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[SCRITPIE ONDERZOEK NCIC] 
Op de neurochirurgische intensive care van het UMCG is aangegeven dat verpleegkundig personeel 
met artrose moeite heeft met het openen van ampullen en verpakkingen. In dit scriptie onderzoek 
zijn de problemen geanalyseerd en zijn een ontwerpopdracht en doel opgesteld. In het bachelor 
research project dat volgt op dit scriptie onderzoek wordt aan de hand van de ontwerpopdracht een 
oplossing ontworpen voor de problemen omtrent het openen van ampullen en verpakkingen. 
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Inleiding 
Op de neurochirurgische intensive care (NCIC) van het UMCG werd aangegeven dat personeel met 
artrose moeite heeft met enkele handelingen. De problemen traden voornamelijk op bij het openen 
van ampullen, het openen van verpakkingen om infuuszakken en disposables, het insteken van spikes 
en het losdraaien van dopjes op driewegkraantjes. 
Fred van Dijk is de contact persoon op de NCIC. Hij is benaderd door de Arbodienst die op hun beurt 
Bart Verkerke hebben gecontacteerd om met de problemen op de NCIC aan de slag te gaan. Dit 
scriptie onderzoek is de analyse fase zoals die is gedoceerd tijdens de vakken Ontwerpen 1, 
Ontwerpen 2 en Ontwerpen 3 aan de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen aan de 
Rijksuniversiteit Groningen.  
Dit scriptie onderzoek is tot en met het oorzaak-gevolg schema van de problemen samen met 
Arianne van de Loosdrecht uitgevoerd. Vanaf het kopje ‘doel’ is dit onderzoek zelfstandig uitgevoerd.  
Het bachelor research project dat hierop volgt is de synthese fase zoals die is gedoceerd tijdens de 
vakken Ontwerpen 1, Ontwerpen 2 en Ontwerpen 3.  
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Probleemdefinitie 

Gebrek aan kracht bij IC verpleegkundigen 
Op de Neurochirugische Intensive Care (NCIC) afdeling werd aangegeven dat werknemers last 
hadden van krachtverlies en pijn in de handen. De reden van de pijn is dat deze werknemers last 
hebben van artrose. Artrose is het afnemen van de hoeveelheid kraakbeen in de gewrichten. Het kan 
in elk gewricht voorkomen. De drie karakteristieke 
eigenschappen van artrose zijn pijn, ochtend stijfheid en 
verminderde mobiliteit.1 
Door het ontbreken van vaten, zenuwen en 
lymphesysteem is het lastig voor het kraakbeen om te 
herstellen na beschadiging.2 Het is een progressieve 
aandoending, wat betekent dat de symptonen met de tijd 
erger worden.  
 
Een risicofactor voor artrose is een repeterende beweging 
waarbij veel stress op een bepaald gewricht wordt 
uitgeoefend. Door overgewicht komt meer stress te staan 
op de dragende gewichten zoals kniëen en heupen wat de 
kans op artrose doet vergroten. Ook genetische factoren lijken invloed te hebben op de kans op 
hand-, knie- en heupartrose. Uit erfelijkheids onderzoeken is gebleken dat 50% van het risico op 
artrose in de heup, knie en hand is overgeërfd. Het allel dat verantwoordelijk lijkt voor knie en hand 
artrose, is SNP rs143383 van het gen GDF5. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of dat inderdaad zo is.3 
 
Artrose komt vooral voor onder verpleegkundig personeel. Zij moeten vaak zware objecten tillen en 
moeten veel kracht zetten waarbij gebruik wordt gemaakt van  de fijne motoriek. Hierdoor is de kans 
op lage rug klachten en klachten aan de handen vergroot.4 Op dit moment wordt er al aandacht 
besteed om het verplegend personeel zo lang mogelijk gezond te houden. Zo is de Amerikaanse staat 
California een wet aangenomen waarin staat dat acute zorg ziekenhuizen safe patient handling (SPH) 
moeten implementeren. Het is gebleken dat lang niet alle ziekenhuizen zicht houdt aan de 
voorgeschreven regels. Slechts 22% van de ziekenhuizen heeft een ‘geen-til’ beleid. In het geval dat 
er liften of til-teams op het ziekenhuis aanwezig waren, konden dezen maar in 50% van de gevallen 
worden gebruikt door overbezetting van de teams en liften. De ziekenhuizen waarin het personeel 
geen handelingen met patiënten hoefde te doen, hadden minder last van lage rugpijn. 5 In het UMCG 
zijn meerdere liften beschikbaar om onder andere het tillen van een patiënt te vergemakkelijken. 
 
Momenteel wordt onderzoek gedaan hoe met behulp van regenerative medicine kraakbeen kan 
worden aangemaakt in beschadigde gewrichten. Stamcellen uit het mesenchymale beenmerg 
hebben het vermogen te differentieren tot kraakbeen en hebben een herstellende werking op 
weefsel. Op die manier kan schade aan het kraakbeen , ondanks het gebrek aan bloedvaten, 
zenuwen en lymphevaten, worden hersteld. 6 Kraakbeenherstel met mesenchymale stamcellen 
wordt al toegepast en lijkt veelbelovend.7 Verder onderzoek moet verheldering geven over de exacte 
werking van het herstelmechanisme. 
 
Doordat een aantal verpleegkundigen minder werk kunnen doen, moeten andere verpleegkundigen 
harder werken. Zo heeft elke IC verpleegkundige één of twee patiënten per shift. Om te zorgen dat 
werknemers met bovengenoemde klachten niet thuis hoeven te zitten maar net een hele shift 
volhouden, krijgen zij maar één patiënt. Dit betekent echter wel dat de verzorging van de andere 
patiënten opgevangen moet worden door hun collega’s. Voor zowel de gezonde werknemers als die 
met klachten levert dit mentale als fysieke stress op. 
 

Figuur 1 Artrose Handen
29
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De beperking van de IC verpleegkundige zorgt er bij een aantal concrete handelingen voor dat deze 
minder goed of niet meer gedaan kunnen worden. Hieronder volgen de meest voorkomende 
handelingen die problemen opleveren.  
 

Ampullen openen 

Een ampul is een (meestal) glazen flesje waarin in een vloeibaar medicijn zit. Het medicijn wordt met 
een injectienaald uit de ampul gehaald. Hiervoor dient het ‘dopje’ eerst van de ampul te worden 
gebroken. Een veelvoorkomend probleem bij het openen van ampullen is verwonding door het 
afgebroken glas.8 Ook kan  de medicatie vervuild raken met glasscherven wanneer het dopje wordt 
afgebroken. Afhankelijk van de naald die wordt gebruikt, krijgt de patiënt een bepaalde hoeveelheid 
glasscherven geïnjecteerd.9 
Dit zijn de problemen die met behulp van medische 
hulpmiddelen worden gepoogd te beperken. Echter het 
probleem van verpleegkundigen met artrose ligt in de 
moeite met kracht zetten. Vooral ampullen van een klein 
volume vormen een probleem voor werknemers met 
artrose. Het oppervlakte is te klein om genoeg kracht te 
kunnen zetten. De manier van openen door een 
verpleegkundige op de NCIC van het UCMG is de ampul 
vast te houden met de jas en het lichaam te gebruiken 
voor stabilliteit. Dit is erg onhygiënisch en moet 
voorkomen worden.   
 

Openen vloeistofzakken en disposables 

Het openen van de verpakking om infuuszakken en disposables is aangegeven als een probleen. Alle 
disposables en vloeistofzakken zijn verpakt in een plastic zak. In infuuszakken is een inkeping 
gemaakt op de plek waar de zak opengescheurd hoort te worden. Het gebeurt echter regelmatig dat 
deze inkeping ontbreekt of dat verpleegkundigen te veel haast hebben om de inkeping te zoeken. Als 
dit het geval is, kost het veel kracht om de zak te openen en lukt dit regelmatig niet. Alleen 
verpakkingen met een ‘los’ hoekje zijn voor verpleegkundigen met artrose aan de handen 
gemakkelijk te openen. 
 

Aansluiten van spikes op infuuszakken 

Voor het gereedmaken van een infuuszak moeten er een 
aantal handelingen worden verricht waarbij problemen 
ontstaan. Het openen van de verpakking van de infuuszak is 
hierboven al besproken. Nadat de infuuszak geopend is moet 
er een spike ingestoken worden waar de infuusslang aan 
verbonden kan worden.10  
De aansluiting van de spike met de infuuszak gaat via een 
zogenaamd Luer Lock systeem wat er voor zorgt dat er geen 
vloeistof uit de infuuszak kan lopen. Om dit mogelijk te 
maken moeten de spike en opening van de infuuszak erg 
strak op elkaar aansluiten. Dit zorgt ervoor dat de spike 
moeilijk in de opening te krijgen is en  dat er veel kracht voor 
de handeling nodig is. De verpleegkundigen die de kracht in 

Figuur 2 Injectiespuit en ampullen
30

 

Figuur 3 Aansluiting van een spike op een 
infuuszak

31
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hun handen missen, hebben hier dan ook veel moeite mee. Het feit dat de infuuszakken op 
ooghoogte hangen, bemoeilijkt deze handeling nog meer. Verder hangt de infuuszak dichtbij de 
patiënt waardoor er weinig ruimte is om de infuuszak gereed te maken of om deze neer te leggen. 
 
Een bijkomend probleem is dat de spikes vrij scherp zijn waardoor het kan gebeuren dat 
verpleegkundigen zichzelf ermee verwonden11. 
  
Maar liefst 17% van alle ongelukken in een ziekenhuis worden veroorzaakt door verwondingen met 
naalden of andere scherpe voorwerpen.12 
 
Door de vele verwondingen met scherpe voorwerpen is de kans op het doorgeven van infecties door 
bloed veel groter. Door de verwondingen en kans op infecties moeten verpleegkundigen meer 
gebruik maken van de gezondheidszorg wat meer kosten met zich mee brengt. 13 
 

Driewegkraantjes 

Aan de slangen van het infuussysteem zijn een of meerdere driewegkraantjes bevestigd. Deze 
driewegkraantjes maken het mogelijk om medicatie apart bij te spuiten of meerdere infuusslangen 
tegelijk aan te sluiten. De kraantjes kunnen afgesloten worden met een dopje. Dit dopje is echter erg 
klein waardoor het voor mensen met problemen aan hun handen lastig is deze te openen. Bij deze 
handeling komt vooral het probleem naar voren dat artrose ook 
zorgt voor een afname van het functioneren van de fijne 
motoriek.14  
Wanneer collega’s zonder problemen de kraantjes dichtdraaien, 
zitten ze vaak nog te strak voor verpleegkundigen met artrose. 
Ook de aanwezigheid van bloed en glucose op de kraantjes 
bemoeilijkt het open- of dichtdraaien.  
 

Transporteren van ziekenhuisbedden 
Naast de problemen die ondervonden werden doordat er krachtverlies en pijn aan de handen is bij 
de verpleegkundigen kwam er een ander probleem naar voren. Op de NCIC moet vijf tot tien keer per 
week een patiënt naar een andere afdeling worden gebracht voor bijvoorbeeld een CT-scan. Deze 
patiënten liggen in een bed en aan de bewaking en zijn  dus aangesloten aan veel apparaten zoals 
infuuszakken en beademingsapparatuur.  Het geheel weegt veel waardoor er veel duw en –
trekkrachten moeten worden geleverd door 
één verpleegkundige.15  Een aantal 
verpleegkundigen lukt het niet om 
zelfstandig een bed met bijbehorende 
apparatuur te vervoeren. De reden hiervoor 
is dat zij de kracht missen waardoor ze  
moeite hebben om het bed te duwen en te 
manoeuvreren. Doordat zij dit niet alleen 
kunnen, moet er een collega helpen. 
Hierdoor moet de collega zijn eigen taken in 
een korter tijdsbestek moet doen wat meer 
werkdruk oplevert.   
 
Daarnaast levert het regelmatig duwen van iets met het gewicht en de omvang van een groot 
ziekenhuisbed veel problemen op. Zo krijgen verpleegkundigen veel last van blessures van onder 
andere de rug en schouders.16  

Figuur 4 Driewegkraantje
32

 

Figuur 5 Ziekenhuisbed
33
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Om dit te verhelpen heeft de Arbodienst richtlijnen opgesteld over onder andere het manoeuvreren 
van karren en bedden in de gezondheidszorg.17   
Twee methoden hier van zijn de ‘zes karvragen’18 en de KIM-methode om te berekenen of hieraan 
voldaan wordt. Bij beide methoden wordt er onder andere gekeken of dat het oppervlak waarover 
iets vervoerd moet worden wel glad genoeg is en of de diameter van de wielen groot genoeg is. 
Beiden om te zorgen dat er niet te veel kracht nodig is om het bed te verplaatsen.19,20   
 
Een andere vereiste hiervan is dat het in beweging zetten van het bed niet meer dan 200N aan kracht 
kost. Ook mag het bed zelf niet zwaarder zijn dan 300kg. Zodra dit overschreden wordt, moet er 
ofwel iets aan de omstandigheden gedaan worden of moet het gemotoriseerd worden.  
 

Hygiëne NCIC 
Hygiëne is de laatste tijd een aandachtspunt in veel ziekenhuizen. Vooral op intensive care units is 
hygiëne uiterst belangrijk. De patiënten hebben vaak trauma’s en een minder goed werkend 
immuunsysteem. Een normaalgesproken onschuldige infectie kan grote gevolgen hebben voor een 
patiënt op de IC. 
 
Uit het interview op de NCIC is gebleken dat de voorgeschreven regels niet volledig worden 
nageleefd. Zo wordt het tafelblad niet na elk gebruik met alcohol gereinigd, hoeven bezoekers niet 
altijd een schort voor en worden de handen niet vaak genoeg gewassen. Alleen al handen wassen 
doet de incidentie van infectieziektes op de IC al afnemen.21  
 
Ook het gebruik van een smartphone blijkt een probleem te zijn. Doordat er steeds meer applicaties 
beschikbaar zijn om bijvoorbeeld het zoeken van medicatie te vergemakkelijken, worden 
smartphones ook tijdens het werk steeds meer gebruikt. Volgens de protocollen is het echter niet 
toegestaan iets in de zakken van het uniform te bewaren omdat de kans op infecties vergroot 
wanneer er van patiënt naar patiënt wordt gelopen. Uit onderzoek is gebleken dat veel mobiele 
telefoons bacteriën bevatten, vooral van medische studenten.22 Ook na desinfecteren blijven 
bacteriën achter. Er wordt daarom aangeraden de mobiel geregeld te desinfecteren.23  
 
Op de NCIC wordt nu elke ochtend aandacht besteed aan hygiëne. Het is van uiterst belangrijk een zo 
laag mogelijk risico op infectieziektes te creëren voor de kwetsbare groep patiënten op de intensive 
care units. Een dag extra op de IC kost €2.500,-. Dus buiten het belang van de patiënt, is het 
financieel ook erg belangrijk dat de hygiëneregels in het ziekenhuis goed na worden geleefd. 
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Stakeholder analyse 
Hieronder worden de problemen per stakeholder weergegeven. 
 

Stakeholder Wat?  Waar?  Wanneer?  Waarom?  Waarom? 

Verpleegkundigen  Moeite met 
het openen 
van medische 
hulpmiddelen 
en het 
inbrengen 
van spikes 

Op de NCIC Tijdens het 
openen van 
medische 
hulpmiddelen en 
het inbrengen 
van spikes 

Pijn en 
verminderde  
kracht in de 
handen 

Hoeveelheid en 
kwaliteit van het 
kraakbeen neemt 
af door artrose 

Patiënt Krijgt minder 
snel hulp in 
kritieke 
toestand 

Op de NCIC Tijdens werkuren 
van 
verpleegkundigen 
met artrose 

Verpleegkundigen 
met artrose 
kunnen het werk 
niet meer goed 
en snel uitvoeren  

Verpleegkundigen 
met artrose 
hebben pijn en 
verminderde 
kracht 

Collega’s Extra werk Op de NCIC Tijdens hun eigen 
werkdag 

Moeten werk 
overnemen van 
verpleegkundigen 
met artrose 

Verpleegkundigen  
met artrose 
kunnen het werk 
niet goed en snel 
meer uitvoeren 

Ziekenhuis Hoger 
ziekteverzuim 

Op de NCIC Tijdens de 
werkuren van 
verpleegkundigen 
met artrose 

Verpleegkundigen 
met artrose 
kunnen het werk 
niet meer goed 
en snel uitvoeren  

Verpleegkundigen 
met artrose 
hebben pijn en 
verminderde 
kracht 

Verzekerings- 
maatschappij 

Verhoogde 
kosten 

In de 
ziekenhuizen 

Wanneer de 
verpleegkundigen 
medische zorg 
nodig heeft 

Verpleegkundigen 
met artrose 
hebben pijn en 
verminderde 
kracht in de 
handen 

Hoeveelheid en 
kwaliteit van het 
kraakbeen neemt 
af door artrose 

Maatschappij Verhoogde 
ziektekosten- 
verzekering 

In het hele 
land 

Wanneer de 
verpleegkundigen 
medische zorg 
nodig heeft 

Verzekering-
smaatschappijen 
hebben hogere 
kosten 

Patiënten liggen 
langer op de NCIC 

Familie van de 
verpleegkundige 

Ziet hoe een 
geliefde lijdt 

Thuis Wanneer de 
verpleegkundige 
bij de familie is 

Verpleegkundigen 
met artrose 
kunnen het werk 
niet meer goed 
en snel uitvoeren 

Verpleegkundigen 
met artrose 
hebben pijn en 
verminderde 
kracht 
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Oorzaak-gevolg schema problemen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Werknemers met artrose hebben pijn en verminderde kracht tijdens het werk 

Hogere werkdruk collega’s  

Hogere kosten voor ziekenhuis 

Familie ziet hoe een 

geliefde lijdt aan 

artrose  

Collega’s raken 

overspannen en vallen uit 

Ziekenhuis gaat failliet 

Depressieve 

familieleden 

 

Hogere kosten voor 

verzekeringsmaatschappij 

Hogere 

ziektekostenverzekering 

voor de maatschappij 

Zij kunnen minder werk 

verrichten 

Zij kunnen de werkdruk niet 

aan en vallen daardoor uit 
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Doel 
De problem worden hier opgesplitst om verder uit te werken. In dit scriptie onderzoek wordt het 
openen van ampullen als eerst probleem uitgewerkt en het openen van verpakkingen om 
infuuszakken en disposables wordt als tweede probleem uitgewerkt. 
Het probleem is dat verleegkundigen met artrose verminderde kracht hebben en pijn ervaren 
waardoor met alle negatieve gevolgen die beschreven zijn in het oorzaak-gevolg schema van de 
problemen. Het doel is verpleegkundigen met artrose langer arbeidsgeschikt houden. Ze moeten hun 
werk uit kunnen voeren zonder pijn.  
Hieronder is het oorzaak-gevolg schema weergegeven wanneer het doel wordt bereikt.  

Oorzaak-gevolg schema doelen 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Werknemers met artrose ervaren geen pijn meer tijdens het werk 

Normale werkdruk 

collega’s  

Geen hogere kosten voor 

ziekenhuis 

Familie ziet dat hun 

geliefde gezond is  

Collega’s raken niet 

overspannen  

Ziekenhuis gaat niet failliet 

Normaal 

familieleden 

 

Geen hogere kosten voor 

verzekeringsmaatschappij 

Geen hogere 

ziektekostenverzekering 

voor de maatschappij 

Zij kunnen evenveel werk 

verrichten als gezonde collega’s 

Zij kunnen de werkdruk prima 

aan 
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Ontwerp opdracht 
Om het doel te bewerkstelligen, kunnen verschillende aanpakken worden gehanteerd: 

- Er kan een hulpmiddel worden ontworpen dat de krachten in de hand meet. Dit wordt 
gedaan bij zowel gezond personeel als personeel met artrose. Op die manier kan inzicht 
worden verkregen over de krachten en de beste manier van ampullen en verpakkingen 
om infuuszakken en disposables openen. 

- De taak van een verpleegkundige met artrose wordt deels overgenomen door collega’s. 
Op die manier hoeft de verpleegkundige minder vaak ampullen te openen waardoor 
minder pijn wordt ervaren.  

- Personeel met artrose kan worden verplicht oefeningen te doen waardoor de gewrichten 
sterker en flexibeler worden.  

- Personeel met artrose kan een pijnstillend middel krijgen en weer aan het werk worden 
gezet. 

- Er kunnen hulpmiddelen worden ontworpen die de benodigde kracht voor het openen 
verkleinen. Op die manier kan de verpleegkundige met artrose in ieder geval zonder 
moeite ampullen en verpakkingen om infuuszakken en disposables openen. 

- Verpleegkundigen met artrose krijgen vervroegd pensioen. 
De eerste mogelijkheid is zeker interessant. Er is geen kwantificering bekend over het krachtverlies 
bij artrose. Zo’n oplossing kan op lange termijn veel informatie opleveren.  
De tweede optie verhoogt de werkdruk van de collega’s. Dit is wat nu in de praktijk noodgedwongen 
al gebeurt. Een goede oplossing is het zeker niet. 
Personeel met artrose doet vaak al oefeninen, maar houdt last. Ook tijdens en na de oefeningen 
wordt pijn ervaren. Hoewel de gewrichten sterker en flexibeler worden, blijft het openen van 
ampullen en verpakkingen om infuuszakken en disposables lastig.  
De vierde oplossing, pijnstillers, wordt op de NCIC ook uitgevoerd. De fijne motoriek bij het openen 
blijft echter nog steeds een probleem. Daarom is ook dit niet de beste oplossing. Daarnaast is het ook 
geen geruststelling om pas je werk te kunnen uitvoeren wanneer pijnstillers worden gebruikt. 
Een hulpmiddel lijkt een goede oplossing voor verpleegkundigen met artrose. Met een goed 
hulpmiddel is minimale kracht nodig, waarop minimale pijn volgt.  
Verpleegkundig personeel vervroegd met pensioen laten gaan is in de praktijk moeilijk haalbaar 
aangezien de pensioensleeftijd steeds hoger wordt.  
Op de NCIC is specifiek aangegeven dat het openen van ampullen en verpakkingen om infuuszakken 
en disposables problemen oplevert bij verpleegkundig personeel met artrose. Een meetsysteem voor 
de kracht in de handen ontwerpen, werd op de NCIC ook als een goede mogelijkheid beschouwd. Het 
is echter minder waarschijnlijk zo’n meetsysteem te realiseren binnen de zes weken die er voor de 
synthese fase zijn uitgetrokken. Er is daarom gekozen om als ontwerpopdracht hulpmiddelen te 
ontwerpen die er voor zorgen dat de kracht die nodig is om een ampul of verpakkingen om 
infuuszakken en disposables te openen afneemt ten opzichte van de huidige situatie. Als dat wordt 
bereikt, lossen de problemen van de andere stakeholders zichzelf op zoals blijkt uit het oorzaak-
gevolg schema van de doelen. 

Focus en begrenzing 
Het hulpmiddel wordt speciaal ontworpen voor verpleegkundigen die lijden aan artrose. Zij moeten 
het hulpmiddel op de NCIC kunnen gebruiken. Gezonde verpleegkundigen moeten het hulpmiddel 
met hetzetlfde gemak kunnen gebruiken als verpleegkundigen met artrose. De hulpmiddelen worden 
ontworpen voor gebruik op het ziekenhuis. Het kan daarom zijn dat de hulpmiddelen niet geschikt 
zijn voor gebruik op locaties met strengere hygiëne- en veiligheidsvoorschriften dan op een 
ziekenhuis. De hulpmiddelen worden ontworpen om met alcohol te kunnen worden gereinigd, niet 
om te kunnen worden geautoclaveerd.  
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Als resultaat wordt een medisch hulpmiddel ontworpen dat geschikt is voor verpleegkundig 
personeel met artrose om zonder pijn een ampul of een verpakking om een infuuszak of disposable 
te openen. De keuze om een hulpmiddel voor het openen van een ampul of verpakkingen om 
infuuszakken en disposables te ontwerpen, wordt genomen in de synthesefasen die volgen op dit 
scriptie onderzoek. 

Al bestaande producten 

Ampul-openers: 
- Astroplast Ampoule Opener24 
- SnapIt25 
- AO ampul-opener26 
- Injectiespuit 
- Vijl  

 

Infuuszakverpakking en disposables openers: 
- Infuuszak verpakking openers27,28 
- Schaar 

Eisen en wensen 
De eisen en wensen worden voor het openen van ampullen en het openen van verpakkingen om 
infuuszakken en disposables zijn apart uitgewerkt.  
 

Ampul-opener 

Eisen: 

Gebruikers eisen: 
- Het hulpmiddel heeft een handleiding die binnen 30 minuten de werking van het 

hulpmiddel uitlegt; 
- Het hulpmiddel moet zorgen voor een betere oplossing dan de huidige producten. 

 
Veiligheids eisen: 

- Het hulpmiddel laat geen glasscherven achter na het openen; 
- Het hulpmiddel brengt de gebruiker geen schade toe; 
- Het hulpmidde verontreinigd de inhoud van de ampul niet; 

 
Hygiëne eisen: 

- Het hulpmiddel moet snel en eenvoudig met een in alcohol gedrenkt watje schoon te 
maken zijn; 

- Het hulpmiddel mag niet van patiënt naar patiënt gaan; 
 
Ergonomie eisen: 

- Het hulpmiddel past in de handpalm tijdens het openen voor maximale grip; 
- Het product moet in een verpakking zitten die door personeel met artrose zijnder pijn te 

openen is; 
- Tijdens het openen ervaart de gebruiker geen pijn; 
- De opener is door zowel gezond personeel als personeel met artrose te gebruiken; 
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- Het hulpmiddel mag niet zwaarder zijn dan 0.5kg; 
 
Materiaal eisen: 

- Het materiaal moet alcohol-bestendig zijn; 
- Het materiaal mag niet irriterend zijn; 
- Het hulpmiddel moet bestand zijn tegen de inhoud van ampullen; 

 
Functionele eisen: 

- Het hulpmiddel moet de benodigde kracht om een ampul te openen met 300% 
verminderen;  

- De opener sluit nauw om het flesje waardoor het flesje niet kan bewegen; 
- Het dopje wordt opgevangen;  

 
Tijds eisen: 

- De handeling van het openen max maximaal tien vijf langer duren dan het nu duurt 
voordat een verpleegkundige met artrose een ampul heeft geopend; 

- Het hulpmiddel gaat minimaal 5000 handelingen mee; 
 
Ruimtelijke eisen: 

- Het hulpmiddel mag niet meer dan 20 cm2 innemen als het op een tafelbald komt te 
staan; 

- Het hulpmiddel moet in één hand passen als het draagbaar is;  
 
Prijs eisen: 

- Het hulpmiddel mag maxinaal €15,- kosten als het hulpmiddel wegwerpbaar is; 
- Het hulpmiddel mag maxinaal €500,- kosten als het hulpmiddel niet wegwerpbaar is 

 

Wensen: 

Gebruikers wensen: 
- Het hulpmiddel is disposable als het draagbaar is; 
- Het hulpmiddel is zonder enige voorkennis te gebruiken; 

 
Veiligheids wensen: 

- Het hulpmiddel is zo veilig mogelijk; 
 
Hygiëne wensen: 

- Het hulpmiddel moet zo goed mogelijk schoon te maken zijn; 
- Het hulpmiddel is geschikt voor reiniging in een autoclaaf; 

 
Ergonomie wensen: 

- De grip op het hulpmiddel is maximaal; 
- Het product is zo licht mogelijk; 

 
Materiaal wensen: 

- Het materiaal is bestendig tegen alle schoonmaakmiddelen; 
- Het materiaal is bestand tegen alle vloeistoffen op de NCIC 

 
Functionele wensen: 

- De benodigde kracht om een ampul te openen is minimaal; 
 
Tijds wensen: 
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- M.b.v. het hulpmiddel is een ampul even snel te openen als wanneer een ampul wordt 
geopend door gezonde verpleegkundigen zonder hulpmiddel.  

- Het hulpmiddel gaat zo lang mogelijk mee; 
 
Ruimtelijke wensen: 

- Het hulpmiddel neemt zo weinig mogelijk werkruimte in; 
 
Prijs wensen: 

- Het hulpmiddel is zo goedkoop mogelijk; 
 

Infuuszakverpakking-opener en disposable verpakking-opener 

Eisen: 

Gebruikers eisen: 
- Het hulpmiddel heeft een handleiding die binnen 30 minuten de werking van het 

hulpmiddel uitlegt; 
- Het hulpmiddel moet zorgen voor een betere oplossing dan de huidige producten. 

 
Veiligheids eisen: 

- Het hulpmiddel brengt de gebruiker geen schade toe; 
 
Hygiëne eisen: 

- Het hulpmiddel moet snel en eenvoudig met een in alcohol gedrenkt watje schoon te 
maken zijn; 

- Het hulpmiddel mag niet van patiënt naar patiënt gaan; 
- Het hulpmiddel mag de inhoud van de verpakking niet beschadigen en/of besmetten; 
- Het hulpmiddel mag door de inhoud van de verpakking niet worden besmet;  

 
Ergonomie eisen: 

- Het hulpmiddel past in de handpalm tijdens het openen voor maximale grip; 
- Het product moet in een verpakking zitten die door personeel met artrose zijnder pijn te 

openen is; 
- Tijdens het openen ervaart de gebruiker geen pijn; 
- De opener is door zowel gezond personeel als personeel met artrose te gebruiken; 
- Het hulpmiddel mag niet zwaarder zijn dan 0.5kg; 

 
Materiaal eisen: 

- Het materiaal moet alcohol bestendig zijn; 
- Het materiaal mag niet irriterend zijn; 
- Het hulpmiddel moet bestand zijn tegen de inhoud van infuuszakken; 

 
Functionele eisen: 

- Het hulpmiddel moet de benodigde kracht om een verpakking te openen met 300% 
verminderen;   

 
Tijds eisen: 

- De handeling van het openen max maximaal vijf keer langer duren dan het nu duurt 
voordat een verpleegkundige met artrose eenverpakking heeft geopend; 

- Het hulpmiddel gaat minimaal 5000 handelingen mee; 
 
Ruimtelijke eisen: 
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- Het hulpmiddel mag niet meer dan 20 cm2 innemen als het op een tafelbald komt te 
staan; 

- Het hulpmiddel moet in één hand passen als het draagbaar is;  
 
Prijs eisen: 

- Het hulpmiddel mag maxinaal €15,- kosten als het hulpmiddel wegwerpbaar is; 
- Het hulpmiddel mag maxinaal €500,- kosten als het hulpmiddel niet wegwerpbaar is 

 

Wensen: 

Gebruikers wensen: 
- Het hulpmiddel is disposable als het draagbaar is; 
- Het hulpmiddel is zonder enige voorkennis te gebruiken;  

 
Veiligheids wensen: 

- Het hulpmiddel is zo veilig mogelijk; 
 
Hygiëne wensen: 

- Het hulpmiddel moet zo goed mogelijk schoon te maken zijn; 
- Het hulpmiddel is geschikt voor reiniging in een autoclaaf; 

 
Ergonomie wensen: 

- De grip op het hulpmiddel is maximaal; 
- Het product is zo licht mogelijk; 

 
Materiaal wensen: 

- Het materiaal is bestendig tegen alle schoonmaakmiddelen; 
- Het materiaal is bestand tegen alle vloeistoffen op de NCIC 

 
Functionele wensen: 

- M.b.v. het hulpmiddel is een verpakking even snel te openen als wanneer een verpakking 
wordt geopend door gezonde verpleegkundigen zonder hulpmiddel.  

 
Tijds wensen: 

- M.b.v. het hulpmiddel is een verpakking even snel te openen als wanneer een verpakking 
wordt geopend door gezonde verpleegkundigen zonder hulpmiddel.  

- Het hulpmiddel gaat zo lang mogelijk mee; 
 
Ruimtelijke wensen: 

- Het hulpmiddel neemt zo weinig mogelijk werkruimte in; 
 
Prijs wensen: 

- Het hulpmiddel is zo goedkoop mogelijk; 
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Belang stakeholder per eis 
Voor elke categorie van eisen is per stakeholder een waarde tussen te 1 en 10 toegekend, waarbij 10 erg belangrijk is en 1 erg onbelangrijk. Het totaal van 

elke categorie van eisen is opgeteld. Vervolgens is Het totaal van elke categorie gedeeld door de som van het totaal van elke cagegorie en vermenigvuldigd 

met 10. (totaal categorie / totaal som alle categoriën * 10). Dit is gedaan om een getal rond de één te verkrijgen en het rekenen met deze waardes in de 

synthese fasen gemakkelijker te maken. 

Stakeholder Veiligheid Hygiëne kosten Ergonomie Gebruiksvriendelijkheid Tijd Functionaliteit Ruimte Materiaal 

Verpleegkundige met artrose 9 8 3 8 8 8 8 8 7 

Patiënt 9 9 3 4 5 8 6 2 2 

Collega's 9 8 3 8 8 8 8 8 7 

Ziekenhuis 9 9 8 7 7 8 7 7 7 

Verzekeringsmaatschappij 9 8 8 4 5 7 7 2 3 

De maatschappij 7 7 5 4 3 5 5 2 2 

Familie van de verpleegkundige 7 7 4 4 3 5 5 2 2 

Totaal 59 56 34 39 39 49 46 31 30 

Weegfactor 1,5404699 1,4621 0,8877 1,018276 1,018276762 1,2793 1,201044386 0,80939 0,783289 
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Functieanalyse 

Ampul-opener: 

Hoofdfunctie:  

De hoofdfunctie die het hulpmiddel moet hebben is het openen van ampullen.Daarom is materiaal 
scheiden de hoofdfunctie. 

Subfuncties: 

In het geval van een gemotoriseerd hulpmiddel:  
Energie opslag: Het hulpmiddel heeft energie nodig om te kunnen werken. Indien een draadloos 
apparaat wordt ontworpen, is energie opslag vereist. 
Informatie transport: Er wordt op een knopje gedrukt. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de 
motor. 
Informatie transformatie: De informatie van het drukken wordt omgezet in een actie van de motor. 
Energie transformatie: De elektrische energie van de motor wordt omgezet in mechanische energie 
voor het openen van de ampul.  
Materiaal scheiden: Het dopje moet van het flesje af worden gebroken. 
Materiaal opslaan: Het dopje mag niet zomaar uit de opener vallen aangezien het van glas is en 
scherpe randen heeft. Als het dopje moet worden opgeraapt, geeft dit weer kans op verwondingen. 
 
Als het hulpmiddel niet gemotoriseerd is, worden alleen de functies ‘materiaal scheiden’ en 
‘materiaal opslaan’ door het hulpmiddel vervuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infuuszakverpakking- en disposables-opener: 

Hoofdfunctie: 

Ook voor de verpakking opener is materiaal scheiden de hoofdfunctie. Er moet een beginnetje 
worden gemaakt zodat de verpakking met minder kracht open kan worden gescheurd, of er moet 
een opening in de verpakking worden gemaakt waardoor de inhoudt naar buiten past. 

Materiaal scheiden 

Materiaal opslaan 

Informatie transport Informatie 

transformatie 

Energie 

transformatie 

Energie opslag 
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Subfuncties: 

In het geval van een gemotoriseerd hulpmiddel:  
Informatie transport: Er wordt op een knopje gedrukt. Deze informatie wordt doorgestuurd naar de 
motor. 
Informatie transformatie: De informatie van het drukken wordt omgezet in een actie van de motor. 
Energie transformatie: De elektrische energie van de motor wordt omgezet in mechanische energie 
voor het openen van de verpakking. 
 
Als het hulpmiddel niet gemotoriseerd is, wordt alleen de functie ‘materiaal scheiden’ door het 
hulpmiddel vervuld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discussie  
Artrose onder oudere werknemers wordt een steeds groter probleem. De pensioensleeftijd gaat 
omhoog, waardoor de kans artrose te krijgen tijdens het werk toeneemt. Door pijn en verminderde 
kracht tijdens het werk kunnen verpleegkundigen met artrose hun werk niet meer naar behoren 
uitvoeren. Veel voorkomende problemen waar verpleegkundigen met artrose op de NCIC van het 
UMCG tegenaan liepen zijn het openen van de dopjes op driewegkraantjes, het verbinden van de 
spike met de infuuszak, het openen van verpakkingen om infuuszakken en disposables en het openen 
van ampullen. In dit scriptie onderzoek zijn de problemen omtrent het openen van ampullen en 
verpakkingen om infuuszakken en disposables geanalyseerd. In de synthese fasen die op deze scriptie 
volgen, zal uiteindelijk één van de twee problemen worden opgelost door het ontwerpen van een 
medisch hulpmiddel.  
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