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Samenvatting

Binnen de vakgroep Medische Elektrotechniek van de Technische
Hogeschool Eindhoven loopt,als een van de onderzoeksprojecten,
het servo-anesthesie project.
Einnen dit servo-anesthesie project wordt, in samenwerking
met de afdeling Anesthesiologie van het Academisch Ziekenhuis
Leiden, gewerkt aan de ontwikkeling van een Data Acquisitie
en Display ~ysteem ten behoeve van patient bewaking tijdens
anesthesie.

Dit verslag behandelt twee verschillende onderwerpen:

ten eerste: het vertalen van de bestaande
commando-verwerkings software, die geschreven
was in Easic, naar BDBD-assembler. De
belangrijkste reden voor het vertalen van deze
software was het verhogen van de
commando-verwer ki ng ssnel heid •
Bij het vertalen zijn de bestaande algorithmen
zoveel mogelijk gehandhaafd.

ten tweede: de beschrijving van de technische faciliteiten,
die nodig zijn voor de berekening en de
presentatie van hemodynamische grootheden met
het Data Acquisitie en Display Systeem.
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Summary

Wit h i nth e Me d i cal El e c t ric a 1 En gin e e r i ng d epa r t men t 0 f the
University of Technology of Eindhoven the servo-anesthesia
project is one of the research projects.

In the servo-anesthesia project a Data Acquisition and
Display System for patient monitoring during anesthesia is
being developed in cooperation with the Anesthesiology
department of the Academic Hospital Leiden.

This r e po r t co v er s t wo d iffe :0 en t sub j e c t s :

first: the translation of the existing command-processing
software, which was written in Basic, to
8DeD-assembler. The main reason for the translation
was to speed up the command-processing. In the
t:oanslation proces the existing algorithmes were used
as much as po ssible.

second: the description of the technical facilities which are
necessary for the calculation and presentation of
hemodynamic variables in the Data AcqUisition and
Display System.
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Hoofdstuk 1: Inleiding

1.1 Het Servo Anesthesie Project

Het Servo Anesthesie Project is een samenwerkings-pl"'oject
tussen de afdeling Anesthesiol,ogie van het Academisch
Ziekenhuis te Leiden en de vakgroep Medische Elektrotechniek
van de Technische Hogeschool te Eindhoven.
Het doel van dit project is om na te gaan of en in hoevel"'re
automatisering in de anesthesie mogelijk en zinvol is.
Als een van de resultaten van deze samenwerking tussen de
medici uit Leiden en de technici uit Eindhoven is het Data
Acquisitie en Display Systeem (DADS) ontstaan.

1.2 Het Data Acguisitie en Display Systeem

To·t de taak van de anesthesist noort net brengen en houden
van de patient in een voor de operatie optimale toestand.
Dit houdt o.a. in: het verhogen van de pijndrempel, net
verslappen van de spieren en het verlagen van het
be wu s t zi j n sn i v ea u •
De anesthesist kan, om een indicatie van de toestand van de
patient te krijgen, naast het observeren van de patient, ook
een aantal metingen verrichten (bv. meting van bloeddrukken,
het meten van partiele drukken in het bloed).
Op basis van de verkregen gegevens kunnen vervolgens een
aantal handelingen worden verricht (bv. het toed ienen van
pharmacal om de patient in de gewenste toestand te brengen of
t e ho ud en •
AIle metingen en handelingen worden, samen met net verloop
van de operatie, vastgelegd op een lijst (het anesthesie_
verslag) •

De laatste jaren zijn, dankzij de Vool"tschrijdende techniek,
een aantal grote veranderingen opgetreden:
- meer signalen kunnen continu worden gemeten,
- meer signalen kunnen direct worden gemeten,
- het wordt steeds eenvoudiger om afgeleide signalen te

bepalen.
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Hierdoor komen er steeds meer gegE'vens over de patient tel"
beschikking. Het DADS-systeem probeert de anesthesist te
helpen om uit deze enorme veelheid van gegevens meer inzicht
te krijgen in de toestand van de patient.

1 • 3 E val u a tie van DcA 0 S

Om het gebruik van DADS in de praktijk te kunnen evalueren 1s
het systeem sinds juli 1'983 opgesteld in een operatiekamer
van het Academ1sch Z1ekenhu1s Le1den, waar dage11jks
thorax-operat1es (hart- en long-operat1es) plaatsv1nden.
Op deze operat1ekamer (OK) is het systeem vrijwel dage11jks
o pe I" a t 10 nee 1 • .
Na een 1ntroduct1e-periode (waarin het systeem tevens is
afgeregeld en technisch geevalueerd) is het systeem nu gereed
voor gebru1k door de anesthes1sten. De evaluatie van het
gebru1k van DADS kan nu zijn aanvang nemen.

1.4 Data Acquis1tie

DADS krijgt van de aanwezige meetapparatuur in de vorm van
analoge elektr1sche signalen de gemeten gegevens aangeboden.
Deze signalen worden door DADS op regelmat1ge tijdst1ppen
bemonsterd en gemeten. De gemeten sie;nalen worden vervolgens
verder verwerkt en vastgelegd.
Vervolgens kunnen:
- vanwege de hoge verwerkingssnelheid van DADS een aantal

a f gel e ide g I"00 theden d ire c t (I"e a 1 - t 1me) wo I" den be p a aId ,
- de gemeten signalen op allerlei manieren geanalyseerd

word en:
bv.: - op het overschrijden van alarmgrenzen

(statische alarmering)
- op snelle signaalveranderingen (dynam1sche

al arm eri ng)
- op langzame signaalveranderingen (trends)

de gemeten waarden regelmatig worden opgetekend in een
automatisch gegenereerd anesthesie-verslag.

De voordelen van deze automatische gegevensvergar1ng en
registratie zijn:
- de objectiv1teit van de metingen wordt verhoogd,

de gegevens-registratie gaat altijd door, ook tijdens
kr1t1eke situaties (als de anesthesist geen tijd heeft om
dit zelf te doen),
de anesthesist wo~dt ontlast van een hoeveelheid
routinewerk en kan dus zijn aandacht meer op de patient
richten.
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1.5 Data Display

De vergaarde informatie moet op een overzichtelijke en
bruikbare manier aan de gebruiker worden gepresenteerd.
Hiervoor is DADS uitgerust met ~ kleuren-beeldschermen,
waarop de informatie op een aantal manier-en kan worden
weerg eg even.
In paragraaf 2.3 wordt hier nader op ingegaan.

1.6 De afstudeeropdracht

De 0 pd r a c ht be s tond uitt we eond e r del en:
1) het versnellen van de bestaande commando-verwerking,
2) het berekenen van een aantal hemodynamische grootheden uit

de beschikbare signalen.

adl) Om DADS te bedienen kan de gebruiker het systeem
opdrachten geven via het toetsenbord. Deze opdrachten
worden commando's genoemd. De gegeven commando's moeten
door het systeem worden herkend en verwerkt. De
daarvoor ontworpen software werkte goed, maar was erg
traag. De verwerking van een comm8ndo duurde te lang.
Het eerste deel van mijn opdracht was dan ook net
versnellen van deze verwerkings-software.

ad2) Om een beter inzicht te krijgen in de toestand van het
nart- en vaatstelsel, worden door de anesthesist uit een
aantal direct gemeten grootheden vaak een aantal
afgeleide grootheden (hemodynamische grootheden)
berekend. Het tweede deel van mijn opdracht bestond uit
het mogelijk maken van deze berekeningen m.b.v. DADS.
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Hoofdstuk 2: Beschrljvlng DADS

2.1 Opbouw van DADS

In fig .2-1 is het uiterlijk van DADS getekend, in de figuur
zljn de belangrijkste onderdel,en aangegeven.
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(~ IL.... - :l~:" ~:
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- I I l
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A ~
Ll 11

beeldscher

floppy disk
drives

+

keyboard_
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Fig.2-1: het uiterlijk van DADS
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F1g.2-2 geeft 1n een blokschema de opbouw van DADS weer.

Bar/Graphical
Display

-1;0

Numeric display
-------------
Disturbance messages
Communication messages

B \j Keyboard I
I Dataprocessor

B

I
Analog
Digital
Converter

._-------_..

Floppy disks I

F1g.2-2: blokschema van DADS

V1 a d e a n a I 00 g - d 1g ita a I con v e r t e r (A DC) kunne n 3 2 a n a log e
signalen worden ingelezen. AIle kanalen worden bemonsterd
met een frequentie van 50 Hz (iedere 20 msec. wordt van elk
kanaal de actuele analoge waarde genomen en omgezet naar een
dlgitale waarde) en toegevoerd aan de dataprocessor (LSI-ll
microcomputer), alwaar een aantal afgele1de signalen kunnen
worden berekend (preprocessing). Er ontstaat zo een set van
maximaal 64 afgeleide variabelen.
De variabelen van deze signaal-set worden gemiddeld en worden
onderworpen aan storings-detectie-algorithmen, waardoor het
signaal een bepaalde status krijgt (fig .2-3),
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displays

Fig.2-3: signaalverloop in DADS

De verdere verwerking van de verschillende variabelen wordt
mede bepaald door deze status.

Op regelmatige tijdstippen (om de '5 sec.) worden aIle
variabelen met hun status opgeslagen op een floppy disk.
Uit de set van 64 variabelen wordt een subset van 40
variabelen op regelmatige tijdstippen verzonden naar de beide
display-processoren (Compucolor II microcomputer).
Aldaar worden deze variabelen afhankelijk van hun status en
de gekozen display-vorm verwerkt en weergegeven op een
kl e ur en beel d sc berm.

2.2 Signaalverwerking in de dataprocessor

Nadat het analoge signaal is bemonsterd en omgezet naar een
digitale waarde, wordt het gecorrigeerd op offset- en
versterkingsfactoren. Het signaal verkrijgt nu een relatieve
waarde tussen 0 en 4096, waarbij de 0 overeenkomt met de
ondergrens van het signaal (bv. -20 rnmHg bij ~CVP) en de 4096
met de bovengrens (bv. +60 mmHg bij ~CVP).

Op deze wijze wo:"dt de actuele waarde met een zo groot
mogelijke resolutie gerepresenteerd.

Na net bemonsteren worden in de "preprocessing"-software
eventuele afgeleide grootheden bepaald (Gieles,1978).
Vervolgens wordt, na middeling, op de signalen
storingsdetectie toegepast (Gieles, T978)'
Het aldus bewerkte signaal wordt met zijn status in de
database (het buffer met de actuele waarden) gezet.
Vanuit deze database vindt verdere verwerking, registratie en
weergave plaats.
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Voor numerieke weer-gave aan de gebrulker moet elk getal
vanuit de interne representatie (getal tussen 0 en 4096)
teruggetransformeerd worden naar de werkelljke waarde.

2.3 Weergave mogelljkheden

Voor de presentatie van de gegevens zijn een aantal
verschlllende dlsplay-typen beschikbaar.
De verschillende typen zullen achtereenvolgens kort worden
bescnreven.

2.3.1 Het balken display (Kessel,1981)

Het balken display wordt weergeven door de bovenste
display-processor op net bovenste kleurenbeeldscne~m.

De bedoeling van dit display is dat de gebruiker
(anesthesist) in een oogopslag de toestand van de patient kan
overzien.
Daarvoor is het display samengesteld uit 10 verticale balken.
Elke balk geeft informatie over een variabele. Een scnets
van zo'n balk is getekend in fig.2-4.

laag alarm

normband

actuele waarde
oude waarden

hoog alarm150

o.
~o~a4T

\1 II I ....r-

100

PSYS
120
122

signaalnaam

normwaarde

actuele waarde

Fig.2-4: een balk ult het balkendisplay



-15-

Een groen knipperend puntje geeft de actuele waarde van het
signaal aan. De normband is het gebied rond de normwaarde,
waarbinnen het signaal onder no~male omstandigheden varieert
(mits de normaal waarde correct is ingesteld).
Daar omheen ligt een gebied, waarbinnen het signaal ook nog
kan varieren zonder ernstige fysiologische gevolgen.
Dit gebied wordt aan weerszijden begrensd door de
alarmgrenzen, waarb.uiten het signaal niet mag komen.
Gebeurt dit toch dan wordt hiervan melding gegeven op het
numerieke display (zie 2.3.3).

Naast de actuele waarde staan in de balk ook nog enkele
puntjes die het verleden van het signaal weergeven.
Omdat dit op een logarithmisc~e schaal gebeurt, kan met een
klein aantal puntjes toch een groot tijdbestek worden
bestreken.

De samenstelling van het balken display, de alarmgrenzen en
de norm kunnen tijdens een operatie gewijzigd worden.

2.3.2 Het grafieken display (Dorsthorst,'982)

Ook het grafieken display wordt weergegeven door de bovenste
display processor. Dit display biedt de gebruiker de
mogelijkheid om het verleden van een signaal te bekijken.
Het signaal wordt grafisch weergegeven op een lineaire
t i j d sc ha a 1 •
Hierbij is er keuze uit:

- 1 of 2 assenstelsels (boven elkaad,
- maximaal 4 variabelen per assenstelsel,
- verschillende tijdschalen (15 min., 30 min., l uur,

2 u ur 0 f 4 u ur) •
Een speciale mogelijkheid is de zogenaamde gekoppelde
grafiek; hierin wordt het verschil tussen twee of drie
verschillende variabelen opgevuld door een gekleurd vlak.
(bv. het verschil tussen de hUidtemperatuur en de
kerntemperatuur)
In fig .2-5 is een mogelijk grafieken display getekend.

Ook de samenstelling van de grafiek en de schaling kan
tijdens een operatie worden gewijzigd.
De gebruiker kan kiezen welk display door de bovenste
display-processor wordt weergegeven op zijn
kleurenbeeldscnerm.
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Flg.2-5: een mogelljk graflekendlsplay

2.3.3 Het numer1eke display (Kessel,1981)

Het numerieke display wordt weergegeven door de onderste
display-processor en beslaat de bovenste 20 regels van zijn
kleurenbeeldscherm (f1g.2-6).

naam : waarde ,, ,
I ,

, I
II I, I I

I I
I

,
I I, , I

I I I
I, , I

I I I , I I
I

I I I,
I I

I ,, , ,
I I I I,, , : I, r ,

I I I

Fig.2-6: Indellng van het numerleke scherm
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Het numerieke display toont van max1maal 40 var1abelen, de
naam gevolgd door de actuele waarde. Deze actuele waarden
worden elke 2 sec. ververst.
De al eerder besproken status van een signaal wordt gebruikt
voor de bepal1ng van de kleur, waarin de naam en de numerieke
waarden worden weergegeven.
Dus de gebru1ker kan aan de hand van de kleu~combinaties

informatie krijgen over de status van het signaal.
b v • :
- signaal is ongeldig

wa a r d e wo r den be ide
zwarte achtergrond)
het scherm.

- signaal 1s te groot (stat1sch alarm): de naam blauw op
rood en de waarde geel op zwart (de naam heeft dus een rode
achtergrond) •

- s1gnaal is stabiel (normale geval): de naam blauw op zwart
en de waarde geel op zwart.

De indeling van d1t scherm is tijdens een operatie niet te
wijzigen, dit kan aIleen bu1ten een operat1e geschieden.

2.3.4 Het commun1cat1e d1splay (Meyler,1983)

De resterende regels (12), onder het numer1eke display op net
onderste beeldscherm, worden gebru1 kt voor het communicatie
display.
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Dit display verzorgt enerzijds de weergave van
"disturbance-messages", dit zijn by. alarmmeldingen,
meldingen van computer-fouten en anderzijds de communicatie
tussen de gebruiker en het systeem.
AIle door de gebruiker via het toetsenbord ingevoerde teksten
en de antwoorden van het systeem hierop, worden op dit
display weergegeven. Zoals uit fig.2-1 blijkt, bevindt dit
display zich vlak b~ven het toetsenbord, zodat de gebruiker
direct kan zien wat hij invoert.
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DEEL 2: DE COMMANDO-VERWERKING
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Hoofdstuk 3: Communicatie met de gebruiker

AIle communicatie tussen de gebruiker en het systeem vindt
plaats via het toetsenbord (van gebruiker naar systeem) of
het communicatie display (van systeem naar gebruiker).
Via dit toetsenbord kan de gebruiker het systeem opdrachten
geven, bv. om een bepaalde grafiek op net bovenste
beeldscherm weer te geven. .
Deze opdrachten worden commando's genoemd. Een commando is
een zin die bestaat uit een aantal woorden en/of getallen,
gescneiden door scheidingstekens.

Er is geprobeerd om de structuur van deze commando's zo
logisch mogelijk op te zetten, zodat het leren en ontnouden
van de commando's, ook voor de niet-technische gebruiker geen
al te grote problemen op zal leveren.
Voor een uitgebreide uitleg van de syntax, zowel als de
betekenis van de verscnillende commando's, wordt verwezen
naar de "Gebruikershandleiding van DADS" (Meyler,l983L

De nerkenning en verwerking van de commando's vindt plaats in
de onderste display-processor.
Deze commando-verwerking betreft het binnenhalen van de
karakters van het toetsenbord, net testen van de invoer op
correctheid, het overzenden van de invoer (in code) naar de
LSI-ll (de dataprocessor), de gebruiker de mogelijkheid
b i eden om g em a a kt e f 0 ute n we e r ten e r s tell en en ten s lot ted e
onervaren gebruiker te nelpen met de bediening van DADS.

Deze commando-verwerking was voorheen noofdzakelijk
geschreven in Basic, omdat dan net invoeren en testen van
nieuwe stukken programma erg eenvoudig was.
Naast net geheugen gebruik, was net voornaamste nadeel van
deze oude versie de lage snelneid.
Responsie-tijden (de tijd tussen de invoer en de eerste, voor
de gebruiker merkbare, reactie van het systeem nierop) van
minuut waren geen uitzondering.
Deze lage snelneid was de voornaamste reden voor mijn
opdracht: net vertalen van de Basic-versie naar een
assembler-versie. Als neven-voorwaarde moest, om de
flexibiliteit van easic enigszins te benaderen, het
assembler-programma zo overzicntelijk en modulair mogelijk
worden opgebouwd.



-21-

In de assembler-versie zijn zoveel mogelijk de bestaande
algorithmen uit Easic gebruikt, want deze algorithmen bleken
uitstekend te voldoen. In enkele gevallen is een kleine
verandering aangebracht om de eigenschappen van assembler
beter te benutten.

Allereerst wordt de· commando-structuur uitgelegd. Vervolgens
de algemene opbouw van de commando-verwerking. Daarna worden
een aantal zaken wat uitvoeriger beschreven, t.w. input- en
output-verwerking, foutencorrectie en FSCAPE-verwerking.

Het is geenszins de bedoeling hier een gedetailleerde
beschrijving van de programmatuur te geven, hiervoor wordt
verwezen naar de "Programma-beschrijving van de
com man d 0 - v e r we r kin g " ( He e s bee n , t 98 3 ) •
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Hoofdstuk 4: Commando-structuur

De commando's van DADS z1jn opgebouwd volgens een
boomstructuur (1n fig.4-1 is een voorbeeld van zo'n boom
gegeven, voor de volledige commando-boom van DADS wordt
verwezen naar b1jlage n.
N.B. dit voorbeeld 1s geheel kunstmat1g en vertoont
versch1llen met de echte commando-boom u1t b1jlage 1.

1
ON+variabeletfcrl

-GR _'t~ 1~variabete
6

[crl

I-SC+variabele~waarde~waarde to [cr 1

LSTOP~lcrItjn~lcrl-oi nd

nee!;. [cr1

vari abele :--r- PA RTI
~TEMPS

-100 <. waarde <.100

Flg.4-1: voorbeeld van een commandoboom

De boom, 1n net voorbeeld van fig.4-1, bevat alle mogel1jke
commando's en geeft aan hoe zij gecomb1neerd mogen worden.

bv.: met net 'aan'-commando kan meer dan een var1abele
tegel1jk worden 'aangezet' (verwerk1ng van een s1gnaal
door- DADS wordt gestart), want na 'ON' mogen meerdere
variabelenamen volgen:

) ON PART TEMPS

Lp.v.

) ON PART
> 0 N TEM PS
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evenzo mogen met het 'grafiek schaal'-commando ('GR SC')
meerdere kanalen geschaald worden:

> GR SC PART 60 100 TEMPS 30 40

of

> GR SC PART 60 100 SC TEMPS 30 40

1.p.v.

> GR SC PART 60 100
> GR SC TEM PS 30 40

Dus met de boom ligt de syntax van de commando's vast.
Zoals In fig.4-1 te zien ls, zijn aIle knooppunten in de boom
genummerd. Deze knooppunt-nummers worden voor verschillende
doel ei nd en gebr ui kt :
- ten eerste bevat het knooppunt-nummer informatie over de

positie in de boom en over het symbool wat hierna verwacht
kan worden.

- tevens worden de knooppunt-nummers gebruikt voor de systeem
gebonden handleiding.

De systeem gebonden handleiding is een systeem van
gefragmenteerde uitleg, dat probeert de onerv~ren gebruiker
te helpen bij het bedienen van DADS.
Elk knooppunt heeft zijn elgen specifiek stukje Uitleg, in de
vorm van enkele regels (helpvraag) en een meer uitgebreide
uitleg van ca. 19 regels (helppaglna). Met deze helpteksten
wordt de gebruiker verder geholpen naar het volgende
knooppunt.

Deze helpteksten worden in verschillende situaties gebruikt:
- als de gebruiker op een gegeven moment niet weet hoe hij

verder moet met een commando. Dan is het invoeren van het
weI bekende deel van het commando, via de ENTER-toets,
voldoende om via een helpvraag verder geholpen te worden.
bv.: de gebruiker is bezig met het grafleken-commando, maar

weet na 'GR' niet meer hoe hlj verder moet. DADS
vertelt dan met een helpvraag hoe het verder moet.

> GR [cr]
VOER EEN VAN DE VOLGENDE COMt-fANDO'S IN:
GR>

1 / SC

- als de gebruiker aan deze helpvraag niet genoeg heeft, kan
hij door het indrukken van de 'HELP'-toets ook nog de
bijbehorende helppagina raadplegen.
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bv.: Als in dezelfde situatie als hierboven de gebruiker
'HELP' in typt zal het systeem naast de helpvraag ook
reageren met een helppagina, waarin alles wat
uitvoeriger wordt uitgelegd. In dit geval zal
omschreven worden dat met de '1' een grafiek met een
assenstelsel gedefinieerd wordt en dat 'SC' dient voor
het schalen van een variabele.

- in tegenstelling tot de vorige situaties waar de
helpteksten op aanvraag van de gebruiker werden
gepresenteerd, wordt in het geval van een syntax-fout of
aanvulling de helpvraag automatisch gepresenteerd. Dit om
de gebruiker te helpen met de correctie/aanvulling. Een
aanvulling is vereist, wanneer de gebruiker een niet
volled ig commando heeft inge,voerd.

Aan de hand van het knooppunt-nummer bepaalt de software of
een aanvulling vereist is.
Hiertoe heeft ieder knooppunt een status, welke 'JA' of 'NEE'
kan zijn. Status 'JA' geeft aan dat op deze plaats in de
boom een eind van het commando mag optreden. In dit geval is
dus geen aanvulling noodzakelijk.
Status 'NEE' vereist weI een aanvulling, want op deze plaats
in de boom is het commando nog niet volledig.

bv.: knooppunt 2 heeft de status 'NEE', terwijl knooppunt 3
de status 'JA' heeft.

Als in de invoer een fout wordt gevonden, dan krijgt de
gebruiker de gelegenheid deze te verbeteren. Dit gaat op de
volgende manier: na het detecteren van de fout wordt de
invoer herhaald, waarbij de geconstateerde fout in een andere
kleur wordt weergegeven. Er verschijnt tevens een helpvraag
om de gebruiker te helpen met het verbeteren van de fout.
Hierna kan de gebruiker een correctie invoeren. Alles wat
hi j n u in v 0 e r t (a I s cor r e c tie) wo r d tin d e 0 ud e in v 0 e r 0 p d e
plaats van de fout gezet. De rest van de invoer blijft
beho ud en.

bv.: de gebruiker voert in:

> GR SC PARY 85 100

hierbij is een verkeerde variabelenaam gebruikt en het
systeem zal dit als voIgt melden:
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GR SC PARY 85 100 «««<
GEEF EEN VARIAEELE-NAAM: PART / TEMPS
GEEF CORRECTIE>

hierna kan de gebruiker zijn fout herstellen door een
juiste variabelenaam in te voeren, bv. 'PART'
Deze correctie·wordt ingevoegd op de plaats van 'PARY'
en nu heeft het commando weI een correcte syntax.

N.B. het is ook toegestaan om een "lege" correctie in te
voeren. Dit betekent dat het als fout aangewezen
woord geheel verwijderd wordt uit de invoer.
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Hoofdstuk 5: Commando-verwerking

Om de invoer te kunnen verwerken, wordt deze opgeslagen in
een buffer en vervolgens verdeeld in afzonderlijke stukken,
symbolen genaamd.
Een symbool is een stuk invoer tussen twee scneiders in. Een
scheider bestaat uit een of meerdere spatie's, komma's of
punt-komma's of combinatie's h~ervan. Ook net eind van de
invoer (carriage return/line feed, [crlf]) wordt al seen
scheider beschouwd.

Nadat het eerste symbool is gevonden, wordt dit getest op
cor r e c t e s yn t a x •
Dit testen gebeurt door net symbool op te zoeken in een tabel
met aIle Mogel ijke symbolen (in dit knooppunt). Wordt net
symbool gevonden, dan is de syntax correct en wordt net
geaccepteerd. Als net symbool niet gevonden wordt in de
tabel, dan is het een fout symbool en wordt de
fo uten-verwerki ng gestart.
Een correct symbool wordt opgeslagen en verwerkt. Vervolgens
wordt het volgende symbool gezocnt en getest, ••••• etc., •• etc.
Zo wordt de nele invoer symbool voor symbool verwerkt.

dit deel van de invoer is reeds
syntactiscn correct bevonden en
v erwe r kt ;
symbool dat op net moment getest of
v e r we r kt wo r d t ;
restant van de invoer, dat nog niet
getest en verwerkt is.

- ongetest deel

Op een willekeurig moment is de invoer onder te verdelen in 3
stukken:
- geaccepteerd deel:

- nUidige symbool

bv.: de gebruiker neeft de volgende regel ingevoerd:

) GR, SC;TEMPS 30 40 PART,80 , tOO[cr]
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deze regel bevat de volgende symbolen:

'G R " 'S C" 'T EM PS " '30', '40', 'P ART', '8 0 " '1 0 C '.

Het eerste symbool 'GR' wordt gezocht in de tabel van
knooppunt 1 en- deze bevat drie elementen:
, 0 N ' , , GR ' , , STO P , •
'GR' wordt dus gevonden op de 2e plaats in de tabel en
is dus correct. Uit een andere tabel blijkt dat het
volgende knooppunt nummer 4 heeft.
Het volgende symbool 'SC' wordt dus gezocht in de tabel
van knooppunt 4 en deze bevat 2 elementen '1' en 'SC'.
Ook hier wordt het symboo,l weer op de tweede plaats
g evond en.
Het volgende symbool 'TEMPS' wordt gezocht in de tabel
met de variabelenamen.
Het symbool '30' wordt natuurlijk niet in een tabel
gezocht. Maar hiervan wordt getest of het inderdaad een
getal betreft en of het een geoorloofde waarde heeft.
Hetzelfde gebeurt met het symbool '40'.
Na dit symbool zou het commando beiHndigd mogen worden.
Maar omdat de invoer nog meer symbolen bevat, gaat de
verwerking als voIgt verder: allereerst wordt net
symbool 'PART' gezocht in de tabel behorende bij
knooppunt 4. Als het hierin niet gevonden wordt (dat is
hier net geval), wordt gezocht in de tabel met
variabelenamen. hierin wordt het weI gevonden.
De symbolen '80' en '100' worden op dezelfde manier
verwerkt als '30' hiervoor.
Hierna is er geen symbool meer en vindt de uitvoering
van het commando plaats.

Tijdens de verwerking nierboven beschreven, wordt een
een- e end ui dig e a fb eel din g (inco de) van d e in v 0 erg em a a kt •
Tijdens de uitvoering wordt de inhoud van dit buffer als een
boodschap naar de dataprocessor (LSI) gezonden. Deze kan dan
de nodige actie's ondernemen om het commando ook
d a a d we r keli j k uitte v 0 ere n •

Tot zover de normale commando-verwerking. Hierop zijn nog
kleine variaties mogelijk in het geval van helpteksten en
s yn t a x - f 0 ute n •
Als tijdens de verwerking het eind van de regel wordt bereikt
in een knooppunt dat de status 'NEE' heeft, dan moet om een
a a n v u11 i ng g e v r a a g d wo r den •
Allereerst wordt een nelpvraag gegenereerd en vervolgens kan
de gebruiker zijn aanvulling invoeren.
Alles wat de gebruiker nu invoert, wordt toegevoegd, als
ongetest deel, achter het reeds geaccepteerde deel.
De verwerking vervolgt direct achter net geaccepteerde deel.



-28-

Al s tijdens de verwerklng het symbool 'HELP' wordt
aangetroffen, wordt een helppaglna en helpvraag gegenereerd.
Hlerna kan de gebrulker weer een aanvulling Invoeren. Deze
aanvulllng wordt tussengevoegd In de Invoer op de plaats van
het s ym boo I 'H ELP , •
De verwerklng gaat verder dlrect na het geaccepteerde deel
(hlerin zlt nlet het symbool 'HELP', dit ls vervallen!).

N.B. in de praktljk wordt altljd de 'HELP'-toets gebrulkt
en deze heeft een Impllclete [erIn, zodat er In dat
geval geen ongetest deel bestaat en het inderdaad om
een echte aanvulling gaat. Tevens 11jkt het wat
ongeloofwaardig indien een gebrulker na het Intypen
van 'HELP' gewoon verd~r gaat met het commando!

Als een symbool niet wordt geaccepteerd, omdat het nlet In de
betreffende tabel voorkomt, ls het een foutlef symbool. Dlt
wordt aan de gebrulker kenbaar gemaakt door het herhalen van
de Ingevoerde regel. Het foutleve symbool (het huldlge
symbool) word aangeduld door het In een afwijkende kleur weer
t e geven.
Vervolgens wordt een helpvraag gegenereerd en wordt om een
correctie gevraagd.
Deze correctle wordt In de invoer geplaatst op de plaats van
het foutieve symbool.
De verwerking begint weer direct achter het geaccepteerde
d eel.

Het is met deze correctie methode nlet mogelijk om terug te
gaan in de regel. Dlt betekent dat nlet aIle fouten
gecorrlgeerd kunnen worden.

bv.: de gebruiker wenste in te typen:

>GR 1 TEM PS

maar typte abuslevelijk in:

>ON 1 TEMPS

DADS zal vervolgens constateren dat het symbool '1' fout
Is en hlervoor een correctie-mogelijkheid bieden. Maar
de gebruiker wil het symbool 'ON' verbeteren. Dlt Is
dus nlet mogelijk met het huidige correctie-mechanisme.

In dit soort gevallen kan het commando worden afgebroken met
de ESCAPE-toets. Deze toets breekt de commando-verwerking
geheel af en de gebrulker kan dan het juiste commando
invoeren (Hfdstk.l0).
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Hoofdstuk 6: Programma-technische inleiding

Alvorens nu verder te gaan met het gedetailleerd beschrijven
van een aantal onderwerpen, worden eerst nog even wat algemene
so ftware zaken besproken.
In Hf d s t k • 3 i s aI g e ze g d, d at dec 0 mman d 0 - v e r we r kin g
vertaald is vanuit Basic naar ~ssembler. Ret betreft hier
8080-assembler.

Voor het binnenhalen van de karakters vanuit het toetsenbord
is gebruik gemaakt van de bestaande in assembler geschreven
'keyboard-handler'. Deze werd voorheen gebruikt bij de
Basic-versie. Slechts een zeer kleine wijziging in deze
keyboard-handler was nodig, om hem geschikt te maken voor de
assembler-versie.

Ook voor de communicatie met de dataprocessor (LSI) is zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande software.
AIleen de stukken die voorheen in Easic geschreven waren,
zijn vertaald naar assembler.

Omdat in de betreffende display-processor meerdere taken
naast elkaar verricht moeten worden, wordt hierin met het
schedulen van taken gewerkt.
Het schedulen houdt in, dat als een bepaalde'taak (stuk
programma) moet worden uitgevoerd, het begin-adres van deze
taak in een tabel (de zogenaamde taken-tabel) moet worden
g e ze t •
De taken-verdeler (' task-dispatcher') zorgt ervoor dat steed s
de volgende taak uit de tabel wordt uitgevoerd.
Als grote processen opgedeeld worden in deeltaken, kunnen
deze deeltaken volgens het schedulings-principe worden
uitgevoerd. Als de deeltaken niet te groot zijn (of
eigenlijk niet te lang duren ) kunnen een aantal grote taken
parallel worden uitgevoerd, door de verschillende deeltaken
beurtelings uit te voeren.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de takenverwerking,
zie Hengst,1980.
Om deze manier van taakverdeling goed te laten functioneren
mogen de deeltaken niet te lang zijn ( wat verwerkingstijd
betreft). Dus een taak mag zeker geen actieve wachtlussen
bevatten!
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Dit betekent dat als een bepaalde taak ergens op moet
wachten, dat dit in een afzonderlijke wacht-taak moet
gebeuren. Deze wacht-taak doet eigenl1jk n1ets anders dan
testen of aan een cond1tie 1s voldaan, zon1et dan zet hij
zichzelf opn1euw op de takentabel Cf1g.6-1).

WACHT:

keer tE'rug
noar

oorsprong
took

schedule

WACHT
opnieuw

.11.6-1: wacht-taak

Wachten Op deze manier 1s weI geoorloofd, omdat tussen het
schedulen en het u1tvoeren van 'trACHT, ook andere taken
gescheduled kunnen worden, zodat de takenverwerk1ng gewoon
doorgaat.

Het enige probleem is hoe we vanuit een lopende taak de taak
WACHT kunnen starten, om daarna de lopende taak weer af te
maken. Dit lijkt een tr1viaal probleem: immers we kunnen
toch gewoon de lopende taak bee1ndigen en aan WACHT een
vervolg-adres meegeven. Als dan in WACHT aan de conditie is
voldaan, wordt m.b.v. het vervolg-adres een taak
gescheduled, die verder gaat waar de lopende taak gebleven
wa s •
Het probleem van deze oplossing 1s echter, hoe de lopende
taak gestopt kan worden, als niet bekend is 1n welk
subroutine-niveau we zitten.

bv.: de subroutine ZEND zendt een boodschap naar de LSI en
moet vervolgens op antwoord wachten. Voor het wachten
wordt gebruik gemaakt van de taak WACHT. Omdat een taak
gestart wordt als een subroutine, wordt hij beeindigd
met een 'R ET ' •
Maar 1n dit geval kan na het schedulen van WACHT, in de
subroutine ZEND, weI een 'RET' gezet worden. Maar dan
betekent dit gewoon het einde van de subroutine ZEND en
wordt teruggekeerd naar het programma dat ZEND had
aangeroepen. En de lopende taak gaat dus gewoon verder,
zond er te wac hten. C fig. 6-2)
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ATASK
~ ZEND:-----

main: /-- / schedule WACHT
--.-/call... - call ZE~ ~._ret

call...... ---ret .-
----ret---
ret

ATAS K/- • ~ • - - ~ ~

F1g.6-2: stoppen van een taak met 'RET'

De lopende taak kan weI gestopt worden door met de stack te
rommelen. Als vanuit de lopende taak rechtstreeks in de
taken-verdeler (ATASK) gesprongen wordt, is de lopende taak
afgebroken. En wordt nu gewoon de volgende taak gestart.
Nadat in WACHT aan de voorwaarde is voldaan, wordt m.b.v.
een kleine modificatie van de stack (een terugkeer-adres
verwijderen) teruggesprongen naar onze oorspronkelijk lopende
taak, welke dan verder gaat waar hij gebleven was.

bv.: als in ZEND na het schedulen van WAC?T gesprongen wordt
naar ATASK, blijft het terugkeer-adres voor ZEND op de
stack staan (fig.6-3-1).
ATASK g aat g e wo 0 n v e r d e r met d e v 0 I g end eta a k • Om d at
elke taak als een subroutine wordt aangeroepen, wordt
steeds als een taak gestart wordt een terugkeer-adres in
ATASK 0 pst a c k g e ze t • Aa n he t e i nd e van e I ke t a a k wo r d t
dit verwijderd en gebruikt om terug te keren naar ATASK
(fig .6-3-11+111)
Als nu in WACHT aan de voorwaarde is voldaan, wordt het
terugkeer-adres in ATASK verwijderd van de stack en
wordt het volgende terugkeer-adres op stack (dat van
ZEND) gebruikt. Zodoende gaat de verwerking verder na
de plaats waar vanaf ZEND was aangeroepen. (fig .6-3-1V)
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jmp ATASK

I
ISJl..lJ

/
call WACHT

02:--

ATASK: --

lxi D,WACHT
call ASCHD I I
jmp ATASK ~~

~ATASK:
~lE

WACHT:--

IV

pop
'------ret

01 :

5LI . I
main:-- ~== ZEND

call ZEND-----

jmp ATASK

Fig.6-3: werking van de stacktruc

Helaas 1s dit geen algemene oplossing, maar werkt alleen b1j
de 1n DADS toegepaste manier van taak-schedu11ng.
Het nadeel van deze oploss1ng is dat er t1jde11jk met de
stack gerommeld wordt. Daarom moet vermeden worden dat d1t
mechan1sme (stack-true) meer dan een maal tege11jk 1n werking
1s. Hiervoor moet dus 1n de software gezorgd worden.
Een ander nadeel is dat de tijdsynchron1sat1e tussen taken
verloren kan gaan. Een taak waar1n de stack-true wordt
toegepast is niet klaar als een volgende taak wordt gestart.
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Een voordeel van deze methode is dat ZEND zich in de
programmatuur als een subroutine laat gebruiken. We komen
niet eerder uit de subroutine dan dat aan de voorwaarde is
voldaan. Voor de lopende taak lijkt het op actief wachten,
terwijl d1t n1et het geval 1s. De lopende taak wordt
tijde11jk onderbroken, totdat aan de voorwaarde is voldaan.

Deze stack-true wordt op een aantal plaatsen in de
commando-verwerk1ng toegepast. Maar er 1s voor gezorgd dat
de verschillende routines, d1e de stack-true gebruiken, nooit
t e gel 1j ke r t 1 j d act i e f k un n e n z 1 j n •
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Hoofdstuk 7: Input-verwerklng

Voor het binnenhalen van karakters wordt gebrulk gemaakt van
de bestaande 'keyboard-handler'. Als enlge verandering moet
aan net eind van de handler nlet een Easlc- maar een
assembler-taak gescheduled worden!
In dlt verband ls het voldoende om van de 'keyboard-handler'
te weten dat een 1ngetypte reiel (afgesloten door (cr]) voor
de verwerk1ng wordt aangeboden 1n het commando-buffer
(CMDBUF). Vanu1t CMDBUF beglnt de commando-verwerklng te
werken.
Voor de verwerklng wordt de Inhoud van CMDBUF eerst
gecopieerd naar een volgend buffer. Dlt om CMDBUF weer zo
snel mogelljk vrlj te geven voor volgende invoer, hlerdoor
kan de gebruiker het volgende commando al Invoeren, voordat
het vorlge ls verwerkt ('type-ahead').

Afnankelljk van het felt of het gewone Invoer of een
correctie/aanvulllng betreft, wordt de Inhoud van CMDBUF
gecopieerd naar respectlevel1jk net inputbuffer (INBUF) of
he t cor r e c t 1 e b uf fer (C OB UF) •
De correctie-vlag (CORFLG) geeft aan of het normale Invoer
(CCRFLG:false) danwel een correctie/aanvulling (CORFLG:true)
betreft.

Wat verder met de Inhoud van CCBUF gebeurt wordt beschreven
in paragraaf 9. t. Hler zullen we bespreken wat er met de
inhoud van INBUF gebeurt.

Nadat INBUF gevuld ls, wordt de commando-scanner (CMDSCN)
gescheduled. Met behulp van de routine 'Normal Get Sym~ol'

(NGSYM) wordt het eerste symbool ult INBUF gehaald en
opgeslagen In de symbool-buffer (SYBUF).
Als dit symbool 'HELP' is, dan wordt met de routlne HELPPA
(paragraaf 9.3) een helppaglna gegenereerd.
Als er geen symbool ls, omdat het einde van de regel ls
bereikt, wordt aan de nand van de knooppunt status bepaald of
dit geoorloofd is (NODEST; bevat 'NEE' als In dit knooppunt
het commando niet beeindlgd mag worden en 'JA' als dit weI
mag) •
Zonee, dan wordt met de routine HELPQU (paragraaf 9.3) een
helpvraag gegenereerd.
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Als er wel een symbool ls, wordt het gezocht in de tabel met
eerste orde commando's (SYTAB1).
Als het symbool niet gevonden wordt, ls net fout en wordt de
routine ERRORe (paragraaf 9. t) aangeroepen.
Is net symbool wel gevonden, dan wordt met behulp van de
plaats in SYTABl waar het symbool gevonden is, uit de tabel
met kriooppunten (NOTAet) net bijbenorende knooppuntnummer
opgenaald. Tevens .wordt ult de tabel met vervolg-adressen
(CONTABT) net start-adres van de vervolg-taak genaald.

Na d at he t g e a c c e pte e r des ym boo lis 0 Pg e s lag en 1 n d e
line-buffer (LNBUF) en een code in de zendbuffer (SNBUF) is
gezet, wordt de vervolg-taak gescheduled.
In deze vervolgtaak wordt de rest van de invoer op een
soortgelijke manier verwerkt, ,met dit verscnil dat een
eventuele vervolgtaak nlet gescheduled maar aangeroepen
wordt. Er wordt niet met vervolg-taken gewerkt, om
versnippering van taken tegen te gaan.

Als op deze manier een geoorloofd eind van de invoer is
bereikt, wordt de boodscnap uit de zendbuffer overgezonden
naar de LSI. Aan de hand van deze boodscnap wordt door de
LSI net commando ecnt uitgevoerd.
Dus de normale commando-verwerking nangt als volgt samen
(fig.7-1 ):

LCMDSCAN---,-- ONSCAN I
OFFSCN=
COMSCN

CALSCN==

BARSCN

GRSCAN

S~W~CN~
I

STOP - Basic

Fig.7-1: samenhang van de commandoverwerk1ng
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Naast input vanuit het toetsenbord, kan ook input vanuit de
LSI worden verkregen. Voor deze input wordt gebruik gemaakt
van de 'input-message-handler' (IMGHA)(Hengst,1980). Deze
handler zorgt ervoor dat afhankelijk van de bestemmings-code
(in de boodschap) een bepaalde routine wordt uitgevoerd.
(Voor een beschrijving van de opbouw van een boodschap, zie
Hfdstk.8)'
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Hoofdstuk 8: Output-verwerking

Voor de communicatie tussen de Compucolor en de LSI wordt
gebruik gemaakt van boodschappen die als voIgt zijn opgebouwd
( fig. 8-1 ):

byte dl"stination message
count code 1 -130 byte

F1g.8-1: opbouw van een boodschap

- byt e co unt

- destination code

- message

de lengte van de informatie
(message)
code die aangeeft wat voor boodschap
het betreft
de werkelijke informatie, die
v er zo nd en moet wo rd en

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat tijdens de
verwerking van een commando voor elk geaccepteerd symbool een
code in SNBUF wordt gezet. Dit gebeurt met de subroutine
'Fill Sendbuffer' (FISB).
Deze routine verzorgt tevens het bijhouden van de byte-count
voor de boodschap.

Nadat een volledig commando is geaccepteerd, wordt de inhoud
van het zendbuffer (SNBUF) door de zend-routine (SEND)
gecopieerd naar een van de buffers van SNDCOM (zend-routine
uit bestaande output-handler). Voor het werkelijke zenden
naar de LSI wordt weer gebruik gemaakt van de bestaande
routines in de output-handler (voor een principe bescnrijving
z i e Pe un (1 982 » .
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Voor sommige boodschappen is het echter vereist, om op
antwoord van de LSI te wachten. In dit geval wordt de
zend-routine, 'SENDAN', gebruikt. Deze routine verzorgt
naast het 'zenden' (m.b.v. SEND) van de boodschap, het
starten van time-out-tellers en het wachten op antwoord. Dit
wachten gebeurt in een wacht-taak (WAITAN). SENDAN maakt
gebruik van de in Hfdstk.6 beschreven stack-true om de
lopende taak te ond~rbreken en WAITAN te starten.
SENDAN zelf gedraagt zich dus als een gewone subroutine!
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Hoofdstuk 9: Fouten-correctie en Helpteksten

9.1 Fouten-correctie

Nadat tijdens de input-verwerking een foutief symbool
(syntax-fout) is ontdekt, wordt de 'error-question'-routine
(ERRORQ) aangeroepen. Deze ro'utine verzorgt het herhalen van
de invoer, waarbij het foutieve symbool in een afwijkende
kleur wordt weergegeven, het stellen van de helpvraag en het
vragen om een correctie.

Het nerhalen van de invoer gaat op de volgende manier:
allereerst wordt de inhoud van het line-buffer (LNBUF, deze
bevat het geaccepteerde gedeelte) geprint, vervolgens het
foutieve symbool (uit SYBUF) in een andere kleur en tenslotte
het ongeteste deel (restant van INBUF).
Hierna wordt de bijbehorende helpvraag aangevraagd met
'question-request' (QREO), en wordt met een vlag
(correctie-vlag, CORFLG) aangegeven dat de eerst volgende
invoer een correctie betreft.
Omdat nu op invoer van de gebruiker moet worden gewacht, moet
ook hier de lopende taak worden onderbroken m.b.v. de
stack-true.
Nadat een correctie (of aanvulling) is ingevoerd, wordt als
gevolg van de correctie-vlag de invoer naar het
cor r e c tie - b uf fer (C OB UF ) gee 0 pie e r den wo (' d t d e
'correction-handler' (CORRHA) gescheduled.

De 'correction-handler' verzorgt het vervangen van het
foutieve symbool door de correctie.

Om het mechanisme van dit tusenvoegen te kunnen uitleggen,
moet ik eerst wat dieper ingaan op een stukje
input-verwerking.
In Pfdstk. 5 hebben we al gezien dat we de invoer op elk
willekeurig moment kunnen verdelen in:

- het geaccepteerde deel
- het huid ige symbool
- het ongeteste deel
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U1t Hfdstk. 7 weten we dat:
- I NBUF d e g eh e lei nv 0 e r be vat
- SYBUF het hu1d 1ge symbool
- en dat 1n LNBUF elk geaeeepteerd symbool

wordt opgeslagen.

In INBUF bestaat een 1nputbuffer-po1nter (INBPNT). die het
eerstvolgende te testen karakter aanw1jst en 1n LNBUF 1s een
l1nebuffer-po1nter (LBPNT). d1e de eerste vr1je plaats 1n
LNBUF aanwij st.
Er ontstaat dus de volgende s1tuat1e:

- het geaeeepteerde deel staat 1n LNBUF
(tot LNBPNT)(f1g.9-1b)

- het huid1g,e symbool staat 1n SYBUF
(f1g.9-1e)

- het ongeteste deel staat 1n INBUF vanaf
INBPNT (f1g.9-1a).

INBUF

I accepted Isymbol I rest m
I a
INBPNT

LNBUF

I accepted I r
I b
LNBPNT

SYBUF

Isymbol ~

Fig.9-1: buffeN van de commandoverwerking met inhoud

Het tussenvoegen zelf gaat nu op de volgende man1er:
- het ongeteste deel wordt geeopieerd naar LNBUF, aenter net

geaeeepteerde deel (f1g.9-2a)
- de eorreetie wordt in INBUF aehter het geaeeepteerde deel

geplsatst (fig.9-2b)
- tenslotte wordt het ongeteste deel vanu1t LNBUF terug

geeop1eerd naar INEUF, aehter de eorreet1e (f1g .9-2e).
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b

. IIN6PNT

'1g.9-2: tussenvoegen van een correct1e 1n het 1nputbuffer

Indien er niet genoeg ruimte is voor de correctie, doen zich
t we e g ev all en v00 r :
1> de correctie is z6 lang, dat hij niet achter het

geaccepteerde deel in INBUF past.
- In dit geval wordt aIleen het gedeelte van de correctie

dat weI past in INBUF ingevoegd. Ret restant van de
correctie en het ongeteste deel van de invoer worden
weggegooid.

2> de correctie is z6 lang, dat het ongeteste deel er niet
helemaal achter past in INBUF.

- In dit geval wordt aIleen het gedeelte van het ongeteste
deel dat weI past teruggezet in INBUF. Ret restant wordt
weggegooid.

Als INBUF voldoende groot wordt gekozen, doen deze problemen
zich in de praktijk nooit voor.

Na het tussenvoegen wordt m.b.v. de stack-true teruggekeerd
naar het terugkeer-adres van de aangeroepen routine (ERRORe,
HELPPA of HELPQU).
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9.2 Variabe1e strings

De variabe1e strings zijn woorden of zinsnedes in de
he1pteksten, die afhanke1ijk zijn van de invoer.
Hierdoor kunnen de he1pteksten inspe1en op de door de
gebruiker ingevoerde symbo1en.
Zo bevat bv. variabe1e string 1 het geaccepteerde dee1 van
de invoer.

De routine INSERT is geschreven om de variabe1e strings te
vu11en. Deze routine vervangt de oude string door de nieuwe,
ongeacht het 1engteverschi1 tussen de oude en de nieuwe
string. De enige restrictie vormt de tota1e 1engte van a11e
variabe1e strings. .
A1s deze maxima1e 1engte overschreden za1 worden, dan
v e r van g tINSERT d e 0 ud est r i ng ni e t !
(In de praktijk komt dit niet voor, a1s de gereserveerde
ruimte voor de strings vo1doende groot is).

9.3 He1pteksten

De a1 eerder genoemde he1pteksten zijn, vanwege hun omvang,
opges1agen op de floppy-disk van de LSI, zodat d.m.v. een
boodschap aan de LSI gevraagd moet worden om de betreffende
he1ptekst op te zoeken en over te sturen naar de Compuco1or.

Het aanmaken van deze boodschappen, die het knooppunt-nummer
moeten bevatten, voor de he1pvragen en he1ppagina's gebeurt
resp. door de routines 'question-request' (QREQ) en
'page-request' (PREQ). Deze routines verzorgen het
werke1ijke aanvragen van de he1pteksten.

De routines HELPQU en HELPPA verzorgen naast het aanvragen
van resp. de he1pvragen en he1ppagina's, het zetten van de
correctie-v1ag (CCRFLG). Dit. om aan te geven dat de eerst
vo1gende invoer een correctie/aanvu11ing betreft.
Hierna worden de beide routines met een sprong naar ATASK
beeindigd (stack-true, zie P.fdstk.6).
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Hoofdstuk 10: ESCAPE-verwerking

Met de ESC-toets kan de commando-verwerking van DADS
onderbroken worden.
Hierdoor wordt de verwerking van het huidige commando
afgebroken en wordt een volgend commando verwacht.

Omdat soms (met de stack-true) gerommeld wordt met de stack,
is het nodig dat deze na een ESC geheel wordt hersteld. Dit
herstellen gebeurt door het terugzetten van de stackpointer
op de waarde die hij had op het moment van de eerste aanroep
van de programmatuur vanuit Easic. Deze waarde werd door de
'call-director' (CDIR) opgeslagen in SAVSP.
Omdat CDIR toen ATASK heeft aangeroepen en ATASK op zijn
beurt weer een taak, moet de opgeslagen stack-pointer met 1I
verlaagd worden om de juiste terugkeer-adressen op stack te
laten staan.

Tevens wordt na het invoeren van een FSC de eventueel
aanwezige helppagina verwijderd en worden aIle lopende
time-out-Ioops onderbroken.

AI Ie' t i j del i j ke' res u I tat en wo r den 0 ng ed a a n g em aa kt •
Met een vlag wordt ervoor gezorgt dat reeds in de takentabel
geplaatste wacht-taken (WAITA~!) niet worden uitgevoerd. Dit
is noodzakelijk omdat anders de wachttaak zichzelf eeuwig
blijft schedulen, want de time-out tellers worden stilgezet
door de <ESC>.
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N.B. De FSC-toets kan geen assembler-routines onderbreken,
want ESCAPE (verwerking van FSC-toets) is ook een
gewone taak die gescheduled wordt. AIleen dit
schedulen gebeurt op interrupt basis.
Dus met de ESC-toets kan ingegrepen worden in de
overgang tussen twee taken, waarvan de laatste taak
na de ESCAPE-taak gescheduled is.
Dit betekent dat de ESC-toets aIleen effect heeft
t i j den s :

- het invoeren van een commando
- het invoeren van een correctie
- het wachten op helpteksten
- het wachten op antwoord van de LSI
- het verwerken van commando's die meer dan

een regel ~nvoer verlangen.
(bv. STOP, CAL, PR CAL)
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Hoofd.tuk 11: Resultaten en aanbevellngen

De commando-verwerking zoals die hiervoor Is besproken Is
reeds een aantal maanden op de OK operatloneel. Het geheel
werkt tot volle tevredenheld en de beoogde snelheldswlnst Is
ook gehaald.
De verwerklngstljd van een commando wordt nu hoofdzakelljk
bepaald door de tussenllggende' taken en de tljd die nodlg Is
voor de communlcatle tussen de verschillende processoren en
bedraagt In net slechtste geval 1 a 2 sec.

De software Is zo modulalr mogelljk opgezet om het toevoegen
en veranderen van commando's erg eenvoudig te maken.

Een' z wa k - pun t' 1n dec 0 mman d 0 - ve r we r king 1 s des t a c k - t r uc •
Deze oplosslng werkt goed, maar is niet erg netjes, want er
wordt met de stack gerommeld.
Om het probleem, net stoppen van een lopende taak, netjes te
kunnen oplossen Is een beter en 'slimmer' taak-schedullngs
mechanlsme verelst. Bv. een mechanisme zoals dat
tegenwoordig In de moderne 'concurrent' talen voorkomt (In
het volgde systeem (DADS-II), waaraan op bet moment wordt
gewerkt, wordt zo'n 'concurrent' taal (Concurrent Euclid)
gebrul kt) •

Zoals in Hfdstk.5 al Is opgemerkt, zijn de
correctle-mogelijkheden nlet in aIle gevallen toereikend.
Mlsschlen is het beter om na het detecteren van een fout, de
gehele Invoerregel ter verbeterlng aan te bleden aan de
gebrulker.
Er zal dan gewerkt moeten worden met een 'line-ed Itor' !
Na het verbeteren van de regel wordt de nleuwe regel dan
geheel opnleuw verwerkt.
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DEEL 3: HE! HEMODYNAMISCH PROFIEL
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Hoofdstuk 12: Het hemodynamlsch profle1

12.1 Het Hemodynamlsch profle1

Tijdens een open-hart-operatie worden voor de bewaking van de
patient een aanta1 b1oeddrukke~ gemeten. Dit zijn, vanwege
de vereiste nauwkeurigheid en de gewenste kennis van de
golfvorm, blj deze operatie's meesta1 invasief gemeten
drukken.

De b10eddrukken worden gemeten om het gedrag van deze drukken
tljdens de operatie nauwkeurig te kunnen vo1gen en om dom.v.
deze drukken iets meer te weten te komen over de rest van de
b 10ed som 100 p.

R.A. L.A.

PART
R.V. L.V.

UCHAAM

Fig.12-1: gestyleerde schets van de bloedsomloop

We kunnen de vo1gende drukken meten:( fig 012-1)
- de arterUHe druk (PART); deze wordt meesta1 in een

grote arterie in de onderarm gemeten.
de centraa1 veneuze druk (CVP); deze kan gemeten
worden in een grote vene (bijvo vena jugu1aris
i nterna) of recht stree ks in het rec ht er- atr i um (R A)
via een arteria-pu1mona1is-catheter (zie paragraaf
12. 2) •
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- via dezel fd e arteria-pulmonalis-catheter kan ook de
druk in de arteria pulmonalis (PAP) worden gemeten.

- de enige druk die we nu nog missen in het systeem is
de druk in de vena pulmonalis of in het linker atrium
(LAP). Deze druk kan aIleen na chirurgisch ingrijpen
worden gemeten. Tijdens een open-hart-operatie kan
deze druk rechtstreeks in het LA worden gemeten.

Als er geen LAP gemeten wordt,dan kan een goede schatting
bereikt worden door de wigge-druk (PAW) te meten (zie
paragraaf 12.2). Een andere goede schatting is de
diastolische arteriele pulmonair druk (DPAP)(Yelderman,T980).

Van aIle drukgolven wordt door de front-end apparatuur een
maximum (systole), een minimum (diastole) en een gemiddelde
(mean) bepaald.
Een aantal van deze waarden staat continu ter beschikking van
DA DS:

systolische arteriele druk (PSYS)
g em i d del dear t e r UH e d r uk (MAP )
diastolische arteriele druk (PDrA)
gemiddelde centraal veneuze druk (~CVP)

gemiddelde arteriele pulmonair druk (~PAP)

gemiddelde linker atrium druk (~LAP)

Omdat op de CY. maar een beperkt aantal drukversterkers
beschikbaar is, kunnen maar drie drukken tegelijk worden
gemeten. Normaal zijn dit: PART, CVP, PAP, maar als men LAP
meet wordt meestal PAP vervangen door LAP.

Naast deze drukken worden natuurlijk nog veel meer grootheden
gemeten om de patient te bewaken. Daarvan wil ik hier aIleen
noemen:

- de hartfrequentie (HR), het aantal slagen dat net
hart per minuut maakt. De hartfrequentie wordt
bepaald uit de QRS-toppen van het ECG of uit de
arteriiHe golf.

met de thermodilutie-methode kan via de arteria
pulmonalis catheter de cardiac ouput worden gemeten.
De cardiac output is de noeveelheid bloed die per
tijdseenheid door het hart wordt verplaatst (m.a.w.
de bloed-flow door het hart, zie paragraaf 12.11).
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Deze bewakingstechniek (het meten van drukken e.d.)
waarschuwt pas als er een ontregeling is opgetreden, nadat de
normale regulatieprocessen in net lichaam niet meer in staat
waren om een zeker evenwicht te handhaven.

Door deze evenwichtsverschuivingen vroegtijdig te herkennen
is het mogelijk om eerder in te grijpen.
Het is mogelijk om ~en stuk van deze vroeg-diagnostiek te
doen aan de hand van een aantal correlaties tussen
verschillende meetgegevens. Deze correlaties worden
beschreven door reeds lang bekende formules uit de
fysiologie.
De verzameling van deze correlaties, die betrekking hebben op
de hemodynamica (hart- en vaatstelsel) wordt vaak het
hemodynamisch profiel genoemd .(Eoland).

Ook door de anesthesisten in Leiden worden een aantal
grootheden uit dit hemodynamische profiel berekend en
gebruikt voor de bewaking van de patient.

Toen DADS enige tijd op de OK stond, kwam dan ook vanuit de
anesthesisten de vraag naar voren of DADS niet in staat zou
kunnen zijn een aantal van deze dingen voor hen te berekenen.
Dit zou hen veel rekenwerk besparen. Tevens zouden nu extra
dingen berekend kunnen worden, waaraan zij vanwege het
rekenwerk nu niet toe komen. Ook in de literatuur en op
congressen en symposia werden de wenselijkheid van het
berekenen van deze grootheden genoemd.

Vanuit de praktijk is dus gevraagd om een aantal grootheden
van het hemodynamisch profiel met behulp van DADS te
berekenen.
In het hiervolgende stuk zullen een aantal van deze
grootheden uit het hemodynamisch profiel worden toegelicht.

Om dezelfde eenheden te gebruiken als in de kliniek door de
medici worden gebrUikt, is waar nodig afgeweken van net
SI-eenheden stelsel.

Uit de cardiac output (CO) en de hartfrequentie (HR) kunnen
we het slagvolume (SV) berekenen:

SV =
co

HR
[ 1/ sl ag]
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Omdat het slagvolume evenals de cardiac output erg afhangt
van de omvang van de patient, worden deze waarden vaak
genormeerd op de omvang van de patient. Deze omvang wordt
uitgedrukt in de lichaamsoppervlakte (Eody Surface Area, zie
paragraaf 12.3),

Als de ESA bekend is kunnen we de cardiac output normeren tot
de cardiac index (CI):

C I =
co

BSA

2
[llmin.m ]

Evenzo vinden we voor de slagi.ndex (SI):

S I =
SV

BSA

2
[l/slag.m]

am een beeld te krijgen van de myocardiale prestatie, kan de
arbeid die het. hart verricht worden berekend (Garman, 1982).

Voor vloeistoffen geldt:

arbeid = drukverschil * volume-verandering

Voor de linkerhelft van het hart vinden we op deze manier
voor de arbeid per slag:

LVSWI = (MAP - MLAP) * SI * 0.0136 [J I sl ag]

waarin (MAP - MLAP) het drukverschll over het
linkerventrikel is

en SI de genormeerde volume-verandering per slag is.
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De arbe1d per m1nuut 1s te berekenen door de arbe1d per slag
te vermen1gvuld1gen met de hartfrequent1e:

LVMWI = LVSWI • HR (J/slagJ

Voor de reehter heISt van net hart 1s een soortge11jke
relat1e op te stellen, we vinden dan voor de arbe1d per slag:

RVSWI = (MPAP - MCVP) • 3I • 0.0136 (J/slagJ

want (MPAP - MCVP) is net d,rukversehll over het
reenterventr1kel

en SI 1s de genormeerde volume-verandering per slag.

Maar 1n de meeste 11teratuur
5Garman, 1982;Yelderman, 1980;Boland;Gravestein, 1982) wordt een
andere formule voor de RVSWI gebru1kt, nl.:

RVSW I = (MPA P - MLA P) • S I • O. 0136 (J lsI ag J

D1t 1s niet de arbe1d die net reehter-ventr1kel verr1eht,
maar de energie d1e de longen diss1peren. Immers (~PAP 
MLAP) 1s net drukversenll over de longen en niet het
drukversen11 over net reehterventr1kel. Hoewel deze relatie
fout is, maar kennelijk kliniseh een belangr1jk gegeven 1s,
zullen w1j deze 'foute' relatie toeh gebruiken.

Analoog aan net 11nker-ventrikel is oak hier de arbeid per
m1nuut te berekenen:

RVMWI = RVSWI * HR [J lsI agJ
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Al s andere karakteristieke grootheid van de bloed somloop
wordt de stromlngsweerstand van het vaatbed gebruikt. Voor
stromlngs-weerstand geIdt, analoog aan de wet van Ohm:

drukverschll
stromings-weerstand =

flow

Voor de grote bIoedsomloop vinden we op deze man1er:

MAP - MC VP 5
S VR = • 8 0 [ d yn e s •sec / cm ]

CO

waar1n (~AP - MCVP) het drukverscn1I over het vaatbed 1s,
en COd e gem 1d del d e fl 0 w d 00 r h e t v aa t bed •

Op soortgeIljke man1er vlnden we voor de kIe1ne bIoedsomloop:

MPA P - MLA P 5
PVR = • 8 0 [ d yn e s •sec / cm ]

CO

12.2 De Arter1a PuImonaI1s Catheter

De arteria puImonaI1s catheter (in de uitvoer1ng zoals d1e 1s
ontw1kkeld door Schwan en Ganz, daarom ook weI Schwan-Ganz
catheter genoemd) 1s een catheter die via een grote vene (1n
de nek, het been of de arm), het rechter atrium en het
recnter ventrikel wordt opgeschoven tot in de arter1a
puImonalis (zie f1g.12-2a-d)(Instrumentat1on
Laboratory, 1981).
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b c d

F1g.12-2: het 1nbrengen vpn de catheter 1n v@rsch111ende stad1a
bron: In strumentat10n Laboratory (, 981 )

Als de catheter op de juiste Manier gepositioneerd is, kunnen
via de catheter een aantal metingen worden verricht. Daartoe
is de catheter voorzien van 2 lumina (dit zijn kleine
kanaaltjes in de lengte richting van de catheter), waarvan de
ene uitmondt op de tip van de catheter ( dus in de arteria
pulmonalis) en de and ere ca. 30 cm. van de tip (in het
rechter atrium). Deze lumina kunnen ",orden gebruikt voor
drukmeting (in resp. de arteria pUlmonalis en het rechter
atrium), voor het sampelen van bloed en voor injectie van
medicamenten e.d.(fig.12-3).

IProximal Opening 1----------'

~
Balloon Channel~'

Distal Channel ----

Electrical Connection
for Thermistor

F1g.12-3: u1ter11jk van de arter1e pulmona11s catheter
bron: Shapiro (1977)

Naast deze twee lumina bezit de catheter een thermistor die
ca. 3.5 cm. van de tip is gemonteerd. Hiermee kan de
temperatuur van het bloed in de arteria pulmonalis worden
gem eten.
De tip van de catheter is voorzien van een klein ballonnetje,
dat via een derde lumen kan worden opgeblazen. Tijdens het
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inbrengen van de catheter wordt dit ballonnetje een beetje
opgeblazen, zodat de catheter met de bloedstroom kan
meedrijven ( daarom wordt dit type catheter ook weI
flow-directed catheter genoemd).

Na het inbrengen kan door het opblazen van het ballonnetje de
arteria pulmonalis worden afgesloten. In deze afgesloten
arterie kan dan de wiggedruk (PAW) worden gemeten.
De wiggedruk i3 de druk die gemeten wordt in de arteria
pulmonalis als deze geheel is afgesloten aan de aanvoerende
z i j d e (f i g • 12 -4 ) •

longl!l1

R.y

long~

Fig.12-4: principe van de wiggedruk meting

De druk die nu gemeten wordt is eigenlijk de tegendruk die de
longen en het linker atrium aan de rechter ventrlkel geven.
De stuwende druk van het rechter ventrikel wordt nu Immers
niet gemeten vanwege de afgesloten arterie.

Voor een uitgebreide beschrijving van het klinisch gebruik
van de arteria pulmonalis catheter (APe) wordt verwezen naar
Ga rm an (1 982) •

12.3 Bepaling lichaams oppervlakte (Quiring, 1944)

De verhouding tussen de lichaamsoppervlakte en het gewicht
van een individu (warmbloedig wezen) heeft grote invloed op
de kwaliteit van allerlei fysiologische processen.
Bijv. m.b.t. de temperatuurhuishouding: een groot individu
(mens) heeft moeite met zijn warmte-afvoer als gevolg van
zijn relatief kleine oppervlakte t.o.v. zijn inhoud.
Terwijl daarentegen een klein individu (muis) moet letten op
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het verliezen van warmte, vanwege zijn relatief grote
oppervlakte t.o.v. zijn inhoud.
Tussen mensen onderling zijn deze verschiIIen natuurIijk niet
zo groot, maar toch weI aanwezig. Denk hierbij ook aan het
verschil tussen kinderen en volwassenen.
Voor de mens past men normalisatie op de lichaamsoppervlakte
toe.

Al in 1793 publiceerde Abernethy over de bepaling van de
lichaamsoppervlakte. In de jaren daarna zijn er aIIerIei
methoden bedacht om de oppervlakte te meten en te berekenen.
Een groot aantal mensen heeft een evenzo groot aantal
formules afgeleid voor de berekening van deze oppervlakte.

Een formule die door een aantal mensen gevonden is, Iegt
v e r band t u sse n he t g e wi c ht (m a a t v0 0 r he t v0 I um e) end e
oppervlakte:

2/3
B SA = k • WT

2
[m ] [12-1]

waarin keen constante is die ongeveer 0.' bedraagt.

De verschiIIende onderzoekers vonden ieder een andere
con stante k.
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In 1916 werd door Dubois en Dubois een formule ontwikkeld,
die een verband legt tussen de oppervlakte en de lengte en
het gewieht:

0.725
eSA = HT

0.425
it WT

-3
* 7. 184 it 10

2
[m ]

wa a ri n HT:
WT:

1 eng te in em.
gewicht in kg.

Deze formule wordt in erg veel artikelen gebruikt als de
formule voor de lichaamsoppervlakte.

In het Academisch Ziekenhuis te Leiden wordt door de
anesthesisten en perfusionisten de oppervlakte van een
patient bepaald aan de hand van een aantal tabellen.

Nadere beschouwing van deze tabellen heeft geleerd, dat vanaf
40 kg. de formule van Dubois wordt gebruikt.
Voor baby's en kinderen beneden de 40 kg. wordt gebruik
gemaakt van de formule [12-1] waarin alleen het gewieht van
belang is.

Door terugrekenen vanuit de tabel is de waarde van de
constante k te bepalen, voor gewlehten beneden 40 kg.
bleek niet mogelijk om alle waarden u1t de tabel goed
reproduceren met een enkele waarde voor k.
Er zijn verschillende waarden voor k gevonden.
In tabel 12-1 zijn deze waarden weergegeven:

Het
te
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gewicht [ kg • J k

baby's: 2 - 5 o. 103

jongens: 6 - 15 o. 106

15. 5 - 25 O. 112

26 - 39 o. t 15

meisjes: 6 - 10 o. 106

10. 5 - 20 o. 108

20.5 - 39 O. 11 1

Tabe1 12-1

We zien dat er een 7-ta1 verschi11ende gebieden te
onderscheiden zijn.Met ieder een eigen waarde voor k.
Een gemidde1de k over a1 deze gebiedjes b1ijkt. niet te
vo1doen, omdat dan de verschi11en tussen de tabe1 en de
berekende waarden groter dan 10 ~ worden.
De grootste verschi11en treden juist op bij de k1einste
gewichten en dus de k1einste opperv1akten.

Om de opperv1akte te berekenen, die zo goed moge1ijk
overeenkomt met de gebruikte tabe11en, moeten we gebruik
maken van 8 verschi11ende formu1es:

1: de formu1e van Dubois, voor gewichten boven 40 kg.
2-8: de formu1e [12-1 J met verschi11ende k-factoren voor

de verschil1ende gewichten.
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12.4 ~eting van de cardiac output

Naast het meten van drukken en temperatuur kan met de arteria
puImonalis catheter ook nog volgens de thermodilutie-methode
de cardiac output worden gemeten.

Het principe van de. thermodilutie-methode
(Ganz, 1972;Jansen, 1981) is als voIgt: een bekende
hoeveelheid koude vloeistof wordt snel gelnjecteerd boven in
het rechter atrium en de resulterende temperatuursvariaties
in de arteria puImonalis worden gemeten (fig.12-S).

Fig.12-5: ligging van de catheter voor de thermodilutie-meting
a: plaats van injectie; b: posltie van de thermistor

bron: In st-;' u';;-ent ~t ion Labo I"~to I" y (1 981 )

Het gemeten temperatuur verloop (fig. 12-6) vertoond grote
overeenkomst met de curven die gemeten worden bij de
indicator-dilutie methoden (de thermodilutie-methode is een
indicator-dllutie methode, met koude als indicator).

f
IL)T\

t-

Fig.12-6: gemeten tempel"atuul" cUl"ve
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Uit de gemeten temperatuur-curve kan met de wet van behoud
van energie ( het energie verlies van het bloed is gelijk aan
de energie winst van het injectaat) de cardiac output worden
be pa al d :

Q
i

CO =
P * S * A

b b

2
[m Isec]

(wet van heho ud van energ ie)

waarin:
Q netto energie van injectaat [J]

i
3

p soortelijke massa van bloed [kg/m ]
b

S soortelijke warmte van bloed [J/kg.I<']
b

A 0 Pper v 1 a kt eond e r d e tern per a t u ur cur v e [ K• sec J

met:
Q

i
= P

i
It S

i
* V

i
• (T - T ) - C

b i k
*(T - T )

b i
[J J

(netto energie = energie injectaat - energieverlies catheter)
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wa a r in:
3

p so 0 r tel i j ke Massa inj ectaat [ kg/m ]

i

S soortelij ke wa rm te injectaat [J /kg • KJ
i

3
v vol um e injectaat [m ]

i

T t em pe ratu ur injectaat [K J
i

T t em pe rat uur bloed [K J
b

C wa rm te capaciteit catheter [J /K J
k

en
CD

A = I [T (t) - T (0 ) ] * dt [K.sec]
o b b

Voor deze meetmethode gelden de volgen aannamen:
- volledige menging over het gemeten traject,
- geen recirculatie,
- geen warmte-verlies anders dan het opwarmen van de

catheter.

Aan de eerste voorwaarde kan worden voldaan door net
voldoende snel injecteren van net injectaat. Door de noge
instroomsnelneid zal een goede menging optreden.

Vanwege de lange weg door de capilairen zal geen recirculatie
optreden (het bloed is weer opgewarmd voor het terug is in
het rechter atrium).

Het warmte verlies treedt in principe weI op maar blijkt geen
grote invloed te hebben op het resultaat, want bij
vergelijking tussen de thermodilutie en indicator-methode
voor het bepalen van cardiac output bij proefpersonen bleken
de beide meet-methoden erg goed overeen te komen
(correlatie-coiHficient r = 0.960, Jansen (1981)).

Door de aard van de meting wordt een gemiddelde flow bepaald,
de pUlsaties van de flow worden uitgemiddeld.
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Ook in de klinische praktijk blijkt de tnermodilutie-methode
een betrouwbare meetmethode. De reproduceerbaarheid van de
metingen blijkt ca. 3.5 % te bedragen (aldus drs. van
Wijhe, anesthesist i.o. in het AZL, in zijn voordracht op de
Refereer-avond Anesthesiologie van het AZL op 10-1-1984).
Uit eigen waarnemingen op de OK schat ik deze
reproduceerbaarheid ook in op dezelfde orde grootte (ca. 5%).

De meting van beide temperaturen en het daaruit berekenen van
de cardiac output wordt verricht door een speciaal daarvoor
ontworpen apparaat ("de CO-computer").

Deze computer bezit een LED-display waarop de gemeten waarden
van temperatuur en cardiac output zicbtbaar kunnen worden
gem aakt •

Het is in principe mogelijk dat DADS de cardiac output zelf
uit de temperatuur-curve bepaalt, maar dan begeven we ons op
het vlak van de front-end apparatuur en dat willen we
vooral snog niet.

am DADS de mogelijkheid te bieden de gemeten cardiac output
in te lezen, werd door de TDIG (Technische Dienst
Insrumentele Groep, AZL) een interface vervaardigd welke de
waarde van het display van de CO-computer rechtstreeks
vertaalt in een analoge spanning. Deze spanning is dus op
elk moment een afspiegeling van het display, en kan door DADS
worden ingelezen en verder worden verwerkt.
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Hoofdstuk 13: Preprocessing van het CO-signaal

13.1 Detectie van cardiac output meting

Tijdens een CO-meting geeft het display de gemeten
temperatuur weer, terwijl na d~ meting plotseling de gemeten
waarde verschijnt. Dus tijdens de meting geeft het disp12Y
een waarde weer tussen de 25.00 - 38.00, om vervolgens direct
na de meting de gemeten waarde (tussen 0.00 en 15.00) weer te
g even.
In deze paragraaf wordt een methode beschreven om een
C0 - met i ng t e k un n en d et e c t e r en met DADS ( d it i s all e e nee n
voorstel, een praktijktest heeft niet kunnen plaatsvinden).
De andere preprocessing-routines worden elke 20 msec.
uitgevoerd, maar voor het detectie-algorithme is het
voldoende om eenmaal per seconde te worden uitgevoerd
(sample-tijd = 1 sec.).

Daardoor vertoont de uitgangsspanning van de interface grote
sprongen (fig.f3-1), dit is de reden dat de cardiac output
niet zonder meer door DADS is in te lezen.

t
Vout

temp.

co

30

temp.

60

co

temp.

t(min.l

Fig.13-1: mogelijk uitgangssignaal van de CO-computer
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Tijdens een operatie kan door allerlei oorzaken
(cardioplegie, koelen van de patient, e.d.) de gemeten
bloedtemperatuur dalen tot waarden die niet te onderscneiden
zijn van goede CO-waarden (bv. tijdens cardioplegie kan de
gemeten bloedtemperatuur dalen tot ca. 16·C, terwijl op een
ander moment tijdens de operatie een cardiac output van 16 1
kan worden gemeten).
Het scheiden van de. temperatuur en de CO-waarden op grond van
hun absolute waarde aIleen is dus niet mogelijk. Dus een
eenvoudige detectie met 1 drempel is niet mogelijk.

Het enige verscnil tussen een lage temperatuur en een hoge
cardiac output is dat de lage temperatuur langzaam is
gedaald, terwijl de curve kort voor een CO-meting sterk
daalt. Naast de informatie OV,er de absolute waarde van het
signaal is ook de snelheid waarmee de drempel gepasseerd is
van belang om een verantwoord onderscneid te kunnen maken
tussen de temperatuur en de cardiac output.
We moeten dus voor dit onderscheid ook de steilheid van de
dalende flanken bekijken. Om de steilheid (daalsnelheid) van
het signaal te kunnen bepalen' wordt gebruik gemaakt van 2
drempels, die erg dicht bij elkaar liggen. Met de 2 drempels
is het mogelijk om op de grootte van de afgeleide van de
flank te onderscheiden.
Omdat voor deze steilheid ook het verleden van het signaal
van belang is, moet de situatie van het vorige sample
tijdstip worden onthouden. Voor de detectie van een
CO-meting is niet de absolute waarde van het signaal van
belang, maar aIleen de positie van het signaal t.o.v. de
d rem pel s.
We 0 nd e r sc he i d en d r i e g e v all en :

a ) d e a b so 1 ute wa a r d e van he t s i g n aali s g rot e r dan
d rem pe 1 1,

b) de absolute waarde ligt tussen beide drempels in,
c) de absolute waarde is kleiner dan drempel 2.
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Fig.13-2: gestyleerd signaal verloop met daarin aangegeven de
beide drempels en de verschillende toestanden

In fig. 13-2 z1jn aIle relevante moge11jkheden van het
ingangss1gnaal gestyleerd weergegeven. Tevens zijn 1n deze
figuur de be1de drempels en de bijbehorende toestanden
weergegeven. De toestanden worden toegepast om het verleden
van het signaal te kunnen onthoUden.

Fig.13-2 moet als voIgt worden gelezen: helemaal 1n het
begin (links) hevindt het s1gnaal zich boven drempell,
hieraan wordt toestand 1 toegekend. Als nu het signaal daalt
tot beneden drempe12 komen we 1n toestand '3 terecht. Al s het
signaal op het volgende sample-t1jdstip nog beneden drempe12
1s, dan gaan we over naar toestand 4.
Op deze manier is met f1g. 13-2 net verloop van het s1gnaal in
toestanden te vertalen.

De ver sc hill end e toestand en hebben de volgende bet e ke n 1 s :
1 : net sig na al bevindt zic h boven d rem pe 1 1 ,
2: het signaal bev1ndt zic h voor de eer ste maal tussen de

d rem pel s en komt van boven drem pe 1 1 ,
3: het s1gnaal bevindt zic h voor de eer ste maal bened en

drempel 2,
4: het signaal bey 1nd t z1c h ond er drem pe 1 2 en bev ond zic h

hier ook al ,
5 : aIle over1ge mog e11j kh ed en van het signaal.

Er wo r d tal 1 e e nee n gel dig e CO - met i ng g ed e tee tee r d 1 ndie n he t
s1gnaal komende van boven de 1e drempel monotoon dalend
b1nnen twee sample-tijden beneden de 2e drempel ligt en daar
dan minstens 1 sample-t1jd b11jft.
Uit de analyse van het signaal 1n fig. 13-2 hlijkt dat we met
5 toestanden toe kunnen, en dat een geldige CO-met1ng is
gedetecteerd op de overgang van toestand 3 naar 4.
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In de onderstaande tabel 13-1 is de samenhang van de
verschillende toestanden zichtbaar gemaakt. In de eerste
kolom staat de oude toestand en de volgende drie kolommen
geven de nieuwe toestand aan voor aIle mogelijke waarden van
het ingangssignaal (boven de le drempel, tussen de drempels,
onder de 2e drempel).

oud e toestand nie uwe toestand T (t)

T (t-1 ) a b c

1 1. 2 3

2 1 5 3

3 1 5 4

4 1 5 4

5 1 5 5

a: sample boven drempel1
b: sample tLlssen beide drempels
c: sample beneden drempel2

Tabel 13-1

Deze samenhang tussen de toestanden is in fig. 13-3 in een
toestandsdiagram weergegeven. Dit is een andere notatie dan
in tabel 13-1. De cirkels met daarin de cijfers t tIm 5
stellen de toestanden voor. De pijlen geven de overgangen
aan tussen de toestanden voor de verschillende mogelijkheden
van het ingangssignaal.

Het Nassi-Shneidermann diagram (Yoder, f978) van een
algorithme,dat de detectie van de cardiac output meting op de
hierboven beschreven Manier verzorgt, is getekend in fig .13-4.
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F1g.13-3: toestandsd1agram voor de CO-detect1e' F1g.13-4: algorithme voor de CO-detect1e

De afstand van de beide drempels is bepalend voor de werking
van het algorithme. Als de afstand te klein wordt gekozen,
dan worden langzame veranderingen ook als flank gezien,
terwijl aIleen zeer steile flanken gezien worden als de
drempels te ver uit elkaar liggen.
De afstand van de drempels (in liters) is de mlnimale
s t e 11 he i d (Ii t e r sIs e c .) die no g net a 1 s fl an k g ed e t e c tee r d
wo rd t .

Er zijn twee situaties waarop het algorithme misloopt:
1) naast het weergeven van de bloedtemperatuur en de

CO-waarde kan de CO-computer ook de temperatuur van het
injectaat weergeven. Deze temperatuur kan dezelfde
grootte als een correcte CO-waarde hebben.
In het geval dat de CO-computer de bloedtemperatuur
weergeeft en er wordt omgeschakeld op de
injectaattemperatuur, ontstaat een steile flank. Daardoor
wordt ten onrechte een CO-meting gedetecteerd.

2) als, op het moment dat de bloed temperatuur erg laag is
(beneden drempel 1), een CO-meting wordt gedaan. In dit
geval wordt de flank genegeerd omdat hij onder drempel 1
start. De CO-meting wordt dus niet gedetecteerd.

Beide situaties komen nooit of zeer zelden voor:
situatie T: deze mogelijkheid van de CO-computer wordt

vrijwel nooit gebruikt. Voor de automatische CO-meting
is de temperatuur van het injectaat voor de gebruiker
niet van belang.
Als de anesthesist weet dat het weergeven van de
injectaat-temperatuur de CO-detectie van DADS verstoort,
kan hij hier rekening mee houden en deze mogelijkheid
niet gebrui ken.
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situatie 2: Op de momenten dat de temperatuur zo laag is, is
de functie van het hart meestal overgenomen door de
hart-long machine.
In deze situatie heeft het meten van cardiac output geen
enkele zin, want het hart produceert geen output van
betekenis. AIle flow wordt geleverd door de hart-long
machine en wordt daar ook gemeten en weergegeven.

13.2 Detectie meetserie

In de praktijk worden meestal een aantal CO-metingen (1-5)
achter elkaar gedaan en daaruit wordt een gemiddelde waarde
bepaald. Voor de gemiddelde bepaling is het van belang om
naast net begin ook het einde van een serie te kunnen
detecteren, zodat bekend is welke waarden gemiddeld moeten
worden.

In de vorige paragraaf hebben we gezien dat het mogelijk is
om een afzonderlijke CO-meting te detecteren.
Het begin van een meetserie ligt vast door de detectie van de
eerste meting van zo'n serie.
Met andere woorden als er een CO-meting wordt gedetecteerd na
het einde van een meetserie, wordt deze meting gezien als het
begin van een volgende meetserie.
AIle volgende gedetecteerde CO-metingen vallen binnen deze
serie tot het einde van die serie wordt gedetecteerd.

Voor het detecteren van het einde zijn verschillende
mogelijkheden:
- de gebruiker kan het einde van een serie aan DADS kenbaar

maken via het toetsenbord. Het nadeel van deze methode is
dat van de gebruiker weer extra type-werk wordt verlangd.
Want zonder dit typewerk wordt er geen eind van een
meetserie gevonden en worden dus de CO-waarden niet verder
v er we r kt •
observaties in de OK hebben geleerd, dat de metingen van
een meetserie vrij snel achter elkaar gemeten worden. Het
interval tussen de metingen bedraagt ongeveer 2 min. We
zouden met een time-out kunnen werken om het einde van een
meetserie te bepalen. Ais na de laatste meting een
bepaalde tijd geen nieuwe meting wordt verricht, wordt deze
serie als afgesloten bescnouwd.
Het nadeel van deze oplossing is, de lange tijd die
verstrijkt tussen net werkelijke einde van een meetserie en
de detectie hiervan (ca. 2 min.). Hierdoor wordt ook de
berekening van net gemiddelde opgehouden. Dit nadeel kan
worden ondervangen, door tijdens een meetserie een lopend
gemiddelde te bepalen. Na detectie van net einde van een
meetserie kan net uiteindelijke gemiddelde worden bepaald.
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Op deze manier ligt voor DADS het begin en het einde van een
meetserie vast. Hierna kan het gemiddelde over deze serie
worden berekend.

13.3 Bepaling van het gemiddelde van een meetserie

Na het detecteren van het einde van een meetserie kan het
gemiddelde van deze serie worden bepaald.
Een meetserie bestaat meestal uit 1~5 metingen. Bij de
bepaling van dit gemiddelde worden door de anesthesist
(foute) sterk afwijkende waarden niet meegerekend.

Om DADS tot hetzelfde gemiddelde te laten komen als de
anesthesist met de hand zou berekenen, moeten we op de een of
andere manier die' foute' metingen kunnen herkennen.
Hiervoor zijn globaal twee mogelijkbeden:
- we kunnen de gebruiker deze scheiding laten aanbrengen,
- we kunnen DADS deze scheiding zelf laten aanbrengen.

Deze laatste mogelijkheid geniet de voorkeur, omdat die geen
bemoeienis van de gebruiker vereist. Deze laatste
mogelijkbeid is echter ook verreweg de meest gecompliceerde.

Omdat bet een natuurlijk proces betreft, mogen we ervan
uitgaan dat de gemeten waarden (mits het correcte metingen
zijn) normaal verdeeld zijn rond de werkelijke waarde.
Een 'foute' waarde zal niet tot deze normale verdeling
behoren maar tot een andere (normale) verdeling.

Dus om uit een serie meetwaarden te bepalen of aIle waarden
'correct' zijn, moeten we bepalen of al deze meetwaarden tot
een en dezelfde normale verdeling behoren (dit is het
probleem van de nulhypothese en de onbetrouwbaarheid).
Door de kleine aantallen meetwaarden is bet hier niet
mogelijk om verantwoord te spreken over een statistisch
gemiddelde en een standaard-deviatie.

Voor de bepaling van de onbetrouwbaarheid in kleine
meetserie's is een speciale theorie ontwikkeld (Bosch). ~

Hierin komen o.a. voor de "Student's-T"-verdeling en de "X
"-verdeling.
Beide verdelingen kunnen gebruikt worden bij bet vergelijken
van verdelingen.

De "Student's-T"-verdeling biedt de mogelijkheid om de kans
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te bepalen dat een bepaalde meetwaarde (met bekende afstand x
tot net gemiddelde van de meetserie) nog tot een normale
verde11ng, met onbekend gemiddelde, maar met bekende
stand aard-dev 1at1e ($, benoort.

In het. geval van de cardiac-output meting, is het gemiddelde
niet bekend, dit moet ju1st bepaald worden. De
standaard-deviat1e wordt bepaald door de meetnauwkeur1gheid
en is te bepalen u1t een groot aantal meetwaarden.

Hiermee kunnen we dus bepalen wat de kans 1s dat een waarde
uit een meetser1e 'correct' dan weI' fout' is.
Een absolute scheiding is niet te maken, we hebben altijd te
maken met de foutenkans, de kans dat een 'correcte' waarde
als 'fout' wordt aangemerkt.

In tabel 13-2 is de foutenkans gegeven met de bijbehorende
afwijk1ng van het gemiddelde voor een aantal waarden van n
(de grootte van de meetserie).

foutenkans 8xld
n=3 n=4 n=5

20 ~ 1. 64 1• 53 1• 48

10 % 2.35 2. 13 2.02

5 'f, 3. 18 2.78 2.57

2 ." 4. 54 3.75 3. 37

1 ~ 5. 84 4.60 4. 03

Tab el 13-2

Dus met de waarden uit tabel 13-2 is het mogelijk om een
scheiding aan te brengen tussen 'correcte' en 'foute'
meetwaard en.

Voorbeelden: In paragraaf 12.4 is gesteld, dat de
reproduceerbaarheid van een CO-meting ca. 5 % bedraagt. Met
een gemiddelde cardiac output waarde van 5 I/min voIgt
hierui t d = 0.25.

1) we hebben een meetserie gedaan van 4 metingen. We
vonden als resultaten: 1.7 I/m!n, 2.2 I/min, 1.9 I/min
en4.81/min.
Hieruit vinden we als gemiddelde: 2.651/min.
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Voor de verschillende afwijkingen vinden we:

x ~x ~x/d

1• 7 0.95 3. 8

2.2 0.45 1• 8

1• 9 0.75 3.0

4. 8 2. 15 8. 6

Als we een foutenkans toestaan van 5 %, blijkt dat de
metingen geen van allen tot dezelfde verdeling behoren.

Als we de meest afwijkende waarde verwijderen vinden we
voor het gemiddelde: 1.931/min.
Voor de verschillende afwijkingen vinden we nu:

x ~x ~X/d

1.7 o. 23 o. 92

2.2 o. 27 1. 08

1• 9 0.03 O. 12

Zodat met een foutenkans van 20% nu aIle overblijvende
met i ng en wo r den g e ace e pte e rd.

2) Tot slot een voorbeeld uit de praktljk: in een
meetserie van 3 metlngen worden als resultaten gevonden:
6.6 I/min, 3.8 I/min en 3.9 I/min.
Hiervan is het gemiddelde: 4.77 I/min.
Voor de afwijkingen geldt:

x ~x ~X/d

6. 6 1. 83 7.32

3. 8 0.97 3. 88

3.9 0.87 3. 48
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Om in dit geval net als de anesthesist de 6.6 I/min te
verwerpen, moeten we een foutenkans accepteren van 2 %
(met de aanname over de standaard-devatie).

Uit de voorbeelden blijkt, dat het in principe mogelijk is om
uit een meetserie de 'foute' waarden te vinden m.b.v. de
"Student' s-T"-verdeling.
Maar er blijkt ook dat de keuze van de foutenkans en de
standaard-deviatie een grote invloed kan hebben op het
gemiddelde van een serie. Dus de keuze van de gebruikte
grootheden moet heel zorgvuldig geschieden.

Doordat de foutenkans afhankelijk is van de grootte van de
meetserie, moet hiervan een tabel worden aangelegd. Maar
omdat in de praktijk nooit meer dan 5 metingen worden
verricht per meetserie, is de benodigde tabel ruimte zeer
be pe r kt •

2.
Met de "X "-verdeling is een soortgelijke procedure op te
zetten, aIleen zal de tabel met foutenkansen afwijken. Het
verschil tussen de beide verdelingen wordt veroorzaakt door
het feit dat de "Student's-T"-verdeling werkt met de absolute
afwijking, terwijl de llX2."-verdeling werkt met de
kwadratische afwijking.

Met een van de verdelingen (of met beide) en een juist
gekozen foutenkans moet het mogelijk zijn een dusdanige
scheid ing tussen 'foute' en 'correcte' waarden aan te
brengen, dat een acceptabel gemiddelde van een meetserie
wordt gevonden.

Het aldus gevonden gemiddelde van een meetserie komt in de
database terecht. D1t gemiddelde is op dat moment weI
actueel maar blijft dat niet. Daarom wordt dit gemiddelde in
een speciaal stuk van de database gezet vergezeld van een
ouderdoms-teller.
Deze ouderdoms-teller geeft aan hoe lang het geleden 1s, dat
een 'actuele' gem1ddelde CO-waarde in de database is gezet.
Aan de hand van deze ouderdoms-teller kan de software die
gebruik maakt van de CO-waarde beslissen of en hoe deze
wa a r d e g e b r u1 kt g a a t wo r den.
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Hoofdstuk 14: Gegevens voor het hemodynamisch profiel

Om de berekening van het hemody'lamisch profiel zinvol te
maken, moet van aIle ingangsgrootheden een zo actueel
mogelijke waarde worden genomen. De i:1gangsgrootheden voor
het hemodynamisch profiel zijn te verdelen in twee groepen:
1) een groep van grootheden, ~ie in de OK continu kunnen

worden gemeten en ook door DADS continu kunnen worden
ingelezen en verwerkt. Voorbeeld hiervan zijn de
arteriele druk (PART) en de veneuze druk (CVP).

2) een groep grootheden die niet continu worden gemeten en
niet rechtstreeks zijn in te lezen door DADS. Een
voorbeeld hiervan is het gewicht van de patient; dit
wordt maar eenmalig gemeten en is door DADS ;'1iet in te
lezen en natuurlijk de CO, waarvoor in net voorgaande
hoofdstuk een inleesmethode is voorgesteld.

Omdat beide groepen op een verschillende manier verwerkt
worden, worden ze hier ook apart besproken.

14.1 Continue gege~ens

Omdat deze gegevens continu worden verwerkt door DADS, is de
actuele waarde doorlopend bekend. Dus bij de berekening van
het hemodynamisch profiel kan, wanneer nodig, de actuele
waarde direct uit de database worden ingelezen.

Voor de rest van het verhaal gaan we ervan uit dat steeds
direct na een CO-meetserie het hemodynamisch profiel opnieuw
wordt berekend. In dit geval is het het beste om de actuele
waarden van de continue gegevens in te lezen op het moment
dat het begin van een CO-meetserie wordt gedetecteerd.
Hierdoor hebben verstoringen In de actuele waarden door de
CO-metingen zo weinig mogelijk invloed. Weliswaar is op dat
moment reeds een CO-Ifleting bezig, maar als gevolg van de
middeling in de verwerkings-software zal een eventuele
storing nog niet of nauwelijks zijn doorgedrongen in de
actuele waarden van deze continue grootheden.

Als een variabele ongeldig is, is er geen actuele waarde en
kan deze dus ook niet worden gebruikt!.
Bij de berekening van het hemodynamisch (Hfdstk.15) profiel
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wordt uitgelegd wat er met deze ongeldige ingangsgrootheden
wordt gedaan en wat de consequenties zijn voor de afgeleide
grootheden.

Het inlezen van de actuele waarde na detectie van een
CO-meting (de eerste van een serie) levert voor de gemiddelde
centrale veneuze druk (~CVP) een probleem op omdat het lumen
van de arteria pulmonali3 catheter dat normaal voor de
CVP-meting gebruikt wordt, bij de thermodilutie-meting
gebruikt wordt VOOl" het injecteren van de koude vloeistof,
zodat op dat moment geen correcte waarde voor MCVP gemeten
wo rd t.
Om toch een goede MCVP waarde te verkrijgen voor het
hemodynamisch profiel, zijn verschillende oplossingen
den kb aar:
- de gebruiker meldt de CO-meting (de eerste van een 3erie)

aan DADS zodat op dat moment de MCVP-waarde kan worden
ingelezen. De gebruiker moet er dan dus voor zorsen dat
MCVP nog correct is, dus melding geven aan DADS voordat
hijzelf het MCVP-signaal verstoord door de CO-meting.
Een nadeel van deze methode i3 dat als de melding vergeten
wordt, de t-'CVP-waarde ongeldig is voor deze berekening van
het hemodynam!3ch profiel. Achteraf melden heeft geen zin.
Om het gebruik van oude MCVP-waarden te voorkomen, moet de
CO-meting ook binnen een bepaalde tijd (bv. 5 min.) na de
melding gedaan worden, anders vervalt de MCVP-waarde weer.
Er zal dan opnieuw een ·CO-meting gemeld moeten worden.

- We kunnen ook gebruik maken van het gegeven dat de gemeten
MCVP-druk langzaam stijgt tijdens het injecteren van de
koude vloeistof. Deze stijging is snel genoeg om
gedetecteerd te kunnen worden. Deze detectie is al
aanwezig in het systeem: direct voor elke CO-meting
overschrijdt het MCVP-signaal een dynamische alarmgrens.
Het is natuurlijk niet zo dat elke dynami3che alarmgrens
overschrijding ook gevolgd wordt door een CO-meting. Door
nu steeds als het t-'CVP-signaal de status geldig heeft, de
actuele waarde vanuit de database te copieren naar een
speciaal stuk van de database, voorzien van een
ouderdom3-teller (vgl. paragraaf 13.3) blijft de laatst
geldige waarde behouden. Als nu binnen een redelijke tijd
(enkele minuten) een CO-meting wordt gedetecteerd, dan kan
deze opgeslagen laatste correcte waarde van r~cvp gebruikt
worden voor de berekening van het hemodynamisch profiel.
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14.2 Niet-continue gegevens

Het meest bekende niet-continue gegeven is de CO, deze kan op
de hiervoor beschreven methode redelijk betrouwbaar
automatisch worden ingelezen.
Andere niet-continue gegevens zijn: lengte van de patient
(HT), gewicht van d.e patient (WT), geslacht van de patient en
de wi g g ed r uk (PAW).
Deze laatste gegevens kunnen niet automatisch worden gemeten.

De lengte, gewicht en geslacht moeten via het toetsenbord
worden ingevoerd.
Voorheen stelde het systeem n~ het opstarten een aantal
vragen: naam van de patient, nummer van de patient en de
naam van de anesthesist. De nieuwe vragen zouden hieraan
kunnen worden toegevoegd.

Maar in het gebruik van DADS op de C'K is gebleken, dat
tijdens het begin van de operatie de anesthesiste~ geen tijd
tlebben om deze (op dat moment Minder belangrijke) vragen te
beantwoorden. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk dat
de gevraagde gegevens (nog) niet bekend zijn.
Zonder deze antwoorden kon de gebruiker niet verder met DADS;
het beantwoorden van deze vragen was verplicht. Zonder
antwoord op deze vragen startte het systeem niet door en
werden er geen signalen ingelezen en verwerkt.
De hierboven beschreven situatie wordt met het toevoegen van
vragen aIleen maar erger.

Daarom is gekozen voor een andere oplossing. De vragen bij
het opstarten van DArS vervallen. DADS start nu geheel
gebruiksklaar op.
De vragen kunnen nu door de gebruiker aangevraagd worden op
een geschikt moment, d.m.v. het 'STATUS"-commando. Als
gevolg van dit commando worden de verschillende vragen
gesteld. Het is nu niet langer verplicht aIle vragen te
b e ant wo 0 r den •
EI ke v r a a g wo r d t s teed s, b i j e I ke ke e r d ate e n
"STATUS"-commando wordt gegeven, opnieuw gesteld, hierdoor
kunnen de reed s ingevoerde gegevens worden
verbeterd/veranderd.

De gebruiker is dus niet verplicht om deze gegevens in DADS
in te voeren. Hierdoor is het mogelijk dat er registratie's
van operatie's ontstaan die geen enkele identificatie
bevatten. Om dit te voorkomen moet ervoor gezorgd worden dat
de operatie niet kan worden afgesloten, zonder dat een aantal
essentiiHe gegevens zijn ingevoerd. Onder die essentiiHe
gegevens worden verstaan de naam van de patient, het nummer
van de patient en de naam van de anesthesist.
In het 'STOP'-commando (commando om een operatie af te
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sluiten) wordt getest of deze essentiEHe gegevens bekend
zijn, zoniet dan worden deze gegevens al snog gevraagd. In
dit geval is het weI verplicht de vragen te beantwoorden.

De wiggedruk (PAW) wordt, zoals al eerder is gezegd gemeten
via de PAP-lijn. En zal dus ook via hetzelfde analoge kanaal
aan DADS worden doargegeven.
Voor verdere verwerking in DADS is het van belang om beide
signalen te scheiden en ieder in een afzonderlijke variabele
onder te brengen.

Deze scheiding kan weer op verschillende manieren worden
gem aa kt :
- met de hand, de gebruiker geeft via het toetsenbord aan

DADS door dat een wiggedruk gemeten wordt.
De gebruiker moet dan of gedurende de gehele meting de
toets ingedrukt houden of het begin en het einde aangeven.
Dit is nogal bezwaarlijk.
automatisch door DADS, hierbij zal in een preprocessing
routine moeten worden uitgemaakt of we PAP of PAW meten.
Een mogelijkheid hiervoor is: we voeren vanuit de
front-end apparatuur de gemeten golfvorm toe aan I:'ADS. (de
bandbreedte van deze golf is zodanig, dat DADS deze weI kan
v er wer ken)
Uit de gemeten golfvorm kan vervolgens het maximum en het
min i mum wo r den be pa aId •
Uit de literatuur (Instrumentation
Lab 0 rat 0 r y, 198 1 ; Ye 1 del" man , 198 0) b1 i j kt d at h e t g rot e
verschll tussen PAP en PAW, de diastolische waarde is.
PAP bezit een diastolische waarde (DPAP) van ca. 10 mrnHg.,
terwijl PAW een diastolische waarde (DPAW) bezit van ca. 0
mmHg.
Dus op basis van de uit de golfvorm bepaalde diastolische
druk is het mogelijk om onderscheid te maken tussen PAP en
PAW.
Hiermee ligt dus ook het tijdstip van de wiggedruk meting
vast.

Als DADS weet dat de wiggedruk wordt gemeten, dan wordt MPAP
o ngel dig g em a a kt (a1 s n u H. PAP 0 0 k e e n pIa a t s j e k r i j g tin d e
speciale database met ouderdomsteller, blijft de laatst
geldige waarde behouden) , terwijl MPAW juist geldig gemaakt
wordt. Ook MPAW wordt in de speciale database gezet.
Daarom heeft DADS altijd een MPAP en een ,..PHI ter
b esc hi kkin g • Ui t d e 0 ud e r d om s t ell e r s kand e gel dig he i d v an
dewa a r den be pa aId wo r den •
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Hoofdstuk 15: Berekening hemodynamisch profiel

AIle benodigde grootheden zijn beschikbaar in de database.
De meeste signalen staan in de gewone database, maar een
aantal staat in de speciale database met de ouderdoms-tellers
(fig.15-1).

F1g.15-1: s1gnaal verloop 1n DADS, met de ultgebrelde database

Het berekenings algorithme kan aan de hand van deze
ouderdomstellers uitmaken of de betreffende variabele nog
gebruikt kan worden, zoniet dan wordt hij ongeldig verklaard
voor de berekening van het hemodynamisch profiel.

In tegenstelling tot aIle andere software van DADS die in
assembler is geschreven, is de berekening van het
hemodynamisch profiel uitgevoerd in Fortran. Er is voor
Fortran gekozen vanwege de benodigde floating point
berekeningen en de ingewikkelde formule voor de
lichaamsoppervlakte(zie paragraaf '2.2).

De Fortran-subroutine die de berekeningen verricht, is geheel
modulair opgebouwd.
Voor iedere afgeleide grootheid is een aparte module gemaakt.
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Elk module kan straffeloos worden verwijderd, met als enige
gevolg dat de afgeleide grootheden die de resultaten van deze
module gebruiken niet berekend kunnen worden.
Omdat sommige modules de resultaten van andere modules
gebruiken is de volgorde van de modules wel kritisch. Dus
het omwisselen van modules kan niet straffeloos geschieden!

Cmdat alle modules op een zelfde manier zijn opgebouwd, wil
ik hier volstaan met het beschrijven van een module. In
fig.1S-2 is het Nassi-Shneidermann diagram van een zo'n
module getekend.

school yariabelen terug naar

ext erne waarde

bereken afgeleide grootheid

school resul toot noar interne

waarde

F1g.15-2: algor1thme van een module u1t het hemodynam1sch pr~r1el

Allereerst wordt getest of alle variabelen geldig zijn, en
zoniet dan wordt naar de volgende module gesprongen.
Daarna worden alle variabelen teruggeschaald van de interne
waarde (geheel getal tussen 0 en 4096) naar de echte waarde
(floating point geta!).
Vervolgens wordt de afgeleide grootheid berekend.
En tenslotte wordt het resultaat (floating point) geschaald
naar de interne waarde.

Alleen in het geval van de linker-atrium druk (LAP) wordt,
indien deze ongeldig 1s eerst geprobeerd om hem te vervangen
door zijn schatter, de w1ggedruk (MPAW). Als ook deze niet
bekend is, dan wordt de LAP vervangen door nul. Dit is
weliswaar een grove schatting, maar wel een algemeen
aanvaarde onder de medici. In verscheidene artikelen
(Garman, T982;Gravestein, 1982) wordt zelfs MLAP zonder meer
weggelaten in een aantal formules.
We moeten hierbij ook niet vergeten, dat in een aantal
gevallen (als er geen arteria-pulmonalis catheter is
ingebracht, bv. bij kleine ingrepen) waar r--LAP en/of MPAW
nelemaal niet gemeten worden, de anesthesist toch een indruk
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van allerlei hemodynamische grootheden wil nebben. Dan kan
hij niet anders dan grove schattingen toepassen.
Men heeft dan liever Minder betrouwbare gegevens, dan
helemaal geen gegevens!
Als voor de detectie van een wiggedruk meting uit de golfvorm
DPAP wordt bepaald, kan deze waarde ook als benadering voor
MLAP worden gebruikt. De waarde is dan bijna continu ter
beschikking (aIleen. niet als PAW wordt gemeten).

Nadat in de Fortran-routine de afgeleide grootheden zijn
berekend, worden ze in het speciale stuk van de database
gezet. Eij de weergave van de grootheden kan gebruik gemaakt
worden van de ouderdomstellers.

Als tijdens de berekening van een afgeleide grootheid niet
aIle ingangs- variabelen geldig zijn, wordt de afgeleide
grootheid niet berekend. Hij krijgt dan de status ongeldig.
Er is afgezien van expliciete meldingen hiervan aan de
gebruiker, omdat dan het gevaar bestaat dat de gebruiker
teveel meldingen gaat krijgen. Daardoor kan zljn aandacht
voor echt belangrijke meldingen verslappen.

Via de Manier van presenteren wordt aan de gebruiker
d uide1 i j k g em a a kt d ate e n be pa aId e g roo the i dongel dig is. In
de meeste gevallen is het voor de gebruiker direct dUidelijk
waarom dit zo is: vergeten een bepaald gegeven in te typen
(als by. de lengte niet bekend is, dan kan de ESA niet
berekend worden en daardoor geen enkele ge'indexeerde
g roo the i d), 0 fee 11 be pa aId e g roo the i d wo r d t n i e t g em e ten
(tijdens deze operatie) of de gebruiker is vergeten een
s i g na a 1 aant e ze t ten (aan DA DS mel den d at he t bet ref fen d e
signaal beschikbaar is voor verwerking).
In de gevallen dat de gebruiker wat vergeten is, zou een
melding nog te rechtvaardigen zijn, maar in het andere geval
(de betreffende grootheid wordt niet gemeten) is een melding
geheel overbodig, ~ant we mogen aannemen dat de gebruiker
zelf heel goed weet dat er iets niet gemeten wordt (N.B. het
is voor DADS niet mogelijk om verschil te maken tussen de
beide mogelijkheden).
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Hoofdstuk 16: Presentatie van het hemodynamisch profiel

Nu we de afgeleide gegevens voor het hemodynamisch profiel
nebben berekend, moeten we ze nog presenteren aan de
gebrui ker.
Dit kan op een aantal verschillende manieren:
- we kunnen de afgeleide gege~ens weergeven op het bestaande

scherm voor de actuele gegevens (het 'numerieke scherm). Op
dit scherm wordt de naam van de grootheid met daarachter
zijn numerieke waarde weergegeven.
Ongeldige grootheden (ongeldig omdat ze niet berekend
konden worden) kunnen worden weergegeven door aIleen de
naam op het scherm te zetten zonder waarde (die is immers
ongeldig). De gebruiker kan dan zien dat weI geprobeerd is
om de betreffende grootheid te berekenen maar dat dit niet
gelukt is, omdat een bepaalde invoer grootheid niet bekend
was of omdat een fout is opgetreden in de berekening.

Aan deze oplossing kleven wat nadelen:
- door de aard van het scherm (scherm met actuele

waarden) kan ten onrechte verondersteld worden dat de
weergegeven gegevens van het profiel ook actuele
waarden zijn, terwijl dit grootheden zijn die af en toe
(soms eens per uur) opnieuw berekend worden. Op dat
moment zijn de waarden natuurlijk weI actueel, maar ze
verouderen zeer snel. Deze misverstanden zijn te
voorkomen door de numerieke waarden van deze gegevens,
in een sterk afwijkende kleur weer te geven, zodat ze
dUidelijk afsteken tegen de echte actuele waarden. Aan
de hand van de ouderdomstellers in de database kan de
kleur bepaald worden.
bv.: de eerste paar minuten is de waarde actueel en
wordt dan gewoon in geel weergegeven, na enige tijd is
de waarde verouderd en wordt in een afwijkende kleur
weergegeven.
Daarnaast kan voor de dUidelijk'neid ook de meettijd bij
deze gegevens worden weergegeven (fig. T6-1).

- het numerieke scherm wordt onoverzichtelijk door de
grote hoeveelheid gegevens die erop worden weergegeven.
Met de gegevens van 'net hemodynamisch profiel erbij
bevat het numerieke scherm de actuele waarde van ca.
30 variabelen. AIleen door kritische afwegen van het
nut van de diverse variabelen,is hier misschien
verandering in te brengen.
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Fig.16-1: numerieke display, m~t daarin de waarden van het
hemodynamisch profiel

- een andere mogelijkheid, is de weergave van de grootheden
van het hemodynamisch profiel op een speciaal hiervoor
ontworpen scherm. De verwarring met actuele waarden hoeft
hier niet op te treden, omdat dUidelijk is dat aIle waarden
op dit scherm 'oude' waarden zijn. Naast een numerieke
presentatie kunnen ook een aantal grootheden grafisch
worden weergegeven. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken
aan de weergave van de wiggedruk en de cardiac index in een
gemodificeerde Starling-curve (Malin, 1975). Deze
gemodificeerde Starling-curve geeft de samenhang aan tussen
de wiggedruk en de cardiac index (eI). Hieruit is de
myo car d i a Ie pr est at i e aft e Ie ze n •
In fig. 16-2 is een voorbeeld gegeven hoe zoiets eruit zou
kunnen zien.

LENGTH: 179 TIME 9:17 (\

~
WEIGHT: 66
BSA 1.83

LVSWI: 41.8
RVSWI: 8.4

(0 6.8 SVR 882 MPAW

SV 72 PVR
SI 39 (I 3.7

MPAW': 2

Fig.16-2: een mogelijk hemodynamisch scherm
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Maar er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden. In het
geval dat zo'n hemodynamisch scherm ontworpen gaat worden,
zal er nauw overleg met de gebruiker moeten plaatshebben, om
een indruk te krijgen op welke manier zij de gegevens het
liefst gepresenteerd willen hebben.

Het weergeven van d·it hemodynamische scherm op het onderste
beeldscherm, i.p.v. het numerieke scherm heeft een aantal
n ad el en:

- op het moment dat het hemodynamische scherm wordt
geraadpleegd, is het numerieke scherm niet zichtbaar.
DU sop d at mom en t z i j n d e act ue lewa a r den van d e
variabelen niet zichtbaar. Daardoor kunnen ook de
alarmeringen (rode achter~rond bij de actuele waarden)
niet direct worden waargenomen.
de gebruiker moet typewerk verrichten om het
hemodynamische scherm zichtbaar te maken, maar ook om het
numerieke scherm weer terug te krijgen. Als nu tijdens
het raadplegen van het hemodynamische scherm een kritieke
situatie ontstaat (de alarmeringen van DADS zijn pas na
enige tijd zichtbaar) heeft de gebruiker geen tijd om het
nodige typewerk te verrichten om het dan noodzakelijke
numerieke scherm zichtbaar. te maken.
Het is natuurlijk mogelijk om op een speciale manier in
het hemodynamische scherm het voorkomen en de aard van
een alarmering op het numerieke scherm te melden. Tevens
zijn allerlei methoden te bedenken om het numerieke
scherm automatisch te laten verschijnen:
b v .: - n a e e n vas t e t i j d (van en ke I e min.) wo r d the t

hemodynamische scherm automatisch gewist en
verschijnt het numerieke scherm.

- of de gebruiker moet een toets ingedrukt houden om
het hemodynamische scherm te kunnen raadplegen.

Er zlJn nog tal van andere oplossingen te bedenken, maar
eigenlijk hlijven het allemaal noodoplossingen.

Een mogelijkheid zou zijn om het hemodynamische scherm op het
bovenste beeldscherm weer te geven. Dan vervallen direct
aIle hiervoor genoemde nadelen. Maar helaas is vanwege
technische problemen (de geheugenruimte van de bovenste
Compucolor is te beperkt) deze laatste oplossing op dit
moment niet haalbaar, zodat voor een compromis gekozen zal
moe ten wo r den •
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Hoofdstuk 17: Resultaten en aanbeve11ngen

Omdat snel een zichtbaar resultaat gewenst was, i3 bij de
real isatie afgeweken van de logische volgorde zoal s die in
d it ver sl ag is gehanteerd.
Er is gekozen voor een oplossing waarbij de gem1ddelde waarde
van een CO-meetserie door de aebruiker met de hand moet
worden ingevoerd.
Daarna worden automatisch de continue variabelen ingelezen en
wordt met behulp van een Fortran-subroutine het hemodynamisch
prof1el nieruit berekend.
Na berekening worden de waarden weergeven op het numerieke
scherm (op de manier als heschreven in Hfdstk.T6).

De beschreven manier voor de detectie van een CO-meting en
het bepalen van het gemiddelde van een meetserie zijn aIleen
theoretisch uitgewerkt. De algorithmen zijn nog niet
gereali:-feerd en er heeft dus ook geen praktijktest kunnen
pI aat sv ind en.
Bij dit testen in de praktijk zullen de beide drempels zo
moeten worden gekozen, dat de detectie zo goed mogelijk
we r kt •
Tevens zal in de praktijk net verschil tussen de beide
verdelingen uitgewerkt moeten worden. Ook zal een goede
keuze van de foutenkans moeten worden gedaan om de gemiddelde
bepaling zo goed mogelijk te laten functioneren.

DeC a , 0 p wa t v00 r man i e r dan 00 k g em e ten, iss t e r k
afhankelijk van de beademing. De CO is als het ware
gemoduleerd door de ademhaling.
Als de CO op willekeurige momenten in de ademhalingscyclus
wordt gemeten, worden onderlinge versch1l1en tot 70 % gemeten
(als in de rechter hart helft wordt gemeten, Jansen (1981)).
am een betrouwbaar resultaat te krijgen moet steeds op
hetzelfde moment in de ademhalingscyclus worden gemeten, by.
steeds eind-expiratoir. De spreiding in de meetwaarden wordt
dan veel geringer, ca. 6 %.
Het is in principe mogelijk om met DADS aIleen een CO-meting
te accepteren als deze eind-expiratoir is gemeten (omdat DADS
ook over de ventilatie-gegevens beschikt, is dit onderscheid
t e make n) •
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Maar omdat dan net gevaar bestaat, dat DADS aIle CO-metingen
verwerpt, is deze synchronisatie overgelaten aan de
gebruiker.
De gebruiker moet ervoor zorgen dat de CC op het jUiste
moment in de ademhalingscyclus wordt gemeten.

De set van groothed·en, die nu wordt berekend, is gekozen na
literatuurstudie en overl~g met de anesthesisten in Leiden.
In het gebruik op de OK zal moeten blijken hoe deze set
bevalt en of er eventuele veranderingen nodig zijn.
Er is nu een eerste aanzet gegeven voor het berekenen en de
weergave van het hemodynamisch profiel.
De technische faciliteiten zijn in dit verslag beschreven.
Door de modulaire opbouw van de berekenings-routine is het
heel eenvoudig om grootheden toe te voegen of weg te laten.
Ook de manier van weergeven zal in de praktijk geevalueerd
moe ten wo r den.

Mogelijk dat de gebruiker door het zien van deze eerste
aanzet van het hemodynamisch profiel een beter
voorstellingsvermogen krijgt van de mogelijkheden, en
daardoor op nleuwe ideeen komt voor het profiel, wat betreft
weergave en berekende grootheden.

Het hemodynamische profiel is sterk te verbeteren als:
- de gemeten CO echt 100 10 betrouwbaar kan worden ingelezen

van de front-end apparatuur, zodat de kans op fouten nihil
wo rd t,
de CO en de ~LAP contlnu kunnen worden gemeten, zodat het
hemodynamisch profiel ook continu actuele waarden bevat.
Voor een continue CO-meting is de thermodilutie-methode
niet geschikt, dus moet in dat geval een andere methode
gebruikt worden (Rushmer, '910).
MLAP kan in sommige gevallen continu worden gemeten, maar
anders kan ook een goede schatting worden verkregen met
DPAP (diastolische arteria pulmonalis druk, Yelderman
(1980». De wiggedruk mag niet continu worden gemeten,
omdat dan een stuk van de longen niet wordt doorbloed.

De voorgestelde speciale database met ouderdoms-teller zou
natuurlijk ook voor aIle variabelen van het hemodynamisch
profiel kunnen worden gebruikt, zodat toevallige storingen in
een variabele precies op het moment van de berekenlng van het
hemodynamisch profiel geen verlies van een deel van het
profiel opleveren.
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In de praktljk zal voor de verschillende var1abelen moeten
worden bepaald, waar de ouderdomsgrenzen worden gelegd. 01t
is sterk afhankelljk van de fyslologisch mogel1jke
v er a nd er 1 ng en.

M1sschien 1s het zelfs mogelijk om de ouderdomstellers aan
alle var1abelen 1n de database te koppelen, zodat h1ervan
gebruik kan worden .gemaakt 1n het geval er geen n1euwe
actuele waarden meer komen, by. t1jdens d1atherm1e.

Het weergeven met verschillende kleuren zou dan ook voor alle
var1abelen kunnen worden toegepast. En m1sschien 1s het
mogelijk om nog meer nuances 1n de verouder1ng van een
me e twa a r d e aant e b r eng en (b v • act ueel, v e r 0 ud e r den s t e r k
verouderd) •
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Bijlage I: Commando-boom

In fig. I-l is de normal~ commando-boom van DADS getekend.
Naast deze normale commando's (public commands) kent DADS ook
nog een aantal 'privileged' commando's. Dit zijn commando's
die niet in de gebruiksaanwijzing gedocumenteerd zijn en die
speciaal voor de technici bedo,eld zijn.
Ze helpen hen bij het calibreren en zoeken van fouten.

Deze commando's gaan
bv.: PR CAL•••••

PR PO KEB •••

allen schuil achter het 'PR'-commando.
hiermee kunnen de kanalen
g e cal i b r e e r d wo r den
hiermee kan de geheugeninhoud van
DADS veranderd worden.

In fig. I-2 is de boom met de 'privileged commands'
getekend.

fig. 1-10
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1

~ "FF~cr

C~, .Char~crJ----------------

G l' SAVE--£crJ----------------i

1.!!..-names [cr}----------------I

[crJ----~L.!!..--names

U.!!.-names

!! 10
2~~names

LtE....-names

[cr]!----------------

[crll---------l

BAR
I
' [crJ-----.,~

[crJ-----------....,

[cr},--------------1

[crJ----------....,

UM-[crJ----------------f

EXIT.

CAL.!--chan.£-[cr]-R-[crJ--------------l

STOP..!--[CrJ--rYes-[ crl •

Lanything else-[er]----------......,

a+Chor=r[cr]-------- -I

P~[crJ------------------~

T E !U l-
IM -r-haurs-min-[cr]

L[crJ---------- ~ _____l

OAT g6 ~1- g4
Elday~month-year-fer]
L-[crJ--------- ...J

Flg.I-l: boom met gewone commando's
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73 7" octalPR OAC----acdress-[cr]--------------;

7S ,II octal 17 octal 7'
POKEB1LSJ-addreSSTdataT[cr]

CCZl h x hex
CC'3'!J aadreSS~[cr]-------l

POKEW dz LS1.!.!-gat~~ss H Sa~W Qs [cr]-------1
L CC2 -c::T

[CC3kg~~ressT ~~~a_j_[cr] -------1

PEEKBTLsl~gat~~ss-[crl

[CC2l hex
CC3 ql address-[cr]-----------l

PEEKW-1: LSI..E- gatf~ss-[cr]
cCCZLhex

CC3 q.. address-[cr]-----------l

STA-[cr]----------------i

CAL- chan. num.-[cr]
17. 70

L-E....-num-[cr]

H..k....-num- [cr]

R-[cr]--------

F1g.I-2: boom met geprivileerde commando's
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Bijlage II: Verklaring van gebruikte afkortingen

ADC
APC
AZL

BSA

cr
CO
crlf
CVP

DADS
DPA P
DPAW

ECG
EME

HR
HT

LA
LA P
LV
L VMl-II
LVSW r

MAP
MCVP
MLA P
MPA P
MPAW

analoog digitaal converter
arteria pulmonalis catheter
Academisch Ziekenhuis Leiden

body surface area

cardiac index
cardiac output
cariage return line feed
centraal veneuze druk

Data Acquisitie en Display Systeem
diastolische arteriele pUlmonair druk
diastolische wigge druk

electro cardiogram
Med ische Elektrotechniek

h art fr e que ntie
lengte van patient

lin ke rat r i um
lin ke rat r i um dr uk
linker ventrikel
arbeid per minuut van het linker ventrikel
arbeid per slag van het linker ventrikel

gemiddelde arteriele druk
g em i d del dec e nt r ale ven e uzed r uk
gemiddelde linker atrium druk
gemiddelde arteriele pulmonair druk
gem id del de wi g g e d r uk

OK operatie kamer

PA P
PART
PDIA
PS YS
PDIA
PVR

arteriele pulmona1r druk
arteriele druk
d iastolische arteriele druk
3ystolische arteriele druk
diastolische arteriele druk
vaatweerstand van het pulmonaire sY3teem



RA
RV
RVMWI
RV5\ol I

5I
5V
5 VR

WT
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rechter atrium
rechter ventrikel
arbeid per minuut van het rechter ventrikel
arbeid per slag van het rechter ventrikel

gelndexeerd slagvolume
slag volume
systeem va~t weer stand

gewicht van de patient



-93-

Nawoord

De afstudeerperiode vond ik het leukste jaar van mijn studie.
Nu moe h t ike i ndel i j k he t gel e e r d e in d e p r" a kt i j k b r eng en, i k
kon mijn creativieit tonen bij het oplossen van echte
probl em en.
In deze periode bleek dat ik t:och weI veel geleerd had op de
TH, maar dat ik ook nog heel veel moest (en nog moet) leren.

De eerste 3 maanden van mijn afstudeerperiode heb ik
doorgebracht in de vakgroep EME.
Begin mei 1983 is DADS, vergezeld van Henk van Kessel en
mijzelf verhuisd naar het AZL.
In juli is DADS opgesteld op een thorax-OK (OK-1). In de
eerste weken daarna is net systeem gelnstalleerd en
gecalibreerd. Deze tij-d was, ondanks het vele overwerk, erg
nuttig. Het is goed en leerzaam om de praktijkproblemen, die
ontstaan bij de installatie van een apparaat, eens van nabij
mee t e make n !
Tijdens de rest van mijn afstudeerperiode heb ik gemiddeld
1 a 2 keer per week op de operatiekamer een thorax-operatie
b i j g e wo 0 nd •
De eerste tijd was dit om het systeem tecnnisch te
controleren, maar later meer en meer om de anesthesisten
behulpzaam te zijn bij het bedienen van DADS.
Het bijwonen van de operaties was soms een vervelende
onderbreking van mIn werk, maar aan de andere kant ook een
onvergetelijke ervaring.

Aan het einde van mlJn afstudeerwerk wil ik aIle leden van de
vakgroep EME bedanken voor de prettige sfeer die er alijd
heer st.
Zonder anderen tekort te willen doen, wil ik enkele mensen
persoonlijk bedanken: prof. Beneken, voor zijn voortdurende
belangstelling voor mijn werk, Hans Flom en Annejet ~eyler,

voor hun kriti:3che opmerkingen over mijn werk en verslag en
mijn kamergenoot Karel Coolegem, voor de prettige
s am en we r ki ng •
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Daarnaast wil ik een aantal mensen uit Leiden bedanken: al
het personeel van OK-1 voor de prettige werksfeer op de OK,
de mensen van de TDIG en de afdeling Anesthesiologie.
Ook wil ik hier Henk van Kessel, mijn dagelijkse begeleider
persoonlijk bedanken voor de goede onderlinge verstandnouding
en zijn kritische doch geduldige begeleiding.

Op deze plaats wil ik ook mijn ouders bedanken, omdat zij het
mogelijk maakten, dat ik deze studie neb kunnen volgen.

Tenslotte ('last-but-not-least') wil ik Dory heel erg
bedanken voor het vele geduld dat ze neeft weten op te
brengen, als ik weer eens een avond moest overwerken. En
voor de vele steun en hulp die ik van haar heb ontvangen
tijdens mijn werk, maar vooral ook tijdens net schrijven van
d it v er sl ag •

Ma ri Heesb een
17 februari 1984.
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