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Inleiding 

Tijdens dit bachelor project, genaamd biodesign, zal een zestal studenten voor de onderzoeksgroep 

SPRINT@WORK verschillende afdelingen van het UMCG analyseren. Drie verschillende afdelingen 

zullen gedurende de analysefase, die in dit onderzoek dient als scriptie, geanalyseerd worden door 

duo’s. Anne Mathilde de Vries en ik zullen de afdeling chirurgie onder de loep nemen. Hierin zal 

vooral gekeken worden naar de verbeterpunten binnen een OK. Wij zullen samenwerken tot aan de 

probleemselectie. Daarna zullen wij allebei onze eigen weg gaan. Wij schrijven wel allebei onze eigen 

scriptie.  

In deze scriptie zullen de problemen die ontstaan tijdens abdominale chirurg geanalyseerd worden. 

Chirurgen moeten tijdens abdominale operaties vaak lang staan. Bovendien is de houding waarin zij 

soms moeten staan niet erg prettig. Zij klagen dan ook veel over pijn in hun nek, rug en schouders. 

Door al dat lange staan krijgen zij ook veel last van vermoeide benen.  

In de volgende fase van het bachelor project zullen oplossingen worden aangedragen voor dit 

probleem. Een van die oplossingen zal doormiddel van verschillende ontwerpfases uitgewerkt worden 

tot een prototype.   
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Analysefase 
Gedurende de analyse fase zijn de problemen op en rond de afdeling chirurgie op het UMCG 

geïnventariseerd. Als eerst is er een OK bekeken tijdens een operatie. Met een open en frisse blik is er 

naar eventuele knelpunten gezocht. Vervolgens zijn er interviews afgenomen met verschillende 

specialisten om te kijken hoe ze met deze problemen omgaan en of zij zelf nog andere problemen 

ervaren. In het literatuur onderzoek zijn bestaande oplossingen voor deze problemen onderzocht. 

Daarna zijn er eisen en wensen toegekend aan het probleem en is er gekeken wie er belang hebben bij 

welk probleem. Hierna zijn Anne Mathilde en ik ieder met ons eigen ontwerpproces verder gegaan. 

Probleemdefinitie 

Het biodesign project inventariseert alle verbeterpunten op de afdeling chirurgie van het UMCG. 

Mogelijke problemen zullen op verschillende manieren in kaart worden gebracht. Eerst zal er 

gedurende een operatie op de OK meegekeken worden om te zien welke problemen en knelpunten 

‘’op het eerste gezicht’’ opvallen. Vervolgens worden de bevindingen van de specialisten geëvalueerd. 

Uit deze problemen zal vervolgens een selectie worden gemaakt, die worden meegenomen in de rest 

van het ontwerpproces. In tabel 1 staat een overzicht met daarin de stakeholders en hun belangen. 
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Wie? Waarom? Wanneer? Waar? Wat? 

Het UMCG Meer kosten/ 

ontevreden 

patiënten/ 

ontevreden 

personeel 

Gedurende de 

gehele werkweek  

In en rond het 

UMCG 

Zo efficiënt 

mogelijk laten 

draaien van de 

afdeling chirurgie 

Specialisten Niet optimaal 

kunnen werken 

Gedurende hun 

dienst 

Op het UMCG Verhogen van de 

efficiëntie/ 

verlagen van de 

werkdruk 

Assistenten Niet optimaal 

kunnen werken 

van de chirurg 

waardoor hun 

werkdruk hoger 

wordt 

Gedurende hun 

dienst 

Op het UMCG Verhogen van de 

efficiëntie/ 

verlagen van de 

werkdruk 

Verpleging Door complicaties 

tijdens de operatie 

wordt de 

werkdruk hoger 

Na de operatie Op het UMCG Verhogen van de 

efficiëntie/ 

verlagen van de 

werkdruk 

Overig personeel Door complicaties 

tijdens de gehele 

behandeling van 

de patiënt wordt 

de werkdruk 

hoger 

Na de operatie Op het UMCG Verhogen van de 

efficiëntie/ 

verlagen van de 

werkdruk 

 

Patiënten 

 

Het niet optimaal 

behandeld 

worden, waardoor 

er complicaties 

optreden 

 

Voor, tijdens en 

na hun operatie 

 

Zowel thuis als op 

het UMCG 

 

Zo snel mogelijk 

herstel 

Familie personeel Personeel zit niet 

lekker in zijn/haar 

vel 

Altijd nadat het 

probleem zich 

heeft voorgedaan 

thuis Goede sfeer 

binnen de 

huiselijke kring/ 

familie lid weer 

goed in zijn/haar 

vel zit 

Familie patiënt Niet snel genoeg 

revalideren 

Na de operatie thuis Zo snel mogelijk 

revaliderend 

familielid/ zo min 

mogelijk zorg 

belasting 

Fabrikanten Minder afzet/ 

ontevreden klant 

Gedurende het 

handelsproces 

Op de markt Zoveel mogelijk/ 

zoveel mogelijk 

tevreden klanten 

Zorgverzekeraar Langdurig zieke 

patiënten 

waardoor er meer 

kosten zijn 

Voor, na en 

tijdens de 

behandeling 

Thuis en op het 

UMCG 

Verbeteren van de 

zorg 

Maatschappij 

 

 
Figuur 1: stakeholders 

Hogere werkdruk/ 

hogere 

ziektekosten 

verzekering 

Gedurende de 

klandizie  

In Nederland Zo min mogelijk 

kosten/ zo laag 

mogelijke 

werkdruk 
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Waarneming op de OK 

Ter analyse zijn twee chirurgische operaties onder leiding van dokter Ten Cate Hoedemaker 

bijgewoond. De eerste was een laparoscopische operatie waarbij de galblaas en enkele galstenen zijn 

verwijderd. Een laparoscopische operatie is een minimaal invasieve behandeling: er worden een paar 

kleine sneetjes in de buikholte gemaakt, waardoor een camera en enkele hulpmiddelen voor het 

opereren naar binnen gaan. Via het cameraatje dat het lichaam in gaat, kan de chirurg op het 

beeldscherm zien wat hij aan het doen is. Met de instrumenten door de andere gaatjes kan hij 

vervolgens opereren.  

De patiënt was een middelbare vrouw die al enkele jaren last had van galstenen. Er was besloten de 

gehele galblaas weg te halen. Nadat de operatiekleding was aangetrokken gingen wij de OK op. 

Hierbij viel op dat iedereen door de ontsmettingskamer heen liep maar zich niet waste. Binnen de OK 

staat een vak op de grond getekend, dat absoluut steriel moet blijven. Daaromheen staat de apparatuur 

met een wirwar aan draden. Iets buiten het gele vlak hangen twee beeldschermen, die erg moeilijk te 

verschuiven of te draaien zijn. In de OK werd de operatie kort voorbesproken, daarna kwam de patiënt 

binnen. De chirurgen verlaten de OK dan weer om zichzelf te steriliseren en de anesthesisten brengen 

de patiënt onder narcose. Vervolgens verlaat de anesthesist de OK en blijft de assistent bij de patiënt. 

De anesthesist kan opgeroepen worden door middel van een telefonische code. Bij het begin van de 

operatie maken de chirurgen vier gaatjes in de buik, hierdoor kan het materiaal het lichaam binnen. 

Kort nadat de operatie begonnen was besloeg de laparoscoop, die moest toen uit het lichaam worden 

gehaald en opgepoetst worden, waarna ze weer verder konden. Ook viel het op dat een instrument 

waar als het ware mee geknipt worden tijdens de laparoscopie erg onhandig wordt bediend. Na drie 

opereren was de operatie voltooid en kon de patiënt naar de uitslaapkamer. Voor de chirurg moet drie 

uur staan en intensief opereren erg vermoeiend zijn.  

Bij de tweede operatie werden buikspieren opnieuw aan elkaar gezet. Dit ging om een grote man van 

middelbare leeftijd. Tijdens de anesthesie waren er wat problemen om dat de patiënt alsmaar misselijk 

werd. Verder verliep deze operatie soepel. De knelpunten die wij gezien hebben gedurende deze twee 

operaties zullen wij in de probleemanalyse bespreken en analyseren.  

Interview 

Om de probleemanalyse zo breed mogelijk te houden, en zoveel mogelijk problemen mee te nemen 

zijn er twee chirurgen geïnterviewd. Als eerste dokter Hofker, een abdominaal chirurg. Als tweede 

dokter Pol, een vaat-en transplantatie chirurg. Dokter Hofker is op een iets andere manier geïnterviewd 

dan dokter Pol omdat bepaalde zaken toen al duidelijk waren. Beide interviews zijn terug te vinden in 

de bijlage. Het is opgevallen dat beide chirurgen anders dachten over de meeste onderwerpen. Zo was 

dokter Hofker sterk voor verplichte pauzes en dokter Pol juist zeer tegen. 
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Probleemanalyse 
 Tijdens het bezoek aan de OK en gedurende de interviews zijn verschillende problemen naar voren 

gekomen. Deze problemen zullen hier besproken worden en vervolgens worden uitgewerkt volgens 

een cause and effect schema.  

Beeldschermen 

Naast het bed in de OK hangen twee grote beeldschermen. Deze worden gebruikt tijdens bijvoorbeeld 

laparoscopische behandelingen. Ze hangen aan een arm met daarin twee draaipunten. Dit lijkt een 

onhandig systeem te zijn. De beeldschermen hangen vaak in de weg voor het personeel dat aan en 

rond de operatietafel bezig is. Daarnaast bewegen de beeldschermen niet altijd even goed mee, en is 

het lastig om de beeldschermen in exact de juiste positie te krijgen.  

Kabels 

In een OK staan zeer veel verschillende apparaten. Deze zijn verbonden door middel van kabels en 

draden. Om het beeld te verkrijgen wordt er een cameraatje gebruikt dat met meerdere kabels vast zit 

aan een apparaat dat de beelden verwerkt. Dit wordt vervolgens met behulp van andere kabels 

vervoerd naar de beeldschermen waarop de chirurg kijkt en zich oriënteert. Buiten de bedrading voor 

het projecteren van het beeld van het lichaam van de patiënt, hebben de hulpmiddelen voor de chirurg 

bij het opereren ook aparte bedrading nodig. Doordat er erg veel kabels door de hele OK lopen liggen 

overal draden en snoeren, waarvan het onduidelijk is waar ze vandaan komen of waar ze naartoe gaan. 

Het uitzoeken van deze wirwar aan draden kan extra tijd kosten tijdens een operatie. Ook liggen de 

kabels vaak in de weg, waardoor je er over kan struikelen. Daarnaast is het voor de schoonmakers 

minder gemakkelijk schoonmaken met zoveel draden op de grond. 

Houding chirurg 

De houding van de chirurg ziet er niet comfortabel uit. Soms kan een operatie enkele uren duren 

zonder dat hij/zij even kan gaan zitten of ergens tegen aan kan leunen. Vaak moeten zij ook gedurende 

de operatie onhandige houdingen aannemen om goed te kunnen zien waar zij mee bezig zijn. Dit kan 

zorgen voor rug en nek klachten. Bij iedere operatie hoort een andere houding, die dan ook weer een 

andere pijnklacht met zich mee brengt. Er zal onderscheid gemaakt worden tussen twee verschillende 

soorten klachten. De eerste zijn rug-en schouder klachten, die vooral optreden bij abdominale 

chirurgie. De tweede soort klachten zijn schouder-en nek klachten die met name optreden bij 

laparoscopie. 

Maryland 

Een Maryland is een chirurgisch instrument waarmee in het lichaam een soort knipbeweging kan 

worden uitgevoerd. Daarna kan het tussen beide pootjes genomen lichaamsdeel kan worden weg-of 

dicht gebrand. Dit instrument knipt door met je duim naar de rest van je vingers toe te bewegen. Dit is 

een erg onnatuurlijke en lastige beweging. Bovendien moet je de Maryland met het bovenste kootje 

van je duim bedienen omdat anders je zenuwen bekneld kunnen raken. Chirurgen worden hierdoor 

belemmerd in hun werk. 

 

Figuur 2: Maryland 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.medicalexpo.de/prod/erbe-elektromedizin/bipolar-zangen-laparoskopische-chirurgie-maryland-68389-502684.html&ei=TZhZVajbM8L2UrP2gLgC&bvm=bv.93564037,d.d24&psig=AFQjCNETCzxO1rvhMeaOfh4fbN8hvpyH5g&ust=1432021450582213
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Hygiëne 

Het personeel op de OK stelt zich iedere operatie aan elkaar voor. Er worden gedurende de dag en 

zelfs voor of tijdens de operatie dan ook heel veel handen geschud. Men gaat eerst de OK op zonder 

hun handen te wassen. De patiënt komt vervolgens de OK binnen en wordt klaar gemaakt voor de 

operatie, pas daarna beginnen de chirurgen met het wassen van hun handen. Naar alle 

waarschijnlijkheid zijn er tegen die tijd al heel veel bacteriën de OK binnen gebracht. Ook is 

opgevallen dat het personeel allemaal een mobiele telefoon bij zich heeft, dit is een enorme bron van 

bacteriën. Kortom er worden onnodig veel bacteriën de OK binnen gebracht, dit kan leiden tot 

infecties bij de patiënt waardoor hij langer zal moeten revalideren, of erger. De cause and effect 

diagrammen zijn te zien in figuur 7 en 8. 

Pieper systeem 

Iedere specialist is in het bezit van een pieper. Dit is een apparaat waarmee artsen en andere 

medewerkers elkaar kunnen oproepen. De piepers kunnen gebeld worden met behulp van een 

specifieke code. Elke medewerker heeft zijn eigen code. Omdat het onmogelijk is om alle codes uit je 

hoofd te kennen, hangen boven iedere telefoon dikke mappen met daarin de codes. Op de OK is 

opgevallen dat het vaak even duurt voordat de juiste code gevonden is. Het zou kunnen dat er daardoor 

onnodig veel tijd verloren gaat met zoeken als de zaak urgent is. Dit systeem zou een stuk efficiënter 

kunnen werken. De cause-effect diagrammen zijn in figuur 5 en 6  weergegeven. 

Cameraatje laproscopie 

 Een probleem dat veelvuldig voorkomt bij laparoscopische operaties, is het beslaan van het 

cameraatje. Dit komt doordat er waterdamp van de instrumenten afkomt. Doordat het cameraatje 

beslaat moet hij weer de buikholte uit en schoongemaakt worden zodat er daarna wel weer een helder 

beeld ontstaat. Dit zorgt voor oponthoud voor de chirurg en de rest van het OK team. Als de chirurg 

bezig is met een belangrijke handeling, terwijl het cameraatje beslaat zou dat kunnen leiden tot 

problemen. Het cause and effect diagram van het cameraatje is weergegeven in figuur 5 en 6. 

Vermoeidheid 

Chirurgen moeten soms wel acht uur achter elkaar opereren. De werkdruk is constant erg hoog, want 

er is geen ruimte voor fouten. Bovendien kan het zo zijn dat een chirurg midden in de nacht wordt 

opgeroepen voor een spoedgeval. Dan staat een chirurg binnen een klein uurtje, nadat zij midden in de 

nacht zijn wakker geworden, al op de OK. Dit veroorzaakt veel stress en vermoeidheid.  

Cause and effect diagrammen 

 De bovengenoemde problemen zijn verwerkt in drie categorien. Houding, vermoeidheid en de 

maryland vallen onder vermoeidheid, dit is weergegven in figuur 3 en 4 Beeldschermen, snoeren, 

maryland, pieper en camera vallen onder materiaal, dit is weergegeven in figuur5 en 6. Hygiene is 

apart verwerkt en staat in figuur 7 en 8 

 

 



9 

 

Figuur  3: cause and effect diagram 

vermoeidheid problemen  De omstandig heden op de OK zijn niet optimaal. 

De chirurg wordt zwaar belast gedurende een werk dag. 

De houding van de chirurg is verkeerd waardoor hij 

lichamelijk vermoeid raakt. 

 

Doordat het 

werkveld op 

een andere 

plek is dan 

waar hij moet 

kijken, wordt 

zijn lichaam 

zwaar belast. 

Maryland wordt 

met de duim 

bediend. 

De chirurg heeft last 

van tintelingen in 

polsen en vingers. 

Tijdens 

abdominale 

chirurgie 

krijgt de 

chirurg vooral 

last van zijn 

rug en 

schouders. 

Tijdens 

laparoscopisc

he operaties 

krijgt de 

chirurg vooral 

last van zijn 

schouders en 

nek 

De chirurg maakt 

lange werkdagen. 

Mentale werkdruk is hoog waardoor de 

chirurg vermoeid raakt. 

Doordat de 

chirurg 

constant met 

opgetrokken 

schouders 

voorover 

gebogen staat, 

wordt zijn 

lichaam 

zwaar belast. 

De chirurg houdt 

weinig pauze. 

De prestaties van de chirurg gaan achteruit. 

De chirurg 

moet 

gedurende de 

hele operatie 

staan 

De chirurg 

heeft 

vermoeide 

benen 
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Figuur 4 :cause and effect diagram oplossingen vermoeidheid 

  

De omstandig heden op de OK zijn optimaal. 

De chirurg wordt minimaal belast gedurende een werk dag. 

De houding van de chirurg goed waardoor hij niet lichamelijk 

vermoeid raakt. 

 

Doordat het 

werkveld niet 

op een andere 

plek is dan 

waar hij moet 

kijken, wordt 

zijn lichaam 

minimaal 

belast. 

Maryland wordt 

anders bediend 

dan alleen met 

de duim 

De chirurg heeft last 

van tintelingen in 

polsen en vingers. 

Tijdens 

abdominale 

chirurgie 

krijgt de 

chirurg geen 

last van zijn 

rug en 

schouders. 

Tijdens 

laparoscopisc

he operaties 

krijgt de 

chirurg geen 

last van zijn 

schouders en 

nek 

De chirurg maakt 

minder inspannende 

werkdagen. 

Mentale werkdruk is laag waardoor de 

chirurg vermoeid raakt. 

Doordat de 

chirurg niet 

met 

opgetrokken 

schouders 

voorover 

gebogen staat, 

wordt zijn 

lichaam 

minimaal 

belast. 

De chirurg houdt 

voldoende pauze. 

De prestaties van de chirurg zijn optimaal. 

De chirurg 

hoeft niet 

gedurende de 

hele operatie 

staan 

De chirurg 

heeft geen 

vermoeide 

benen 
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figuur 5 : cause and effect diagram problemen materiaal 
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figuur 6 : cause and effect diagram oplossingen materiaal
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figuur figuur 7: cause and effect diagram hygiëne problemen 



14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: cause and effect diagram hygiëne oplossingen
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Demarcatie 

Zoals in de probleemanalyse te lezen is, zijn naar aanleiding van de waarnemingen op de OK en de 

interviews acht problemen naar voren gekomen. In de demarcatie worden uit deze acht problemen een 

aantal problemen uitgekozen om verder uit te werken. Er zal vervolgens in een literatuuronderzoek 

gekeken worden naar wat er al bekend is over de opgemerkte problemen. Op die manier worden 

vervolgens twee problemen gekozen die in het bachelor-project uitgewerkt zullen gaan worden. 

Tijdens de interviews is doorgevraagd naar reeds bestaande oplossingen en de mate van ergernissen 

omtrent het probleem. Vooral deze twee zaken gaven aanleiding voor het kiezen van de problemen die 

uitgewerkt zullen worden tijdens het literatuuronderzoek. Er is gekozen om naar drie problemen meer 

onderzoek te verrichten, waarvan er één opgesplitst wordt in twee delen.  

 

Ten eerste zal er dieper ingegaan worden op de houding van de chirurgen tijdens de operatie. Zowel 

dokter Hofker als dokter Pol gaven aan dat zij aan het eind van een dag op de OK vaak last hebben van 

hun rug, schouders en nek. Er wordt gekozen om het houdingprobleem op te splitsen in twee 

onderdelen: de laparoscopische operaties en de openbuikoperaties. 

Ten tweede zal er een onderzoek worden verricht naar de vermoeidheid tijdens de operaties. De 

meningen hierover verschillen sterk: dokter Hofker gaf aan vaak pauze te houden tijdens het opereren, 

de verplichte pauzes leken hem dan ook een goed idee. Dokter Pol daarentegen houdt bijna nooit 

pauze en gelooft ook niet dat dit het opereren ten goede komt.  

 Ten derde wordt er onderzoek verricht naar het piepersysteem. Het is opgevallen dat dit een 

omslachtig systeem is waarbij veel tijd verloren kan gaan. De chirurgen gaven aan dat zij tevreden 

waren over het systeem. Maar na doorvragen bleek dat zij wel verbeterpunten zagen rondom het 

pieper systeem.
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Literatuuronderzoek 

In dit literatuuronderzoek wordt dieper ingegaan op de gedemarqueerde problemen. Ook zal er 

onderzocht worden of er al bestaande oplossingen zijn voor de verschillende problemen. 

Houding tijdens laparoscopie 

Laparoscopische operaties zijn minimaal invasieve operaties waarbij kleine sneetjes in de buikholte 

gemaakt worden. Met behulp van een cameraatje dat door de navel naar binnen gebracht wordt, kan 

binnenin de buikholte gekeken worden waar de chirurg moet opereren. Daarnaast worden er sneetjes 

gemaakt waar trocars in worden gebracht. Deze dienen als hulpstuk waarlangs de instrumenten kunnen 

roteren.
1
 Het voordeel van deze manier van opereren is dat er maar enkele kleine sneetjes in de 

buikholte gemaakt hoeven te worden, in plaats van dat de hele buik open gesneden wordt zoals bij 

openbuikoperaties. Het maken van de kleine sneetjes zorgt ervoor dat de revalidatie van de patiënt een 

stuk sneller gaat. Ook heeft de patiënt naderhand minder pijn aan de wond en zal de wond cosmetisch 

gezien beter herstellen.
2
 

  

Voor de chirurg zijn er echter een aantal nadelen verbonden aan laparoscopische operaties. Zo zijn de 

beeldvormende ergonomisch gezien nog niet optimaal ontwikkeld.
3
 Daarnaast is het voor de chirurg 

lastig om zich te oriënteren in de buikholte omdat het driedimensionale effect weggevallen is. Het is 

voor de chirurg lastig als de camera, de instrumenten en de monitor niet in een richting georiënteerd 

zijn.
4,5

 Het gevolg van het kijken op een scherm is dat de chirurg vaak gedwongen is zijn nek en romp 

te draaien. Ook zal hij zijn hoofd omhoog moeten tillen doordat de schermen vaak hoger hangen dan 

ooghoogte. Dit alles resulteert in een oncomfortabele houding en snellere vermoeidheid van de spieren 

en ogen. Ook komt hoofdpijn vaak voor onder chirurgen.
4
 Een ander probleem is dat bij laparoscopie 

de instrumenten waar de chirurg mee werkt constant op één plek gehouden worden doordat ze via 

kleine gaatjes de buikholte in gaan. Doordat de instrumenten binnen één punt gefixeerd blijven, raken 

de spieren van de chirurg sneller vermoeid.
6
  

  

Uit onderzoek blijkt dat bij laparoscopische operaties de spieren snel pijn doen en vermoeid raken. Er 

zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de correlatie tussen de leeftijd van de chirurg en de 

klachten naar aanleiding van laparoscopische operaties. Er lijkt een verband te zijn tussen het aantal 

jaren ervaring en de pijnklachten tijdens een laparoscopische operatie. Als een chirurg vroeg in zijn 

opleiding instructies krijgt over de ergonomie op OK, blijkt hij later tijdens zijn werk minder vaak last 

te hebben van zijn spieren en ogen.
7
 Er zijn diverse onderzoeken gedaan waarbij chirurgen 

ondervraagd zijn over de pijnklachten die voortkomen uit het uitvoeren van laparoscopische operaties. 

Er werd daarbij gekeken naar pijnklachten in het lichaam en vermoeide ogen. Er bleek een verschil te 

bestaan in klachten tussen verschillende chirurgen. De chirurgen hebben tijdens of na laparoscopische 

operaties het meest last van hun rug, schouders, nek en benen.
3,7

 Maar liefst 72% van de ondervraagde 

chirurgen lijdt aan rugklachten na een laparoscopische ingreep.
7
 Chirurgen blijken naast rug-, 

schouder- en nekklachten ook vaak last te hebben van hun handen en vingers en ellebogen. Daarnaast 

hebben chirurgen ook vaak last van de ogen en van hoofdpijn.
3
 

  

Om de pijnklachten te voorkomen zijn reeds enkele oplossingen bedacht. Uit verschillende 

onderzoeken blijkt dat de pijnklachten voortkomen uit de positie van de beeldschermen op de OK. In 

het beste geval zou het beeldscherm recht voor de chirurg geplaatst worden in één lijn met zijn 

onderarm. Daarnaast moet het beeldscherm onder het blikveld van de chirurg geplaatst worden dicht 

bij het werkveld van de chirurg. Op deze manier kan de chirurg naar beneden kijken. Dit zorgt ervoor 

dat het scherm dicht bij het werkveld staat, dit komt de prestaties van de chirurg ten goede. Onderzoek 

wijst uit dat de chirurg gedurende operaties waarbij het scherm recht voor hem staat minder fouten 
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maakt.
1,4,8

 De chirurg maakt niet alleen minder fouten bij juiste positionering van het scherm, ook zijn 

houding tijdens het opereren verbetert, wat resulteert in minder pijn in de spieren. EMG metingen 

wijzen uit dat er minder spanning staat op de spieren in de nek zodra het scherm recht voor het 

werkveld gepositioneerd is. Dit betekent dat de spieren minder snel vermoeid raken.
5
  

  

Naast de positionering van het scherm heeft ook 3D beeld effect op de prestaties van de chirurg. 

Onderzoek wijst uit dat 3D beeld de duur van een operatie verkort vergeleken met 2D beeld.
9
 Dit zal 

een grote invloed kunnen hebben op de lichamelijke vermoeidheid van de chirurg.  

  

Ook heeft onderzoek uitgewezen dat robot geassisteerde laparoscopische operaties de spanning op het 

lichaam significant kan verlagen.
2
 Er zal echter meer onderzoek gedaan moeten worden om betere 

conclusies te trekken. 

Houding tijdens openbuikoperaties 

Abdominale chirurgie houdt zich bezig met alle aandoening in en rondom de buik. De operaties die 

uitgevoerd worden zijn met name het verwijderen van een tumor of een ontsteking aan het 

maagdarmstelsel, herstellen van middenrif breuken of endocriene operaties. Deze operaties kunnen 

enorm in tijdsduur verschillen. Sommige operaties zijn binnen twee uur gedaan, maar sommige 

kunnen wel acht uur duren.  

Gedurende deze operaties moeten zowel de chirurgen als de rest van het OK personeel aan tafel 

blijven staan. Verder moeten zij veel naar beneden kijken en zichzelf in onnatuurlijke houdingen 

wringen om bepaalde handeling uit te kunnen voeren. Zij klagen dan ook over pijn in hun rug, 

schouders en nek.
10, 11 

In het interview (zie bijlage) gaf dokter Hofker ook aan dat hij extra is gaan 

sporten om deze pijn tegen te gaan.  

Ondanks de klachten van meerdere artsen en de resultaten uit meerdere onderzoeken blijken er weinig 

richtlijnen te zijn voor ondersteuning gedurende operaties.
10 

Hierbij zou bijvoorbeeld ook gedacht 

kunnen worden aan een pauze systeem, waar onder het kopje vermoeidheid tijdens het opereren meer 

over wordt geschreven.  

Wel zijn er enkele onderzoeken gedaan naar hulpmiddelen om de klachten te verminderen. In 2014 is 

er aan Sinshu university school of medicine in Japan een studie gedaan naar een door hen verzonnen 

medisch hulpmiddel. Dit hulpmiddel was een standaard dat de illiacus omklemde waardoor de chirurg 

tijdens het opereren gestabiliseerd werd en de muscoskeletale druk werd verlicht. Dit onderzoek was 

echter wel met name gericht op de ballast op de chirurg tijdens het gebruiken van de voetpedalen.
12

 

Daarnaast is er in Nederland in 2007 een onderzoek gedaan naar een ander apparaat wat chirurgen 

ondersteuning biedt tijdens het opereren. Dit bestond uit verschillende onderdelen. Het eerste 

onderdeel dat de houding corrigeerde was een zogenaamde semi-standing support, een soort van 

krukje waar je tegenaan kan gaan zitten. Daarnaast was er een mogelijkheid om tegen de zogenaamde 

chest support aan te leunen. Hierbij gebruikten zeven verschillende chirurgen het apparaat. Er werden 

EMG’s gemaakt met en zonder het hulpmiddel gedurende operaties. Ook werden De chirurgen na hun 

operaties geïnterviewd, hierin werden vragen gesteld over het comfort, de veiligheid en de 

gebruiksvriendelijkheid van het apparaat.
13 

In beide onderzoeken werd aangetoond dat de apparaten 

een positieve invloed hadden op de houding van de artsen. Ook was duidelijk te zien dat de ballast op 

het gehele lichaam duidelijk was afgenomen. 
12,13 
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Ondanks alle klachten, onderzoeken en uitgevonden hulpmiddelen staan chirurgen op het UMCG nog 

steeds naast hun tafel. Blijkbaar zijn er dan toch nog ‘’haken en ogen’’ te vinden bij deze 

hulpmiddelen. Hier is dus duidelijk ruimte voor verbetering.  

Het piepersysteem 

In een ziekenhuis, waarbinnen altijd op het scherpst van de snede wordt gewerkt en de kleinste 

misvatting of fout het verschil kan zijn tussen leven en dood, is goede communicatie essentieel. Uit 

onderzoek is gebleken dat communicatiefouten de hoofdoorzaak zijn van ziekenhuisdoden. Dat is twee 

keer zoveel als de fouten die worden gemaakt door gebrek aan kennis en kunde. 
14

Verder kunnen 50% 

van de medische complicaties gelinkt worden aan foutieve communicatie. 
15

Er is dus enorm veel 

belang bij het constant optimaliseren van alle communicatiesystemen.  

In noodsituaties is snel handelen noodzakelijk. In Rotterdam werd een onderzoek gedaan naar 

communicatie binnen het ziekenhuis. Hierin werden alle informatietransacties bijgehouden 

doormiddel van enquêtes en een computer systeem. Hieruit bleek dat ondanks alle moderne 

communicatiesystemen nog steeds 50% van de communicatie face-to-face gebeurde. 
16

Terwijl de 

moderne technologie het allang toelaat om communicatie veel efficiënter te benaderen.  

Het meest gebruikte moderne communicatie middel is de pieper. Binnen het UMCG wordt gebruik 

gemaakt van twee verschillende piepersystemen. Het eerste is het ouderwetse piepersyteem. Zodra 

iemand opgepiept wordt verschijnt er een code op de pieper, deze code staat voor een telefoon ergens 

in het ziekenhuis, vervolgens bel je deze code terug om te zien wat er aan de hand is. Het tweede 

piepersysteem is een wat moderner systeem. Hierbij zit een normale mobiele telefoon gelinkt aan een 

intern netwerk. Iedere werknemer heeft een eigen vijf-cijferige code, die binnen het ziekenhuis werkt 

als een gewoon telefoon nummer. Hiernaast kun je met de mobiele telefoon ook gewoon bellen. 

Artsen hebben zelf de mogelijkheid om te kiezen welk systeem zij willen gebruiken. Sommige 

gebruiken ook beide nog. 

Het piepersysteem wordt gebruikt als iemands expertise nodig is of als er een noodsituatie ontstaat. Dit 

systeem wordt dag en nacht erg frequent gebruikt. Hoe vaak het gebruikt wordt binnen het UMCG is 

moeilijk te zeggen maar aan de hand van onderzoeken aan drie verschillende teaching hospitals in 

Californië kan men uitgaan van ongeveer 1,1 keer per persoon per uur.
17

 

Echter zijn beide systemen nog steeds erg inefficiënt. Het duurt ten eerste relatief lang om de goede 

code te vinden. Als er gebruik gemaakt wordt van het oude piepersysteem moet er vervolgens ook nog 

eens teruggebeld worden. Ook is het zo dat er een mogelijkheid bestaat dat een arts in gesprek is, of 

dat in een noodsituatie de dichtstbijzijnde telefoon al in gebruik is. 
18 

Daarnaast is de manier van 

communiceren, waarbij alleen gebruik gemaakt wordt van spraak, inefficiënt. Het zou bijvoorbeeld 

veel efficiënter zijn om hier ook beeld bij te hebben. 

In het Toronto General Hospital is een onderzoek gedaan waarbij doctoren een smart Phone in plaats 

van een pieper kregen. Op deze manier konden zij niet alleen met elkaar bellen maar bijvoorbeeld ook 

e-mailen of sms’en. Na afloop van het onderzoek waren allen artsen erg tevreden over de snelheid en 

kwaliteit van de communicatie. Bovendien gaven zij aan dat ze de smart Phones boven de piepers 

zouden verkiezen.
 19 

Ook zijn er verschillende onderzoeken gedaan waarbij artsen hun collega’s raadplegen doormiddel van 

video conferenties.
20  

Hierin werd bijvoorbeeld aangetoond dat zelfs wanneer een radioloog een advies 

kreeg van een collega, gebaseerd op een doorgestuurde video van zeer lage kwaliteit, er minder fouten 

werden gemaakt.
21  
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Wanneer iemand opgepiept wordt, kan iemand gemakkelijk afgeleid raken. Een onderzoek toont aan 

dat dit erg vaak gebeurd. Hierin werd een derde van de communicatie gerelateerde gebeurtenissen 

betiteld als storend.
22 

Wanneer artsen gestoord worden zullen zij hun handeling moeten stoppen om 

later verder te gaan. Dit leidt erg vaak tot fouten.
23 

Hier ligt dus ook een mogelijkheid om een systeem 

te ontwerpen om minder urgente pogingen tot communicatie later te beantwoorden.  

Conclusie: het is van belang om de communicatie binnen het UMCG te verbeteren. Meerdere 

onderzoeken hebben al aangetoond dat er tal van verbeteringen mogelijk zijn. Maar er is overduidelijk 

nog ruimte voor meer 

Vermoeidheid tijdens het opereren 

Gedurende de gesprekken met dokter Hofker en dokter Pol kwam duidelijk naar voren dat chirurgen 

tijdens het opereren vaak last hebben van vermoeidheid. Zowel op fysiek als op mentaal gebied. In de 

literatuur is veel geschreven over de fysieke klachten van chirurgen op basis van houding en 

positionering van de hulpmiddelen rondom de chirurg, zoals eerder beschreven in dit hoofdstuk.  

Een oplossing voor dit probleem zou kunnen zijn het houden van zogeheten micro-pauzes. Dit kan 

zowel mentale als fysieke vermoeidheid tegen gaan.
24

 Tot nog toe is er weinig onderzoek gedaan naar 

het houden van micro-pauzes door chirurgen. Echter is in 2013 een onderzoek gepubliceerd in Annals 

of Surgery
24

 dat het effect van micro-pauzes op de prestatie en gesteldheid van de chirurgen test. Het 

onderzoek test of het houden van micro-pauzes help bij het verlagen van een oncomfortabel gevoel en 

het verhogen van de kracht van de van de chirurgen. Daarnaast wordt het effect van micro-pauzes op 

het verbeteren van de prestaties getest. 

In het onderzoek worden 16 chirurgen getest. Deze chirurgen volgden de procedures zoals zij gewend 

waren, echter ging om de 20 minuten een wekker. Het was de bedoeling dat de chirurgen elke 20 

minuten 20 seconden pauze namen, en de spieren kort strekten. Ze werden tijdens het onderzoek drie 

keer getest, een keer voor de operatie, een keer tijdens en een keer na de operatie. De chirurgen 

werden op drie punten getest. Ten eerste werden ze ondervraagd naar pijn en vermoeidheid. Ten 

tweede moesten de chirurgen een gewicht van 2,5 kilogram met gestrekte armen voor zich houden ten 

behoeve van krachtmetingen. Ten derde werden de chirurgen getest op nauwkeurigheid.  

De resultaten van het onderzoek zijn te zien in de figuren 9,10 en 11. Te zien is dat in dit onderzoek de 

micropauzes weldegelijk hebben geholpen. Op de benen na werd er in elk deel van het lichaam minder 

pijn en vermoeidheid ondervonden na het houden van micropauzes. Ook was de kracht in de armen na 

het houden van de pauzes een stuk hoger. Zonder pauzes was de kracht met ongeveer 33% verlaagd 

vergeleken met de controlegroep (voor de operatie). Na het houden van pauzes was de kracht ongeveer 

gelijk aan de kracht van de controlegroep. Ook de nauwkeurigheid van de chirurgen lag een stuk hoger 

na operaties waarbij men micropauzes hield. Het aantal fouten na operaties zonder pauzes was 

ongeveer zeven keer hoger dan de controlegroep. Het aantal fouten na operaties met micropauzes was 

dubbel zo veel als de controle groep. Bij beide ziet men een verhoging, alhoewel er zonder pauzes veel 

meer fouten worden gemaakt dan met pauzes.
16 

Zoals eerder genoemd is naar dit onderwerp nog niet veel onderzoek gedaan. Op basis van dit 

onderzoek lijkt er een significante verbetering te zijn in de gesteldheid en nauwkeurigheid van de 

chirurgen. Het is echter lastig om een conclusie te trekken op basis van één onderzoek. Alhoewel de 

resultaten voldoende aanleiding geven naar verder onderzoek.  
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Figuur 9: pijn en vermoeidheid 

 

Figuur 10: Krachtmetingen 

   Figuur 11: Nauwkeurigheid



21 

 

Probleemselectie 

Zoals eerder besproken in de inleiding zal voorafgaande aan de ontwerpopdracht, tijdens de 

probleemselectie, per persoon een probleem gekozen worden. In mijn geval zal dat de pijn zijn die 

ontstaat bij de chirurg gedurende openbuikoperaties. Ondanks het feit dat hier al veel onderzoek naar 

gedaan is en er ook apparaten zijn ontworpen die de pijn en vermoeidheid tegen zouden moeten gaan, 

moeten artsen in het UMCG nog steeds staan naast hun operatietafel. Door deze onderzoeken en 

apparaten goed te bestuderen zullen zij  alleen maar helpen tijdens het ontwerpproces. Ook is uit de 

interviews duidelijk gebleken dat dit voor artsen het grootste probleem is. Vooral dokter Hofker heeft 

aangegeven hier erg veel last van te hebben. Hij zei dat hij zelfs begonnen is met extra sporten om 

deze pijn tegen te gaan. Willy Berkepies, coördinator ergonomie bij arbeid en gezondheid, beaamde 

dat de pijn die ontstaat gedurende de operaties nog steeds een groot probleem is.  
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Ontwerpopdracht 

Om de klachten uit het cause and effect schema vermoeidheid (figuur 3) te voorkomen kunnen een 

aantal ontwerpdoelen worden opgesteld. De eerste twee hebben te maken met de houding van de 

chirurg: 

- Het verlichten van de druk op de schouders, nek en rug gedurende de operatie 

- Het bewerkstelligen van een natuurlijke houding gedurende de operatie voor schouders, 

nek en rug 

Daarnaast kan men een derde ontwerpdoel toe kennen aan dit probleem. Niet alleen de houding van de 

chirurgen speelt een belangrijke rol bij de vermoeidheid en pijn tijdens en na operaties. Ook het lange 

staan zorgt hiervoor. Het derde ontwerpdoel is dan ook: 

- De chirurg hoeft niet meer gedurende de hele operatie volledig op zichzelf te staan 

Aan de hand van deze drie ontwerpdoelen wordt een ontwerpstrategie opgesteld. Met deze strategie is 

het de bedoeling minimaal 1 van deze 3 doelen te behalen.  

Om de gemakkelijker tot mogelijke oplossingen te komen zullen de problemen ingedeeld worden in 

drie ergonomische categorieën. De combinatie van de bovengenoemde ontwerpdoelen levert drie 

mogelijke categorieën waarbinnen het ontwerp kan vallen:  

- De chirurg vindt steun, of verbeterd zijn houding, vanaf de grond 

- De chirurg vindt steun, of verbeterd zijn houding, door ergens aan te hangen 

- De chirurg vindt steun, of verbeterd  zijn houding, vanuit zijn eigen lichaam 

Omdat alle ideeën die binnen deze drie categorieën vallen nogal wijd zijn, en waarschijnlijk niet 

allemaal het doel treffen, zullen er een aantal demarcaties plaats vinden. 

Als eerste is het belangrijk aan te geven dat dit ontwerp in een al bestaande OK moet passen. Het is 

niet de bedoeling dat er een nieuwe OK ontworpen wordt. Ook is het niet mogelijk om een bestaande 

OK aan te passen aan het ontwerp. Het zal ook het niet nodig zijn om de rest van de al bestaande 

apparaten binnen de OK aan te passen. 

Het is mogelijk dat het ontwerp ook te gebruiken is door andere artsen. Hier zal alleen gedurende het 

ontwerpproces geen rekening mee gehouden worden. De focus zal gedurende het hele proces liggen 

bij chirurgen, met name de abdominale chirurgen. Verder zal de rest van het OK personeel geen last 

moeten hebben van het apparaat, maar ze hoeven er ook geen baat bij te hebben.  

Het ontwerp moet gemakkelijk te steriliseren zijn. Het is niet de bedoeling dat er een extra ontwerp 

moet komen voor het schoonmaken van het ontwerp. Het zou wel mogelijk zijn dat er een cursus 

wordt gegeven waarin men leert hoe het ontwerp schoongemaakt moet worden. 

Het ontwerp wordt gericht op mensen vanaf 1.60m tot 2.00m en zal indien nodig verstelbaar zijn voor 

deze maten. Het ontwerp kan maximaal 100kg dragen tenzij de steun wordt gevonden vanuit het eigen 

lichaam, dan ligt er waarschijnlijk een mogelijkheid om dit gewichtsmaximum te verhogen.  

In synthesefase 1 zullen eerst, doormiddel van brainstormen, verschillende ideeën worden bedacht. In 

synthese fase 2 worden de drie beste ideeën verder uitgewerkt met behulp van schetsen en een 

materialisatie. In synthesefase 3 wordt 1 idee volledig uitgewerkt. Er zullen technische tekeningen 

worden gemaakt, een kostenanalyse, een risicoanalyse en een testprotocol.  
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Lijst van eisen en wensen  

Het te ontwerpen product moet aan een aantal eisen en wensen voldoen om te kunnen volstaan als 

oplossing voor het probleem. Tijdens het gehele ontwerpproces kan aan deze lijst van eisen en wensen 

gecontroleerd worden of het proces in de juiste richting verloopt en of het uiteindelijke product zal 

voldoen aan de opgestelde ontwerpdoelen. Het is noodzakelijk dat het ontwerp aan de eisen voldoet, 

maar het is ook belangrijk de wensen niet te vergeten, om zo het meest efficiënte product te 

bewerkstelligen.  

Eisen  

Gebruik  

- Het ontwerp moet na 1 uitleg te gebruiken zijn 

- Alle al bestaande apparaten moeten nog steeds te gebruiken zijn met het ontwerp 

- Het ontwerp moet comfortabel zijn om mee te werken 

- Het ontwerp moet makkelijk met de huidige schoonmaak middelen te reinigen zijn 

Ergonomische eisen 

- Het product mag de bewegingsvrijheid van de werknemer niet beperken 

- Het product moet te gebruiken zijn door mensen vanaf 1.60m tot 2.00m 

- Het product moet te gebruiken zijn door mensen van maximaal 100kg 

- Het product moet mobiel zijn binnen de OK 

Functionele eisen 

- Het product moet steun bieden aan de chirurg 

- Het product moet de houding van de rug, schouder en nek verbeteren 

- Het product moet last nemen van de nek, schouders, rug en benen van de chirurg 

Veiligheidseisen 

- Het product mag niet schadelijk zijn voor de gebruiker.  

- Het product mag niet schadelijk zijn voor de omgeving van de gebruiker 

- Het product mag niet schadelijk zijn voor andere producten in de omgeving van de 

gebruiker.  

- Het product moet voldoen aan het CE keurmerk.  

- Het product moet non-invasief zijn.  

Materiaaleisen 

- Het materiaal mag niet irriterend zijn.  

- Het materiaal mag niet gaan roesten.  

- Het materiaal moet stevig zijn 

Duureisen 

- Het product moet minimaal vijf jaar meegaan 

Prijseisen 

- Het product mag niet meer dan €1000,- kosten 
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Wensen 

Gebruik  

- Het moet niet nodig zijn om een handleiding te lezen voor gebruik 

Ergonomische wensen 

- Het product moet zo licht mogelijk zijn 

- Het product moet zo klein mogelijk zijn 

Functionele wensen 

- Het product moet zo mooi mogelijk zijn 

Tijdswensen 

- Het product moet zo duurzaam mogelijk zijn 

- Delen van het product moeten gemakkelijk vervangbaar zijn 

Prijseisen 

- Het product moet zo goedkoop mogelijk zijn 
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Belangen Stakeholders 

Hieronder staat een overzicht met daarin alle stakeholders en de waarde die zij toekennen aan iedere 

eis. Iedere stakeholder heeft de mogelijkheid een cijfer van 1 t/m 9 te geven. Hoe hoger het cijfer, hoe 

belangrijker zij de eis vinden. Hierna wordt het totaal uitgerekend. Onder aan de tabel staat de 

wegingsfactor. De wegingsfactor is alle cijfers bij elkaar opgeteld en vervolgens gedeeld door het 

aantal stakeholders. Aan de hand hiervan kan tijdens het ontwerp proces gekeken worden met welke 

eis meer rekening moet worden gehouden, en met welke minder. Omdat er geen stemming gehouden 

kan worden met alle stakeholders zijn de cijfer gebaseerd op een inschatting van wat iedere 

stakeholder zou geven.  

Figuur 12: overzicht belangen stakeholders 

 

 

 

 

 

  

Stakeholder gebruik ergonomie functioneel veiligheid materiaal duur  prijs 

Het UMCG 7 7 9 9 6 8  9 

Specialisten 9 8 9 9 4 5  6 

Assistenten 8 8 8 9 3 5  6 

Verpleging 8 6 7 8 3 5  5 

Overig personeel 6 6 7 8 3 6  5 

Patiënten  3 3 6 9 2 2  1 

Familie personeel 5 4 6 7 1 1  1 

Familie patiënt 1 2 6 8 1 1  1 

Fabrikanten 8 7 8 9 8 9  9 

Zorgverzekeraar 8 7 8 8 6 8  9 

Maatschappij 5 2 3 5 1 1  1 

totaal 68 60 77 89 37 51  53 

wegingsfactor 6,18 5,45 7 8,09 3,36 4,63  4,82 
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functieanalyse 

De hoofdfunctie van het ontwerp zal zijn: steun bieden aan een chirurg, zodat hij geen last krijgt van 

nek, schouders en rug. Daarbij moet hij in een natuurlijk houding komen, en niet meer de hele operatie 

hoeven te staan. Deze hoofdfunctie is onder te verdelen in drie sub-functies, namelijk:  

- Het verlichten van de druk op de schouders, nek en rug gedurende de operatie 

- Het bewerkstelligen van een natuurlijke houding gedurende de operatie  voor schouders, 

nek en rug 

- De chirurg hoeft niet meer gedurende de hele operatie volledig op zichzelf te staan 

In deze paragraaf zullen deze drie sub-functies, op deze volgorde, in een functie analyse worden 

weergegeven. Het is bij de functie analyse de bedoeling dat het schema bestaat uit zulke abstract 

mogelijke combinatie van twee woorden, die vervolgens dan weer in verbinding staan met de 

volgende combinatie van twee woorden. Het eerste woord moet altijd geselecteerd worden uit: 

materiaal, energie of informatie. Het tweede woord uit: transport, transformatie, opslag, verdeling of 

combinatie. Op deze manier wordt het duidelijk wat het ontwerp abstract gezien moet kunnen. 

 

 

Figuur 13: Het verlichten van de druk op de schouders, nek en rug gedurende de operatie 

Doormiddel van het combineren van materiaal (fixatie aan de chirurg). Wordt de energie 

getransporteerd (krachten komen bij de grond). 

 

 

Figuur 14: Het bewerkstelligen van een natuurlijke houding gedurende de operatie  voor schouders, nek en rug 

Het lichaam komt in een natuurlijkere houding en blijft dat op deze manier. 

 

 

Figuur 15: De chirurg hoeft niet meer gedurende de hele operatie volledig op zichzelf te staan 

Doordat het lichaam gecombineerd wordt met een materiaal wat steun biedt hoeft de chirurg niet meer 

de hele operatie te staan. Dit zorgt voor een verdeelde energie. 

  

Transport energie Materiaal combinatie 

Energie transformatie Energie verdeling Materiaal opslag 

Energie verdeling
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Materiaalcombinatie
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Conclusie  

De houding van chirurgen gedurende operaties is nog steeds een groot probleem. Dat werd duidelijk in 

de analyse van de OK en tijdens de interviews. Chirurgen moeten lang in moeilijke houdingen staan. 

Dit zorgt voor pijn in de nek, schouders en rug. Ook raken hun benen vermoeid. Om wat te kunnen 

toespitsen op het probleem is het verdeeld in pijn bij abdominale operaties en pijn bij laparoscopie, 

abdominale chirurgie werd hier als onderwerp gekozen. In de literatuur is hier ook veel over 

geschreven. Zowel over het ontstaan van het probleem als enkele oplossingen. Echter zijn deze 

oplossingen niet te vinden in het UMCG. De conclusie is dan ook dat er een ontwerp moet worden 

gemaakt wat zowel de pijn klachten wegneemt als de vermoeidheid in de benen. 
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Bijlage 

Interview dokter Hofker 

Wij zijn Mathijs en Anne Mathilde en we willen u graag wat vragen stellen over uw werk.  

Vind u het goed als wij het interview opnemen? (leg het waarom nog even uit en beloof dat je de 

opname na uitwerking delete). 

Wij willen u graag wat vragen stellen over uw werk op de OK en de problemen die u daarbij ervaart. 

De hoofdonderwerpen die wij graag met u zouden willen bespreken zijn uw diensten, uw collega’s, de 

communicatie rond de operatie, de materialen die u gebruikt, de steriliteit, ergonomie en de 

beeldvorming.  

Diensten en rooster 

- Wat voor een chirurg bent u? 

Ik ben abdominaal chirurg. 

 

- Hoeveel uur in de week werkt u? 

60 uur in de week. 

 

- Hoe zijn die uren ingedeeld? 

Door de weeks vijf dagen lang tien uur. ‘s morgens om half 8 begin ik, en s’ avonds om half zeven ga 

ik weg. En eens in de vier weken weekend dienst 

 

- Heeft u voorkeuren voor wat betreft dagen waarop u moet werken? 

Ja, je kunt aangeven wanneer je geen dienst wil. Vervolgens kijkt de roostermaker daarnaar en 

probeert er een zo’n passend mogelijk geheel van te maken. 

 

- Wat vindt u van het aantal uren dat u per week maakt? 

Ik vind het prima. 

 

- Hoe werkt het overnemen van een dienst? 

Ja, dat wordt continu gedaan.  

 

- Merkt u wel eens wat van vermoeidheid tijdens het opereren? 

Ja zeker wel. Dan bijt ik meestal even op mijn tanden. Eigenlijk heb je tijdens het opereren zelf niet 

zoveel last van vermoeidheid. Dan loopt de adrenaline door je lijf. Maar de vermoeidheid treedt dan 

meestal daarna op. Vooral in een houding staan is erg vermoeiden. Dan krijg ik last van mijn nek en 

schouders. En zeker tijdens langere ingrepen ‘s nachts heb je dan de neiging om toch binnenbochten te 

nemen. 

 

- Neemt u wel eens een pauze tijdens het opereren? 

Ja heel vaak zelfs. Dat helpt heel erg. Om de twee uur probeer ik dat te doen, als ik merk dat ik te moe 

word. 

 

- Wat zou u vinden van verplichte pauzes? 

Dat zou ik prima vinden. Eigenlijk proberen we dat er al een beetje in te houden. Zeker bij een 

anastomose pak ik een kop koffie voordat ik verder ga. 

 

- Zijn er roostertechnische zaken die u waardeert? 

Ja, de compensatie na dienst wordt zeer gewaardeerd. Als je ‘s nachts overwerkt ben je de volgende 

dag niet inzetbaar voor klinische dingen.  
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Collega’s  

- Hoe groot is de groep waarin u werkt? 

Dat is een lastige vraag. Ik heb verschillende soorten diensten. Voor de abdominale dienst zijn het er 

een stuk of veertien. Voor de nier transplantatie zijn het er een stuk of zeven. En voor de donor een 

stuk of vijf. 

 

- Kent u alle mensen waarmee u werkt? Zo ja, tot op wat voor een niveau? 

Het contact binnen de groep is goed. Dat moet ook wel. Je slaapt bij wijs van spreken bijna bij elkaar. 

 

- Denkt u dat het kennen van uw collega’s van invloed is op uw prestaties op de OK? 

Ja, dat heeft heel veel invloed 

 

- Wordt hieraan gewerkt? (denk hierbij aan uitjes/teambuilding etc.…) 

Nou dat doen wij zelf. Dan gaan we uit eten of naar een hutje op de hei.  

 

- Zou u het waarderen als het door het UMCG wordt georganiseerd? 

Zoiets gebeurd wel maar daar ga ik nooit naartoe. Dat is mij iets te massaal. Niet mijn ding. Daar heb 

ik ook gewoon geen tijd voor. 

Communicatie  

- Hoe weet u met wie u die dag gaat opereren? 

Dat staat overal aangegeven. In onze roosterplanning en OK planning. Daar kijk ik de week van 

tevoren dan al even na. Bovendien wordt het iedere maandagmorgen doorgenomen met de groep. 

 

- Waar ontmoeten jullie elkaar? 

De dag van tevoren wordt er dan overleg gevoerd. Dan lopen we even bij elkaar langs of je belt elkaar. 

 

- Hoe werkt het piepersysteem? 

Er zijn meerdere systemen. Bij de een wordt je opgeroepen en moet je terugbellen. Daarnaast zijn er 

ook piepers waarbij je gebeld wordt op je telefoon, die dan een speciaal UMCG vier cijferig nummer 

heeft. 

 

- Zijn er zaken die u hierin waardeert? 

Het is een super systeem, alles zit in een. Maar whatsapp maakt het ook erg gemakkelijk 

Materiaal/apparatuur 

- Hoeveel verschillende apparaten/materialen gebruikt u? (indien dit er teveel zijn, wat voor 

een categorieën?) 

Dat kan zijn van helemaal niks tot heel erg veel. 

 

- Komt het wel eens voor dat een oud apparaat wordt vervangen voor een nieuwe? (zo ja, met wat 

voor een frequentie?) 

Geen idee 

 

- Hoe wordt dit ingewerkt?  

Meestal is het zo dat we op een gegeven moment weten dat we toe zijn aan een nieuw apparaat. Dan 

krijgen we meerdere apparaten op proef, een klein groepje gaat deze dan gebruiken. Die zeggen dan 

van dit apparaat bevalt ons wel vervolgens gaan we het dan allemaal gebruiken. En dan besluiten we 

of we het aanschaffen.  

 

- kun je dan ook besluiten om bij het oude apparaat te blijven? 

Nou dat is wel erg onwenselijk natuurlijk want dan krijg je meerdere apparaten die voor hetzelfde 

dienen.  
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- Wij kregen een voorwerp mee van dokter Ten Cate Hoedemaker, wat vindt u van dat 

apparaat?  

Het werkt prima voor mij. Maar jullie manier is misschien ook een idee. 

 

- Hoe heet dit apparaat? 

Een Maryland 

 

- Zijn er apparaten/materialen die u irriteren? 

Nou wat vrij killing is zijn de langdurige kijk operaties dan sta je heel erg lang in dezelfde 

houding. 

Steriel werken 

- Hoe maakt u uzelf steriel? 

Ik was mijn handen en onderarmen. Eerst met een borstel dan zonder borstel en dan desinfecteer ik. 

 

- Hoe wordt het materiaal steriel gemaakt? 

Schoongemaakt in een wasmachine en daarna gesteriliseerd en dan worden ze ingepakt en worden in 

het magazijn gezet. 

 

- Hoe wordt de operatiekamer steriel gemaakt? 

Niet. Er heerst een bovendruk in een OK en boven de operatie kamer is een laminaire flow. De OK 

zelf wordt gewoon schoongemaakt 

 

- Wat als iets niet steriel blijkt te zijn voor de operatie? 

Dan pak je er een nieuwe van. En als wij het niet hebben willen we het ook nog wel is lenen van 

andere ziekenhuizen.  

 

- Zijn er dingen die hierin verbeterd kunnen worden? 

Het is eigenlijk wel een redelijk waterdicht systeem.  

Ergonomie 

-  Zijn er ergonomische aanpassingen op de OK aanwezig of doorgevoerd? Zo ja , welke? 

Nou daar valt wel wat in te verbeteren inderdaad. Wat ik net noem dat de hele tijd stil staan. 

 

- Heeft u het idee dat hierin verbeterd kan worden? 

Het staan dus. Toen ik vijftien jaar geleden begon met kijk operaties had ik zoveel pijn in mijn nek en 

schouders dat ik echt ben gaan sporten om dat aan te kunnen 

 

- Heeft u aan het eind van uw werkdag/operatie vaak last van uw rug of andere lichaamsdelen? 

Mijn schouders en nek dus. 

Beeldvorming 

- Maakt u gebruik van beeldvormende technieken tijdens de operatie? Zo ja, welke technieken 

zijn dat 

Beeldvorming die al is verricht een CT scan enzv… laparoscopie en doorlichting 

 

- Wat vindt u van de schermen op de OK? 

Ik vind de plasma schermen om ct. scans te bekijken te ver weg hangen. Ze zijn wel is waar erg groot, 

maar de afstand is gewoon te groot als je aan tafel staat. En de monitoren voor een laparoscopie 

kunnen soms wel in de weg hangen, dat verschilt ook per OK. 

 

- Wat vindt u van de hoeveelheid snoeren en draden op de OK? 

Zijn er dingen die u graag anders zou zien wat betreft de beeldvorming? 

Ja je moet goed rekening houden met alle dragen en snoeren. Dat is niet helemaal plezierig. 
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Overig 

- Zijn er nog onderwerpen die u zelf graag zou willen bespreken en of zijn er nog problemen 

waar wij niet naar gevraagd hebben?  

Wat echt de grootste ergernis is op laparoscopisch gebied is het beslaan van de lens. Daar zijn wel wat 

systemen voor, ik heb toevallig net van eentje gehoord dat is flow shield. Verder zijn die mini 

pauzetjes een goed idee. Om het half uur vijf minuutjes, dat soort dingen. 

 

Interview dokter Pol 

Wij zijn Mathijs en Anne Mathilde en we willen u graag wat vragen stellen over uw werk.  

Vind u het goed als wij het interview opnemen? (leg het waarom nog even uit en beloof dat je de 

opname na uitwerking delete). 

Wij willen u graag wat vragen stellen over uw werk op de OK en de problemen die u daarbij ervaart. 

De hoofdonderwerpen die wij graag met u zouden willen bespreken zijn uw diensten, uw collega’s, de 

communicatie rond de operatie, de materialen die u gebruikt, de steriliteit, ergonomie en de 

beeldvorming.  

 

Interviewschema 

Diensten en rooster 

- Wat voor chirurg bent u? 

Vaat en transplantatie chirurg. Ook acute buikproblemen. 

 

- Hoeveel uur in de week werkt u? 

Wisselt maar tussen de 48 en de 60 uur. 

 

- Hoe zijn die uren ingedeeld? 

Wisselt ook heel erg per week. Wekelijk verschillende diensten. Poli, OK, supervisie op de zaal. Geen 

week is het zelfde. Behalve de dinsdag, die is altijd voor niertransplantaties. 

 

- Heeft u voorkeuren voor wat betreft dagen waarop u moet werken? 

Nee, juist de variatie is heel prettig. Ik zou niet gelukkig worden als ik nu al zou weten hoe de 

komende dertig jaar mijn weken eruit zien. 

 

- Merkt u wel eens wat van vermoeidheid tijdens het opereren? 

Ja zeker, ik wordt er midden in de nacht wel eens uit bed gebeld en dan moet ik binnen een half uur 

beslissingen maken met het mes al in mijn hand. Maar dat gaat ook eigenlijk wel van zelf. Dat hoort 

ook wel bij een stukje professionaliteit dat je hebt. Iedereen is vermoeid. 

 

- Neemt u wel eens een pauze tijdens het opereren? 

Nee zelden tot nooit.  

 

- Wat zou u vinden van verplichte pauzes? 

Dat zou ik heel slecht vinden. Alles wat moet is niet goed denk ik. Ik denk dat iedereen daarin vrij 

staat. Bij operaties die acht tot tien uur duren en uit twee verschillende fases bestaan dan kun je 

uitstappen maar over het algemeen is de voortgang van de operatie denk ik belangrijker dan zo’n 

pauze. Er zijn echter wel grote studies beschreven in de Annals of Surgery een tijdje geleden dat het 

effect van micropauzes liet zien. Dat is één studie, ik weet niet of dat werkelijk zo is. Ik weet niet of 

het echt een groot voordeel heeft, maar in de praktijk komt het er gewoon niet van. Ik denk ook niet 

dat het voor de meeste chirurgen essentieel is.  

 

- Zijn er roostertechnische zaken die u waardeert? 

Wij streven naar continuiteit binnen bepaalde functies. We hebben bijvoorbeeld een stafkolfunctie, 

wat betekent dat er een chirurg is die de hele week de supervisor is van de afdeling. Die weet dan ook 

wat er gebeurt op de andere afdelingen. Die is ook supervisor van de chirurgen in opleiding. Dat is 
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heel belangrijk. We streven ernaar dat dat de hele week de zelfde chirurg is, ook al lukt dat niet altijd. 

Verder vind ik flexibiliteit ook heel belangrijk. Iedereen moet zich flexibel opstellen. Dat hoort bij het 

vak. 

Collega’s  

- Hoe groot is de groep waarin u werkt? 

Wij hebben een enorme staf. Ongeveer 35-40 chirurgen als het niet meer is. Verder hebben we heel 

veel verschillende disciplines: traumachirurgen, kinderchirurgen, HPB-chirurgen, 

transplantatiechirurgie, vaatchirurgie, oncologische. We dragen gezamenlijk over. In de overdracht 

worden alle patiënten besproken. Maar ik heb bijvoorbeeld niet zo veel te maken met de 

traumachirurgen op de overdracht na. We hebben niet zo veel raakvlakken. Ik werk zelf het nauwst 

samen met vaatchirurgen en transplantatiechirurgen.  

 

- Kent u alle mensen waarmee u werkt? Zo ja, tot op wat voor een niveau? 

Ja ik ken ze heel goed. De meesten ook buiten werktijd. 

 

- Denkt u dat het kennen van uw collega’s van invloed is op uw prestaties op de OK? 

Ja dat vind ik heel belangrijk. Dit komt het opereren ook zeker ten goede. Het zijn niet mijn vrienden, 

maar je deelt zo veel ellende met elkaar dat ik het heel belangrijk vind dat je ze goed kent.  

 

- Wordt hieraan gewerkt? (denk hierbij aan uitjes/teambuilding etc.…) 

Ja absoluut.  

 

- Zou u het waarderen als het door het UMCGwordt georganiseerd? 

Zowel vanuit het UMCG als wij zelf organiseren dit. Bijvoorbeeld de jaarlijkse afdelingsbarbecue en 

een diner voor de stafleden. Ook binnen transplantatie en vaat trekken we regelmatig samen op. 

Communicatie  

- Hoe weet u met wie u die dag gaat opereren? 

Daar heb ik een rooster voor, op papier en digitaal. Er zijn verschillende roosters voor verschillende 

disciplines. Alle diensten en alle chirurgen staan erop. 

 

- Hoe communiceert u met elkaar? 

Dat gaat een op een. Er zijn vaste momenten voor, maar we lopen ook vaak bij elkaar langs. 

 

- Hoe werkt het piepersysteem? 

Mijn pieper is gewoon een telefoon. We hebben nog wel normale piepers, maar die draag ik zelf niet 

meer op zak. Als iemand mijn nummer draagt krijgt hij mij aan de telefoon. Dit is ook thuis te 

gebruiken. 

Materiaal/apparatuur 

- Hoeveel verschillende apparaten/materialen gebruikt u? (indien dit er teveel zijn, wat voor 

een categorieën?) 

Honderden. Op een net met alle instrumenten zijn al wel 80 à 90 instrumenten. Tijdens een operatie 

gebruik je wel vier tot vijf netten. Nog los van alle apparatuur die je gebruikt om bijvoorbeeld vocht 

weg te zuigen of bloedvaten dicht te branden. Het zijn er honderden. 

 

- Komt het wel eens voor dat een oud apparaat wordt vervangen voor een nieuwe? (zo ja, met wat 

voor een frequentie?) 

Ja, zeker. Je mag niet zo maar iets vervangen in het ziekenhuis. Één omdat dit financiële consequenties 

heeft en twee omdat daar afspraken voor zijn. Voordat je iets nieuws mag gebruiken moet je opgeleid 

worden door de fabrikant. Die zijn daar eerst ook een keer bij aanwezig en je oefent een keer droog. 

Dit is gewoon een formaliteit. Twee tot drie jaar geleden hoefde dit niet per se, maar dat betekent niet 

dat we toen niet hetzelfde te werk gingen. 
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- Wij kregen een voorwerp mee van dokter Ten Cate Hoedemaker, wat vindt u van dat 

apparaat? (Laparoscopisch prepareer klemmetje, ofwel Maryland-klemmetje.) 

Er zijn veel verschillende soorten maar ze werken hetzelfde. Dit is een essentieel voorwerp. Ik weet 

niet of dit beter kan, want ik gebruik het nou eenmaal zo. Er zijn ook wel heel veel varianten. Wat wij 

ook vaak gebruiken is een die knopjes heeft bij de wijsvinger. Dan kan ik hem met mijn hand 

bedienen: de ultracision. Die gebruik ik standaard voor de uitname van nieren. Ik gebruik ook wel eens 

een andere omdat de ultracision heel duur is.  

 

- Zijn er apparaten/materialen die u irriteren? 

Jullie zijn natuurlijk op zoek naar iets om te verbeteren. Er zijn vast voorwerpen die beter kunnen, 

maar daar moet ik wat langer over nadenken. 

Ergonomie 

-  Zijn er ergonomische aanpassingen op de OK aanwezig of doorgevoerd? Zo ja , welke? 

Een jaar geleden was er een groepje die een steun bedachten. Of bijvoorbeeld een beugel aan het 

plafond. Het was grappig wat eruit kwam met een niet-medische blik. Het was namelijk extreem 

onpraktisch aangezien er al heel veel uit het plafond komt. Als ik nu ergonomisch onhandig sta dan 

denk ik: ja balen, het is even niet anders. Of ik ga even zitten. 

 

- Heeft u het idee dat hierin verbeterd kan worden? 

Ja ik denk wel dat er dingen verbeterd kunnen worden. Maar ja, opereren is mensenwerk. Bij een dik 

persoon, sta je de helft van de tijd toch een beetje over een dij gebogen. Je kan daar niet echt op 

anticiperen.  

 

- Hoe heeft u de mogelijkheid om te gaan zitten tijdens het opereren? 

Bijvoorbeeld bij de vaatchirurgie kan een arm op een tafel liggen, en dan kan ik er gewoon naast 

zitten. Dat is perfect. Als ik een bypass aanleg aan een been, ben ik daar ook een paar uur mee bezig 

en dan  doe ik de tafel omhoog en dan ga ik er op een kruk naast zitten, zodat ik op ooghoogte kan 

werken. 

 

- Heeft u aan het eind van uw werkdag/operatie vaak last van uw rug of andere lichaamsdelen? 

Bij de uitname chirurgie voor de nieren wel. Bij de levende nier donaties moet je vaak onhandig staan. 

Dat is fysiek een zware operatie. 

 

 

 

- Wat vindt u van uw houding tijdens laparoscopische operaties? 

De ene keer gaat het makkelijker en sta je er perfect voor en de andere keer gaat het niet goed. Je staat 

vaak op een been. Maar ik weet ook niet goed waar het nou aan ligt dat het soms niet gaat. Als ik daar 

achter zou komen zou dat heel mooi zijn. Alleen zijn er te veel factoren waar je geen rekening mee 

kan houden en waar je niet op kan anticiperen. Dit zijn bijvoorbeeld de patiënt factoren. Als 

bijvoorbeeld de gaatjes in de buik twee centimeter lager of hoger zit dan de week ervoor, sta je 

helemaal anders en dat kan vervelend zijn. Ik ben er nog niet achter wat handig is, maar ik denk dat 

dat niet te voorkomen is. 

Beeldvorming 

- Maakt u gebruik van beeldvormende technieken tijdens de operatie? Zo ja, welke technieken 

zijn dat? 

Onder beeldvorming versta ik twee dingen. Eén is de preoperatieve beeldvorming, dat is essentieel. 

Bijvoorbeeld CT. Dit wordt gebruikt om de diagnose te stellen of om te kijken hoe de anatomie eruit 

ziet.  

Bij de laparoscopie is de beeldvorming de camera die de buik in gaat. 

We zijn momenteel een techniek aan het testen, die een veel betere resolutie oplevert. Hopelijk gaan 

we over twee jaar over. 
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- Wat vindt u van de schermen op de OK? 

Ik heb heel lang gedacht dat de kwaliteit van die schermen slecht was, totdat we er een andere camera 

op aan sloten. De schermen zijn dus eigenlijk prima. Ik zet ze tegenwoordig voor de operatie al goed 

en dan werkt het gewoon goed.  

 

- Wat vindt u van de plaatsing van de schermen. 

Ja ze hangen altijd in de weg. Er is altijd wel iemand die zijn hoofd stoot. Maar ze moeten wel heel 

flexibel zijn omdat iedereen de schermen anders wil. De OK is vaak  ook anders ingericht dus ze 

moeten wel bijna 360 graden kunnen draaien. Je hebt er ook wel echt twee nodig. Het zijn ondingen, 

maar we moeten het er maar mee doen. 

 

- Is er nog iets qua beeldvorming die u anders zou willen zien? 

De resolutie is ontzettend belangrijk. De camera beslaat vaak. Het wordt wel steeds beter. Maar ik zou 

graag een haarscherpe resolutie zien en een camera die niet of nauwelijks vies wordt. Dat zou perfect 

zijn. 

Overig 

- Zijn er nog onderwerpen die u zelf graag zou willen bespreken en of zijn er nog problemen 

waar wij niet naar gevraagd hebben?  

Nee geen idee, dat vind ik lastig. 

 

 


