben met de
artsen.
Alarmen moeten tot hier gehoord kunnen worden wat redelijk
lukt. Het onderscheid wordt gemaakt op basis van een
intercom die halverwege de zes kamers in een kamer staat en
het geluidsniveau van het alarm.

- vanaf de gang is dan weI te zien waar een alarm knippert. I P
's Avonds echter zijn de p02/pC02-monitors met hun LCD-
display nauwelijks af te lezen vanwege gebrek aan
verlichting.

- door de geringe ruimte die in de kamertjes worden monitors I P
ook maar ergens neer gezet en zijn zeker vanaf de gang vaak
niet af te lezen.

- de sonde van de p02/pC02-meter moet om de twee uur M V
verplaatst worden bij het patientje omdat er anders
brandwonden kunnen ontstaan.

- ook het calibreren van deze meters is van belang bij een M V
nieuw patientje, maar zeker ook zo belangrijk is het om
nauwkeurig op te letten of het calibreren goed verlopen is.

5.3. Wensen.

De Wensenanalyse is bewust kort gehouden om te voorkomen dat men
met hele lijsten aankomt van gewenste veranderingen die men graag
geregeld zou zien.
Op iedere afdeling heb ik naar de belangrijkste wens gevraagd die
men graag vervuld zou willen zien.
Voor de CCU en de AlC is dat een terminalsysteem waarop de
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1aboratoriumuits1agen van patienten binnenkomen op een printer en
ge1ezen kunnen worden wanneer men tijd heeft.
Nu is het zo geregeld dat er gebeld wordt van het laboratorium
uit om de uitslagen door te geven. Maar wanneer dan net even
iedereen bezig is komt dat erg ongelegen.
Op de couveuseafdeling was de grootste wens een grote zaal waarop
aIle couveuses staan met hun apparatuur en aanwezigheid van
verpleegkundigen zodat ze niet pas gaan kijken als er een alarm
gaat. maar al in een veel eerder stadium een alarmsituatie zien
aankomen. Bovendien kan men dan ook direkt zien waar het alarm
is.
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6. Conciusies en aanbevelingen.

6.1. Inieiding.

Oit Iaatste hoofdstuk geeft de drie afdelingen weer zoals
die op mij overgekomen zijn, door met een ergonomische bril
op rond te kijken. Enkele suggesties voor verbeteringen
worden gegeven die de veiligheid c.q. efficientie te goede
kunnen komen.
Oeze verbeteringen zijn echter niet zo zeer bedoeld als
Iosstaande oplossingen, maar ais een aanzet om een werksituatie
in zijn geheel met behuip van een ergonomische studie te
optimaliseren.

6.2. Conclusies.

Voordat ik resuitaten ga bespreken wil ik eerst de afdelingen
splitsen in twee groepen, te weten: AIC en CCU en
neonatologie.
Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Limburg [Lit 5] blijkt
nameIijk dat op intensive-care afdelingen een relatieve
oververtegenwoordiging van mannen wordt aangetroffen. Oit in
tegensteIIing tot bijvoorbeeld neonatologie waar over het algemeen
bijna aIleen maar vrouwen werken.
Het Oe Wever Ziekenhuis Heerlen houdt hier al rekening mee door
voor de afdelingen waar veel vrouwen met apparatuur omgaan
bijeenkomsten te organiseren waar iemand van de electronische
dienst nieuwe apparatuur uitIegt en demonstreert.
Ook vertaalt hij handieidingen in het nederiands en voegt
Iijsten bij waarop mogelijke storingen vermeid staan met oorzaak
en eventuele oplossing.
Op het eerste gezicht Iijkt het gevoig hiervan te zijn dat men op
de intensive-care afdelingen veel sterker op de apparatuur
vertrouwt dan bij neonatologie waar men vooral op de technische
dienst vertrouwt op om terug te kunnen vaIIen.
Vaak is dit vertrouwen echter zo sterk dat men vergeet dat ook
apparaten fouten kunnen maken.

Om nu tot resuitaten te komen gebruik ik de indeling:
I. probleemgebied van de situatie (produkt-, automatiserings-,

omgevingsergonomie of verantwoordelijkheid) en
II. oorzaak van de situatie (deze kan technisch, menseIijk ofweI

een interface zijn van beiden).
In hoofdstuk 5 staat naast iedere situatie vermeid hoe deze ingedeeid
is. Opgeteid geeft dit de volgende uitkomsten:



33

I. 10 x produkt (P)
5 x automatisering (A)
5 x verantwoordelijkheid (V)
2 x omgeving (0)-

22

II. 11 x menselijk falen (M)
7 x technisch fa1en (T)
3 x interface (I)

21

Gecombineerd levert dit op:

M P 4 T P 2 I P 4
MA 1 T A 4 I A
MV 5 T V I V
M 0 T 0 I 0 1

Dit betekent dat er op vier combinaties meerdere (>3)
probleemsituaties voorkomen en weI:
1. M p. bet produkt werkt technisch goed maar voldoet niet aan

ergonomische eisen waardoor er door de mens fouten mee gemaakt
worden.

2. M V. met name intensive-care verp1eegkundigen vinden [Lit 5]
dat bun verantwoordelijkheid veel te groot is en daarmee
gepaard gaande de hogere kans op fouten.

3. T A. automatiseringsapparatuur voldoet niet echt goed. met name
niet aan de eisen die vanuit de werksituatie gesteld
worden.

4. I p. vooral op de afdeling neonatologie scoort men hierop omdat
de werksituatie (aparte kamertjes) situaties bevordert waarin
fouten gemaakt kunnen worden door de verpleegkundige terwijl de
apparatuur perfect werkt; aIleen is de verpleegkundige
onmoge1ijk in staat om trends tijdig waar te nemen en a1
voortijdig in te grijpen.
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ad 2: Verpleegkundigen hebben geen wettelijke bevoegdheid tot het
verrichten van geneeskundige handelingen. Aangezien die
handelingen tot het normale dagelijkse werk van
verpleegkundigen behoren, betekent dit dat zij de Yet
Uitoefening Geneeskunst (Y.U.G.) overtreden (art.l).
Daarnaast wordt ook het Yetboek van Strafrecht (art.436)
overtreden, hetgeen tot strafvervolging zou kunnen leiden.
Om de praktijk van het verplegen mogelijk te maken is hier
een oplossing voor gevonden in de verlengde-arm theorie.
De kern hiervan is dat wie geneeskundige handelingen
verricht in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de
arts, niet onbevoegd de geneeskunst uitoefent. Deze
cons truetie is gebaseerd op een arrest van de Hoge Raad van
4 november 1952. [Lit 5]

6.3. Aanbevelingen.

De aanbevelingen die ik op basis van de vier voorgaande conclusies
kan geven luiden:
1. Verbeter de apparatuur wanneer er aIleen menselijke fouten

mee gemaakt worden, bijv. twee versehillende knoppen in de
paddels van de defibrillator (drukknop en tuimelsehakelaar),
twee drukknoppen voor het seherm i.p.v. draaisehakelaar;
lang genoeg snoer aan een infuuspomp; stekkers die maar op een
manier ingestoken kunnen worden (rontgen).

2. Yanneer automatiseringsapparatuur (of andere teehnisehe
apparaten) aangesehaft moe ten worden, laat de gebruikers dan
participeren in de keuze die gemaakt moet worden omdat zij er
in hun dagelijks werk mee moeten werken en meestal goed
weten welke eisen aan de apparatuur gesteld worden vanuit de
werksituatie.

3. Creeer een werksituatie die past bij de werkzaamheden.
Het kost onnodig veel tijd wanneer men om bij een andere
patient te kunnen komen eerst een sehort uit moet trekken in de
ene sluis dan in de andere sluis weer een sehort aan moet
trekken en twee keer de handen moet wassen alvorens de patient
te bereiken (een grote ruimte werkt dan veel beter).
Ook moet apparatuur juist geplaatst kunnen worden om goed
afgelezen te kunnen worden (ruimte voor vrijhouden).
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Installation Bijlage 1: Installatie Hewlett-Packard
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A Bedmonitor

B Centrale besturingseenheid
C ~onitor voor mededelingen
D ~o~itor voar 8 bedpatienten
E ~onitor veer : bedpatient
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Installation Bijlage 2: Installatie Siemens

Der SIRECUST 455 wird uber eine
feste Installation mit den bettseitigen
Oberwachungsgeraten verbunden.
Diese Installation wird vor der Auf
stellung geplant und ausgefuhrt.
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A Bettseitige AnschluBplatte
B Bettseitiges AnschluBkabel
C Fest Installation
o Zentrales AnschluBkabel

(fur vier Betten 1 Kabel)
E Zentrale AnschluBkasten
F Registrierer-AnschluBkabel



Die Frontplatte
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Beschreibung der Folientasten

Sirecust 1155

Taste Beschreibung Taste Beschreibung

1 6 NETZKONTROLLAMPE leuchtet grun. 11 • GRENZEN• wenn das Gerat am Netz angeschlossen Gestattet nach Anwahl eines Patienten
und mit dem ruckseitigen Netzschalter das Einstellen der Grenzwerte mit den
eingeschaltet worden ist. Tasten 13 oder 15 sowie Alarm Ein/Aus

mit Taste 14 dieses Kanals.
2 8 INTEI\lSITAT

tNTENS

Einsteller fUr Bildhelligkeit 12 ['REND] TREND

Darstellung des Trendbildes eines

3 B
Patienten

GESCHWINDIGKEIT

Wahl der Bilddurchlaufgeschwindigkeit 13

1
OBERE GRENZE

25 mm/s. 50 mm/s oder 12,5 mm/s
Verstellung der Obergrenze des

4
MeBwertes.

B STOP

Anhalten oder Freigabe der Kurvenzuge
auf dem Bildschirm

151 UNTERE GRENZE5_
EXTERNE ZENTRALE Verstellung der Untergrenze des

Anwahl des Bildes einer zweiten externen MeBwertes.

Zentrale SIRECUST 455

911

REGISTRIERER-START

Start oder Stop eines am
SIRECUST 455 angeschlossenen
Registnerers

PATIENTEN-ANWAHL

Anwahl eines von maximal 16 Patienten.
Das gesamte Bild des angewahlten bett
seitlgen Uberwachungsgerates wird
dargestellt.

ZENTRALES BILO

Anwahl des ..Zentralen Blldes"
Normalerweise die Oarstellung der EKG's
der vier gefahrdetsten Patienten.

ZUWEISUNG ..ZENTRALES SILO"

Die MeGwerte elnes Patienten werden
::e'T' Zertrale n Blc' zJ;eVv;esen u'id

_~ ..... ::: :~ '. ~ '-.', =~-~ S-'-:'Li.... _' ~ .. "_~

14 ALAR ..
STOP

16.
17 [~,)

ALARM STOP

Abschaltung der akustischen
Alarmmeldung

ALARM EIN/AUS

Alarm Ein oder Aus fUr den MeBwert der
mit einer der vier Tasten 11 ausgewahlt
worden sind.

TEST

Nach der Anwahl eines Patienten fern
gesteuerter Test dieses Uberwachungs
geriHes.



Beschreibung der Folientasten

Taste Beschreibung Taste Beschreibung

AKUSTISCHER ALARM
Wahlschalter zum Aus- bzw. Eins('~~l
ten des akustischen Alarms

ALARM STOP
Taste zur vorObergehenden Abschal
tung der akustischen Alarmmeldung zu
einer Zentrale SIRECUST 454 oder 455
far 2 Minuten

OBEREGRENZE
Tasten zur ErhOhung bzw. Verringerung
des oberen Grenzwertes (mit Taste
GRENZEN muB dazu ein Kanal vor
gewahlt sein)

DRUCKMASSTAB
Auswahl fOr folgende Darstellungsbe
reiche der Druckkurven: 300. 150, 60
oder 30 mmHg oder Relativdarstellung
zu den eingestellten Grenzwerten

REGISTRIERER-8TART
Ferngesteuerter Start des Registrierers
einer angeschlossenen Zentrale
SIRECUST 454 oder 455

GRENZEN
Gestattet das Einstellen der Alarmgren
zen sowie das Ein- bzw. Ausschalten
der Alarmmeldung dieses Kanals

19 :ALARMI
\~.

15~ MODULWECHSEL

~
jj 01 .... Tasten zum Herausnehmen eines
~ I •Moduls

~

16 ,- MODUL~ODUS

:-+ :) Auswahl eines MeBwertes oder einer
-- Betriebsart entsprechend dem einge

setzten Modul

12 •••
, I ,

13 [!r

14 ~.
; ALAR'" i
'--J

QRS-LAUTSTARKE
Lautstarkensteller fOr akustische QRS
Meldung

lEST
Testtaste fOr jedes der eingesetzten
Module

OBERFUHRUNG
Taste zur OberfOhrung von Kanal 1 in
Kanal 4 und zum LOschen einer alarm
gesteuerten OberfOhrung

TREND
Trenddarstellung in Kanal1, 2 und 3

STOP
"STOpM-Taste zum Anhalten oder zur
Freigabe aller vier KurvenzOge auf dem
Bildschirm

KASKADE
veranlaBt die Hintereinanderschaltung
von Kanal 1 und den folgenden Kanalen
um eine Vervielfachung der Darstel
lungszeit zu erreichen

NE1ZKONTROLLAMPE leuchtet grOn,
wenn das Gerat am Netz angeschlos
sen und mit dem rOckseitigen Netz
schalter eingeschaltet worden ist.

GESCHWINDIGKEIT
Taste far Ablenkgeschwindigkeit (25, 50
oder 12,5 mmls)

ON/STANDBY
Ein- bzw, Ausschalten des Sichtteils
und aller Oberwachungsfunktionen des
SIRECUST 404

INlENSITAT
Einsteller fOr Bildhelligkeit

9 (C3-Joos

10 ( J\. .
~ TEST j

6 (T'i
:, •J

3 co
INTENS

4 r--

....,. i
~j

5 ,-,
STOP

7~

1
6
•

88

11 ~..
. CINTI

'-'

ZENTRALE
Darstellung des Bildschirminhalts eines
alarmgebenden SIRECUST404 oder
einer Zentrale SIRECUST454 oder 455
(bei entsprechender Installation)

UNTERE GRENZE
Tasten zur ErhOhung bzw. Verringerung
des unteren Grenzwertes (mit Taste
GRENZEN muB dazu ein Kanal vor
gewahlt sein)

ALARM EIN/AUS
Alarm ein oder aus fOr den MeB\ _ der
mit einer der vier Tasten GRENZL
angewahIt worden ist



Alles uber die Alarme
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Optlsche Erkennung eines Alarmes

Abschalten der akustischen
Alarmmeldung

Lbschen der optischen Alarm
meldung

Mit dieser Taste wird eine Alarm
meldung gelbscht.

Bei Grenzwertuber- bzw.
unterschreitungen wird:

• Der Alarm akustisch gemeldet

• Der Alarm optisch gemeldet

• Der erste Kanal dieses Patienten
mit den wichtigsten Daten
dokumentiert.
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Es werden die MeBwerte, welche
in Kanal 1 des bettseitigen Uber
wachungsgerates dargestellt
werden, in das "Zentrale Bild"
ubernommen.

Das EKG als kritischer MeBwert
sollte deshalb mit dem SIRE-
CUST 404 immer in Kanal 1 uber
wacht werden. Ein Uberschreiten
eines Grenzwertes der Herz
frequenz wird besonders auffallig
durch Blinken der MeBwertidentifi
kation und der Bettnummer signali
siert. Wird der Alarm von einem
anderen Vitalwert (z. B. Druck.
Temperatur oder Respiration) aus
gel6st, so blinkt nur die Bettnummer.

Zusatzlich blinkt in beiden Fallen die
gelbe Lampe in der entsprechenden
Patienten- Anwahltaste.
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Eine Grenzwertuberschreitung
langer als 4 Sekunden wird als
wirklicher Alarm gewertet

• Der Transfer bleibt bestehen.

• Optische Alarmmeldung durch
Blinken der Parameterbezeich
nung und der roten Lampen
in Taste 19 ALARM STOP.

• Akustische Alarmmeldung.

• Automatischer Start eines
angeschlossenen Registrierers.

Eine Grenzwertuber- bzw. Unter
schreitung der anderen MeB
werte wird ebenfalls optisch und
akustisch signalisiert. sowie ein
angeschlossener Registrierer
gestartet Ein EKG-Transfer
erfolgt jedoeh nicht

Ein-/Ausschalten des
akustischen Alarmes
Der akustische Alarm kann durch
Tastendruck aus- und einge
schaltet werden.
Zum Ausschalten Taste 14
ALARM langer als 2 Sekunden
gedruckt halten.

Zum Einschalten Taste ALARM
noehmals kurz drucken.
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Beachte:
Nach dem Einschalten des SIRE
CUST 404 ist die Alarmuberwa
chung nur fUr die Herzfrequenz
automatisch eingeschaltet.
Fur aile anderen Parameter muB
sie von Hand aktiviert werden.

Beispiel:
Alarmmeldung des systolischen
Druckes.

Die gelbe Lampe in der Taste
leuchtet nicht, wenn die aku
stische Alarmmeldung aus
geschaltet ist.

Die gelbe Lampe in der Taste
leuchtet, wenn die akustische
Alarmmeldung eingeschaltet ist
Nach Inbetriebnahme schaltet
sich der akustische Alarm auto
matisch ein.
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Abb. 1b Intensivpflege-Inkubator 7520 (mit Schrank und mit Aggregat 7022)



AGA CPAP system for pressurized respiration
Operating instructions
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The AGA CPAP system can be used for both spon
taneous and controlled ventilation under positive
pressure. When the CPAP system is used in combi
nation with the MK 241 incubator, it is connected
to the sterile filter outlet in the incubator. When the
system is used in connection with the MK 440 incu
bator, it is connected to a flowmeter pair or to a
gas mixer and a humidifier.

This ensures the desired preheated and humidified
air/oxygen mixture. The patient unit is placed on
the inside of the incubator to avoid condensation.
The desired pressure is set by means of a level tube
in a water seal, which also acts as a safety valve to
prevent the pressure from exceeding the set pressure
by more than 5 cm H20.
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FIGURE 12. REAR VIEW -INFANT VENTILATOR
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