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Abstract
In mijn afstudeeronderzoek heb ik een andere manier van weergave van alarmen
voor de anesthesieapparaten ontwikkeld. Het doel van deze nieuwe weergave is
dat de alarmsignalen meer informatie kunnen bevatten over datgene waarvoor
gealarmeerd wordt. Deze informatie bestaat uit:

1. Het apparaat dat bet alarm geeft

2. De mogelijke oorzaak van dit alarm

3. De ernst van de situatie; is deze levensbedreigend of niet?

Deze drie informatie bronnen hebben invloed op bet uiteindelijke alarmsignaal.
Om deze informatie duidelijk te kunnen maken beb ik gebruik gemaakt van

'slimme' manieren van alarmweergave. De apparaat informatie wordt overge-
bracht door een auditief icoon, de oorzaak informatie in de vorm van tekst en
de ernst informatie beeft invloed op de voorgaande twee.

In dit versiag wordt de opbouw van deze alarmsignalen beschreven. Ver-
der beb ik een test gemaakt om de nieuwe alarmsignalen mee te testen. Voor
de oorzaak- en de ernst informatie geven de nieuwe signalen een significante
verbetering. Ook de resultaten hiervan worden besproken.
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1 Inleiding
In een moderne operatiekamer staan verschilende apparaten die de toestand
van de patient in de gaten houden. Deze apparaten kunnen allemaal een alarm
geven als er mogelijk jets mis is. De manier waarop besloten wordt een alarm
te geven en de manier waarop deze vervolgens gegeven wordt, is helaas nog
behoorlijk ouderwets. Zo wordt er bij het geven van een alarm geen onderscheid
gemaakt tussen een alarm over 'de toestand van de patient' en 'de toestand van
de apparatuur'. Hierdoor gaat er gemiddeld elke 4 mm. een alarm af, waarvan
75% niet gegeven had hoeven worden (Kestmg et. al., 1988). Dit is hinderlijk
voor de mensen die in de operatiekamer werken maar nog hinderlijker voor de
anesthesisten die met deze apparaten werken, OP de alarmen reageren en bet
probleem OP moeten lossen. Ook leiden deze alarmen de aandacht van de wel
belangrijke alarmen af.

1.1 Taken van de anesthesist
De anesthesist en de operatiekamer kunnen beschouwd worden als een complex
mens-machine interactie systeem. Dc factoren die dit systeem beInvloeden zijn
de omgeving, de mens en de apparaten.

De anesthesist bereidt, in samenwerking met de assistent anesthesist, de pa-
tiënt voor op de operatie. De aard van voorbereiding is afbankelijk van bet type
operatie en van de patient. Patiënten die onder volledige anesthesie (narcose)
bebandeld worden, kunnen niet meer zelfstandig ademen en moeten beademd
worden. Dit gebeurt met bebuip van een beademingsmachine. De anesthesist
sluit de patient op deze machine aan, hiervoor wordt een slang (tube) in de
luchtpijp ingebracht. Als de patient niet onder volledige anesthesie geopereerd
wordt dan geeft de anesthesist by. een ruggenprik of een plaatselijke verdoving.
De gehele voorbereiding van de patient op de operatie wordt het inleiden van
de patient genoemd.

Tijdens de operatie zorgt de anestbesist er o.a. voor dat alle lichaamsfunc-
ties van de patient stabiel blijven. Patiënten onder volledige anesthesie zijn
'overgeleverd' aan de goede zorgen van de anesthesist, deze behoedt de patient
voor (extra) lichamelijke schade en zorgt ervoor dat de patient geen pijn heeft.
Onder volledige anesthesie beseft de patient niet dat hij pijn beeft maar zijn
lichaam reageert hier wel op. De anesthesist staat de gehele operatic in contact
met het operatic-team en zorgt ervoor dat ze bun werk goed kunnen doen. Zo
zorgt de anesthesist er o.a. voor dat de patient zich niet beweegt.

Bij deze taken wordt de anesthesist ondersteund door apparaten die verscbil-
lende dingen aan de patient meten zoals by. bet CO2 gebalte in de uitgeademde
lucht. Uit deze signalen kunnen parameters afgeleid worden. Met behulp van
deze parameters heeft de anesthesist een beter overzicbt over de patient.

Verder houdt de anesthesist een logboek van de anesthesie bij. Hierin worden
regelmatig gegevens zoals by. de hartfrequentie en de bloeddruk opgescbreven.
Dit wordt o.a. gebruikt om trends te ontdekken en om bij lange operaties snel
te kunnen zien wat de toestand van de patient een poosje geleden was.
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Als de operatie afgelopen is maakt de anesthesist de patient indien nodig,
weer wakker (uitleiden) en begeleidt deze tijdens de nazorg van de operatie.

1.2 De apparaten en hun alarmen.
Er staan veel apparaten in een operatiekamer. Deze apparaten zijn lang niet
allemaal van belang voor de anesthesist.

In tabel 1 staan alle anesthesie-apparaten die in de operatiekamer gebruikt
kunnen worden, vermeld. Als 'model operatiekamer' doet de operatiekamer
van het AZG in Groningen dienst. Met behulp van een anesthesist heb ik de
apparaten in kaart gebracht. Daarnaast staan de parameters die uit de gemeten
signalen van dat apparaat bepaald kunnen worden.

Er worden tijdens een operatie behoorlijk veel parameters ult de meetsigna-
len van de apparaten afgeleid en aan de anesthesist aangeboden. Het is onmo-
gelijk a! deze data continu te analyseren. Om de anesthesist te attenderen op
een parameter met een afwijkende waarde wordt er een alarm gegenereerd. Niet
ann alle parameters is een alarm gekoppeld. Voor alle parameters waaraan we!
een alarm verbonden is, staat in tabel 1 wanneer ze een alarm geven. Dit zijn
bijna allemaal drempelwaarde alarmen.

De alarmsignalen die hierbij horen klinken nagenoeg allemaal hetzelfde. Al-
leen de alarmen die de beademingsmachine genereert zijn volgens de anesthesist
anders. Dit komt doordat dit een losstaand apparaat is.

\erder heb ik de anesthesist gevraagd hoe betrouwbaar hij deze alarmen
vindt, ook dit is te lezen in tabe! 1.



In Appendix A staat een verkiaring van begrippen uit deze tabel.

A p paraat Parameters Wanneer een alarm Betrouwbaar.
Pulse-oximeter
Meet met rode en
infra-rode lamp
bet verschil in
lichtdoorlaat; bet
amplitude
verscbil tussen
pulsen.

hartfrequentie piepje op elke hartslag Wisselt.
Tijdens
anesthesie
betrouwbaar.

zuurstofsaturatie verandert de
toonhoogte van bet
piepje.
Zuurstofsaturatie
te boog/laag

amplitude
(pun indicatie)

EGG
Meet spannings-
verschillen met
stikkers op de
borst.
(elec. activiteit
van bet hart)

hartfrequentie freq. te hoog/laag ICabel is vaak
los.
Storing door
electrocbirurgie

bartritme
ST-segment boven/ondergrens
P-top
QRS-complex evt. alarm voor een

abnorxnaal complex.
T-top

Capnogram
Zit op de
beadeimngsslang
en meet de
boeveelbeid
CO2 in de
uitgeademde lucht.

E(nd)T(idal)C02
CO2 gebalte a/b eind
v/d expiratie

boven/ondergrens Redelijk.

InspCO2
CO2 gehalte inspiratie

bovengrens

ademfrequentie boven/ondergrens
vorm grafiek

Arteri êle tim
Infuusnaald in
een slagader
vanaf bet
hart.

hartfrequentie freq. te hoog/laag Redelijk.
systolische bloeddruk
('bovendruk')

BD te hoog/laag

diastolische bloeddruk
('benedendruk')

BD te hoog/laag

P,nor druk te hoog,laag
arteriële bloedgassen

Beademings-
machine
(ventilator)

P ,, max. druk te hoog/laag Bij in- en
uitleiden
vaak
onbetrouwbaar.

ademfrequentie
expiratoir volume boven/ondergrens
PEEP onderschrijdings

alarm
boeveelheid 02 02 te hoog/laag

Schwann-Ganz
Catbeter door
het bart been.

centraal veneuze druk Wordt
met vaak
gebruikt

cardiac output
temperatuur
P wedge

Plongslagoder
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Temperatuursen8or [ temperatuur temp. te hoog/laag Betrouwbaar ]
Infuu8pompen voiheid de pomp is leeg Betrouwbaar

druk de druk is te hoog Nee, vaak is
de hoge druk
wenselijk.

Bioeddrukcuff
Band om arm/been

systolische BD BD te hoog/laag Betrouwbaar.
diastolische BD BD te hoog/laag
Urineverlies

Tabel 1: De anesthesieapparaten

1.3 Nadelen van de huidige weergave van de alarmen
Aan deze manier van alarmeren kieven echter we! nade!en. Deze staan hieronder
verme!d.

• De alarmen geven geen informatie over wat er aan de hand is.

— Waarom is dit alarm gegenereerd?

— \Vat is er aan de hand met de parameter; te hoog of te !aag?
— \Velk apparaat heeft de fout gemeten?

• Het is niet duidelijk hoe ernstig de situatie, waarvoor gea!armeerd wordt,
is.

— Is er een probleem met de patient of met de apparatuur?
— Is deze situatie !evensbedreigend of valt het we! mee?

• De alarmen geven geen mogelijke diagnose. Deze moet door de anesthe-
sist gesteld worden, dit is zwaar cognitief be!astend onder hoge tijdsdruk.
(Lowe et. al., 2001)

• Drernpe!waarde a!armen hebben een erg !age specificiteit en worden daar-
door meesta! uitgeschake!d door de anesthesist. (Lowe et. a!., 2001)

• De alarmen geven geen informatie over de trend van de parameter.

• Interactie met de disp!ay om te zien welk alarm afgaat en om het alarm
ut te zetten, gaat vaak via een onhandige manier. (Lowe et. a!., 2001)

• De meeste a!armen komen in drukke periodes waardoor de werkdruk a!leen
maar meer omhoog gaat. (Cook & Woods 1996)

• De a!armen geven geen 'voorspe!lende' informatie. Het probleem is op het
moment van alarmering a! opgetreden (Morgan et. a!., 1996).

• Er is te weinig onderscheid tussen de alarmen waardoor ze makkelijk ver-
ward worden. Soms zijn ze niet goed hoorbaar in de ruisige operatiekamer.
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1.4 Probleemstelling.
Verbeter de alarmering zodat meteen duidelijk is voor de anesthesis-
ten welk apparaat een fout heeft gemeten, hoe ernstig deze is en wat
de waarschijnlijke oorzaak hiervan is, zodat ze niet meer onnodig
gestoord worden en sneller kunnen zien waar de fout is opgetreden.

Hierbij zijn de volgende punten belangrijk:

1. Juist inschatten van de ernst van de situatie.

2. Meer informatie in het alarmsignaaL

1.4.1 Juist inschatten van de ernst van de situatie

Het inschatten van de ernst van de situatie betekent dat, voordat een alarm
gegenereerd wordt, bekend is hoe ernstig die parameterafwijking op dat mo-
ment is. Deze informatie is belangrijk voor de anesthesist en kan flu in het
alarmsignaal meegegeven worden.

Alle alarmen kunnen onderverdeeld worden in de volgende drie ernstigheids-
categorieen:

1. Vals.

2. Niet urgent.

3. Zeer urgent (levensbedreigend).

Ad 1 Wanneer zijn alarmen vals?

\ral alarmen zijn alarmen die niet, of op een andere manier, gegeven hadden
moeten worden. De meeste valse alarmen kunnen herkend worden door de
gemeten signalen van de verschillende apparaten te combineren en te integreren
in één systeem. Eventuele meetfouten kunnen dan opgevangen worden doordat
veel parameters uit meer dan één gemeten signaal bepaald kunnen worden (zie
tabel 1). Deze gevallen zouden er uitgefilterd kunnen worden.

Alarmen kunnen om verschillende redenen vals zijn. Deze redenen staan
hieronder uitgelegd.

1. Het probleem is aiweer opgelost. Dit alarm is echt vals er is nl. helemaal
geen probleem meer. Er was by. een kleine storing in de meetapparatuur
waardoor de parameter even de drempelwaarde overschreed wat een alarm
veroorzaakt. Zo'n kleine storing duurt maar heel even dus tegen de tijd
dat de anesthesist kijkt wat voor alarm het was, hebben de parameter
waardes zich alweer hersteld en is de enige handeling van de anesthesist,
het uitzetten van het alarm. Het lijkt me duidelijk dat dit alarm niet
gegeven had moeten worden.
Dit soort valse alarrnen kunnen ook ontstaan door een korte, niet ernstige,
verandering in de toestand van de patient waardoor de parameterwaarde
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even onder de drempelwaarde duikt maar daarna weer normaal wordt. De
anesthesist heeft gezien dat er niets aan de hand is en negeert het alarm.
Dit alarm blijft flu doorgaan totdat het uitgezet wordt.

2. Er is een probleem met de apparatuur en niet met de patient. Hiermee
bedoel 1k geen kleine storing die vanzelf weer overgaat, de anesthesist
moet echt jets doen ann de apparatuur om bet op te lossen. Het gaat hier
om een vals alarm omdat het alarm niet bij de ernst van het probleem
past, er is niets met de patient aan de hand. Dit alarm zou aangepast
moeten worden door een andere manier van alarmering, by. een melding.

3. Het alarm werd verwacht. Dit type alarm ontstaat niet door een storing
in de apparatuur, alle meetgegevens zijn correct. Een alarm zou ook op
zijn plants zijn geweest als de anesthesist de afwijkende parameterwaarde
met al verwacht had. Dit kan twee redenen hebben.
a) Door de fase van de operatie, by. bij het in- en uitleiden.
b) Door een handelmg van de anesthesist of de chirurg.
Een voorbeeld: Op het moment dat de incisie gemaakt wordt, kan ver-
wacht worden dat de hartfrequentie van de patient daalt. Daalt deze onder
de ingestelde drempelwaarde dan is dit alarm niet van belang, tenzij de
bloeddruk ook verandert.

Ad 2 Niet urgent

Het gaat hier om een situatie waarin er jets met de patient ann de hand is,
waardoor de patient niet direct schade oploopt.

Ad 3 Zeer urgent

De patient verkeert mogelijk in levensgevaar en heeft ogenblikkelijk alle aandacht
van de anesthesist nodig.

1.4.2 Het alarmsignaal

Als er een alarm gegeven wordt is de anesthesist in drie dingen geInteresseerd.

• Welk apparaat meet de afwijkende waarde.

• Wat is de ernst van de afwijking.

• Wat is de mogelijke oorzaak van de afwijking.

Om deze informatie in het alarmsignaal te stoppen valt by. te denken aan
een andere weergave door meer herkenbare geluiden of een ander soort van
informatie bij/in een alarm.
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1.5 Voorgaand onderzoek
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan om de huidige alarmen op één of meer
van de genoemde nadelen te verbeteren. Zo heeft de IN PROVE groep (Morgan
et. a!., 1996) op de intensive care onderzoek gedaan. Ze zijn bezig geweest
een systeem te ontwikkelen waarin negatieve trends in vitale parameters sneller
ontdekt worden zodat er vroegtijdig gewaarschuwd kan worden en de alarmen
'voorspellende' informatie bevatten. Hier is nog niet veel succes mee geboekt.

Lowe (et. at., 2001) zijn bezig (geweest) om aan de hand van de parameter-
waardes een diagnose op te stellen met als doe! de informatie op de monitor op
een slimme manier aan de anesthesist aan te bieden. Dit programma, SENTINEL,
maakt gebruik van fuzzy technieken om trends te ontdekken en meerdere para-
meters te evalueren. SENTINEL is ontwikkeld om anesthesisten diagnoses voor
te leggen en niet om te laten zien hoeveel parameters afwijken van normaal.
Over de gestelde diagnoses wordt 'belief' en 'plausibility' informatie gegeven.
Er is 100 % 'belief' als alle symptomen van de gestelde diagnose aanwezig zijn
en 100 % 'plausibility' als er geen contra-indicaties zijn. Er zijn nog geen test
resultaten uit de praktijk van de SENTINEL anesthesie monitor.

Veel valse alarmen kunnen herkend worden als de context bekend is. Een
goed voorbeeld zijn de alarmen van de beademingsmachine tijdens het in- en
uitleiden van de patient. Er is op verschillende manieren geprobeerd met deze
informatie (context en een bepaalde fase in de operatie) een intelligent systeem
te maken, waaronder o.a. een regel gebaseerd systeem (Loeb et. at., 1989) en
een neuraal netwerk (Orr & Westenkow 1994). Deze pogingen hebben nog niet
tot een betrouwbaar systeem geleid.

1.6 Afbakening probleemgebied
Valse alarmen zijn heel erg hinderlijk en anesthesisten zullen inderdaad blij zijn
als er helemaal geen valse alarmen meer gegeven worden. Maar een echt goed
systeem dat kan bepalen hoe ernstig een alarmsituatie is, of zelfs alleen de valse
van de niet valse alarmen kan scheiden, is moeilijk te maken. Dit komt mede
omdat het erg lastig is om de context (en de ernst) goed door een systeem te
laten bepalen. Dit is de voornaamste reden dat er nog weinig succes is geboekt
met een context afhankelijk alarmeringssysteem.

Veel mensen zijn hier mee bezig geweest, of nog mee bezig. De beste methode
is waarschijnlijk door alle gegevens, parameters, te koppelen en een compleet
nieuw (context afliankelijk) systeem te maken waarbij het alarmsysteem niet
reageert op een verandering van slechts één parameter maarkijkt naar meerdere.
In de mooiste situatie kan dit systeem ook het stress-niveau van de anesthesist
inschatten.

Het maken van (een gedeelte van) zo'n systeem gaat voor mijn afstudeer-
opdracht veet te ver. Dit laat ik aan andere mensen over. Vanaf dit moment
ga ik er vanuit dat er een systeem bestaat dat bepaalt wat de ernst van een
gegeven alarm is en alle echt 'valse' alarmen er uit kan filteren. 1k ga me verder
richten op de weergave van het alarmsignaal, met als doel de signalen beter bij
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de alarmsituatie ann te laten passen zodat ze meer informatie aan de anesthesist
verschaffen en deze sneller kan zien waar de fout opgetreden is.

Volgens Seagull & Sanderson (2001) is het, als je de afleidende werking van
alarinen wilt verkleinen, belangrijker te weten hoe alarmen binnen hun context
geInterpreteerd worden om op basis hiervan een andere manier van alarmering
te gaan ontwikkelen dan, nieuwe alarmen te maken die enkel goed hoorbaar zijn.

Een nieuw alarmsysteem

Willen anesthesisten eigenlijk wel een nieuw systeem? De meeste anesthesisten
zijn expert, kennen het systeem door en door en willen daarom niet graag le-
ren werken met een nieuw systeem. Ze zullen misschien het nut van een nieuw
systeem ook niet snel inzien. Maar uit onderzoek (o.a. Stanton & Edworthy
1998) bleek dat ervaren anesthesisten in een herkenningstest erg slecht preste-
ren. Slechts iets meer dan 50 % van de alarmen werd door deze groep correct
benoemd. Uit een enquete gehouden in Engeland (Nazir & Beatty 2000) bleek
dat anesthesisten niet bang zijn voor moderne snufjes, ze willen graag gestruc-
tureerdere alarinsignalen en context specifieke visuele mededelingen. Maar, ze
willen niet dat een systeem beslissingen voor hun neemt, jets dat wettelijk ook
niet is toegestaan.

Uit een recente enquête onder meer dan 200 anesthesisten over de hele wereld
(Le Feber J. en Pott C.) scoort de vraag of anesthesisten meer informatie in een
alarm willen hebben 5.5 punten op een schaal van 1-7.
(http://www.cs.rug.nl/aneasthesia-questionnaire)

1.7 Samenvattend
Aan de huidige manier van alarmering is veel te verbeteren.

Door verschillende apparaten wordt erg veel ann een patient gemeten en
voor veel parameters kan via een drempelwaarde alarm gealarmeerd worden.
Deze alarmen hebben tot doel de anesthesist te attenderen op een afwijkende
meetwaarde. De huidige manier van alarmeren heeft ook veel n&lelen. Zo bleek
dat de alarmsignalen te weinig informatie bevatten. Ze geven de anesthesist
bijna geen informatie over de ernst van de situatie, het apparaat dat de fout
gemeten heeft en de mogelijke oorzaak van de afwijking.

In de komende hoofdstukken zal ik bepalen op wat voor manier er meer
informatie gegeven kan worden. In hoofdstuk 2 zal 1k categorieen opstellen
waarin de alarmen ingedeeld kunnen worden. Door elke categorie een herkenbaar
alarm te geven bevat dit alarm extra informatie. Daarna zal ik de verschillende
manieren van alarmeren beschrijven.

In hoofdstuk 3 worden de uiteindelijke nieuwe alarmsignalen samengesteld.
hoofdstuk 4 beschrijft de testopzet, hoofdstuk 5 de resultaten van de test. In
hoofdstuk 6 is de evaluatie van de gegevens te lezen en ik zal afsluiten in hoofd-
stuk 7 met de conclusie. Veel leesplezier!
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2 Alarmeertechnieken
In dit hoofdstuk worden een aantal manieren besproken om de weergave van de
alarmsignalen te verbeteren met als doel de alarmsignalen de volgende informa-
tie te laten bevatten:

• Welk apparaat geeft bet alarm.

• Hoe ernstig is de situatie waarvoor gealarmeerd wordt.

• Wat is de mogelijke oorzaak van het alarm.

Verbeteringen kunnen waarschijnlijk gemaakt worden door bet alarmsignaal te
veranderen en door te kijken naar de situatie waarin gealarmeerd wordt. Een
alarmering die zich 'aanpast' aan een situatie geeft al meer informatie over die
situatie dan een alarmsignaal dat in iedere situatie betzelfde is.

Om de voordelen en de nadelen van de verschillende alarmeertechnieken in
kaart te brengen zal ik een aantal manieren van alarineren met elkaar vergelijken.
Hieruit kunnen bepaalde richtlijnen voor bet ontwerpen van nieuwe alarmsigna-
len verkregen worden. Het eerste gedeelte zal gaan over de huidige manier van
alarmeren. Daarna zullen de voor en nadelen van andere methodes besproken
worden.

2.1 De invloed van de omgeving
De operatiekamer is niet bepaald een stille ruimte. Verwacht kan worden dat
dit acbtergrond lawaai invloed heeft op de prestaties van de anesthesist. Op
eigenschappen die erg verstoord worden door achtergrond lawaai, kan beter niet
teveel vertrouwd worden bij het ontwerp van de 'nieuwe alarmen'.

Verder zal ik beschrijven waar de herkenbaarheid van de bestaande alar-
men van afbangt. Hiervan kunnen de goede aspecten gebruikt worden bij het
ontwerpen van de nieuwe signalen.

2.1.1 Achtergrondgeluid

\Veinger & Englund (1990) hebben gekeken naar de invloed van verschillende
ergonomiscbe factoren in de operatiekamer op de prestaties (performance) van
de anesthesisten.

Het hoge geluidsniveau in een operatiekamer heeft een negatieve invloed
op het korte termijn geheugen. Ook kunnen door het lawaai taakgerelateerde
geluiden (in kritieke situaties) niet meer goed hoorbaar zijn.

Acbtergrondgeluid heeft hoogstwaarschijnlijk ook een negatieve invloed op
effectieve communicatie en in een 'multi-task' situatie zorgt achtergrondgeluid
ervoor dat alleen de hoofdtaak nog voldoende aandacbt krijgt.

Achtergrondmuziek heeft waarscbijnlijk een positief effect op taakuitvoering
en waakzaamheid. Dit is ecbter wel erg afhankelijk van persoonlijke voorkeuren.
In de operatiekainer van het AZG staat eigenlijk altijd muziek aan. Deze muziek
dient ook ter geruststelling van de patient.

14



2.1.2 Herkenbaarheid van alarmsignalen

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de herkenbaarheid van de huidige
alarmsignalen. Bij de meeste onderzoeken is de herkenbaarheid van een signaal
o.a. vergeleken met zijn complexiteit. Een signaal is complexer naarmate er
meerdere toonhoogtes en frequenties in één signaal gecombineerd worden, by.
het geluid van een zangvogel is complex vergeleken met een eentonig piepgeluid.

Complexere alarmsignalen vallen meer op in een ruisige omgeving. Uit on-
derzoek (Stanford et. a!., 1985) bleek dat signalen met spectrale rijkheid, fre-
quentiemodulatie en temporele patronen (complexer dus), beter gedetecteerd
worden boven het achtergrondlawaai in een operatiekamer uit.

Er zijn ook meerdere mogelijkheden om complexere signalen meer van elkaar
te laten verschillen, zo krijgen ze een groter onderscheidend vermogen. Hierdoor
is te verwachten dat ze beter herkend zullen worden. Uit een laboratorium-
onderzoek (Loeb et. al., 1992) bleek echter dat de complexiteit van de alarme-
ring geen effect heeft op de sneiheid en correctheid van de herkenning. Bij dit
onderzoek kregen anesthesisten in een niet klinische omgeving alarmsignalen te
horen en moesten deze identificeren. Deze (bestaande) alarmsignalen werden
door een audioloog geschaald op complexiteit.

In dit onderzoek werden bij de herkenning van verschillende alarmsignalen
veel fouten gemaakt doordat er overeenkomst is in geluid of in functie tussen
verschillende alarmsignalen. OVEREENKOMST IN GELUID: signalen met onge-
veer dezelfde toon of hetzelfde patroon werden verwisseld. OVEREENKOMST IN
FUNCTIE: Het alarm werd toegeschreven aan een ander apparaat die dezelfde
klinische functie meet. Als alarmen gegroepeerd worden naar hun functie kan
de herkenning van de signalen tot 55 % verbeterd worden (Loeb et. al., 1992).
In dit soort laboratorium onderzoek kan echter een vertekend beeld ontstaan
doordat situatie-effecten in een laboratorium uitgesloten zijn. Je hoeft by. geen
alarm te verwachten van een apparaat dat niet aangesloten is.

Verwarring tussen alarmsignalen moet voorkomen worden, verschillende sig-
nalen kunnen beter niet te veel op elkaar lijken. Er zal dus genoeg onderscheid
tussen de verschillende alarmen moeten zijn. Om dit onderscheid te kunnen ma-
ken kunnen bet beste complexe (samengestelde) signalen gebruikt worden. Pat-
terson (1982) heeft een aantal ricbtlijnen opgesteld waar alarmen (in de cockpit
van de burgerlucbtvaart) aan zouden moeten voldoen in situaties waarin meer-
dere alarmsignalen voorkomen die allemaal herkenbaar moeten zijn. De alarmen
in de cockpit zijn diverser dan de anestbesie alarmen. Zijn aanbevelingen gaan
voornamelijk over het volume van het alarmsignaal, de hoeveelheid harmonische
frequentiecomponenten en het aantal en de lengte van de afzonderlijke pulsen
binnen één signaal.

Er moet wel uitgekeken worden dat er niet teveel verschillende (complexe)
alarmsigna!en aangeboden worden, want mensen kunnen maar 6 a 7 verscbil-
lende willekeurige geluiden, zonder context, echt betrouwbaar van elkaar onder-
scheiden (Miller 1956). Dit heeft te maken met de beperkingen van het korte
termijn gebeugen. Dit is waarschijnlijk ook de reden dat de complexere signa!en
in bet onderzoek beschreven hierboven van Loeb, niet beter herkend werden.
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1k denk dat, gezien het aantal verschillende situaties waarvoor in een ope-
ratiekainer gealarmeerd dient te worden, 6 verschilende alarmen te weinig zijn.
Voor een betrouwbare herkenbaarheid van verschillende alarmsignalen zal dus
gezocht moeten worden naar signalen die het korte termijn geheugen niet (of
minder) belasten, bijvoorbeeld geluiden waarvan de de 'betekenis' algemeen be-
kend is.

2.2 Verschillende alarm categorieën

De 'nieuwe alarmen' moeten meer informatie bevatten, o.a. over de situatie
waarvoor gealarmeerd wordt. Uit de probleemstelling is a! gebleken dat er
onderscheid gemaakt moet worden tussen by. een ernstige of waarschuwende
situatie, maar er zijn meer aspecten waarop onderscheid gemaakt kan worden.
Als alle alarmen in bepaalde categorieën ingedeeld worden en elke categorie
geeft een voor die categorie herkenbaar alarmsignaal, dan geeft het type alarm
informatie over de categorie van het probleem.

De problemen (alarmsituaties) kunnen op verschillende manieren in catego-
rieen ingedeeld worden. Kerr (1985) heeft een aantal manieren besproken om
alarmsituaties aan een bepaald aantal alarmgeluiden toe te kennen, voor alar-
men op de intensive care. Hiervoor worden alle alarmsituaties ingedeeld in een
bepaalde categorie. Elke categorie heeft een eigen alarmgeluid. Hieruit blijkt
dat de beste manier van categorisatie de 'risk and response-based' methode is.
Bij deze methode wordt elke alarmsituatie die op de intensive care kan voor-
komen, ingedeeld in één van de zes bedachte alarmgroepen. Deze groepen zijn
gekozen op basis van het type probleem bij de patient. Elk alarmgeluid heeft
twee varianten, een 'noodsignaal' en een 'waarschuwingssignaal'. Er is voor zes
verschillende signalen gekozen omdat dit aantal goed geleerd kan worden. Er
is echter voor geen van alle methodes voldoende bewijs gevonden dat het echt
een verbetering is. Er zijn overeenkomsten maar ook zeker veel verschillen tus-
sen een operatiekarner en een intensive care. 1k denk dat het een pré is om
vergelijkbare alarmsituaties (bij OK en IC) een vergelijkbaar alarmsignaal te
geven.

Hieronder zal ik nog een aantal andere methodes bespreken voor de opera-
tiekamer. Op basis van één (of meer) van de onderstaande kenmerken kunnen
alarmsituaties in categorieen ingedeeld worden.

2.2.1 Apparaat-gebaseerd

Elk apparaat geeft een herkenbaar (apparaat specifiek) alarm. Het voordeel van
deze methode van indelen is dat het duidelijk is welk apparaat de afwijkende
parameterwaarde meet en waar, op welk apparaat, het alarm afgezet kan wor-
den. Ook is dit niet moeilijk te realiseren en kan er makkelijk consistentie tussen
dezelfde apparaten elders in het ziekenhuis gerealiseerd worden.

Eén van de nadelen van deze methode is dat het apparaat dat een afwijking
meet niet per definitie het apparaat hoeft te zijn waarmee ook de afwijking
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kan worden opgelost. Ook kan één afwijking door meerdere apparaten gemeten
worden en klinken er dus verschillende alarmen voor hetzelfde probleem.

Het belangrijkste nadeel is dat dit type alarm, mijns inziens, niet meer infor-
matie geeft dan de alarmen op dit moment al doen. Er kan maar aan één vaii de
gestelde doelen voldaan worden nl. de informatie welk apparaat de afwijkende
waarde meet. Het geeft geen informatie over de ernst van de situatie of over de
oorzaak.

2.2.2 Fysiek-gebaseerd

Alle alarmsituaties worden ingedeeld op basis van het orgaan (of functie) waar-
mee ze direct in verband staan. Elke groep krijgt een 'orgaan-gerelateerd' alarm.
De groepen zouden kunnen zijn: HART(8), LONGEN(12), BLOED (13), TEMPE-
RATUUR(2) & INFuus(2) (INFUUS en TEMPERATUUR zijn natuurlijk geen orga-
nen). Het cijfer erachter duidt op het aantal situaties dat bij dat type alarm
ingedeeld wordt. Alle alarmsituaties zijn in tabel 1 terug te vinden.

Het enige voordeel van deze categorisatie is dat de anesthesist flu meteen
weet bij welk 'orgaan' een afwijking is gemeten. Verder geeft zo'n alarm geen
informatie over het apparaat, de ernst of de mogelijke oorzaak.

2.2.3 Urgentie-gebaseerd

Afhankelijk van de urgentie van de situatie wordt een bepaald type alarm gege-
yen. Alle alarmsituaties kunnen onderverdeeld worden in de volgende groepen.
Situaties (problemen) waar acuut en juist op gereageerd moet worden geven een
'ERG-ERNSTIG' signaal, minder levensbedreigende situaties geven een 'NIET-ZO-
ERNSTIG' alarm. Er zullen ook situaties zijn waarin het onbekend is hoe ernstig
de situatie is. Nu wordt er een 'ONBEKEND-ERNSTIG' signaal gegeven. Bij een
probleem met een apparaat wordt er een 'HELEMAAL-NIET-ERNSTIG' signaal
gegeven.

Wanneer is een situatie ernstig? Dit verschilt per operatie en per patient, een
gezond iemand van 30 jaar oud reageert anders dan eeri bejaarde met een slechte
conditie. Volgens de anesthesist zijn voornanielijk de alarmen van de ECG,
de Capnogram en de Beademingsmachine, belangrijk omdat deze apparaten de
meest vitale lichaamsfuncties in de gaten houden. Maar ze zijn vast niet allemaal
altijd even belangrijk.

Stel er is een systeem dat de context kan bepalen, een alarm kan flu in de
ene context belangrijk en in de andere context minder belangrijk zijn. Bepaalde
combinaties van afwijkingen dienen êén alarmsignaal te geven. by. afwijking A
is niet ernstig, afwijking B ook niet maar afwijking A & B tegelijkertijd is wel
ernstig.

Een nadeel van deze methode, afgezien van het ontbreken van een systeem
dat urgentieniveau's kan onderscheiden, is dat de informatie in het alarmsignaal
nog niet optimaal is. De anesthesist weet bij het horen van een alarmsignaai hoe
ernstig de situatie is maar weet niet welk apparaat (apparaten) de fout gemeten
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heeft (hebben). Ook bevat het signaal geen informatie over de mogelijke oorzaak
van het probleem.

2.2.4 Handeling-gebaseerd

Problemen worden ingedeeld naar de manier waarop ze opgelost kunnen worden.
Afwijkingen waarop op ongeveer dezelfde wijze gehandeld moet worden, om ze
op te lossen, komen in één categorie. Een voorbeeld van een handeling kan zijn:
DIEN MEDICATIE TOE, GEEF DE PATIENT MEER ZUURSTOF of VERANDER lETS
AAN DE APPARATUUR.

Een voordeel van deze methode is dat er meer afleidingen uit de parameters
gemaakt worden. Deze hoeft de anesthesist flu niet meer te maken. Maar
hiervoor moet wel gekeken worden naar een combinatie van parameters. Uit
deze parameters wordt een soort diagnose opgesteld. Er wordt (bijna) geen
alarm meer gegeven op basis van ééri afwijkende parameter.

Er zijn echter veel nadelen. Het aantal categorieen kan heel erg groot worden,
wordt er voor gekozen om een beperkt aantal categorieën te maken dan is de
informatie die een alarm over de categorie kan geveri gering (omdat er teveel
verscheidenheid binnen één categorie is). Een ander nadeel van deze methode
kan zijn dat er teveel informatie achterwege wordt gelaten, (een signaal mag
nl. niet te lang worden) waardoor de anesthesist niet meer 'zelf nadenkt' en
misschien minder alert wordt.

Er van uitgaande dat de 'diagnose' in dit alarm goed gesteld is, bevat een
alarmsignaal ook informatie over de oorzaak van het probleem, de handeling om
het probleem op te lossen geeft deze informatie. Ook zit er een zekere mate van
informatie over de ernst van de situatie in het signaal, dit is terug te vinden in
het feit dat de ene handeling waarschijnlijk bij een ernstiger probleem hoort dan
een andere. Dit signaal geeft geen informatie over het apparaat (de apparaten)
die de afwijking gemeten hebben, maar dit is flu eigenlijk ook niet meer nodig.

2.2.5 Praktijk-gebaseerd

De problemen worden ingedeeld in categorieën zoals anesthesisten de alarmen op
dit moment indelen. Bij de indeling die anesthesisten maken, speelt de context
een grote rol. Denk hierbij ook aan de combinatie van verschillende alarmen.

Voordeel van deze indeling is dat het goed aansluit bij de belevingswereld
van de anesthesisten, en daardoor nauwelijks geleerd hoeft te worden.

Het is echter nog maar de vraag of er een algemene indeling gemaakt kan
worden omdat deze erg persoons- en ziekenhuis afhankelijk is. Ook maken de
anesthesisten deze categorieen voornamelijk om snel en correct op de huidige
alarmen te kunnen reageren. Maar omdat deze alarmen weinig informatie be-
vatten is deze indeling in de huidige situatie noodzakelijk en waarschijnlijk in
een nieuwe situatie met informatievere alarmen overbodig.
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2.3 Een combinatie
In 1.4.2 is tot doel gesteld dat een alarmsignaal informatie over apparaat, oor-
zaak en urgentie van het probleem moet geven. Om op basis van deze infor-
matie te kunnen categoriseren zal een combinatie van bovenstaande categorieën
gemaakt moeten worden.

De handeling-gebaseerde methode geeft informatie over oorzaak en urgentie.
Door dit te combineren met de apparaat-gebaseerde methode kan er op de drie
informatiebronnen gecategoriseerd worden. In feite geven de alarmsignalen in
dit geval een soort 'apparaat gebonden diagnose'.

Een andere categorisatie kan gemaakt worden door de alarmen in een apparaat-
oorzaak-urgentie gebaseerde methode in te delen. Voor deze methode moet de
ernst van een situatie goed ingeschat worden. Aangezien dit beter te realise-
ren is dan het stellen van een diagnose, kies ik voor deze methode van indelen.
Mocht er een systeem ontwikkeld worden dat goede diagnoses kan stellen dan
kan deze informatie zeer goed verwerkt worden in de oorzaak informatie.

2.3.1 Apparaat-Oorzaak-Urgentie-gebaseerd

Het alarmsignaal wordt opgebouwd uit drie afzonderlijke 'bronnen' die invloed
hebbeii op het uiteindelijke signaal. Elke 'bron' geeft een eigen kenmerk aan
het signaal. Deze categorisatie verschilt in die zin van de voorgaande dat el-
ke parameter in principe nog steeds een ander alarmsignaal geeft. Echter met
dat verschil dat het signaal nu slim is opgebouwd, (uit drie onderdelen bestaat)
waardoor het duidelijk is welke parameter een afwijkende waarde meet. Elk
alarmsignaal bestaat uit een apparaat speciflek-, een oorzaak specifiek- en een
urgentie specifiek kenmerkend signaal. Op de weergave van de afzonderlijk sig-
nalen kom ik in 2.4 terug. Hoe wordt dit signaal opgebouwd?

Het apparaat dat het alarm geeft is bekend, net als bij de apparaat-gebaseerde
methode geeft elk apparaat een kenmerkend signaal. De oorzaak van het alarm
is, tot op zekere hoogte, ook bekend. Hierbij ga ik er vanuit dat de reden dat
het alarm gegeven wordt terug te vinden is in de informatie in die parame-
ter, gecombineerd met het signaal wat gemeten wordt. Dit voegt ook iets toe
aan het uiteindelijke alarmsignaal. Een onderschrijdingsalarm verschilt flu van
een overschrijdingsalarm van dezelfde parameter. De grenzen waarbinnen een
bepaalde alarmsituatie ernstig is, zijn voor mij onbekend. Wel is bekend dat
elke parameter afhankelijk van de situatie 'ERG-ERNST!G', 'NIET-ZO-ERNSTIG',
'ONBEKEND-ERNSTIG' of 'HELEMAAL-NIET-ERNSTIG' kan zijn. Deze situaties
hebben ook invloed op het alarrnsigriaal.

Het is nu belangrijk dat deze drie 'bronnen' in elke situatie dezelfde irivloed
op het alarmsignaal hebben. Zo voorkom je dat er 100 compleet verschillende
alarmen komen.

Om een goede combinatie van verschillende weergaven te kunnen kiezen zal
ik in de volgende paragraaf bespreken wat er op dit moment bekend is over
methoden van alarmeren.
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2.4 Een andere weergave.
Om een slim alarmsignaal te kunnen geven heb je een slimmere weergave nodig.
Zowel auditief als visueel kan er aan de weergave veel verbeterd worden.

Op dit moment zijn eigenlijk alle alarmsignalen abstracte geluiden zoals piep-
tonen, bellen, sirenes en buzzers. De toonhoogte, de frequentie en het aantal
'geluidjes' per signaal kan variëren, maar het blijven piepjes. Verder hebben de
anesthesisten ook hun eigen pieper die, jawel, ook piept. In het AZG heerst een
overdruk in de operatiekainer, als er een deur openstaat valt deze overdruk weg
en gaat er een 'deur open' alarm af. Verrassend genoeg is ook dit alarm ook een
piepje.

Het grote nadeel van dit soort abstracte geluiden is dat ze uit zichzelf geen
informatie bevatten. De betekenis van deze signalen moet geleerd worden, dit
maakt ze ongeschikt als slim alarmsignaal.

Een voorbeeld van een abstract auditief signaal dat we! veel informatie be-
vat, is de variabele toon van de pulse—oximeter. De pulse-oximeter meet de
hartfrequentie en het percentage zuurstof in het bloed. Dit apparaat geeft elke
hartslag een piep, gaat het zuurstof percentage omlaag dan gaat de toonhoog-
te van de piep ook omlaag en andersom. Een verandering van de toonhoogte
en/of van de frequentie van de pulsen, werkt als een alarm dat meer informatie
geeft dan alleen dat de pulse-oximeter een afwijking heeft gemeten. Zelfs in
stress-situaties reageren anesthesisten hier nog op.

2.4.1 Visueel versus auditief

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan naar de verschillen tussen visuele en au-
ditieve alarmen.

De reactietijd van mensen op visuele alarmsignalen is significant groter dan
die op auditieve (Morris & Montano 1996). Het is dus veiliger om voor echt
kritische alarmen, waar snel op gereageerd moet worden, te vertrouwen op audi-
tieve alarmsignalen. Visuele signalen kunnen goed gebruikt worden voor minder
urgente meldingen en voor advies.

Uit een enquête onder anesthesisten in Engeland (Nazir & Beatty 2000)
blijkt dat visuele waarschuwingen het beste context specifiek en als blokken
tekst gegeven kunnen worden, (visuele) iconen kunnen ook gebruikt worden
maar dan wel in combinatie met auditieve of visuele informatie. Door deze
anesthesisten wordt ook het gebruik van codes om informatie over te dragen,
afgeraden.

Gecombineerde alarmsignalen (visueel en auditief) kunnen meer informatie
bevatten en er wordt normaal gesproken beter op gereageerd (Morris & Montano
1996) (Weinger & Englund 1990), maar het is nog niet bekend of hier in een
operatiekamer ook sneller en correcter op gereageerd wordt.
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2.4.2 Gesproken alarmen

Spraaksignalen hebben als voordeel boven abstracte signalen dat ze gerichtere
informatie kunnen bevatten. Dit kan by. informatie zijn over bet probleem wat
op dat moment geconstateerd is. Ook hebben spraaksignalen een waarschuwend
effect, ze zijn een alarm. Een voordeel van een gesproken alarmsignaal is dat
woorden al een eenduidige betekenis hebben (mits niet ambigu) en deze dus niet
meer geleerd hoeft te worden.

Maar gesproken alarmsignalen hebben ook een aantal nadelen. Zo zou bet
kunnen dat een gesproken alarmsignaal voor een korte periode onopgemerkt
blijft, omdat deze op kan gaan in bet achtergrondgeluid wat ook spraak of zang
is. Er is dan gebrek aan perceptueel contrast met bet achtergrond geluid. Ook
bezet spraak het gebele auditieve communicatie kanaal, en houdt dit relatief
lang bezet (Patterson 1982). Een lang spraaksignaal wordt pas begrepen als het
helemaal te horen is geweest, dit kan de reactietijd op het alarm naar beneden
balen (Simpson & Marchidonda-Frost 1984). Maar als je de lengte van een
alarmsignaal verkleint tot 'key-word-format' kan het zijn dat er teveel informatie
uit het signaal wordt gehaald waardoor bet niet meer begrepen wordt. Ook bet
verkorten van het alarmsignaal door bet verbogen van de snelheid waarmee bet
aangeboden wordt, heeft een negatief effect op het begrip.

Patterson (1982) heeft een aantal richtlijnen opgezet voor alarmen in cock-
pits van de burgerluchtvaart. Hij deed de volgende twee aanbevelingen voor
gesproken alarmen.

• Waarschuwingen die acuut actie vereisen moeten niet langer zijn dan 1 a
2 woorden ('key-word-format'), omdat bet signaal anders te lang duurt.
De tijd die nodig is om eén woord of een gehele zin te begrijpen, is gelijk.
Dit kan doordat dit type alarmen niet zo heel erg veel voorkomen, de
verscheidenheid van taal is niet nodig dus dit alarm signaal kan beperkt
blijven tot 'key-word-format'. Dit soort alarmen moeten niet herhaald
worden.

• Gebele zinnen ('full-phrase-format') kunnen het best worden gebruikt voor
waarschuwingen die meteen aandacht vereisen. Ze zijn ook gescbikt voor
waarschuwingen die niet zo heel erg vaak voorkomen. Deze alarmen wor-
den voorafgegaan door een attentie-signaal zodat de gehele crew de ge-
sproken boodschap meekrijgt.
Alarmen voor abnormale situaties worden niet vaak gehoord, waardoor ze
dus ook niet goed herkend zullen worden. Gehele zinnen zijn flu nodig
om bet probleem duidelijk te maken. De tijd en de verstoring die bij een
'full-phrase-format' alarm boren, zijn minder belangrijk.

Wheale (1983) heeft samengestelde spraaksignalen (Votrax messages) tij dens
een vliegsimulatie vergeleken met visuele en abstracte auditieve signalen. De
abstracte auditieve signalen gaven significant de snelste reactietijd. Verder wer-
den de spraaksignalen als storend en onduidelijk ervaren. Dit kwam voorna-
melijk doordat de signalen niet goed boorbaar waren. De kwaliteit van de
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gebruikte spraaksignalen was heel erg slecht en dat geeft een negatief beeld van
het gebruik van spraaksignalen. De technieken van tegenwoordig bieden veel
meer mogelijkheden voor de reproductie van spraak, die wel natuurlijk en goed
hoorbaar klinkt. Verder bleek uit dit onderzoek nog dat reacties op spraaksig-
nalen die als hele zin werden aangeboden i.p.v. als 'key-word' minder geheugen
capaciteit (mental procesing capacity) nodig hebben. Dus de begriptijd van
'key-word-format' alarmen is even snel als die van gehele zinnen, het kost wel
meer geheugencapaciteit, iets waar je in stress situaties toch a! te weinig van
hebt en dan beter niet kunt gebruiken.

Deze bevindingen over spraaksignalen uit de burger!uchtvaart zijn redelijk
verouderd, en ook niet allemaal van toepassing binnen de anesthesie alarmen.
De punten waar ik wel rekening mee moet houden is dat de spraaksignalen niet te
lang moeten zijn, omdat ze dan erg hinderlijk zijn en niet te vaak gegeven moeten
worden. Ook wordt er op korte spraaksignalen snel gereageerd, vergelijkbaar
met abstracte auditieve geluiden.

2.4.3 Auditieve iconen

Naast abstracte auditieve alarmsignalen en gesproken signalen is er een andere
groep van auditieve signalen namelijk, auditieve iconen. Auditieve iconen zijn
natuurlijke geluiden die informatie bevatten over een voorval met het systeem
in analogie met een alledaagse gebeurtenis. Deze geluiden hebben een overeen-
komst met de inhoud van het alarm. Hierbij valt te denken aan een alarm dat
qua geluid overeenkomt met informatie over de reden van dit alarm, by. een
deeglopende gootsteen-geluid als alarm voor een infuus dat bijna leeg is.

Deze geluiden vinden hun oorsprong in de observatie dat mensen niet re-
ageren op kwaliteitsveranderingen van een geluid, zoals toonhoogte, maar ze
reageren op het object of gebeurtenis dat deze verandering veroorzaakt (Gra-
ham 1999). Bijvoorbeeld als je een fles met water vult dan hoor je aan het
geluid dat het water in de fles maakt, dat de fles voller wordt. Je ervaart dit
niet als een verhoging van de toonhoogte maar als een informatie verandering
in het geluid.

Omdat auditieve iconen zijn gebaseerd op geluiden die mensen in het da-
gelijks leven ook a! horen en interpreteren kan daardoor verwacht worden dat
deze geluiden makkelijk geleerd en niet snel vergeten worden. Uit onderzoek
van Belz, Robinson & Casali (1999) bleek inderdaad dat auditieve iconen mak-
kelijker te onthouden zijn en minder snel vergeten worden dan gewone auditieve
tonen.

Er kan op verschillende manieren een relatie gelegd worden tussen het audi-
tieve icoon en de informatie die het icoon over moet brengen. Om hier onder-
scheid tussen te kunnen maken, deelde Gayer (1986) de auditieve iconen in 3
categorieën in: symbolisch, metaforisch en realistisch. Symbolische relaties zijn
'algemeen bekende' relaties; er is sociale conventie over de betekenis van het
geluid omdat iedereen dit geluid geleerd heeft, by. de sirene van een ambulance.
Iconen die een geluid hebben wat een overeenkomst met het geluid dat, datgene
waarvoor gealarmeerd wordt, maakt hebben een metaforische relatie met hun
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inhoud. Een voorbeeld is het geluid van een leeglopende gootsteen, als waar-
schuwing voor een leeg infuus. Een realistische relatie ontstaat door een icoon
dat bet geluid heeft van de gebeurtenis. Bijvoorbeeld bet geluid van een erg
snel kioppend hart om te waarschuwen dat de hartfrequentie te hoog is.

Er zijn een aantal factoren waarvan de bruikbaarbeid van een auditief icoon
afhankelijk is (Graham 1999).

• Makkelijk identificeerbaar: Dit hang af van bet feit hoe vaak het geluid
normaal gesproken voorkomt en hoe uniek het geluid is. Een geluid is
uniek als er geen geluid is met een andere betekenis die er erg op lijkt.

• Het geluid moet goed bij de situatie passen, en de relatie met de situatie
moet intuItief en makkelijk te leren zijn. Als gebruikers de achterliggende
theorie van bet ontwerp van de icoon weten, verbetert dit de associatie
tussen icoon en gebeurtenis.

• De fysieke parameters moeten in orde zijn. Het signaal moet by. niet
te lang zijn, dit kan een negatief effect op de berkenbaarheid en op de
reactietijd hebben.

• De geluidskwaliteit moet goed en realistisch zijn, anders kan ook dit de
herkenbaarbeid en de subjectieve impressie beInvloeden.

Graham (1999) heeft onderzoek gedaan in een situatie waarin een automobilist
gewaarscbuwd wordt voor een komende botsing. Hij heeft 4 alarmen vergeleken,
twee auditieve iconen (symbolisch en metaforisch) een abstracte pieptoon en een
gesproken alarm ('key-word-format').

De reactietijden op de auditieve icoon-signalen waren in alle situaties k!einer,
zowel voor de metaforische als de symbolische. De iconen veroorzaakte vaker een
vals-positieve reactie. (De goede reactie op een vals alarm). Dit komt doordat
proefpersonen op een minder overwogen manier op auditieve iconen reageren.
Dc proefpersoon hoort het auditieve icoon, reageert bier ogenblikkelijk op en
beoordeeld dan pas de situatie (niks aan de band, het was een vals alarm). 1k
denk dat dit in de operatiekamer geen probleem is omdat de gewenste actie van
anesthesist is om de situatie in te schatten (een diagnose te stellen). Het alarm
wijst de anesthesist op een probleem en op de 'locatie' van bet probleem, niet op
de oplossing. Het boge aanta! vals-positieve reacties duidt er we! op dat er een
goede re!atie is tussen het alarmsignaal en de te verwachten actie, het signaa!
is goed geleerd.

Vergelijkbaar onderzoek (Belz, Robinson & Casali 1999) toonde ook een
significant snellere reactietijd op auditieve iconen dan op traditionele alarmsig-
nalen. Deze snellere reactietijden zijn een ondersteuning voor de theorie dat
auditieve iconen minder cognitieve verwerkingstijd nodig hebben, omdat ze,
mits goed gekozen, makke!ijker berkend worden dan niets betekenende piepsig-
nalen. Reactietijd is een meetbare grootheid die het meest gerelate'rd is aan
de cognitieve verwerkingstijd. De auditieve iconen werden ook beter herkend
door chauffeurs die voor de test gezegd hadden een voorkeur te hebben voor de
traditionele (auditieve) alarmen.
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Stanton & Edworthy (1998) hebben gekeken hoe goed auditieve iconen her-
kend worden in vergelijking met abstracte alarmgeluiden (de bestaande alar-
men), door zowel experts als leken. De experts waren significant beter in het
herkennen (benoemen van het apparaat dat dit alarm geeft) van de oude alarm-
geluiden en de leken waren significant beter in de herkenning van de auditieve
iconen. Zowel de leken als de experts vonden de abstracte piepgeluiden geschik-
ter als waarschuwingssignaal dan de auditieve iconen. Maar dit komt misschien
omdat men zo gewend is dat 'irritante piepende' geluiden een waarschuwings-
signaal zijn. Wat wel opviel ann dit onderzoek was dat de experts na jaren
'training' met de bestaande alarmen nog maar een score van jets meer dan 50 %
herkenning behaalden, terwijl de leken, na én trainingsronde al bijna 50 % van
de auditieve iconen herkenden. Dit pleit ervoor dat auditieve iconen na meer
training waarschijnlijk beter herkend zullen worden door de experts.

Een nadeel is dat veel objecten (parameters/problemen) niet een herkenbare
of duidelijke manier van representatie in een icoon hebben. Ook is er een kans
dat een bepaald audit ieve icoon meer dan één betekenis kan hebben en daardoor
makkelijk verkeerd geInterpreteerd wordt.

2.4.4 Opbouwende alarmen.

Opbouwende alarmen zijn alarmen die meerdere stadia kennen. Hoe verder
gevorderd, hoe sneller de anesthesist op deze situatie moet reageren en dus hoe
opvallender het alarm. In het eerste stadium verschijnt er by. een melding:
dNFUUS IS BIJNA LEEG. Daarna verandert de melding van kleur en pas veel
later als het infuus echt zo goed als leeg is, komt er een auditief alarm. Hiermee
maak je eigenlijk van het strakke drempelwaarde alarm (aan/uit) een meer
glijdende schaal.

Er zijn meerdere manieren om de melding kleur te geven. Zo kan de achter-
grond van kleur veranderen, de tekst (voorgrond) kan veranderen en er kan een
frame om de melding heen worden gezet die van kleur veranderd. Een nadeel
van het veranderen van de voorgrond is dat rode letters slecht leesbaar zijn. 1k
denk dat een veraiidering van de achtergrondkleur het meeste opvalt. Gaat de
melding knipperen dan komt er uiteraard wel een frame om de melding heen
dat knippert, want een knipperende tekst is niet makkelijk leesbaar.

Dit type van alarmering is niet voor alle parameters bruikbaar. In sommige
situaties is er geen stadium waarin eerst een melding gegeven kan worden, maar
moet er direct gereageerd worden. In (sominige) andere gevallen duurt dit
stadium misschien wel heel erg kort.

Ook moet je je hier afvragen hoelang het ongeveer duurt voordat een visuele
melding opgemerkt wordt en hoe zo'n visuele melding er het beste ult kan zien
om snel dan wel minder snel opgemerkt te worden.
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2.4.5 Trends als alarm

Trends zijn belangrijk omdat daarop o.a. kleine (constante) veranderingen van
parameters heel erg goed te zien zijn. Deze kleine veranderingen kunnen binnen
de gestelde drempelwaarde blijven maar toch belangrijk genoeg zijn voor de
anesthesist om er jets aan te willen doen.

Het kan misschien voor bepaalde parameters een idee zijn om, zodra de trend
van het signaal significant verandert de trend aan de anesthesist te laten zien
in plants van het signaal.

Een voorbeeld: De zuurstof saturatie in het bloed wordt gemeten door de
pulse-oximeter en in een grafiek weergegeven. Deze graflek geeft normaal ge-
sproken het zuurstofgehalte in het bloed van de afgelopen periode aan. Als deze
langzaam minder wordt, valt dit niet echt op, maar als de anesthesist dit wel
ziet probeert hij weer de zuurstofsaturatie omhoog te krijgen. In dit geval kan
de trend van het signaal getoond worden in plants van het signaal. Dit heeft
twee voordelen:

1. Er veranderd iets op het beeldscherm en deze verandering kan het effect
van een alarm hebben.

2. De anesthesist ziet de trend van het signaal, dus het is meteen duidelijk
wat er veranderd is nl. het zuurstof percentage in het bloed is omlaag
gegaan. Er wordt nu meer informatie gegeven.

Het moet echter wel goed duidelijk zijn dat de anesthesist naar de trend van
het signaal aan het kijken is en niet meer naar het signaal zelf. Dit zou gedaan
kunnen worden door bet gebruik van by. een andere achtergrondkleur. Dit
vergt wel training.

Als deze manier van alarmeren toegepast gaat worden moet er eerst een
programma ontwikkeld worden dat de trend-gevoelige parameters in de gaten
houdt gedurende een bepaalde periode. Ook moet bekend zijn wanneer een
verandering in de waarde interessant genoeg is om te laten zien. Trends zijn wel
goed te herkennen door een systeem. Een goed voorbeeld is het door Kennedy
(1995) ontwikkelde algoritme dat trends in de systolische bloeddruk berekent.

2.5 Samenvattend
Een manier om een alarmsignaal van meer informatie te voorzien is door de
verschillende alarmsituaties in te delen in categorieen zodat elke groep uit de
categorie een eigen (herkenbaar) signaal kan afgeven. 1k heb ervoor gekozen om
de alarmen te categoriseren op drie eigenschappen, apparaat, oorzaak en urgen-
tie. Deze drie eigenschappen hebben invloed op het uiteindelijke alarmsignaal.

Dat hiervoor andere methoden van weergave noodzakelijk zijn is overdui-
delijk. De bestaande abstracte alarmsignalen hebben te veel nadelen en zijn
voor de categorisatie ongeschikt. 1k heb verschillende manieren van weergaven
besproken. De reactietijd op auditieve signalen is kleiner vergeleken met visu-
ele signalen. Gesproken alarmen kunnen makkelijk informatie bevatten, maar
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duren daardoor vaak erg lang. Om dit te voorkomen kunneri de signalen inge-
kort worden tot 'key-word-format', als deze 'key-word's' goed geleerd zijn kan
dit signaal de informatie van een gehele zin bevatten. Auditieve iconen zijn ge-
luiden die een bepaalde interne (natuurlijke) relatie hebben met de informatie
die ze over moeten brengen. Ze zijn, mits goed gekozen, makkelijk te leren en
geven een snelle reactietijd. Opbouwende- en trend-alarmen kunnen in sommige
gevallen extra informatie geven.
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3 De nieuwe signalen
Dc in hoofdstuk 2 besproken methoden van weergave zullen in dit hoofdstuk
gebruikt worden om duidelijk onderscheid te kunnen maken tussen het apparaat,
oorzaak en urgentie-kenmerk van elk signaal.

3.1 Apparaat-kenmerk
Een herkenbaar signaal voor de verschillende apparaten kan gegeven worden
door een auditief icoon. Het is te doen om voor alle anesthesie apparaten een
representabel icoon te bedenken. Er zijn acht verschillende apparaten die een
alarm kunnen geven.

Auditieve iconen zijn voor zover ik weet, nooit eerder gebruikt binnen een
gecombineerd alarm. Uit de test zal moeten blijken of deze methode werkt en
of de auditieve iconen in een meer complexere situatie niet hun zo bruikbare
eigenschappen als duidelijkheid, snel herkenbaar, korte leerfase en minder KTG
capaciteit, verliezen.

3.1.1 De auditieve iconen

De effectiviteit van de auditieve iconen is sterk afhankelijk van de manier waarop
ze gekozen worden. Worden ze niet goed gekozen dan zal de verwarring alleen
maar toenemen en deze methode geen verbetering brengen. In dit geval is de
methode (misschien) niet fout maar zijn de auditieve iconen niet goed gekozen.

Voor elk anesthesie apparaat dat een alarm kan geven (zie Tabel 1) moet
een auditief icoon komen. Bij de geluiden staat vermeld bij welke categorie ze
behoren, symbolisch, metaforisch of realistisch.

ECG metaforisch: een gesimuleerd geluid van een hartslag
realistisch: bet geluid van een kloppend hart, opge-
nomen

Capnogram symbolisch: een geluid van iemand die uitademt

Beademingsmachine symbolisch: geluid van iemand die stikt
metaforisch: in- en uitadem-geluid, hijgend
realistisch: het geluid van de beademingsmachine

Temperatuursensor metaforisch: geluid van een fluitketel

Infuuspomp symbolisch: het geluid van een leeglopende gootsteen
metaforisch: bet druppel-geluid van een kraan

Arteriële tim realistisch: geluid van bloed dat door een slagader
stroomt (ruisend pompend geluid)

Bloeddrukcuff symbolisch: geluid van klittenband dat losgetrokken
wordt
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In deze lijst ontbreken twee apparaten, de Schwann-Ganz en de Pulse-oximeter.
De Schwann-Ganz heeft geen auditief icoon nodig omdat dit apparaat geen
alarmen genereert.

De Pulse-oximeter genereert echter wel alarmen. Voor dit apparaat maak
ik een uitzondering omdat het alarm van dit apparaat, zoals het flu is, goed
functioneert. De Pulse oximeter geeft op elke hartslag een piepje, de toonhoogte
van dit piepje verandert afhankelijk van de zuurstofsaturatie in het bloed. Gaat
de zuurstofsaturatie omhoog, gaat de toonhoogte ook omhoog en andersom.
Zoals ik a! eerder heb vermeld reageren anesthesisten, zelfs in stress-situaties,
goed op dit alarm. Doordat dit alarm eigenlijk al een symbolisch auditief icoon
is, wat goed werkt, ga ik deze niet vervangen. We! wordt indien nodig de trend
van dit signaa! getoond.

De Pulse-oximeter geeft echter ook een drempelwaarde alarm als de zuur-
stofsaturatie te hoog dan wel te lang wordt. Ook voor deze situatie zal de
toonhoogte dermate veranderen dat dit voldoende alarmeert en dat met een
visueel alarm (by. de trend) prima aangegeven kan worden dat de afwijking de
drempe!waarde overschreden heeft. Om deze redenen heb ik ervoor gekozen om
'het piepje op elke hartslag' te handhaven en het drempelwaarde alarm van de
Pu!se-oximeter niet te laten horen.

Voor het alarm dat afgaat als de deur van de operatiekamer te lang open
staat, zou het 'ding-dong' deurbel ge!uid we! een leuk symbolisch auditief alarm
kunnen zijn.

3.2 Oorzaak-kenmerk
Dc oorzaak van een alarm kan liggen aan een over-/onderschreiding van de
drempe!waarde of aan een trend-verandering van de parameter.

Auditieve iconen kunnen zeer geschikt zijn om informatie te bevatten over
'wat er aan de hand is'. Maar aangezien er nogal wat verschi!Iende dingen
aan de hand kunnen zijn, heb je hierdoor erg (te) veel verschil!ende auditieve
iconen nodig. Ook kunnen er 'dingen nan de hand zijn' die te complex zijn voor
een auditief icoon. Hierdoor moet de relatie die een icoon met het probleem
heeft 'echt' geleerd worden. De kans is nu groot dat er verwarring ontstaat
en de auditieve iconen even goed herkenbaar zijn als abstracte piep-signalen.
Auditieve iconen zijn in deze situatie dus niet geschikt. Andere methodes zijn
geschikter om drempelwaardeover- /onderschreiding en/of trend-veranderingen
weer te geven.

Wordt het alarm veroorzaakt door een drempelwaarde over-/onderschreiding,
dan kan deze informatie het beste in een opbouwend alarm gegeven worden. Dit
kan in twee varianten, visueel, als een tekstblok op de monitor, en auditief, een
gesproken alarm. Welke variant gekozen zal worden hangt af van de urgentie.
Het voordeel van deze alarmen is dat ze niet geleerd hoeven te worden, men kan
!ezen/horen wat er aan de hand is. Hierdoor kunnen ze oneindig variëren.

Wanneer het alarm veroorzaakt wordt doordat de trend van een signaal sig-
nificant verandert en het is een signaal waarbij de trend van belang is, zal in dit
geval de trend van bet signaal getoond worden. Gaat deze trend-verandering
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gepaard met een drempelwaarde over-/onderschreiding dan za! ook dit in de
grafiek duidelijk worden gemaakt en za! het tekst gedeelte komen te vervallen.
Hier heb ik voor gekozen omdat trend-veranderingen in deze situaties belang-
rijker zijn om te laten zien.

Trend-veranderingen zijn niet belangrijk in de situatie Probleem met appa-
raat, maar kunnen in de andere situaties we! gegeven worden.

3.3 Urgentie-kenmerk
\Veike urgentie een bepaaide situatie heeft, kan nog niet door een systeem be-
paald worden. In de (nabije) toekomst kan dit echter wel. Voor het ontwerpen
van de alarinsignalen ga ik er vanuit dat deze informatie bekend is.

Dit kenmerk heeft invloed op de manier waarop de andere twee kenmerken
gegeven worden. Deze inv!oed verschilt per urgentie-niveau. Kritische aiarmen,
over de toestand van de patient, moeten meteen de voile aandacht van de an-
esthesist krijgen, maar niet hinderiijk zijn voor de rest van het operatie-team.
Minder be!angrijke alarmen mogen ook de anesthesist niet storen als hij druk
bezig is maar op een rustig moment dient hij wei op de fout geattendeerd te
worden. De urgentie heeft ook invioed op de manier waarop een alarm herhaald
wordt, want de a!armen staan niet continu aan.

Er zijn vier urgentie-niveaus, Levensbedreigende situatie, Probleem met pa-
tiënt maar niet erg ernstig, Onbekende situatie en Probleem met apparaat. Hoe
het uiteinde!ijke alarmsignaai er uit komt te zien zal ik hieronder bespreken.

3.3.1 Acuut levensbedreigend (Ernst 1)

In deze situatie ligt de patient op sterven en moet de anesthesist sne! handeien.
Een snelie reactietijd is zeer beiangrijk, maar duide!ijkheid over wat er aan de
hand is, is minstens zo be!angrijk. Dit scheeit ook veel tijd.

De kans is groot dat in deze situatie meerdere alarmen afgaan. Deze aiarmen
worden na e!kaar, en dus niet door eikaar heen, gegeven. Op deze manier kan
de duide!ijkheid die in het signaa! hoorbaar is behouden biijven. Het signaal
wordt in deze situatie als vo!gt opgebouwd.

Ernst-kenmerk

Het alarmsignaa! wordt voorafgegaan door een attentie-signaai. Dit is een audi-
tief icoon, een 'ambuiance-sirene-geluid'. Dit icoon dient ais een aandachtstrek-
ker en is één keer te horen. Nu is voordat het 'echte' alarm gaat de aandacht van
de anesthesist getrokken, zodat de kans kleiner wordt dat hij hier een gedeeite
van mist. In een situatie waarin er meerdere a!armsignalen afgaan kan aan het
'sirene-a!arm' gehoord worden wanneer er weer een nieuw alarm bij is gekomen.
Nadee! hiervan zou kunnen zijn dat de reactietijd juist groter wordt omdat het
sirene signaal tijd in bes!ag neemt.
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Apparaat-kenmerk

Het auditieve icoon wordt gewoon gegeven.

Oorzaak-kenmerk

Dc tekstuele melding wordt zowel visueel als auditief gegeven. Het auditieve
gedeelte bestaat uit een gesproken alarm, 'key-word-format'. Waarschijnlijk kan
dit tegelijkertijd met het auditieve icoon gegeven worden, maardit is afhankelijk
van het auditieve icoon. Als de duidelijkheid hierdoor naar beneden gaat dan
wordt dit gesproken alarm na (of voor) het auditieve icoon gegeven.

Gaat het om een trend-gevoelige parameter, dan zal de trend getoond wor-
den. Het auditieve alarm zal in dit geval by. bestaan uit de naarn van de
afwijkende parameter, of in sommige gevallen de benaming van de afwijking.

Herhaling

Dit alarm wordt niet continu gegeven. Het auditieve gedeelte bestaat uit 2
keer het auditieve icoon en het gesproken alarm. Je mag ervan ut gaan dat de
anesthesist na 3 signalen wel doorheeft dat de patient in levensgevaar verkeert
en dus druk bezig isom het probleem op te lossen. Een continu herhalend alarm
is dan, lijkt mij, erg hinderlijk. Na 10 seconden wordt er, als de situatie nog
steeds geldt, een herhalingsblok gegeven.

De tekstuele melding verandert na elke herhaling van kleur. Na de eerste
herhaling is de melding geel, daarna oranje, rood en na de vierde herhaling gaat
de melding knipperen.

De grafische weergave van de trend van de parameter zal bij herhaling ook
van kleur veranderen. Dit kan gedaan worden op een soortgelijke manier als
voor de tekstuele melding, maar dat dan in plants van de achtergrond (het
belangrijke gedeelte van) de grafiek van kleur verandert.

Wordt dit trend-alarm op een apart beeldscherm gegeven en niet op de plants
waar normaal de grafiek van de parameter staat, zal er ook geen verwarring
ontstaan tussen de huidige waarde/vorm van de parameter en z'n trend.

Motivatie

Door deze manier van alarmen is het in deze noodsituatie heel erg snel duidelijk
voor de anesthesist wat er ann de hand is. De heftigheid van het alarm geeft
aan dat er een ernstig probleem is dat meteen alle aandacht vereist mede door
het 'sirene-icoon'. Het auditieve icoon maakt duidelijk om welk apparaat het
gaat en het gesproken alarm geeft de oorzaak weer.

3.3.2 Probleem met patient maar niet erg ernstig (Ernst 2)

Deze situatie is zeker niet levensbedreigend, maar als hij lang aanhoudt wordt
de kans dat de patient er schade van oploopt steeds groter.

De invloed op de andere kenmerken is als volgt.
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Apparaat-kenmerk

Het auditieve icoon wordt in deze situatie gewoon gegeven.

Oorzaak-kenmerk

Ook in deze situatie wordt de tekst als een visuele melding op de monitor ge-
geven. In deze melding staat welke parameter(s) een afwijking vertonen en wat
voor soort afwijking dit is, overschreiding of onderschreiding.

Voor de trend-gevoelige parameters zal de afwijking zo veel mogelijk grafisch
getoond worden.

Herhaling

Dit alarm wordt, als de situatie niet veranderd is, na 20 seconden herhaald.
Voor het auditieve icoon geldt dat deze op dezelfde wijze gegeven wordt. Het
visuele alarm verandert na elke herhaling van kleur.

Motivatie

Door het auditieve icoon trekt het alarm snel de aandacht. Omdat dit icoon
niet continu hoorhaar is, is het dus niet erg hinderlijk voor de anesthesist en
voor de rest van het operatieteain. Er kan ook voor gekozen worden om als
begin alarm alleen de visuele melding te geven. Bij de eerste herhaling van het
alarm wordt pas het auditieve icoon gegeven.

Deze manier van alarmeren geeft de anesthesist de informatie die wenselijk
is over de alarmsituatie. Tevens is het een opbouwend alarm. Dit past ook goed
bij de situatie, immers als deze te lang duurt kan de patient schade oplopen.

3.3.3 Een onbekende situatie (Ernst 3)

In deze situatie is het voor het systeem onduidelijk hoe schadelijk het gemeten
probleem voor de patient is. \Vaarschijnlijk kan de anesthesist dit wel inschatten.
Het is daarom belangrijk dat de anesthesist zo snel mogelijk op de hoogte wordt
gebracht van deze onbekende situatie.

Apparaat-kenmerk

Het auditieve icoon wordt in deze situatie gewoon gegeven.

Oorzaak-kenmerk

De onzekerheid wordt veroorzaakt omdat de ernst van de oorzaak niet bekend
is. Hierover zal zoveel mogelijk informatie in het visuele alarm worden gezet.
Voor de trend-gevoelige parameters zal de afwijking zo veel mogelijk grafisch
getoond worden. Naast dit blok zal er ook een visueel icoon gegeven worden.
Dit icoon is een groot vraagteken.
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Herhaling

Het auditieve icoon wordt één keer gegeven. Indien nodig volgt na 20 seconden
de herhaling van het signaal. Na elke herhaling verandert op dezelfde wijze als
in de voorgaande situaties, de kleur van de visuele a!armen.

Motivatie

Met deze manier van a!armeren is er auditief geen verschil met de 2-de situatie
(Probleem met patient maar niet ern.stig). De vraag is of dit verschil we! nodig
is omdat je eigenlijk een ze!fde soort reactie (zelfde sneiheid van reageren) van
de anesthesist verwacht, misschien is de situatie ni. wel levensbedreigend.

De 'onzekerheid' kan ook op een andere manier gegeven worden. Dit zou
kunnen door naast het auditieve icoon een auditief onzekerheidssignaal ('vraag-
signaa!') te geven. Een andere manier is de onzekerheidsinformatie in het audi-
tieve icoon te stoppen. Dit kan by. door de toonhoogte van het auditieve icoon
aan het eind te verhogen. Dit is te vergelijken met de werking van een vraagzin.
Bij deze zinnen gaat ook de toonhoogte aan het eind van de zin omhoog. Een
andere moge!ijkheid is om de toonhoogte gedurende de !engte van het icoon
te variëren, te laten schomme!en, van hoog naar !aag en weer omhoog. Hier
zou twijfel en onzekerheid mee gesymboliseerd kunnen worden. Doordat in dit
geval het auditieve icoon de 'onzekere' informatie in het signaa! bevat, wordt
misschien de indruk gewekt dat het apparaat (waar het auditieve icoon symbool
voor staat) de onzekere factor is. Dit zal meestal niet de bron van twijfel zijn.
Dit is dus een foute associatie die voorkomen moet worden.

1k denk echter dat dit ten koste gaan van de duidelijkheid van het auditieve
icoon. Een auditief icoon is immers het best herkenbaar als het zo natuurge-
trouw mogelijk ge!uid is.

3.3.4 Probleem met apparaat (Ernst 4)

In deze situatie is er een probleem met een apparaat, een kabeltje los o.i.d.,
en niet met de patient. Dc anesthesist hoeft dit prob!eem niet heel erg snel
op te lossen, maar het is wense!ijk dat het probleem op een rustig moment wel
opgelost wordt. Dit alarm mag dus niet storend zijn in een drukke situatie, maar
moet op een rustig moment genoeg opvallen om de anesthesist op het probleem
te attenderen.

Apparaat-kenmerk

Het auditieve icoon wordt in deze situatie achterwege gelaten.

Oorzaak-kemnerk

De tekst wordt visueel gegeven. Op de monitor verschijnt een tekstb!ok met
daarin informatie over de parameters die tegenstrijdige waardes hebben of zich
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'vreemd' gedragen. Ook wordt het apparaat waarmee deze waardes gemeten
zijn vermeld.

Herhaling

De tekst blijft op de monitor staan, dus in principe wordt het alarm continu
herhaald. Maar na elke 20 seconden verandert de kleur van bet alarm, dit
gebeurt op dezelfde manier als in de andere situaties. A!s het probleem na de 3e
herhaling nog niet is opgelost dan heeft de anesthesist de melding waarschijnlijk
niet gezien. Is er in de tussentijd geen alarm gegeven met een hogere prioriteit
dan stijgt dit probleem één stapje in de prioriteiten ladder en wordt er ook
een auditief alarm bij gegeven. Deze stijging heb ik erin gebracht omdat een
probleem met de apparatuur niet direct schadelijk voor de patient is, maar
a!s een apparaat a! gedurende anderhalve minuut niet goed functioneert is bet
belangrijk dit probleem op te lossen omdat de kans dat er we! iets met de patient
aan de hand is, wat niet 'gezien' wordt door de apparaten, steeds groter wordt.

Motivatie

Alarmen die gegeven worden omdat er een prob!eem met de apparatuur is, moe-
ten niet storend zijn en hoeven ook niet supersne! opge!ost te worden. Een visu-
e!e melding is niet hinderlijk voor de rest van bet operatieteam. De anesthesist
wordt er, als deze met een andere tank bezig is, ook niet door gestoord. Doordat
er minder tijdsdruk is, is het in deze situatie geen nadee! dat de reactietijd op
visue!e alarmen redelijk hoog is.

A!s de melding duidelijk opgebouwd wordt geef dit alarm informatie over de
ernst van het prob!eem, de mogelijke oorzaak en het betreffende apparaat.

3.4 Samenvattend
In dit hoofdstuk heb ik de a!armsignalen verder uitgewerkt zodat de apparaat,
oorzaak en urgentie kenmerken duide!ijk in bet alarmsignaal te herkennen zijn.
Het apparaat-kenmerk wordt gegeven door een auditief icoon, de oorzaak door
een opbouwend en/of een trend alarm. De urgentie beInv!oed de weergave van
de andere twee kenmerken.
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4 Testopzet
De nieuwe alarmen worden met behuip van een test geëvalueerd. Deze test heb
ik in Kylix (soort Delphi voor Linux) geprograxnmeerd. Het is belangrijk dat
de proefpersonen, het apparaat, de oorzaak en de situatie goed uit het alarm
herkennen. Dit is belangrijker dan de 'pure' reactietijd, mits deze niet te hoog
wordt.

De test is opgesplitst in twee sessies. In de ene sessie krijgen de proefper-
sonen een testsituatie waarin de nieuwe alarmsignalen getest worden en in de
andere een controlesituatie. Deze controlesituatie symboliseert de huidige alarm-
situatie. 1k heb geprobeerd deze zo op te zetten dat de proefpersoon dezelfde
informatiestromen krijgt als de anesthesist op dit moment in de operatiekamer.

Om leereffecten zo veel mogelijk te voorkomen zit er een week tussen de eerste
en de tweede sessie en verschilt het scenario. Dc heift van de proefpersonen
begint de eerste testsessie met de nieuwe alarmsituatie.

In de rest van dit hoofdstuk zal ik beschrijven hoe de test eruit ziet en hoe
de testsessies in hun werk zullen gaan.

4.1 De proefpersonen
Er doen 8 proefpersonen mee aan de test. Deze proefpersonen zijn bijna aile-
maal wiskunde AlO's (1 scheikunde en 1 informatica) en allemaal mannelijk.
De proefpersonen hebben geen van alien zicht- en/of gehoorproblemen en zijn
gewend computertaken uit te voeren.

4.2 Achtergrondtaak
De proefpersoon moet tijdens de test iets anders te doen hebben. Deze achter-
grondtaak heeft meerdere niveaus van inspanning omdat de anesthesist ook op
het ene moment drukker is dan op het andere. Ook kan op deze manier getest
worden of de alarmen in de situatie Probleem met apparaat niet storend zijn
voor de anesthesist tijdens een 'belangrijke' tank, maar wel opvallen tijdens een
'onbelangrijke' taak.

Onbelangrijke tank: het lezen van een stuk tekst op hetzelfde beeldscherm

Belangrijke tank: iets doen op papier, by lezen of het maken van een
puzzel

Zeer belangrijke taak: computerspelletje spelen op een andere computer

Omdat dit het aantal testronden dat ik zou moeten afnemen om een beetje een
beeld te kunnen krijgen van de uitwerking van de alarmen zou verdrievoudigen,
heb ik ervoor gekozen om alle proefpersonen dezelfde achtergrondtaak te geven.
Deze taak zit, qua beiangrijkheid, tussen de onbelangrijke- en de belangrijke
taak in, nl. een spelletje doen op hetzelfde beeldscherm. 1k heb gekozen voor
het spelletje Minesweeper (Figuur 1).
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Figuur 1: Minesweeper; de achtergrondtaak.

Om toch het effect van de Ernst 4 alarmen te kunnen meten, kregen de proef-
personen de instructie dat bet goed doen van bet spelletje net zo belangrijk is
als het in leven houden van de 'patient'. Hierdoor kan deze achtergrondtaak
vergeleken worden met een 'belangrijke taak'.
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4.3 De testinterface

De testinterface bestaat uit drie schermen. Deze drie schermen zijn te zien in
figuur 2. Het eerste scherm (1/4 beeldscherm) is het scherm waarin de visue-
le alarminformatie getoond wordt (Figuur 5). Het tweede scherm (1/2 beeld-
scherm) symboliseert de patient met alle apparaten er omheen (Figuur 3).
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Flguur 3: De patient met alle appareten er omheen. Hier kiest de proef-
persoon een apparaat door op één van de apparaatknoppen te klikken.

In dit scherm kunnen de alarmen uitgezet worden. Het uitzetten van een alarm
komt overeen met het oplossen van het probleem. Om een alarm uit te kunnen
zetten moet de proefpersoon eerst het juiste apparaat kiezen, hierna kan een
oorzaak gekozen worden. Zodra de juiste oorzaak is gekozen is het alarm uitge-
zet. De proefpersoon krijgt feedback over de gekozen oorzaak. Is de keuze fout
dan wordt de knop rood, anders wordt de knop groen en is het alarm uitgezet
(Figuur 4).
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Figuur 4: Dit scherm verschijnt als er op de beademingsmachine-knop
is geklikt in figuur 2. Nu kan de proefpersoon een probleem kiezen dat de
beademingsmachine kan geven. In het plaatje zijn twee problemen gekozen. Het
eerste probleem 'Expiratoir volume is te bag' was fout, deze button is rood
geworden. Met de tweede keus 'PEEP niet hoog genoeg' is het alarm uitgezet.
Deze knop is groen geworden.

Het derde scherm (1/4 beeldscherm) is het scherm waarin de achtergrondtaak,
het spelletje Minesweeper (Figuur 1), draait.

Welke alarmen tijdens een testsessie alarineren en de tijd die er tussen deze
alarmen zit, wordt vanuit een scenario ingelezen.
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4.4 De nieuwe alarmsituatie
De manier waarop de informatie (apparaat, oorzaak, ernst) aangeboden wordt
in de nieuwe alarmen staat uitvoerig beschreven in het vorige hoofdstuk. Hier-
onder staat exact beschreven met wat voor alarmsignalen getest is. Mede door
praktische overwegingen verschilt dit op de volgende punten van de signalen
beschreven in hoofdstuk 3.

• Tijdens de test worden er geen trend alarmen gegeven. Hier heb ik voor
gekozen omdat de proefpersonen geen medische achtergrond hebben en
waarschijnlijk geen (of op een andere manier) informatie uit de trend zullen
halen.

• De visuele informatie die in de tekstvorm wordt gegeven, is gelijk op elk
urgentie niveau. Een Ernst 4 alarm geeft geen apparaat informatie tot-
dat het voor de 3C keer herhaald wordt en een Ernst 3 alarm geeft geen
onzekerheidsinformatie.

• Het visuele alarm gaat nooit knipperen.

• In de Ernst 1 situatie wordt het auditieve alarm als volgt samengesteld.
Het auditieve icoon wordt gevolgd door een gesproken alarm waarin in 1 a
2 woorden een cue over de oorzaak wordt gegeven, gevolgd door wederom
het auditieve icoon.

4.4.1 Auditieve icoon

1k heb voor de volgende auditieve iconen gekozen. De cursief geschreven tekst
hieronder geeft de relatie aan tussen het icoon en het apparaat. Deze relatie
heb ik ook aan de proefpersonen verteld.

ECG Een realistisch geluid van een kloppend hart.
De ECG 'meet' de hartslag op (buiten) het lichaam
van de patient.

Capnogram Het geluid van een zucht (soort van uitademing).
Meet voornamelijk dingen aan de uitgeademde lucht
van de patient.

Beademingsmachine Het geluid van iemand die stikt.
Al, de beademingsmachine stopt dan stikt de patient.

Temperatuursensor Het geluid van een fluitketel.
Staat symbool voor een bepaalde temperatuur.

Infuuspomp Het geluid van bubbels in vloeistof.
Via de infuuspomp wordt vloeistof in het bloed van de
patient gebracht.
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Arteriële lijn Het geluid van bloed dat door een slagader stroomt
(ruisend pompend geluid).
De arteriële lijn 'meet' de hartslag in het lichoam van
de patient.

Bloeddrukcuff Het geluid van klittenband dat losgetrokken wordt.
De bloeddrukcuff wordt met klittenband om de arm
vastgemaakt.

4.4.2 Visueel alarm

De tekst van het visuele alarm wordt gegeven op een gekleurde achtergrond, dit
is een rechthoekig blok en verschijnt in het daarvoor bestemde scherm op een
witte achtergrond (Figuur 5).
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Figuur 5: Het scherm waarin het visueel alarm gegeven wordt.

De tekst geeft de oorzaak van het alarm weer. Dit komt ongeveer overeen met
de tekst die op de buttons staat waar op geklikt moet worden om het alarm uit
te zeten.

Door een herhaling van het alarm verandert het geldeurde blok van ldeur.
De eerste keer is het blok lichtgroen en het verandert van gee! naar paars en
uiteindelijk naar rood.

4.5 De controle alarmsituatie
De alarmsignalen voor de controlesituatie zijn op de volgende manier opge-
bouwd. 1k heb geprobeerd om met deze a!armsignalen deze!fde soort informatie
te geven die een anesthesist (op dit moment) ook in de operatiekamer heeft op
het moment dat er een alarm afgaat.
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Dc huidige alarmen geven nagenoeg geen informatie over bet apparaat, de
ernst of bet prob!eem. Maar toch weet de anesthesist redelijk snel deze infor-
matie te achterha!en. Dit komt doordat alarmen a!tijd binnen een bepaa!de
context afgaan, na een 'leerfase' van een aanta! jaar is deze context we! goed
ge!eerd. In een laboratorium setting, waarin de test wordt afgenomen, is echter
geen context en za! deze gesymboliseerd moeten worden. Om de informatie die
schuil gaat in de context te symboliseren, moet er een bepaa!de hoevee!heid
extra informatie bij bet alarm gegeven worden.

In de context zijn de volgende dingen gecodeerd.

• De ernst, dit is ni. meestal afhanke!ijk van de voorgaande alarmen, de hoe-
veelbeid a!armen en de toestand van de patient in de periode voorafgaand
aan het alarm.

• De oorzaak, vaak weet de anesthesist door ervaring wel wat er aan de hand
zal zijn in een bepaalde situatie met een bepaald voortraject.

Om de huidige alarmen te symboliseren zal zowe! een auditief als een visuee!
alarm gegeven worden. Dit sainen creeert de contro!e alarmsituatie.

4.5.1 Auditief

Elke alarmsituatie, onaIhanke!ijk van de ernst geeft hetzelfde auditieve alarm-
signaa!, een piepsignaal. Er wordt dus ook geen onderscheid gemaakt in het
apparaat dat bet alarm genereert. Informatie over het apparaat is in de huidi-
ge alarmen in zoverre aanwezig, dat elk apparaat een eigen 'piepge!uid' heeft.
Maar, zoals ik al eerder beschreven heb, b!ijkt dat zelfs anestbesisten bieraan
nauwelijks een alarm herkennen. Proefpersonen met een geringe !eerfase ha-
!en boogstwaarschijnlijk he!emaa! geen informatie uit een apparaat gebonden
'piepsignaa!'.

4.5.2 Visuee!

Naast dit auditieve signaal wordt een visueel alarm gegeven. Hierin wordt alle
context informatie gegeven. Voor e!k alarm wordt een omschrijving gegeven van
de mogelijke ernst en een mogelijke oorzaak van bet probleem. Deze melding
is in natuurlijke taa! zodat de proefpersoon niet in één oogopslag kan zien we!k
alarm afgaat en ook enige moeite moet doen om de juiste conc!usie te kunnen
trekken. De tekst voor een alarm met Ernst 2 is als volgt:

"Het gaat niet goed met de patient. Waarschijn!ijk is bet het beste
om bet probleem zo snel mogelijk op te lossen. Is de hoeveelheid 02
misschien te laag?"

Dit alarm wordt in het daarvoor bestemde scherm geplaatst. De acbtergrond
van de tekst van dit alarm is gewoon wit.
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4.5.3 Herhaling

Het alarm wordt na 5 seconden herhaald. Een herhaling is een exacte kopie van
het alarm.

4.6 Dc leerfase
Tijdens de leerfase geef ik de proefpersoon uitleg over de interface en over wat er
tijdens de test van hem verwacht wordt. De volgende punten worden besproken:

• Tijdens de test zijn er twee taken die je zo goed mogelijk uit moet voeren.
De eerste is het spelen van het spelletje Minesweeper en de tweede is het 'in
leven houden' van de patient. Het doel is om een zo hoog mogelijke score
met Minesweeper te halen zonder dat de patient blijvend letsel oploopt.
Goed voor de patient zorgen kan door alarmen met een hoge urgentie, die
de patient in gevaar brengen, zo snel mogelijk op te lossen.

• De functie van de 7 verschillende apparaten, (by. de Beademingsmachine
neemt als het ware de functie van de longen over) en wat de bijbehorende
oorzaken voor een alarm kunnen zijn, worden uitgelegd. De proefpersoon
krijgt heel kort de tijd om de verschillende oorzaken, behorende bij het
apparaat, te lezen.

• 1k laat de alarmsignalen horen. Wanneer het om de nieuwe alarmsignalen
gaat, leg ik de relatie uit tussen het auditieve icoon en het apparaat (by.
Als de Beademingsmachine niet meer werkt dan stikt de patient, dus als je
een 'stik-geluid' hoort dan heeft de Beademingsmachine een fout gemeten)

• Er zijn 4 verschillende categorieën van ernst waarin een alarm kan voor-
komen. 1k leg uit aan welke kenmerken deze categorieën te herkennen
zijn.

• 1k vertel de proefpersonen welke taak in welke situatie de hoogste prioriteit
heeft, by. gaat er een alarm af dat betrekking heeft op een probleem
met een apparaat (Ernst 4) dan heeft Minesweeper spelen de hoogste
prioriteit, totdat je een rust moment hebt en dan kun je het probleem
gaan oplossen. Gaat er een alarm af en er is een levensbedreigende situatie
voor de patient dan heeft dit alarm uitzetten (en daarmee het probleem
oplossen) uiteraard de hoogste prioriteit.

• Een alarm gaat nooit vanzelf uit, het blijft zich herhalen totdat het uit-
gezet is. In het geval van de nieuwe alarmsituatie leg ik uit waaraan deze
herhaling te zien is.

• Op het moment dat er twee alarmen tegelijkertijd afgaan, is het belangrijk
dat het meest urgente alarm het eerst uitgezet wordt.

• Probeer zo mm mogelijk fouten te maken.

• Indien gewenst mag de proefpersoon oefenen met Minesweeper.
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Als laatste onderdeel van de leerfase gaat er een leerscenario draaien zodat de
proefpersoon een beetje wegwijs wordt met het testprogramma. Dit leerscena-
rio bestaat uit 4 alarmen, elk met een andere urgentie zodat alle categorieen
eenmaal te horen/zien zijn geweest. De alarmtypen (nieuwe of controle) zijn
gelijk aan de alarmtypen die de proefpersoon tijdens de test krijgt. De alarmen
worden met een tussenpauze van 1 minuut gegeven.

Als de proefpersoon geen vragen meer heeft kan de test beginnen.

4.7 Het scenario
Een testsessie zal ongeveer 15 minuten duren (exclusief de leerfase). In het
scenario staan tien alarmen met het tijdstip waarop ze afgaan (de tijd tussen
dit alarm en de voorgaande) en de ernst. 1k maak twee verschillende scenario's,
één voor de eerste en één voor de tweede sessie.

Deze scenario's bevatten de volgende onderdelen:

• Twee of drie alarmen vlak achter elkaar (tegelijk), waarbij de ene een
hogere prioriteit heeft dan de andere(n).
Doe! -> Kijk of het meest urgente alarm als eerste opgelost wordt.

• Een heel urgent alarm (Ernst 1) na een aantal minuten 'rust'.
Doe! -> Kijk of er meteen op gereageerd wordt.

• Een heel erg lang urgent alarm (Ernst 4) na een aantal minuten 'rust'.
Doe! -> Kijk of het alarm het Minesweeper spelen niet verstoort.

4.8 De test
De proefpersoon drukt op <START> om de test te beginnen en begint met
het spelen van Minesweeper. Tijdens de test observeer ik de proefpersoon en
naderhand vraag ik naar zijn ervaringen.

4.9 De meetgegevens
Welke informatie wil je uit de test halen?

1. Hoe snel reageert de proefpersoon op een alarm. (RT)

2. De tijd totdat het juiste apparaat gevonden is. (RT-APP-OK)

3. De tijd totdat het alarm is uitgezet. (RT-UIT)

4. Hoe vaak maakt de proefpersoon een foute apparaatkeus.

5. Indien er meerdere alarmen tegelijkertijd afgaan, lost de proefpersoon dan
het urgentste alarm het eerst op.

6. Stopt de proefpersoon zijn taak (Minesweeper) op het moment dat er een
niet erg urgent alarm algaat.

Voor 1, 2, 3 & 4 moet ook onderscheid per urgentie categorie gemaakt worden.
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5 Resultaten
Verkiaring van gebruikte afkortingen

De tijd totdat de proefpersoon een eerste reactie geeft; jets
aanklikt.

RT-APP-OK: De tijd die nodig is om het apparaat te vinden waarmee het
alarm uit is gezet. Het kan gebeuren dat een proefpersoon dit
apparaat al eerder gekozen heeft, maar het alarm daarbij niet
heeft uitgezet.

De tijd totdat zowel het juiste apparaat als het juiste probleem
zijn gekozen en het alarm uit gaat.

5.1 De reactietijden
De gemiddelde reactietijden op alle alarmen in de nieuwe en de controle situ-
atie verschillen niet van elkaar. Dit komt omdat de urgentieniveau's de tijden
beInvloeden. In figuur 6 en 7 hieronder zijn, om die reden, de gemiddelde reac-
tietijden per urgentieniveau te zien. De onderste lijn is de eerste reactie (RT),
de middeiste de tijd totdat het juiste apparaat gevonden is (RT-APP-OK) en
de bovenste lijn is de gemiddelde tijd totdat het alarm uit is gezet (RT-UIT).
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Figuur 6: Nieuwe situatie. De reactietijden afgezet tegen het urgentie
niveau.
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Figuur 7: Controle situatie. De reactietijden
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afgezet tegen het urgentie

De reactietijden uit de controle situatie verschillen niet significant per urgnetie-
niveau. In de nieuwe alarmsituatie hangen de reactietijden significant af van de
urgentie (ANOVA : p < 0,001). De reactietijden op 'levensbedreigende' alarmen
zijn significant lager en op 'probleem met apparaat' alarmen significant hoger,
dan in de controlesituatie.

Tabel 2 laat de gemiddelde tijd totdat de proefpersonen in actie kwamen
(RT) zien. De hoge tijd voor de Ernst 4 alarmen geeft aan dat de proefpersonen
minder snel werden afgeleid door deze alarmen.

Reactietijd Nieuw Controle
Ernst 1 7,18 sec. 10,34 sec.
Ernst 2 11,97 sec. 15,91 sec.
Ernst 3 10 sec. 13,19 sec.
Ernst 4 32,13 sec. 14,13 sec.

Tabel 2: De gemiddelde reactietijden op de eerste reactie per urgentieni-
veau.

Per urgentieniveau valt het volgende te zeggen:

Ernst 1: In de nieuwe alarm situatie zorgde het attentie signaal waarschijnlijk
voor een snellere reactietijd (7,18 sec. vs. 10,34 sec.).

Ernst 2 & 3: De reactietijden op Ernst 2 en Ernst 3 alarmen waren in de
nieuwe situatie ongeveer hetzelfde (11,97 sec. vs. 10 sec.). Dit is ook te
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verwachten omdat er bijna geen urgentie onderscheid tussen deze alarmen
gemaakt wordt.

Ernst 4: De reactietijden op de Ernst 4 alarmen zijn in de nieuwe alarm situatie
een stuk hoger, gemiddeld 32 seconden voordat er een eerste reactie op
kwam tegen gemiddeld 14 seconden in de controle situatie. Voornamelijk
het ontbreken van een auditief alarm zorgde ervoor dat de proefpersonen
dit alarm konden negeren. Een aantal proefpersonen probeerden het alarm
ook in de controle alarm situatie te negeren, maar vonden het auditieve
signaal zo hinderlijk dat ze zich niet meer op het spelen van Minesweeper
konden concentreren en er toch voor kozen het alarm uit te zetten.

5.2 Gemaakte fouten
In de nieuwe alarmsituatie was het totaal aantal gemaakte fouten in de pro-
bleemkeus significant lager dan in de controle situatie (0,2 vs. 0,4 t-test: p
< 0,04). Het aantal gemaakte apparaatfouten was wel 12 % lager, maar dit
verschil is niet significant.

In tabel 3 staat het gemiddeld aantal gemaakte fouten per alarm voor zowel
de nieuwe- als de controlesituatie. Het gemiddeld aantal gemaakte fouten voor-
dat het juiste apparaat gevonden is en het aantal fouten totdat het probleem
gevonden is staat uitgezet tegen het urgenieniveau.

Urgentie
niveau

Nieuw Controle
N apparaat fout N probleem fout N apparaat fout N probleem fout

Ernst 1 0,4 0,1 0,4 0,1
Ernst 2 0,4 0,2 0,4 0,3
Ernst 3 0,4 0,1 0,8 0,3
Ernst 4 0,5 0,3 0,7 0,7

TOTAAL 0,4 0,2 0,6 0,4

Tabel 3: Het gemiddeld aantal gemaakte fouten totdat het juiste apparaat
en totdat het juiste probleem gevonden is, afgezet tegen het urgentieniveau.

Het aantal gemaakte fouten in apparaatkeus en in probleemkeus wordt niet
beInvloed door de urgentieniveau's. (ANOVA: p > 0,37 voor apparaat en p>
0,52 voor probleem)

In tabel 4 staat per apparaat uitgesplitst hoeveel andere apparaten er ge-
middeld eerst gekozen werden, voordat het apparaat dat het alarm genereerde
gevonden was.
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Nieuw Controle
Apparaat Gem. aantal fouten Gem. aantal fouten
Arteriële lijn 0,3 1,3

Beademingsmachine 0,3 0,4
Bloeddruk cuff 0,3 0,6

Capnograin 1,1 0,6
ECG 1,1 1,8

Infuuspomp 0 0
Temperatuursensor 0,1 0

Tabel 4: Het gemiddeld aantal gemaakte fouten in apparaatkeus per alarm
afgezet tegen het juiste apparaat, voor zowel de nieuwe als de controle alarmsi-
tuatie.

In de nieuwe alarmsituatie wordt er bij de Capnogram en de ECG gemiddeld
eerst een ander apparaat gekozen (Tabel 4). In de controle situatie gebeurt dit
bij de Arteriële lijn en de ECG.

In Tabel 5 en 6 staat voor alle apparaten weergegeven welke apparaten er
bij een alarm van dat apparaat werden gekozen in de plants van bet juiste. De
getallen zijn percertages van alle keren dat een alarm van bet alarmerende ap-
paraat voorkwam.

[Nieuw percentage fout gekozen %
Temp 19

Infuus 13

ECG 25
Capno 38 25
Bloeddr 13 25
BEA 83 19

Art-lijn 25 17 44 8

Art-lijn BEA Bloeddr Capno ECC I Infuus Temp

IL JUISTE

Tabel 5: op de horizontale as staat, voor de nieuwe alarmsituatie, het
apparaat dat het alarm genereerde. Op de verticale as staat in percentages
weergegeven welk apparaat in dat geval fout gekozen is.
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Controle percentage fout gekozen %

Temp 6

Infuus 13

•ECG 50 6 13 8

Capno 25 69 38
Bloeddr 38 6 8 19

•BEA
'

13 58 6
Art-lijn 13 38 50

Art-lijn BEA Bloeddr Capno ECG Infuus Temp
JUISTE APPARAAT

Tabel 6: op de horizontale as staat, voor de controle alarmsituatie, bet
apparaat dat het alarm genereerde. Op de verticale as staat in percentages
weergegeven welk apparaat in dat geval fout gekozen is.

In de nieuwe situatie wordt in 83 % van de gevallen de Beademingsmachine
gekozen als bet de Capnogram had moeten zijn (Tabel 5). Omgekeert ligt dit
percentage op 38 %. Als er bij een alarm van de Beademingsmachine een fout
apparaat werd gekozen was dit altijd de Capnogram.

In totaal werden de Beademingsmachine en de Capnogram in 60 % van de
gevallen dat een alarm van één van deze apparaten kwam, met elkaar verwisseld.
In de controle situatie is dit percentage ook hoog; 63 % (Tabel 6).

5.3 Meerdere alarmen tegelijk
In een situatie waarin meerdere alarmen tegelijk afgaan zou de urgentie informa-
tie, die in de nieuwe alarmen veel sterker aanwezig is, er voor moeten zorgen dat
bet meest urgente alarm als eerste de aandacht krijgt (opgelost wordt). Blijkt
dit ook uit de resultaten?

In de nieuwe alarmsituatie waren er 8 gevallen waarin een Ernst 2 alarm
samen met een Ernst 4 alarm actief was. In dit geval werd alle 8 keer bet meest
urgente alarm (Ernst 2) als eerste uitgezet (100 %). In de controle situatie kwam
deze combinatie 9 keer voor. In 3 van deze gevallen werd het Ernst 2 alarm als
eerste uitgezet (33 %).

Het verscbil in vookomens ontstaat doordat proefpersonen op verschillende
manieren op de scenario's reageren. Als alle alarmen uit worden gezet voor-
dat de volgende actief wordt, komt er geen situatie voor waarin twee alarmen
tegelijkertijd actief zijn.

In de tabel 7 staan alle voorgekomen combinaties van alarmen. [1] betekent
een alarm met Ernst 1.
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Nieuw Controle
Combinatie aantal

voorkomens
Aant X urgent
als eerste nit

aantal
voorkomens

Aant X urgent
als eerste uit

%

[1I&14) 3 3 100 1 0 0

111&121 - - - 1 1 100

[11 & 131 1 1 100 - - -

[1] & 121 & [41 - - 1 0 0

121&141 8 8 100 9 3 33

[21&131&[41 2 1 50 - - -

[31&141 2 1 50 - - -

TOTAAL 16 14 88 12 4 33

Tabel 7: op de verticale as staan de aantal verschillende alarmcombinaties.
In de eerste kolom staat, voor de nieuwe alarmsituatie, het aantal keer dat deze
combinatie voorgekomen is. In de tweede kolom staat het aantal keer dat in die
combinatie het urgentste alarm als eerste is uitgezet en in de derde kolom staat
het percernage van keren dat het meest urgente alarm als eerste uit is gezet. In
de derde t/m de zesde kolom staat hetzelfde voor de controle alarmsituatie.

In de nieuwe situatie werd 13 op de 15 keer (87 %) een Ernst 4 alarm later
uitgezet dan een urgenter alarm. In de controle situatie was dit slechts 3 op de
11 keer (27%) het geval. In de nieuwe situatie werd 4 op de 4 keer (100 %) een
Ernst 1 alarm als eerste uitgezet. In de controle situatie gebeurde dit 1 op de 3
keer (33 %).

Uit de totaalscore blijkt dat de proefpersonen in de nieuwe situatie bijna
altijd (88%) het meest urgente alarm als eerste uit zetten en in de controle
situatie eigenlijk (33 %) niet.

5.4 Samenvattend
Uit de resultaten blijkt dat het verschil in urgentieniveau goed in een alarmsig-
naal te coderen is. De reactietijden op de nieuwe alarmsignalen waren significant
lager voor de urgente alarmen en significant hoger voor de alarmen die aanga-
yen dat er een probleem met een apparaat was. Ook in situaties waarin twee
alarmen tegelijk actief waren werd in 88 % van de gevallen het meest urgente
alarm eerst uitgezet (33 % in de controle situatie).

De probleeminformatie is ook redelijk goed in het nieuwe alarmsignaal ge-
codeerd. Er werden significant minder fouten in de probleemkeuze gemaakt. In
de apparaatkeuze was in de nieuwe situatie wel een vermindering van het aantal
gemaakte fouten te zien. Deze vermindering was echter niet siginficant.
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6 Evaluatie

6.1 Auditieve iconen
Uit de resultaten blijkt dat er in de nieuwe alarmsituatie niet significant minder
fouten worden gemaakt bij het selecteren van het juiste apparaat. De auditieve
iconen geven, in de Ernst 1, 2 & 3 urgentie situatie, de informatie over het ap-
paraat. Zijn de auditieve iconen in deze samengestelde alarmen wel een geschikt
alarmsignaal?

6.1.1 Apparaat fout door verwisseling

De alarmen van de Beademingsmachine en de Capnogram zijn zowel in de nieu-
we als in de controlesituatie erg vaak met elkaar verwisseld, zie tabel 5 en 6.
De auditieve iconen zouden voor een beter onderscheid tussen deze apparaten
moeten zorgen, dit doen ze blijkbaar niet. Hoe komt dit?

Een verkiaring kan zijn dat de auditieve iconen van deze apparaten te veel
op elkaar lijken. Een 'stik-geluid' en een 'zucht' verschillen niet zo heel veel
van elkaar. Dit kan voor extra verwarring hebben gezorgd waardoor het aantal
gemaakte fouten bij alarmen van deze apparaten niet verbeterd is. In dit geval
zou het aantal gemaakte fouten bij de andere apparaten we! verminderd moeten
zijn.

Dit kiopt, het aantal gemaakte fouten met de andere apparaten is door
de auditieve iconen significant lager geworden. Gemiddeld 0,3 fouten tegen
gemiddeld 0,6 fouten in de controle alarmsituatie.

6.1.2 De sneiheid waarmee het goede apparaat werd gevonden

De reactietijden per urgentie zijn, in de nieuwe alarmsituatie, sneller, zie tabel
2. Om de invloed van het auditieve icoon hierop te bepalen, vergelijk ik de
sneiheid waarmee het juiste apparaat gevonden wordt (RT-APP-OK).

Door naar de reactietijden van de Ernst 1 en de alleenstaande Ernst 2 alar-
men (niet in combinatie met een ander alarm gegeven) te kijken, krijg je een
beeld van de reactietijden op de alarmsignalen, die niet door voorgaande alar-
men beInvloed worden. Dit is te zien in tabel 8 en 9.

Nieuw Ernst 1 alleenstaand Ernst 2
RT 7,19 sec. 10,75 sec.

RT-APP-OK 11,06 sec. 15,06 sec.

Tabel 8: Deze tabel geeft de tijd tot eerste reactie (RT) en de tijd totdat
het juiste apparaat gevonden is (RT-APP-OK) voor 2 urgentie niveaus.
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Controle Ernst 1 alleenstaand Ernst 2
RT 10,38 sec. 10,56 sec.

LRT-APP-0K 14,31 sec. 18,31 sec.

Tabel 9: Deze tabel geeft de tijd tot eerste reactie (RT) en de tijd totdat
het juiste apparaat gevonden is (RT-APP-OK) voor 2 urgentie niveaus.

In de nieuwe situatie is de tijd om bij de Ernst 1 de alleenstaande Ernst 2
alarmen het juiste apparaat te vinden, gemiddeld ongeveer 3,5 seconden sneller
dan in de controle situatie.

6.1.3 Het attentiesignaal

Zoals uit de resultaten blijkt (Tabel 2) zorgt met name het attentiesignaal ervoor
dat de reactietijd (RT) op de Ernst 1 alarmen in de nieuwe alarmsituatie lager
is dan in de controle situatie.

Om te kijken of de tijd daarna, als de eerste apparaatkeus fout was, om
het juiste apparaat te vinden ook lager is, moet je voor die gevallen waarin
het apparaat niet de eerste keer gevonden is de gemiddelde eerste reactietijd
aftrekken van de gemiddelde tijd om het juiste apparaat te vinden (RT-APP-
OK minus RT). 1k heb een vermoeden dat deze tijd voor de alleenstaande
Ernst 2 alarmen in de nieuwe alarmsituatie wel verbetert is, maar bij de Ernst
1 alarmen niet.

Mijn data-set is te klein om hier iets zinnigs over te zeggen maar het lijkt
wel of proefpersonen een Ernst 1 alarm in de nieuwe alarm situatie zo snel mo-
gelijk willen proberen op te lossen, RT is lager, en daardoor 'vergeten' naar de
informatie in het auditieve alarm te luisteren. Dit kan een negatief effect van
het attentiesignaal zijn. Als de proefpersonen niet 'schrikken' van dit attentie-
signaal kunnen het juiste apparaat en het juiste probleem misschien nog sneller
gevonden worden.

6.2 Gesproken alarmen
Uit de resultaten blijkt dat de oorzaak van een alarm in de nieuwe alarmsituatie
significant sneller wordt gevonden dan in de controlesituatie. In hoevere heeft
het gesproken alarm hier invloed op gehad.

De oorzaak-informatie (welk probleem) werd in de nieuwe situatie bij de
Ernst 1 urgentie alarmen ook als gesproken alarm gegeven. De achterliggende
gedachte was dat men dan sneller het alarm zou kunnen vinden omdat deze
informatie niet gelezen hoeft te worden. Om te kijken of dit ook het gewenste
effect heeft gehad, vergelijk ik de tijden tussen het moment dat het apparaat is
gevonden en het alarm is uitgezet (RT-UIT minus RT-APP-OK) van de Ernst
1 alarmen met Ernst 2 & 3.
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Urgentie
niveau

ft
Nieuw Controle

ft RT-UIT RT-APP-OK Verschil RT-UIT RT-APP-OK Verschil

Ernst 1 ft 13,19 11,06 2,07 16,38 14,31 2,07
Ernst 2 L19,81 15,78 4,03 29,41 25,16 4,25
Ernst 3 ft

26,19 22,94 3,25 20 17,63 2,37

Tabel 10: De tijd, in seconden, die nodig is om het alarm uit te zetten
(RT-UIT), om het juiste apparaat de selecteren (RT-APP-OK) en het verschit
hier tussen per urgenieniveau voor zowel de nieuwe als de controle alarmsitatie.
Het verachil geeft de tijd aan die nodig is om gegeven het juiste apparaat het
juiste probleem te selecteren.

De juiste alarmen worden in de Ernst 1 situatie sneller gevonden, maar ik denk
niet dat dit effect toe te schrijven is aan de gesproken alarmen. Bij de controle
alarm situatie zie je ni. ongeveer een gelijke verdeling.

6.3 Observatie
Tijdens het afnemen van de test heb ik de proefpersonen geobserveerd. Hierbij
is mij een aantal dingen opgevallen. De meeste dingen zullen in een operatieka-
mer niet relevant zijn, maar misschien kan er bij een vervolgtest rekening mee
gehouden worden.

• Het visuele alarm overheerste het auditieve, voornamelijk in de nieuwe
alann situatie.

De meeste proefpersonen lazen de tekst van het visuele alarm en gingen ann de
hand daarvan het alarm proberen op te lossen.

Een aantal proefpersonen verklaarden dat het makkelijker was om aan de
hand van de tekst gegeven in het visuele alarm (by. het probleem "Hartfrequen-
tie is te hoog") het alarm uit te zetten dan de denkstap te maken tussen het
auditieve icoon en het bijbehorende apparaat. By: "1k hoor een hartslag geluid,
dit geluid ruist niet dus staat dit geluid symbool voor de ECG." Deze denkstap
kost meer tijd dan het lezen van een korte tekst. Dit is misschien te verkia-
ren doordat de proefpersonen alle iconen nog maar 1 a 2 keer gehoord hadden,
voordat de test begon. Als de proefpersonen jets meer aan de geluiden gewend
waren geweest, verwacht ik dat deze denkstap (op den duur) automatisch zal
gaan verlopen en er minder fouten in de keuze van het apparaat gemaakt zul-
len worden. Al vond ik wel dat deze proefpersonen opmerkelijk goed het juiste
apparaat konden 'gokken', dus allicht zal het auditieve icoon ook voor deze
proefpersonen, toch wel invloed gehad hebben.

Ongeveer één derde van de proefpersonen waren al zo afgeleid door het visu-
ele alarm dat ze daardoor, ook voor Ernst 4, meteen het alarm gingen uitzetten
en dus niet meer op de ernst letten. Dit komt doordat de andere taak die de
proefpersoon deed ook een beeldschermtaak was, waardoor het visuele alarm in
het gezichtsveld van de proefpersoon verscheen. Dit effect zal er niet meer zijn
als de neventaak niet een beeldschermtaak op dezelfde monitor is.
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• Het attentie signaal zorgde voor een snelle, maar niet altijd jtiste reactie.

Het sirerie attentie signaal zorgde voor een betere herkenbaarheid van de em-
stige alarmen (Ernst 1) op het moment dat er meerdere alarmen tegelijkertijd
gegeven werden. Een aantal proefpersonen kwamen alleen bij het horen van het
sirene-attentie signaal meteen in actie en negeerden de visuele alarmen (Ernst
4) volkomen.

Maar ik denk dat juist dit attentie signaal ook voor een 'paniekreactie' bij een
aantal (3 van de 8) proefpersonen heeft gezorgd. Waardoor deze juist vergaten
om naar het 'apparaat-signaal' te gaan luisteren.

• Contole situatie alarmen; hinderlijk maar 'duidelijk' alann.

Alle proefpersonen ervaarden de alarmen in de controle situatie als hinderlijk
doordringend of irritant en hadden allemaal de neiging om het alarm zo snel
mogelijk uit te zetten. De meerderheid deed dit omdat het alarm te overheersend
of te afleidend was om nog met jets anders bezig te zijn en zetten alle alarmen
zo snel moglijk ujt.

Een paar vonden dat een piepgeluid geschikter js als alarmsignaal omdat je er
dan heel direct op geattendeerd wordt dat er een probleem is. De meesten misten
in deze sjtuatje echter de apparaat-informatie. De audjtieve iconen werden
door meer dan de heift van de proefpersonen als grappig maar niet als serieus
alarmsignaal ervaren.
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7 Conclusie / Discussie

Tijdens mijn afstudeeronderzoek heb ik een manier van weergave van de anes-
thesie alarmen ontwikkeld met als doe! ze meer informatie over de alarmsitu-
atie mee te kunnen geven. De huidige a!armsigna!en zijn niet geschikt om dit
soort informatie te bevattten, dus heb ik gecombineerde 'slimme' alarmsigna-
len bedacht. Deze signalen worden samengesteld op basis van drie kenmerken;
apparaat, oorzaak en urgentie. Elk kenmerk heeft inv!oed op het uiteindelij-
ke a!armsignaal. Deze signalen zijn in een kleine test op deze drie kenmerken
getest.

1k denk dat deze methode van a!armeren een verbetering kan brengen in
de informatievoorziening van de anesthesisten in de operatiekainer. Zeker het
opbouwende karakter (verschil in urgentie) is zeer goed uit de test gekomen. De
reactietijden lopen significant op naarmate het alarm minder urgent wordt. Dit
betekent dat de minder belangrijke a!armen genegeerd kunnen worden tewiji er
toch een sne!le reactie op we! belangrijke alarmen komt. Ook in situaties waarin
meerdere alarmen actief waren zorgde de urgentie informatie ervoor dat een erg
be!angrijk alarm als eerste aandacht kreeg en een alarm over een prob!eem met
een apparaat, a!s !aatste.

De auditieve iconen

Door de informatie in de auditieve iconen werden minder fouten gemaakt, maar
niet significant minder. In een vervo!g onderzoek zou gekeken kunnen worden
of dit verschil we! significant minder wordt als de proefpersonen een jets langere
leerfase krijgen en/of de auditieve iconen voor by. de Beademingsmachine en
de Capnogram meer van elkaar verschillen.

Het gebruik van auditieve iconen zou in de operatiekamer goed kunnen wer-
ken, mits er aan een aanta! voorwaarden wordt vo!daan.

• De signa!en moeten zich goed kunnen onderscheiden van het achtergrond-
geluid. Voorde!en van pieptonen zijn dat ze een hoge frequentie hebben,
wat ze vaak hinderlijk maakt maar waardoor ze we! opva!len. De auditieve
iconen missen deze eigenschap.
Dit zou in een operatiekamer getest moeten worden.

• De auditieve iconen moeten serieus genomen worden. Er bestaat een al-
gehe!e consensus dat alarmsigna!en bepaa!de eigenschappen hebben, na-
me!ijk; abstract zijn en piepen. Deze consensus moet eerst veranderen,
wil!en de audit ieve iconen effect hebben.

• De iconen moeten eenduidig zijn, zodat er geen verwarring tussen appa-
raten kan ontstaan doordat de iconen veel op elkaar lijken of voor twee
apparaten 'geldig' kunnen zijn. De iconen voor de Beademingsmachine en
de Capnogram zijn niet eenduidig.
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Gesproken alarmen

In deze testopstelling hadden de gesproken alarmen nagenoeg geen effect. 1k

verwacht dat ze dit in een operatiekamer ook niet zullen hebben en dat ze dus
alleen maar bijdragen aan de en/of voor verwarring zullen zorgen, waardoor ze
juist een averechts effect hebben.

Toch lijkt het me te vroeg om dit idee volkomen in de prullenbak te doen
verdwijnen en zou ik ze in een volgende testronde weer meenemen. Misschien
hebben ze juist in een operatiekamer, of in een laboratoriumsetting waar de
proefpersoon niet met een taak op het zelfde beeldscherm bezig is, wel een
positief effect op het gemak waarmee het probleem gevonden kan worden.

Er werden bij de test een aantal fouten gemaakt waarbij een verwisseling
plaatsvond tussen een parameter onder- of overschrijding (3 in de nieuwe vs. 8
in de controle situatie). Er zou gekeken kunnen worden of deze fouten minder
worden als het gesproken alarm daar meer onderscheid in maakt. Het gesproken
alarm wordt dan bijvoorbeeld; 4<te hooga. voor een parameteroverschrijding.

Leerfase

Met een iets langere leerfase voor de auditieve iconen hoeft er misschien minder
actief nagedacht te worden over de relatie van het icoon met het apparaat, en
kan het lezen van tekst langzamer gaan dan het bedenken van de relatie van het
icoon met het apparaat. Dit zou kunnen door bijvoorbeeld tijdens de leerfase
het icoon twee keer te laten horen. De eerste keer wordt de relatie die het
icoon met het appara.at heeft, duidelijk gemaakt. Dc tweede keer is een soort
'herkenningstest'. De proefpersoon moet dan zeggen wellc apparaat bij dit icoon
hoort .N u heeft de proefpersoon al één keer actief over de betekenins van het
icoon nagedacht voordat de test begint.
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Appendix A

Verkiaring van een aantal begrippen en toevoegingen
Ad. beademingsmachine: Het expiratoir volume wordt gemeten. Het tidal

volume is ingesteld. Is bet expiratoir volume te laag dan kan by. het
systeem lek zijn (de patient krijgt flu minder lucht, dus ademt ook minder
lucht uit) of het systeem kan by. occlusie zijn (er zit een beademingsslang
verstopt).

Ad. bloeddruk: Afhankelijk van de operatie en de patient wordt gekozen wel-
ke van de drie soorten bloeddruk gemeten gaat worden. De systolische-,
diastolische- of mean-druk.

Ad. capnogram: Aan de vorm van de grafiek van bet capnogram is te zien of
de maximale expiratoire CO2 snel, langzaain of niet bereikt wordt.

Ad. ECG: In onderstaande schets van de hartslag wordt duidelijk waar P,Q,R,S
en T voor staan.

Arteriele bloedgassen: Met een bepaald interval wordt er een bloedmonster
genomen waarin deze gassen gemeten worden, dit gebeurt dus niet continu.
Deze gassen zijn by. bet zuurstof en kooldioxide gehalte in het bloed.

BD: Bloeddruk.

Cardiac output: De hoeveelheid bloed die per tijdseenheid door bet bart
stroomt.

Diastolische bloeddruk: Bloeddruk tijdens het vollopen van de hartkamers.
Deze is belangrijk voor een goede doorbloeding van bet hart.

Expiratie (exp.): Uitademing.

Expiratoir volume: Volume uitgeademde lucht tijdens een ademhaling.

Inspiratie (insp.): Inademing.

Pmax: De maximaal toegestane druk in de longen. Deze wordt ingesteld.

Pmean: Soort gemiddelde druk. Deze is belangrijk voor goede doorbloeding van
de organen.
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PEEP: (Positive End Expiratory Pressure) Dit is de druk die na uitademing
nog in de longen is. Wordt deze minimale druk niet gehaald dan ademt
de patient te weinig uit en wordt dus langzaani 'opgeblazen'. Hier zit dus
een onderschrijdingalarm op.

Systolische bloeddruk: 'Bovendruk'. Bloeddruk bij hart contractie.

Tidal volume: Volume dat per ademhaling ingeademd wordt (tijdens beade-
ming).

Zuurstofsaturatie: Percentage zuurstof wat opgenomen in in het bloed. Als
dit te laag is krijgt de patient te weinig zuurstof. Vooral bij babies mag
dit niet te hoog worden omdat dan de kans op oogafwijkingen toeneemt.
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