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1. Inleiding

1.1 Inhoud en motivatie van afstudeeropdracht

Het doel van dit afstudeeronderzoek is het verkrijgen van inzicht in het ontwerpen van interfaces
voor reeds bestaande dynamische complexe taken. De opdracht bestaat uit het ontwerpen en
evalueren van een interface voor digitale versiaglegging in de operatiekamers van ziekenhuizen.
De hoofdgebruikers van het systeem zijn de anesthesist en de ondersteunende
verpleegkundigen. Het gaat erom dat de interface zo goed mogelijk aansluit bij het werk dat de
gebruikers dienen uit te voeren. In dit verslag wordt het proces van het ontwerp aismede het
resultaat en evaluatie van de interface beschreven.

1.2 Korte introductie van gebruikers en werksituatie

De hoofdtaak van de anesthesist is de patient tijdens de operatie in een dusdanige toestand
houden dat de chirurg kan opereren, de patient gezond blijft en geen pijn voelt. Om dit te kunnen
realiseren voert de anesthesist voor de operatie een aantal onderzoeken uit met betrekking tot de
gezondheid en andere lichamelijke kenmerken van de patient. Deze onderzoeken worden
tezamen de pre-operatieve screening genoemd. Tijdens de operatie, in de zogenaamde per-
operatieve fase, verdooft de anesthesist de patient en brengt hij de patient vaak 00k onder
narcose. Dit verdoven en onder narcose brengen wordt tezamen de inductie genoemd. Als de
chirurg gaat opereren waakt de anesthesist over de patient en grijpt hij in als het nodig is.
Ingrepen zijn bijvoorbeeld het bijstellen van beademings-apparatuur, het inspuiten van
medicijnen, of het toevoegen van vocht of bloed.

De anesthesist beschikt over verschillende instrumenten om de toestand van de patient bij te
houden. Naast het gebruik van de meetinstrumenten houdt de anesthesist de uiterlijke
kenmerken van de patient in de gaten en heeft hij contact met de chirurg over het verloop van de
operatie. Al deze gegevens gebruikt de anesthesist om in te schatten hoe het gesteld is met de
vitale functies van het lichaam van de patient. Dit is een cognitief ingewikkelde taak omdat ten
eerste de verbanden tussen meetvariabelen en het totale functioneren van de patient complex
zijn (Cook 1996). Ten tweede is er teveel data aanwezig voor de anesthesist om alles te
analyseren. Tenslotte zijn er veel mogelijke interventies, elk met zijn eigen doel en bijwerkingen.
Als de chirurg klaar is laat de anesthesist de patient weer van de narcose herstellen, waarna de
patient in de post-operatieve fase bewaakt wordt op de recovery of intensive care afdeling door
verpleegkundigen.

Pre-operatieve Per-operatieve Post-operatieve
screening fase fase

onderzoek Inductie bewaking herstel Bewaking

Fig. 1 Schematisch overzicht over de operatie. Boven de dne hoofdfasen met daaronder de
bijbehorende sub fasen of taken van de anesthesist.
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1.3 Verslaglegging

Naast het regelen van de toestand van de patient houdt de anesthesist ook het zogenaamde
anesthesieversiag bij. Daarin worden een aantal zaken beschreven: de resultaten van de pre-
operatieve screening, het verloop van de operatie, de Iichamelijke toestand van de patient tijdens
pre en post-operatieve fase, het gebruik van medicatie en andere instrumenten om de
Iichamelijke toestand van de patient te regelen.

Het is erg belangrijk dat het anesthesieversiag compleet en correct wordt ingevuld. I-let verslag
heeft namelijk twee belangrijke functies. Het dient aan de ene kant als archief na de operaties,
voor bijvoorbeeld juridische en academische doeleinden. Aan de andere kant wordt het verslag
tijdens de operatie gebruikt om de keuze van handelingen te bepalen. Tijdens de operatie worden
dus gegevens uit het verslag gelezen die eerder tijdens of voor de operatie zijn ingevuld.

Op dit moment wordt de versiaglegging veelal met pen en papier uitgevoerd. Een probleem bij
het invullen van het anesthesieversiag is dat de anesthesist gegevens vergeet in te vullen omdat
ze op het moment zeif niet belangrijk zijn of dat hij er simpeiweg niet aan toe komt in hectische
situaties. Vooral tijdens de inductie en de herstelfase worden gegevens over de patient niet
opgeschreven. (Lerou 1987)

1.4 Digitale versiaglegging

Er is op dit moment reeds onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de versiaglegging uit te
laten voeren op een computersysteem. Het voordeel van het digitaliseren van het verslag is dat
de informatie over de patient gemakkelijk voor verschillende doeleinden gebruikt kan worden
(Van Bernmel 1999), bijvoorbeeld voor:

- De ondersteuning van de zorg voor de patient, door middel van het uitwisselen van
belangrijke data en beslissingsondersteuning in de vorm van elektronische
patientendossiers

- Het vergelijken van de kwaliteit van de zorg en de uitwerking op de patient.
(managementinformatie)

- Het gebruik van de gegevens voor (statistisch) onderzoek en onderwijs
Er zijn ook een aantal systemen ontwikkeld om versiaglegging automatisch te laten plaatsvinden
(Lerou 1 987;Karliezek 1 987;De Vos 1991 ;Klocke 1986). Automatisch versiagleggen heeft als
voordeel dat het accuraat, objectief en gedetailleerd is en volledig blijft tijdens de drukke perioden
van de operatie.

Nadelen van een automatisch versiag zijn de aanwezigheid van artefacten in de meetdata, omdat
deze door de computer vaak niet als zodanig worden herkend (De Geus 1992). Voor deze
artefacten zijn echter filtermethoden te ontwikkelen (Westenskow 1991). Ten tweede kan
automatische verslaglegging tot gevolg hebben dat de meetwaarden voorbij gaan aan de
aandacht van de anesthesist (De Geus 1992). Ten derde kan door een slecht ontwerp van de
interface van het verslagleggingsysteem het werk van de anesthesist juist bemoeilijkt worden,
bijv. doordat het invoeren van gegevens veel handelingen vergt (Lees 1985), of dat bepaalde
belangrijke combinaties van gegevens niet als zodanig op het beeldscherm kunnen worden
vertoond (Cook 1996).

Tenslotte wordt er onderzoek gedaan naar efficiëntere representatie van informatie met behuip
van beslissingsondersteuning technieken (Lowe 2001).
Op dit moment worden in een aantal ziekenhuizen reeds digitale verslagleggingsystemen
gebruikt. Dit zijn commerciële systemen of systemen die in eigen beheer zijn ontwikkeld (Cook
1 996;De Geus 1992). De meningen onder artsen over de gebruikersvriendelijkheid van deze
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systemen zijn verdeeld en er is weinig wetenschappelijke onderbouwing te vinden voor het
ontwerp van de interfaces.

1.5 Afbakening onderzoeksdomein

Het doel is om een interface te ontwerpen volgens een wetenschappelijk onderbouwde
procedure. Bij het ontwerp van de interface staan de gebruiker en de uit te voeren taak centraal,
met het doel een optimale interactie tussen gebruiker en systeem te creëren. Er wordt
aangenomen dat informatie die digitaal beschikbaar is of elektronisch gemeten wordt automatisch
in het verslag wordt ingevoerd, tenzij het beter lijkt om deze gegevens toch met de hand in te
voeren.

In dit onderzoek wordt een analyse gemaakt van de rol van het verslagleggingsysteem in het
operatieproces. Dit betekent dat voor alle operatieve fasen de informatiestromen en wijze van
interactie met het verslag worden geanalyseerd. Uit deze analyse zal blijken dat in elke fase de
interactie verschillend is. Daarom worth aangenomen dat voor elke fase een andere interface
ontworpen zou moeten worden. In verband met de beperkte tijd wordt enkel voor de per-
operatieve fase een interface ontworpen. Juist deze fase is uitgekozen omdat hier de
anesthesietaak en de verslaglegging het meest complex en dynamisch is.

Hoewel de analyse zich beperkt tot het operatieproces is het belangrijk dat ook aan de andere,
eerder genoemde, informatiedoelen tegemoet wordt gekomen. Dit worth gedaan door te zorgen
dat gegevens die belangrijk zijn voor deze doelen ook in het verslag worden opgeschreven.
Concreet komt dit er op neer dat aan speciaal voor deze doelen ontwikkelde standaarden(Huet &
Engbers 1996; NVA 2000) wordt gehouden, wat betreft het invullen van gegevens.
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operatieve
screening

Per- en post operatief

_____________________

Electronische Handmetingen &
metingen commentaar
(automatisch)

Fig 2: De in- en uitstroom van de gegevens en het versiag. De uitgaande pijien verwijzen
naar de verschillende doelen waaivoor het versiag gebruikt wordt.



2. Werkwijze

2.1 Visie op interface ontwerp en taakondersteuning

Bij het ontwerpen wordt als uitgangspunt genomen dat een goede werksituatie voldoet aan de
volgende drie criteria: veiligheid, productiviteit en gezondheid (Vicente 1999). Met veiligheid wordt
bedoeld, dat in alle gevallen de taken goed worden uitgevoerd. Het systeem moet dus niet alleen
bepaalde (routine-)taken ondersteunen maar ook de uitzonderingsgevallen. Productiviteit houdt in
dat zo mm mogelijk tijd en middelen worden gebruikt tijdens het hele operatie- en
verslagleggingproces. De gezondheidszorg kost namelijk veel geld en er zijn lange wachtlijsten
dus is het belangrijk dat er zuinig met de tijd en middelen omgesprongen worden. Tenslotte moet
voor de anesthesist en het opererend personeel de werksituatie dusdanig zijn dat ze gezond
blijven en hun werk goed kunnen blijven uitvoeren.

2.2. Analyse van de werksituatie

Voor het ontwerpen van een goede interlace is het belangrijk am eerst een analyse te maken van
de huidige werksituatie. Het is belangrijk om bij de analyse van de werksituatie onderscheid te
maken tussen de factoren die toebehoren aan de uit te voeren taken (intrinsieke factoren) en de
factoren die toebehoren aan de huidige situatie (extrinsieke factoren) (Vicente 1999). Zo is bij het
lezen van deze tekst de intrinsieke factor het opdoen van kennis en de extrinsieke factor het
lezen van de letters op het papier, omdat de kennisoverdracht ook op andere manieren had
kunnen gebeuren. Het gaat er in de werksituatie dus om dat de intrinsieke factoren van de taak
zo gemakkelijk mogelijk worden uitgevoerd. Zodra een nieuw verslagleggingsysteem gebruikt
wordt, zullen nieuwe extrinsieke factoren aan de taken ontstaan. Een goede interface zal de
intrinsieke factoren ondersteunen en zo mm mogelijk extrinsieke taakfactoren bevatten.
De analyse zal van de per- en post-operatieve fase zal uitgevoerd worden door middel van
observaties tijdens operaties en interviews met de dienstdoende anesthesisten. Daarnaast zal
over alle drie de fasen de nodige literatuur op gebied van anesthesie worden gelezen om een
compleet beeld te krijgen van de taken van de anesthesist.

2.3 User object modeling

Als hulpmiddel bij het beschrijven van de werksituatie wordt gebruikt gemaakt van User object
modeling (Rumbaugh 1991). In een User object model warden elementen uit de werksituatie
beschreven als objecten met hun onderlinge relaties. Een voorbeeld van objecten zijn concrete
voorwerpen als een bloeddrukmeter, maar ook abstractere elementen zoals ECG en
bloedsomloop kunnen als object beschreven warden. De verschillende objecten kunnen relaties
met elkaar hebben, bijvoorbeeld dat zowel een bloeddrukmeter als een ECG jets over de
bloedsomloop zeggen.

Het gebruik van User object modeling dient twee doelen. Ten eerste wordt het gebruikt om de
concepten die de gebruiker heeft van de objecten in de werksituatie te begrijpen en te definiëren.
Daarnaast wordt het gebruikt am de vereiste functionaliteit van het systeem te beschrijven in
termen van elementen in de interface en acties die de gebruikers kunnen op deze elementen
kunnen uitvoeren. Bij een goed ontwerp is bet User object model terug te vinden in het resultaat.
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2.4 Eisen aan de werksituatie

Nadat de taakanalyse is uitgevoerd kan bepaald worden welke elsen er aan de werksituatie
gesteld worden, wil deze veilig, productief en gezond zijn. Deze eisen worden gebruikt bij het
maken van het ontwerp en bij de evaluatie zal nog eens door anesthesisten worden
gecontroleerd of de implementatie van het ontwerp voldoet aan de eisen.

2. 5 Stijlkeuzes

Als Iaatste wordt het ontwerp van de interface bepaald door stijikeuzes. In veel gevallen is er
sprake van een reeds gekozen (huis-)stijl als het te ontwerpen systeem opgenomen wordt in een
reeds bestaande verzameling van applicaties. Omdat in dit geval de interface niet in een
bepaalde setting gebruikt gaat worden is er dus geen sprake van een huisstijl. De vrije keuzes
wat betreft vormgeving worden in dit onderzoek sterk bepaald door de ontwerper en door de
ontwikkelomgeving Delphi, waarin de interface wordt geImplementeerd.

2.6 Evaluatie

Het ontwerp zal uiteindelijk worden geevalueerd. Deze evaluatie zal plaatsvinden door bet
systeem te demonstreren aan anesthesisten en ze te vragen of de interface voldoet aan de eisen
die aan het ontwerp gesteld zijn. Omdat anesthesisten het vaak druk hebben, zal de evaluatie in
korte gestructureerde sessies van ongeveer een half uur worden uitgevoerd.
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3. Analyse van de huidige werksituatie

In dit deel volgt een analyse van de huidige werksituatie. Bij de analyse is gebleken dat op
verschillende afdelingen verschillend wordt gewerkt. Het resultaat van de analyse moet dan ook
niet als blauwdruk worden gezien maar eerder als een beschrijving van hoe het proces er in het
algemeen uitziet.

3.1 De pre-operatieve fase

De analyse van de pre-operatieve fase is tot stand gekomen door het bestuderen van het reeds
in gebruik zijnde papieren documentatiesysteem en Iiteratuur over anesthesie. Daarnaast zijn
interviews gehouden met een anesthesist voor verdere verheldering en details.

In de pre-operatieve fase worden veel gegevens verzameld over de patient en wordt de patient
voorbereid op de operatie. Dit gebeurt door middel van gesprekken, het invullen van
vragenlijsten, het doen van onderzoeken of het raadplegen van specialisten of de huisarts. In dit
hoofdstuk worth eerst weergegeven op welke manier de pre-operatieve screening uitgevoerd
wordt en welke gegevens hierbij verzameld worden.

3.1.1 Taakanalyse Dre-operatieve fase

Doel van pre-operatieve screening:
1. Het wegnemen van angst bij de patient
2. De evaluatie van de patient: Het bepalen van ziektegeschiedenis, fysieke en psychische

toestand, medicatiegebruik
3. Het komen tot een overeenkomst met de patient over de wijze van anesthesie
4. Het bepalen van de premedicatie

De pre-operatieve screening bevat de volgende fasen:
1. De aanvraag voor de operatie worth ingediend
2. De patient vult de gezondheidsvragenhijst in of de patient wordt ondervraagd door een co-

assistent/behandelend chirurg
3. De nurse practitioner(speciale anesthesieverpleegkundige)/anesthesist doet anamnese

en vooronderzoek
Opmerkinp: in deze fase warden zaken uit de gezondheidsvragenlijst behandeld,
enerzijds voor verder uitvragen, anderzijds am gespreksstof te hebben en in het
gesprek de mate van angst bij de patient te meten.

4. AIs het nodig is doet de anesthesist aanvullend onderzoek
- laboratorium
- functieonderzoek
- consulten bij andere specialisten
- opvragen bneven/info elders

5. Gesprek met de patient(met doel tot overeenkomst te komen)
- uitleg wat er gaat gebeuren en waarom
- alternatieven
- complicaties
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3.1.2. Gepevensinstroom tildens de pre-operatieve fase

1. Gegevens die ingevoerd worden bij de Operatie Aanvraag
- Personalia

i. Geboortedatum
ii. Naam

iii. Sekse
iv. Patiëntnummer

- Pnoriteit
- Reeds gepland? (Zoja wanneer?)
- Geschikt voor dagbehandeting?
- Opererend specialisme
- Geplande ingreep
- Geschatte operatieduur

2. Gegevens die ingevoerd worden bij de gezondheidsvragenlijst
- geplande ingreep
- gezondheidsklachten die niet verband houden met ingreep
- Voorgeschiedenis

i. Opnames
ii. Operaties

iii. Complicaties
iv. Slechte ervaringen
v. Familieleden met problemen tijdens/na narcose

vi. Bloedtransfusies (+datum)
vii. Allergieen

viii. Onder behandeling of controle van een arts
ix. Medicijngebruik (bloedverdunners/aspirine)
x. Leeftijd. Iengte. gewicht

xi. Thoraxfoto of ECG beschikbaar?
xii. Zenuwachtig bang voor operatie/narcose
xiii. Zwangerschap

- Lichamelijke conditie
i. Ja/nee-vragen met betrekking tot lichamelijke kIachten(ja' ingevuld bij een

vraag betekent dat er door de anesthesist naar gekeken dient te worden)
ii. Eigen commentaar

- Permissie voor het opvragen van medische informatie bij huisarts of specialist (4-naam
adres Huisarts/specialist)

3. Gegevens die ingevoerd worden tiidens het vooronderzoek
- Lichaamsfuncties

i. ASA score (maat voor de gezondheid van de patient en kans op complicaties
tijdens de operatie)

ii. Bloeddruk
iii. Pols
iv. Temperatuur
v. Beweeglijkheid van wervelkolom (voor positionenng op operatietafel)

vi. Bloedingneigingen
- Voorgeschiedenis

i. Allergie
ii. Alcoholgebruik
iii. Rookgedrag
iv. Drugsgebruik
v. Recente kinderziekten

vi. Recente vaccinaties
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- Intubatiegegevens
i. Nek
ii. Mondopening

iii. Mallampati score (maat voor intubeerbaarheid)
Gebitsgegevens

iv. Losse elementen?
v. Jackets. kronen, bruggen, implantaten
vi. Gesaneerd?

- Risicofactoren volgens MDS(Huet & Engbers 1996)

4. Gegevens die ingevoerd worden tijdens aanvullend onderzoek
- Labuitsiagen
- ECG
- Thorax/rontgenfoto
- Eventuele reden voor afwijzing
- Eventuele machtiging zorgverzekeraar
- Risicofactoren volgens MDS(Huet & Engbers 1996)

5. Gegevens die ingevoerd worden tijdens/na het gesprek met de patient
- Is de patient bang/nerveus voor operatie?
- Voorgeschreven premedicatie (medicatie ter voorbereiding op de operatie)
- Afgesproken anesthesietechniek
- Is de patient voorgelicht9

i. Voorlichtingsfolder ontvangen?
ii. Mondelinge info

iii. Gewezen op bijzondere risico's?
- Gaat de patient akkoord met de behandeling?
- Nuchterheid

i. NPO vanaf... (Het tijdstip waama geen voedsel meer via de mond wordt
ingenomen)

ii. Helder vloeibaar tot... (Het tijdstip waarvoor nog helder vocht gedronken mag
worden)

- Bij premedicatie
i. Bloeddruk
ii. Pols

iii. Temperatuur
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3.2 De per-operatieve fase

Tijdens de per-operatieve fase wordt 'de echte operatie' uitgevoerd. De analyse is gemaakt op
basis van observaties tijdens circa tien operaties op de afdeling Operatieve dagbehandeling,
twee operaties op de afdeling thoraxchirurgie en twee leveroperaties. Tijdens het observeren zijn
vragen gesteld aan de dienst doende anesthesist.

In de per-operatieve fase moet de anesthesist de nodige handelingen uitvoeren en daarnaast
documenteren wat er tijdens de operatie gebeurt. Om zijn werk goed te kunnen doen moet hij
tijdens de operatie ook gegevens nodig uit het verslag kunnen halen. In de taakanalyse is in de
lettertypes onderscheid gemaakt tussen de handelingen, het invoeren van gegevens en het
uitlezen van gegevens.
Bij het beschrijven van de metingen is onderscheid gemaakt tussen metingen die door
apparatuur automatisch gemeten worden en metingen die door de anesthesist met de hand
moeten worden gedaan, omdat ervan uit wordt gegaan dat de automatische metingen 00k
automatisch in het verslag zullen komen te staan. Tijdens de analyse bleek dat bij het invoeren
handelingen een aantal standaard handelingen zijn waarvoor door de anesthesisten aparte
tekens worden gebruikt om ze te noteren. Deze standaardhandelingen zijn in de analyse 00k als
zodanig aangegeven.

3.2.1 Taakanalyse per-operatieve tase

1. Operatievoorbereiding
- Controleer narcose toestel

Een aantal tests hoeven slechis een keer per dag uitgevoerd te worden en sommige tests
nioeten voor elke operatie gedaan worden. Zie de inforniatiestromen voor de precieze
tests.

Invoer: resultaat controle (he! Resultaat
van de dagelijkse test moet ook op elk
OK versiag!)

- Leg de te gebruiken medicijnen klaar
Uitlezen: afgesproken anesthesictechnick

- Bepaal de instelwaarden van de ventilator, infuusspuiten,
Uitlezen: leeftijdiengte. gewicht

- Stel identiteit van de patient vast en vraag de patient naar de volgens hem te
verrichten handeling

Uitlezen: naam patient, verrichting
- Kies de te gebruiken methodes en instrumenten

Uitlezen: ligging. keuzes 'oor catheters,
mondopening

Opmerkin2: Er wordt voor elke operatiedag een operatieprogramma gemaakt waarin de te
verrichten handelingen en randvoorwaarden genoemd worden.
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2. Inductie
Initialisatie

- Breng intraveneuze Iijn in
- Sluit ECG electrodes aan
- Sluit pulse-oximeter (apparaat om zuurstof verzadiging van het bloed te meten) aan
- Sluit bloeddrukcuff aan
- Bepaal temperatuur van de patient

Initialisatie controle
- Valideer ECG en pulse-oximeter
- Doe eerste bloeddrukmeting

Eventueel uitlezen: preoperatieve
bloeddruk

Voorbereiding intubatie
- Controleer beademingsmasker en tubes
- Breng masker aan
- Dien 100 % 02 toe

Invoer: begin anesthesie (standaardinvoerterm,
hier is in het papieren verslag een speciaal teken
voor)

- Dien anesthesie toe
• Slaapmiddel
• Pijnstiller
• Spierversiapper
• Eventueel regionale anesthesie

De anesthesist heeft de vrijheid om de te gebruiken medicijnen te wijzigen op het
moment (dit wordt dus niet al van tevoren bepaald).

Invoer: Ingespoten medicijnen Uitlezen: Afgesproken anesthesietechniek
- Beadem met de hand

Intubatie
Invoer: Intubafie(standaard, zie begin

anesthesie)
- Intubeer patient

Invoer: maat van de tube/masker Uitlezen: mondopening, gebitsgege ens
• sluit ventilator aan

- Controleer intubatie met capnograaf(appartaat voor analyse van de uitgeademde Iucht) en

stethoscoop

Stabilisatie patient
- Controleer positionering van de patient

Invoer: ligging van de patient
- Bedek patient met deken
- Sluit eventueel temperatuur sensor aan
- Breng eventueel arteriële lijn(voor inwendige bloeddrukmeting) in
- Breng eventueel Schwann-Ganz (catheter voor metingen in het hart en longslagader) in
- Sluit ogen van de patient
- Controleer fysiologische toestand van de patient

• Met behuip van de door de apparatuur gemeten signalen
• Door middel van subjectieve waarnemingen

Invoer: subjectieve waarnemingen Uitlezen: uitslag anesthesiologisch
ondcrzoek(zonodig)
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Stabilisatie beademing
- Stel slagvolume en ademfrequentie in
- Stel anesthesiegassen in op het juiste niveau

Invoer: stroomsneIheid van de Uitlezen: premedicatie. Ieeftijd, Iengte,
anestesiegassen gewicht

Communicatie
Invoer: begin chirurgie (standaard)

Opmerking:
Tijdens de intubatie worden veel handelingen verricht. Vaak wordt de handeling dan ook
niet direct bij het uitvoeren gedocumenteerd, maar worden na de inductie aRe handelingen
met bijhehorende data en tijdstip genoteerd.

3. Tiidens de chirurgische ingreep

Controle van de toestand van de patient:

Invoer:
Wijzigingen stroomsneiheid Ultiezen:
Anesthesiegassen/vioeisloffen Uitslag anesthesiologisch onderzoek
Bloedveriles Verloop bloeddruk
Urineproductie Toegediende medicijnen
Labuitsiagen Toegediende anesihetica/pompsnelheden
Toegediende medicijnen Bijzondere gebeurtenissen
Bioedleegte op/al Begin/einde anesthesie
Bi/zondere gebeurtenissen Einde inteiding

Operafieve gebeurtenissen(in vorm Begin/einde operatie

van standaard events) Begin/cinde verkoeverkamer
Intubatie/extubatie

Automatlsch: Bloedleegte op/af

Bioeddruk positieverandering
Vertoop zuurstofsaturatie

O2saturahe(zuurstofverzadiging
% erloop expiratoir C02

bIoed Inspiratoir-expiratoir curveverloop
inspiratoir 02 percentage Fractie Inspiratoire 02fi02) an de
Expiratloir 02 percentage ingeademde Lucht
End tidal C02(percentage C02 van Verloop bloedverlies
de uitgeademde Iucht) Verloop urineproductie
Inspiratoir C02 Verloop ademdruk/slagvolume
Ademdruk/slagvolume Verloop ademfrequentie
Ademfrequentie Verloop hartritme

Verloop tempcratuur
Labuitsiagen

Communicatie met de patient
Invoer: chirurgische ingrepen

einde chirurgie (standaard)
Opmerking:
In deze fase is vooral belangrijk dat de anesthesist een goed overzicht
houdt over de Iichamelijke toestand van de patient. De variabelen die
gemeten worden kunnen per-operatie verschillen.
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4. Herstel

Schakel alarmen ult
Check bloeddruk, pulse-oximeter, capnogram, spierversiapping
Verwijder arteriële catheters(arteriele Iijn, Schwann Ganz)
Beeindig toediening en anesthetica

Invoer: wijzigingen stroomsnelheid anesthetica
Zuig eventueel braaksel weg
Wacht tot patient wakker wordt en zeif ademhaalt
Beeindig beademing
Test bewustzijn van patient
Verwijder sensors
Leg patient in ander bed en vervoer naar recovery
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3.2.2. Gegevensinstroom tijdens Der-operatieve fase

Hier wordt flog een overzicht gegeven van aVe gegevens die worden ingevoerd tijdens de per-
operatieve fase.

Fig 3. Een schematisch overzicht van de verschillende gegevens die in het versiag ingevoerd

warden

Gegevens die ingevoerd worden tijdens de per-operatieve fase:

I. Check Anesthesie-toestel
Aan het begin van de dag:
- Afzuigsysteem
- Capnograaf
- Reservefles 02
- Ambu (reserve beademingsballon)
- Gumelastic wire + voersondes
Voor elke operatie:
- Vacuumtest(voor functioneren slijmafzuiger)
- Monitorstand(volwassen, kinder, neonaat)
- Intubatiebestek
- Zijn de verdainpers vol met narcosemiddelen?
- 02 concentratie van vers gas
- Slangensysteem

2. Inductiegegevens
- Anesthesietechniek

i. Algeheel
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ii. Spinaal (regionale methode)
iii. Epiduraal (regionale methode)
iv. Plexus (regionale methode)
v. Intraveneuze regionale anesthesie

vi. Locaal door chirurg + bewaking anesthesist
Wijze van Intubatie + Maat tube/masker

1. OELT(door de mond)
ii. NELT(door de neus)

iii. LMA(larynx-masker)
iv. Masker
v. Diepte van intubatie

vi. Keeltampon gebruikt?
vii. Cuff (om de luchtweg mee af te sluiten)

Speciale Intubatietechnieken
i. Flexibele intubatie

ii. Trachlight
iii. Trachea Canule

Maagslang
Blaaskatheter
Infuus (links/rechts)
Arteriele lijn (Iinks/rechts)
Centraal Veneuze catheter (links/rechts)
Ligging van de patient

I. Rugligging
ii. Buikligging

iii. Zijligging
iv. Glijligging
v. Lithotomie (Steensnede)
vi. Zittend

Is de positionering volgens protocol gedaan?

3. Elektronisch gemeten data
Instellingen beademingsapparaat

I. Ademfrequentie
ii. PEEP (Positive End Expiratoy Pressure: Drukbeveiliging tegen het dichtklappen

van de longen)
iii. - Slagvolume (indien volumegestuurd)

- Beademingsdruk (indien drukgestuurd)
iv. Maxdruk op luchtwegen
v. Inspiratie/Expiratie ratio

Bloeddruk
i. Systolisch (bovendruk)

ii. Diastolisch (onderdruk)
iii. Mean

Beademing
i. Gemeten druk op luchtwegen

ii. Slagvolume
iii. Fractie inspiratoire 02 (Fi02)

Capnogram
i. End tidal C02

ii. Inspiratoire C02
iii. Anesthesiedampconcentratie
iv. Lachgasconcentratie
v. Anesthesiedampsoort

Pulse oxymeter

15



i. 02 saturatie (zuurstofverzadiging van het bloed)
ii. Amplitude van de curve

- ECG
i. Hartfrequentie

ii. ST1, ST2, ST3 (hartritmematen)
- Temperatuur

i. Centraal
ii. Penfeer

- Centraal veneuze druk

4. Handgemeten data
- Bloedverlies

I. Gemeten
ii. Geschat extra

- Vochtverlies
i. Insensibilis (transpiratie)

ii. Urine
iii. Maagslang
iv. Vochtvrije buikholte (ascites)

- Cardiac output
- Wiggedruk (speciaal gemeten druk in de longslagader)

5. Observaties
- Pupilgrootte
- Zweten
- Gelaatskleur
- (Onbewuste) pijnreacties
- Andere observaties

6. Labuitslagen
- Tijd afnemen van sample
- Uitslag van een van de volgende onderzoeken:

i. Bloedbeeld (leuc HbIHt thromb)
ii. Elektrolyten (Na K Cl), nierfunctie (Ur Kreat), leverfunctie (AF LDH GOT GPT

Bil TE)
iii. Stollingsparameters (PT APTT fibrinogeen INR AT3)
iv. Bloedgroep
v. Bloedsuiker

vi. Bloedgasanalyse (waarbij Fl 02 en PEEP en temperatuur vermeld moeten
worden)

Meetwaarden: pH p02 pCO2 HCO3- 02-saturatie

7. Commentaar ten aanzien van het verloop van de operatie
- Complicaties volgens de complicatiecode uit de MDS(Huet & Engbers 1996)

8. Toegediende medicatie
- Toegediende middelen

i. Inductiemiddelen (slaapmiddelen)
ii. Analgetica (pijnstillers)
iii. Relaxantia (spierverslappers)

- Wijzigingen stroomsnelheden infuusspuiten
- Verder toegediende medicijnen

i. Naam
ii. Tijd

iii. Dosenng

16



iv. Eenheid
v. Eventueel de concentratie

9. Toegediend vocht
- Hoeveelheid
- Soort

i. Rood bloedcel concentraat
ii. Cell saver (gezuiverd wondbloed)

iii. Plasma expander (bloed zonder bloedcellen)
iv. FFP (fresh frozen plasma)
v. Kristalloiden (zouten, glucose)

- en tijdstip

10. Uitgevoerde handelingen
- Standaard

i. Begin/einde anesthesie (verplicht)
ii. Begin/einde operatie (verplicht)
iii. Intubatie/extubatie (het inbrengen en uithalen van de beademingslang)
iv. Begin/einde recovery
v. Bloedleegte op/af (bloedleegte: het atbinden van een ledemaat zodat er zo mm

mogelijk bloed door stroomt. Hiervoor is een maximaal toegestane tijd)
vi. Positieverandenng

vii. Einde inleiding
- Operatiespecifiek
- Andere handelingen

11. Instructies voor recovery
- Toe te dienen medicatie

i. Medicijnen tegen misselijkheid
ii. Pijnbestrijding

iii. Antibiotica
iv. Antistolling

- Bij beademing
i. Ademfrequentie
ii. Slagfrequentie/Ademminuutvolume (AMV)

iii. Fractie inspiratoire 02
iv. PEEP/CPAP(CPAP: Continuous Positive Aiway Pressure. De patient ademt

spontaan en tijdens de uitademing wordt een verhoogde druk aangebracht)
- 02

i. Umin
ii. Via: neus/masker

- Monitoring instructies
i. Standaard

ii. Urine productie
iii. Drains: vacuum +1- (voor vochtafzuiging in de operatiewond)
iv. EMVIPupiI (EMV: Eye Motoric Verbal, een bewustzijntest)
v. Anders

- tnfuuspompsnelheden per pomp

12. Gegevens betreffende ingreep
- De ingreep
- Betrokken personeel

i. Anesthesist
ii. Supervisor
iii. Operateur
iv. Assistent
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v. Anesthesie verpleegkundige
vi. Instrumenterende

vii. Perfusionist (bewaakt bloedtransfusie)
viii. Tussentijdse wisselingen

3.2.3 Gegevensuitstroom tijdens Der-operatieve fase

7

Gegevens die uitgelezen worden tijdens de per-operatieve fase:

Instructies met betrekking tot de inductie
- Anesthesietechniek
- Wijze inleiding (kap/infuus)
- Intubatiewijze (neus/mond)
- Mallampati score
• Gebit
- Risicofactoren volgens MDS (Huet & Enghers 1996)

2. Overzicht over het operatieverloop
Fysiologische meetdata
- Bloeddruk

i. Systolisch
ii. Diastolisch
iii. Mean
iv. Uitwendig gemeten/via arteriële Iijn?

- End tidal C02
- InspiratoireC02
- 02 saturatie
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- Hartfrequentie
- Temperatuur

i. Centraal
ii. Perifeer

- CVD (Centraal Veneuze Druk: de druk in het rechter atrium)
- Bloedverlies
- Urineproductie
- Cardiac Output
- Wiggedruk
Observaties
- Pupilgrootte
- Zweten
- Gelaatskleur
- Pijnreacties
- Andere observaties
Beademing
- Instellinglwijzigingen toestel

i. Ademfrequentie
ii. PEEP

iii. Slagvolume
iv. Maxdruk op luchtwegen
v. InspiratieIExpiratie ratio

- Fi02
- Gemeten druk op Iuchtwegen
Labuitsiagen
- Tijd van het nemen van bloedsample
- Hb, Htc, Thromb, Na, K, Gluc

3. Gegevens pre-operatieve screening
- Alle gegevens die bij de pre-operatieve screening zijn verzameld moeten hier uit te
lezen zijn.
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3.3 De post-oDeratieve fase

De analyse van de post-operatieve fase is gemaakt op basis van observaties en interviews met
de dienstdoende anesthesisten en verpleegkundigen.

Tijdens de post-operatieve fase wordt de patient bewaakt totdat hij klaar is om naar een andere
afdeling of naar huis te gaan. De patient wordt op de recovery door het verpleegkundig personeel
bewaakt, waarbij de anesthesist de eindverantwoordelijkheid houdt.

3.3.1 Taakanalyse van de Dost-operatieve fase

Taken van de recovery verpleegkundige:
Communicatie met patient
Test bewustzijn van patient
Controleer fysiologische toestand van patient door middel van

- de met apparatuur gemeten signalen
- subjectieve waarneming
- communicatie patient

Invoer: Zie controle patient toestand Vitlezen: zie ccittrole patient loestand peroperatief
peroperatief

Pijnbestrijding
Ui(lezen: zie controle patilni toes:andperoperatief

Invoer: toegediende medicijnen

3.3.2 Gegevensinstroom tildens post-oieratieve fase

Omdat de taak in deze fase erg lijkt op die van de per-operatieve fase, namelijk bewaking, lijken
de gegevensstromen van beide fasen ook erg op elkaar.

2. Handgemeten
data

3. Subjectieve
LToegediende waarnemingen

flaieevenft

5. Beschrijving
recoveiy
periode

N 4. Labuitslagen
I

Fig 5. Schematisch overzicht van de gegevens die ingevoerd worden t:jdens de per-operatieve
fase
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Gegevens die ingevoerd worden tijdens de post-operatieve fase:

1. Zie gegevensinstroom per-operatieve fase
2. Zie gegevensinstroom per-operatieve fase + de volgende:

a. Blaasscan
b. Urineproductie (tijdstip en grootte van porties)

3. Zie gegevensinstroom per-operatieve fase
4. Zie gegevensinstroom per-operatieve fase

5. Beschnjving verkoeverperiode
- Begin/einde penode op de recovery
- Postoperatief bezoek anesthesist
- Betrokkenheid van anesthesist of chirurg bij bewaking op verkoeverkamer
- Behandelend recovery-verpleegkundige

6. Ontslaggegevens
- Volgende afdeling (Bij dagbehandeling betekent dit naar huis)
- Datum
- Tijd
- Verkoeverafdeling

7. Toegediende medicatie
- Pijnstilling
- Misselijkheid
- Antibiotica
- Antistolling
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3.3.3 Gepevensuitstroom tijdens post-oDeratieve fase

Fig 6:
fase

Gegevens die uitgelezen worden tijdens de post-operatieve fase:
1. Zie gegevensuitstroom per-operatieve fase
2. Zie gegevensuitstroom per-operatieve fase
3. Instructies voor verkoever

a. Toe te dienen medicatie
- Misselijkheid
- Mijnbestrijding
- Antibiotica
- Antistolling

b. Bijbeademing
- Ademfrequentie
- Slagfrequentie/Ademminuutvol ume
- Fractie inspiratoire 02
- PEEP/CPAP

c. 02
-Umin
- Via: neus/masker

d. Monitoring instructies
- Standaard
- Urine productie
- Drains: vacuum +1-
- EMVIPupiI
- Anders

e. Infuuspompsnelheden per pomp
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4. Object modellen
De analyse van de werksituatie heeft geresulteerd in het volgende objectmodel, dat een overzicht
geeft van wat er tijdens de operatie gedaan wordt en wat er wordt ingevoerd. Dit model is tijdens
het ontwerp gebruikt om de vormgeving van het scherm te bepalen.

Inductiegegevens [__i I
Documentatie

]

Peioperatieve PreOperatieve
gegevens Gegevens

PreOperatieve
Samenvatting

[jJ_1 :X nuaki dccl uit van Y

:XiseeninstanuevanY

Fig 7: Obiecmodel van het operatieoroces De speciale lijnen tussen de elementen geven de
relaties tussen die elementen weer. De pyl met de bo! geeft een 'instantie'-re!atie weer, wat wil
zeggen dat het ene element een speciaal voorbeeld is van de het object waar hsj onder valt. De
piji met het b/ok geeft de 'aggregatie'-re!atie weer aan. Dit betekent dat het ene een onderdee! is
van de categorie waar h onder valt. Tezamen met de andere elementen die dee! uitmaken van
dezelfde object vormen ze het hele object.
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Om het overzicht te behouden geeft het objectmodel niet alle elementen weer die deel uitmaken
van de operatie. Ten eerste zijn stechts de instanties weergegeven die een relatie hebben met
elementen van een andere categorie, om de onderliggende verbanden weer te geven. De
hoofdcategorieën (vetgedrukt in het model) zijn volledig uitgewerkt in de onderdelen. De
onderdelen zijn alleen verder uitgewerkt in subonderdelen, voor zover het van invloed zal zijn op
het ontwerp.

Speciaal voor de weergave van meetwaarden is een uitgebreid model gemaakt van de relatie
tussen de lichaamsfuncties van de patient en de metingen die gedaan warden. Deze zijn
weergegeven in onderstaand model:

Hartfreoiientie I

Verklaring pijien

[j]—+[] :X beinvloedt Y

:X zegt jets over Y

[jJ—1 :X maakt deel uit van

:X is een instantie van Y

Verkiaring termen:

Cardiac Ouq,ut= de hoeveetheid bked die per slag
uit het hart gepompt wordt
CVD= Centraal Veneuze Druk le druk in het
rechier atrium van het hart
s02 = zuurstofsaturaiie(verzadiging) van het bloed

Insp. C02= ingeademde c02
E. C02= uitgeademde C02
Fi. 02= percentage 02 van de ingeademde lucht
AMV= Ademminuutvolume(de hoeveelheid
lucht die in een minuut wocdt in- of

Fig. 8: Obiectmodel van lichaamsfuncties en fvsiolopische metin pen Het is belangnjk voor het
effectief kunnen weergeven van de informatie om te weten welke meetwaarden met e!kaar
samenhangen en op welke manier. Daarom z!jn de beInv!oeding en de 'zegt jets over' relatie
in dit model toegevoegd.
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5. Eisen aan de werksituatie
Op basis van de observaties en de interviews met anesthesisten tijdens de taakanalyse en
conclusies uit de Iiteratuurstudie(zie paragraaf 1.3 en 1.4), zijn de volgende eisen geformuleerd
waaraan de werksituatie moet voldoen. Na het opstellen zijn deze eisen nog eens gecontroleerd
door vijf anesthesisten. Een revisie van de eisen naar aanleiding van de controle heeft geleid tot
de volgende criteria:

Veiligheid
1. De anesthesist moet zijn anesthesietaak poed kunnen uitvoeren

a. De anesthesist moet tijdens zijn werk zoveel mogelijk visueel contact
kunnen houden met de patient.

b. De anesthesist heeft rustige en drukke perioden. Hiermee moet
rekening gehouden worden bij het ontwerp van het
verslagleggingsysteem.

c. De anesthesist moet op elk moment gegevens kunnen vinden die hij
nodig heeft.

d. De anesthesist moet een goed overzicht over de operatie en de
fysieke gegevens van de patient kunnen houden.

2. Het verslaplepcjinpsysteem moet alle mocieliike voorkomende situaties kunnen
ondersteunen

a. Bij het ontwerp moet op zoveel mogelijk bijzondere gevallen
geanticipeerd worden. (Het kan bijvoorbeeld zijn dat de patient,
wegens een nabloeding, snel opnieuw geopereerd moet worden. Dan
moet de data van de 'oude operatie' gemakkelijk gebruikt kunnen
worden voor de nieuwe operatie.

b. Het verslagleggingsysteem moet zo flexibel zijn dat ook gevallen waar
niet op is geanticipeerd wel gedocumenteerd kunnen worden.

c. Het verslag moet op verschillende plaatsen te gebruiken zijn, omdat
ten eerste de periode waarvan versiag wordt gedaan buiten de
operatiekamer begint (bij de preoperatieve screening) en buiten de
operatiekamer eindigt (op de recovery). Ten tweede kan het gebeuren
dat de patient tijdens de operatie verplaatst wordt.

3. De anesthesist moet zo mm mogelijk fouten maken
a. Het verslagleggingsysteem moet ondersteuning bieden bij het

organiseren en plannen van de operatiefasen.
b. Het verslagleggingsysteem moet waar mogelijk helpen bij het correct

invullen van het verslag.
c. Gemaakte fouten in het invullen van het verslag moeten gemakkelijk

corrigeerbaar zijn.
d. De anesthesist moet kunnen zien of gegevens (bijvoorbeeld metingen)

compleet en betrouwbaar zijn.
4. De anesthesist moet de werkdruk goed aankunnen

a. Zie lb. Het verslagleggingsysteem moet rekening houden met het
verschil tussen de drukke en rustige perioden.

b. De anesthesist moet in tijden van drukte gegevens op een later tijdstip
kunnen invoeren.

Productiviteit
5. Het verslapleppen moet zo mm mogelijk tiid en moeite kosten

a. De anesthesist moet vlot de gegevens kunnen vinden die hij zoekt.
b. De anesthesist moet snel gegevens kunnen invoeren in het systeem.
c. Gegevens die reeds (digitaal) beschikbaar zijn moeten zoveel mogelijk

automatisch worden ingevoerd.
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6. Het versiapleppen moet zo nauwkeurici mocieliik worden uitpevoerd
a. De interface moet zoveel mogelijk voorkomen dat fouten worden

gemaakt bij het verslagleggen.
b. Fouten die bij het versiagleggen gemaakt worden, moeten gemakkelijk

corrigeerbaar zijn.
c. De interlace moet waar mogelijk checken of gegevens die worden

ingevoerd in samenspraak zijn met eerder ingevulde gegevens.
(voorbeeldsituatie: De patient is een kind van 10 kg en de anesthesist
vult in een volwassen dosis geneesmiddel te hebben toegediend)

7. Het verslapleggen moet zo volledig en doelmatip moQelilk worden uitpevoerd
a. In ieder geval de gegevens die volgens de huidige standaarden

MDS(Huet & Engbers 1996) en (NVA 2000) verplicht zijn in te vullen
moeten ook in worden gevuld.

b. De gegevens in het verslag moeten op een later tijdstip gemakkelijk te
gebruiken zijn voor doeleinden als (statistisch) onderzoek en
onderwijs.

Gezondheid
8. De werkdruk van de anesthesist moet op een pezond niveau bliiven

a. Zoals al genoemd in lb. moet het verslagleggingsysteem inspelen op
de schommelingen in de werkdruk en zo mogelijk voorkomen dat de
werkdruk te hoog of te laag wordt.

9. De interface moet inzichteliik en snel te leren ziin
10. De anesthesist moet zoveel mopeliik vriiheid hebben in de manier van werken

a. Het verslagleggingsysteem moet voor de anesthesist zo intuItief
mogelijk werken, alsof hij het zelf had kunnen verzinnen. Het
verslagleggingsysteem moet meerdere methoden ondersteunen.
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6. Ontwerp
Zoals eerder in het verslag vermeld is het ontwerp het resultaat van de eisen aan de werksituatie,
de objectmodellen en stijlkeuzes. In dit hoofdstuk zal worden ulteengezet hoe het ontwerp tot
stand gekomen is.

6.1 Basisopbouw van het scherm

Omdat de anesthesist zoveel mogelijk visueel contact met de patient moet houden is besloten om
in het verslagleggingsysteem zowel de actuele meetwaarden als de reeds eerder gemeten
waarden te verwerken. Op dit moment is voor de actuele meetwaarden reeds een scherm in de
OK aanwezig. Als er nog een scherm bijkomt betekent het dat de anesthesist er nog een
aandachtspunt bijheeft. Door de schermen met elkaar te integreren wordt voorkomen dat de
anesthesist grote hoofd en oogbewegingen moet maken om verschillende gegevens uit te lezen
of de patient zeif te bekijken. Belangrijk is wel dat het scherm voor de actuele meetwaarden altijd
zichtbaar is, omdat dit het vizier is waardoor de anesthesist naar zijn patient kijkt.

De interface is opgedeeld in het scherm voor de actuele (automatisch gemeten) waarden, een
scherm voor grafieken waarin het verloop van die waarden tijdens de operatie wordt
weergegeven en een scherm waarin een overzicht wordt gegeven van de uitgevoerde
handelingen en handmetingen. Bovenin het scherm is nog ruimte gebruikt voor een
menustructuur de bediening van de interface. Voor het invoeren van gegevens en het uitlezen
van bepaalde gegevens worden speciale vensters gebruikt die over het grafiekenscherm worden
geplaatst. De vensters zijn verplaatsbaar zodat de anesthesist als hij wil tegelijkertijd de grafieken
kan bekijken. Er kan maar één invoervenster tegelijk worden geopend, dit om te zorgen dat het
scherm niet vol raakt met vensters. Voor de pre-operatieve gegevens is een apart venster
gemaakt waarin documenten uit de pre-operatieve fase geopend kunnen worden. Dit venster kan
tegelijkertijd met andere vensters worden geopend zodat de anesthesist desgewenst de pre-
operatieve informatie kan gebruiken bij het invoeren van gegevens. (zie fig 10)

In de volgende paragrafen zullen de indeling van het operatieoverzicht, de bediening van de
interface en de indeling van het grafiekenscherm worden toegelicht.

6.2 Operatieoverzicht

In het operatieoverzicht staan de gegevens die een beschrijving geven van het verloop van de
operatie. Dit zijn gegevens die door de anesthesist tijdens de operatie zijn ingevoerd. De
gegevens die hierin staan zijn onderverdeeld in blokken naar het objectmodel van de operatie
(Handelingen, vochtbalans, Medicatie, lnfuus, Commentaar, Handelingen, Beademing). De
gegevens worden niet voluit weergegeven maar worden als pictogrammen op het overzicht
geplaatst waarbij de plaats van de gegevens correspondeert met de tijd waarop ze van
toepassing zijn. De kleur en vorm van het pictogram komt overeen met het soort informatie dat is
ingevoerd. Door met de muis over het pictogram te bewegen verschijnt onder het pictogram de
volledige informatie die destijds is ingevoerd. Infusen worden weergegeven als balken waarbij de
plaats en de lengte van de balk overeenkomen met de start en de Iooptijd van de infusen. Op de
balk zeif staat, mits de balk lang genoeg is, de inhoud en dosering van het infuus. Door de het
gebruik van pictogrammen houdt de anesthesist een goed overzicht over het verloop van de
operatie in de tijd en kan hij gemakkelijk oorzakelijke verbanden leggen tussen verschillende
handelingen en metingen. Een probleem van deze methode is dat de gedetailleerde informatie
verstopt zit achter de pictogrammen. Het is getracht dit probleem te verhelpen door een via het
menu oproepbare lijst te maken waarin de gedetailleerde gegevens, op tijd gesorteerd, worden
weergegeven. (zie fig. 10)
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Grafiekenscherm ructuur

De muispointer wijst near het vochtpictogram nr. 22 daarbij
verschijnt de gedetailleerde informatie 'Uit: urine 150 ml'

Overzicht over de operatie
Fig. 9 De basisopbouw van het schem



6.3 Bediening van de interface

Er is gekozen om de bediening van de interface to laten plaatsvinden met do muis en hot
toetsenbord. Het toetsonbord is een krachtig middel om snel tekstuele en numerieke informatie in

te voeren. Do muisbestunng maakt hot mogelijk om gebruik to maken van directo manipulatie van
objocten in de interface, wat do bediening intultiever maakt. In een ideate situatie zou in plaats

van de muis gobruik gemaakt worden van eon touchscreen of Iightpen, omdat dit ton eersto do
interactie nog director maakt on ten tweedo hot anesthesietoestel nogal eons wordt verplaatst. In

zo'n situatie zal do muis nogal eens op do grond vallon. Het nadeel van hot touchscroen is woer

dat bij erg bloedige operatios do anesthosist vieze handen zou kunnon krijgon, waardoor er
vlekken op hot beeldscherm komen. In zo'n goval komt de Iightpen van pas.
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Het gedetailleerde overzicht van handmetingen in do tijd. Als cy, een item in do Ijst wordt geklikt
verschijnt kan hot item gewijzigd worden.

Het venster voor preoperatieve gegevens. Hier kunnen do bestanden geopend
worden die in de pre-operatieve fase verzameld of opgesteld zijn.

rr,H

fig. 10 Hot gedetai..eerde overzic!f van handmeingen en hot venstervoordepre-OPeratieVe
gegevens.



Navigatie vind plaats via de menus of door items op het scherm te klikken. De menus zijn bekend
uit vele andere (windows-)applicaties en er kan dus verondersteld worden dat het gebruik hiervan
intultief en snel te leren is. De menu items kunnen ook via het toetsenbord worden gekozen met
alt+toets combinaties. In een ideale situatie zouden veel gebruikte functies ook via sneltoetsen of
een toolbar aangeroepen kunnen worden, zodat sneller gewerkt kan worden en de anesthesist
meer aandacht kan besteden aan de anesthesietaken en de patient. In verband met de beperkte
tijd zijn de toolbar en de sneltoetsen niet geImplementeerd. De indeling in de menustructuur is zo
plat mogelijk gehouden en bepaald met behulp van het user object model van de operatie, zodat
de anesthesist op basis van zijn intuitie snel de gegevens kan vinden die hij zoekt. De
menuhoofden corresponderen met de vetgedrukte objecten in het objectmodel behalve het
menuhoofd 'bestand' is afgeleid van de windowsstijl en het menuhoofd 'grafieken' hoort bij de
grafiekweergave (hier wordt later nog op in gegaan). Doordat in het objectmodel van de operatie
bepaalde objecten vaker voorkwamen onder verschillende andere objecten, zijn deze in de
menustructuur onder meerdere menuhoofden terug te vinden. Een voorbeeld hiervan is het
invoeren van medicatie, dat zowel onder het menuhoofd 'medicatie' staat als onder het
menuhoofd 'handelingen'. En zo staat 'vocht' (als afkorting van vochtbalans) zowel onder
handelingen (het toevoegen van vocht) als onder metingen (het meten van vochtverlies).

Het kunnen klikken op items op het scherm maakt de bediening van de interface sneller en
directer. Op dit moment is deze methode alleen geImplementeerd voor het wijzigen van
labuitslagen en vochtgegevens. De bedoeling is om deze methode ook te gebruiken voor andere
functies. Doordat het verslagleggingsysteem zowel door menu's, directe manipulatie en (snel-)
toetscombinaties bedient kan worden heeft de anesthesist meerdere methoden om met het
verslagleggingsysteem te werken. Hij kan die methode kiezen die hij zelf het meest prettig vindt.

Om het invoeren van gegevens te gemakkelijker te maken is voor elk invoerobject in het operatie
objectmodel een speciaal invoervenster gemaakt met speciale invoervakken en standaardlijsten
voor de bijbehorende gegevens. (zie fig. 11) Daarnaast wordt automatisch de huidige tijd
ingevuld bij het invoeren van metingen of ander commentaar. Zodra in het invoervenster op 'OK'
wordt geklikt verschijnt in het operatieoverzicht een nieuw pictogram op de plaats die
correspondeert met de tijd die in het invoervenster was aangegeven. Omdat de inductie een
drukke periode is waarin bijna altijd dezelfde handelingen plaatsvinden, is speciaal voor deze
periode een venster gemaakt waarin de handelingen ingevoerd kunnen worden door slechts een
druk op een knop. (zie fig. 12) Verder is het verschil tussen drukke en rustige perioden is
opgevangen in het systeem door de mogelijkheid te bieden om gegevens op een later tijdstip in
te voeren. Daarom kan in elk invoervenster de tijd van invoeren veranderd worden. Daarnaast
zou de anesthesist op een plek in het overzicht moeten kunnen aanwijzen waar hij een bepaald
gegeven wil neerzetten. Deze methode is echter nog niet geImplementeerd.

Door speciale invoervakken en lijsten in de invoervensters kan de anesthesist ook zien welke
gegevens hij in zou moeten voeren. Dit zou gunstige gevolgen moeten hebben voor het voldoen
aan de standaarden wat betreft het invoeren van gegevens. Er zou flog op bepaalde momenten,
bijvoorbeeld aan het eind van elke operatieve fase, terugkoppeling gegeven moeten worden over
welke gegevens nog ingevuld moeten worden. Deze terugkoppeling is echter nog niet
geImplementeerd. Door gebruik te maken van invoerlijsten zal ook het aantal (type-)fouten
verminderd worden. lnhoudelijk wordt de anesthesist niet door het verslagleggingsysteem
gesteund op het correct invoeren van gegevens. Dit zou gedaan kunnen worden door in het
systeem medische kennis te implementeren, zodat het systeem inhoudelijke fouten kan opsporen
en aanwijzen. Tenslotte maken de lijsten en invoervakken automatische verwerking mogetijk.

Het gebruik van standaard invoervakken en Iijsten heeft als nadeel dat uitzonderingsgevallen niet
genoteerd kunnen worden, terwijl dit in de werksituatie wel noodzakelijk is. Om deze bijzondere
gevallen toch te kunnen documenteren is in elk invoervenster de ruimte gelaten om vrij
commentaar in te vullen.
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Bij hot invoerienster wordt veel gebruik gemaakt van standaardinvoervakken en Iijsten

Fouten die gemaakt worden zijn gemakkelijk te corrigeren door in het overzicht op een item te
klikken dat veranderd dient te worden. Het invoervenster verschijnt dan met daarin de waarden
die destijds waren ingevoerd. De achtergrond van het invoervenster krijgt eon rode kleur, zodat
de gebruiker kan zien dat het om een wijziging gaat en niet om een nieuw in te voeren item. Dit
zal de kans op vergissingen verlagen. Alle waarden kunnen veranderd worden. Het wijzigen kan
ook geinitieerd worden in eon via het menu op te roepen Iijst, waann de items met inhoud
vermeld staan. (zie fig. 10) Deze Iijst is gesorteerd op tijd, zodat het item snel te vinden is. Het
echt wissen van items moot flog geimplementeerd worden.
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Bij hot openen wordt automatisch do huidige tjd ingevuld, doze kan door
anesthesist - - '-"'-'ist i

1 invoe,vonster voor het invoeron van vochtgogovenS. U flOt .:on op -u-
verschijnt eon niouw blauw pictogram in het operatieoverzicht.



Om de anesthesist te ondersteunen in de planning en organisatie verschijnen bij het starten van
een nieuwe operatie automatisch het inductievenster en eon venster waarin de samenvatting van
het pre-operatieve onderzoek wordt weergegeven. Het inductievenster (zie fig. 12) kan als
Ieidraad gebruikt worden voor de inductie, waarbij do pre-operatieve samenvatting gebruikt kari
worden voor specifieke instructies met betrekking tot do ingreep en de patient.

6.4 Grafieken

De grafieken zijn onderverdeeld op basis van het objectmodel van do lichaamsfuncties en
fysiologische metingen. Er is getracht zoveol mogelijk do meotwaarden die sterk met elkaar in
verband staan in het zelfde assenstelsel woor te geven, zodat de anesthosist do gegevens die hij

zoekt viot op basis van intultie kan vinden en zodat hij gemakkelijk verbanden tussen do
meetwaarden kan leggen. Omdat niet alto assenstelsels tegelijk op het scherm passen kan do
anesthesist onder hot menuhoofd 'grafieken' kiezen welke gegevens hij wit zien. Hier volgt do

uitleg per assenstelsel:

Bloedsomloop, waann do bloeddruk, harttrequentie on Centraal Veneuze Druk (CVD)wordefl

woorgegeven. Do bloeddruk wordt als eon viak weergegeven dat begrensd word door do
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Speciale knoppen om handelingen snel in te voeren. De tijden in het rood lopen met de huidige
tqd mee en zodra op invoeren wordt gedrukt, stopt de tyd en versch,jnt het handelingpictogram op
het scherrn

i 12 Het inaucnevenster



bovendruk (systolisch) en de onderdruk (diastolisch) en doorsneden door de gemiddelde druk die
uit de twee voorgaande waarden berekend wordt. Zo is duidelijk de samenhang tussen de drie
waarden te zien en heeft de anesthesist snel een goed overzicht over de gehete bloeddruk. De
CVD en de harttrequentie worden weergegeven als Iijn. Het bereik van de CVD wijkt at van die
van de andere grootheden. Daarom krijgt de CVD een eigen schaalverdeling aan de rechterkant
van de grafiek. De CVD is in de implementatie nog niet meegenomen.

Gaswisseling, waarin de fiO2, de inspiratoire en expiratoire C02 en de 02 saturatie worden
weergegeven. De inspiratoire en expiratoire C02 drukken worden net als de bloeddruk
weergegeven als een viak met als bovengrens de expiratoire druk en als ondergrens de
inspiratoire druk. De tiO2 en de 02 saturatie worden als aparte Iijnen weergegeven. Als de
saturatie tussen de 95 en de 100 procent tigt is de situatie goed en is de saturatie niet erg
interessant. Soms maakt de saturatie echter een korte maar sterke vat naar beneden. De
saturatie is weergegeven als een extra dikke Iijn, zodat deze korte sterke dalingen goed zichtbaar
zijn.

De temperatuurgrafiek bestaat uit twee temperatuurlijnen die corresponderen met de centrale en
peritere temperatuur. Beide zijn weergegeven als Iijn, waarbij ze onderscheiden kunnen worden
door kleur en vorm.

De vochtbalans bestaat uit een enkele Iijn, die het resuttaat weergeeft van at het vocht dat in en
uit de patient is gegaan. Omdat de fluctuaties in de vochtbalans per soort operatie nogal
verschillen past het bereik van de y-as zich aan aan de hoogste en Iaagste waarde van de
balans.

n de ST-grafiek worden de dne ST-waarden van het hartritme als Iijnen weergegeven. Deze
moeten ook onderscheiden kunnen worden door kleur en vorm. Deze grafiek is in bovenstaande
figuur niet in beeld, maar is door de gebruiker op te roepen door middet van het menu.
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7. Evaluatie

De interface is door vier anesthesisten geevalueerd. De evaluatie heeft plaatsgevonden in
gesprekssessies die varieerden tussen de twintig minuten en een uur. Tijdens dit gesprek kreeg
de anesthesist eerst een korte uitleg over de functies en werking van het systeem. Daarna kreeg
de anesthesist de mogelijkheid om functies uit te proberen, vragen te stellen en een mening te
geven over het programma. Ten behoeve van de structuur van de sessies is van tevoren een lijst
met vragen gemaakt die tijdens de sessie beantwoord zouden moeten worden. De vragen grijpen
terug op de eisen die zijn gesteld aan de werksituatie. Waarbij slechts die eisen aan bod komen
die zijn verwerkt in het ontwerp en de eisen die in de vorm van een gesprek te meten waren.

Dit heeft geresulteerd in de volgende vragen:

1. Geeft de interface een goed overzicht over de operatie?
2. Kunt u alle gegevens vinden die u nodig heeft?
3. Vindt u het gemakkelijk om gegevens in te voeren?
4. Vindt u het gemakkelijk om gegevens te wijzigen of te corngeren?
5. Kunt u gemakkelijk gegevens terugvinden in het verslag?
6. Vindt u het verslag flexibel genoeg om alles te documenteren?
7. Speelt de interface goed in op het verschil tussen drukke en rustige perioden?
8. Vindt u de interface inzichtelijk en snel te leren
9. Vindt u de interface intuItief?
10. Wat vindt u van de menu-indeling?
11. Vindt u de interface een verbetering t.o.v. het papieren versiag?

Bij al deze vragen waren suggesties ter verbeteringen welkom.

Tenslotte:

12. Wat zou algemeen anders of beter kunnen aan de interface?

Op vraag 1 werd beantwoord dat het overzicht in de tijd goed is, maar dat de informatie die
achter de pictogrammen 'verborgen' zit sneller te zien moet zijn. De anesthesist moet
bijvoorbeeld in een oogopslag kunnen zien hoeveel medicijnen hij heeft gegeven of hoeveel
vocht er in of uit de patient is gegaan. Aangeraden werd om de vocht items te scheiden in een
'in'(met onderscheiding in kristalloIden en colloIden) en een 'uit'(met onderscheiding tussen bloed
en urine). Medicijnen zouden op soort (slaapmiddel, relaxantia, pijnstilling) moeten worden
gescheiden, waarbij de totaal gegeven hoeveelheid altijd in beeld moet zijn.
Voor de andere pictogrammen, zoals de labuitslagen, commentaar, handelingen, voldeden de
oplichtende labels. De enige tekortkoming aan de labels is dat ze twee seconden weer
verdwijnen. De labels zijn een standaardfunctie in Delphi. Bij meer implementatietijd zouden
zelfgemaakte labels gemaakt worden.
De beademing en infuus werd door twee anesthesisten liever als grafiek weergegeven, omdat zo
gemakkelijker en sneller verbanden waren te leggen met andere meetwaarden. De andere twee
vonden de geImplementeerde methode adequaat.
Van de grafieken moeten ook op verzoek de exacte waarden op een bepaald moment op te
roepen zijn.

Op vraag 2 werd door een anesthesist opgemerkt dat de inductiegegevens niet geheel volledig
waren. Hierbij ging het om de specifieke gegevens die bij het geven van regionale anesthesie
moeten worden ingevuld. Hiervoor zal nog ruimte gemaakt moeten worden in het inductievenster.

De vragen 3 en 4 werd geantwoord dat het wijzigen en corrigeren van gegevens gemakkelijk
ging. De gespecificeerde invoervakken en pull down menu's werden erg gewaardeerd. Het
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wijzigen werd vooral uitgevoerd via de directe manipulatie op het overzicht. Dit werd als erg
eenvoudig bevonden. Er werd nog wel een verzoek gedaan om bij de inductiegegevens de
gebruikte medicijnen in te kunnen voeren.

Vraag 5 geantwoord dat over het algemeen de gegevens gemakkelijk zijn te vinden, behalve dan
dat de informatie in het overzicht direct toegankelijk zou moeten zijn.

Bij vraag 6 werden de ruimtes voor het vrij commentaar waren als een geschikt middel gezien om
flexibele documentatie mogelijk te maken.

Vraag 7 werd, wat betreft het invoeren van gegevens, volgens de anesthesisten het verschil
tussen drukke en rustige perioden goed opgevangen. Vooral speciale functie in de
inductiegegevens om handelingen in te voeren werd erg gewaardeerd. Daarnaast werd ook het
kunnen wijzigen van de tijd als een geschikt middel gezien om vooraf en achteraf gegevens te
kunnen invoeren. Zoals bij vraag 1 al was genoemd is bij periode van drukte de informatie niet
direct toegankelijk genoeg.

Op de vragen over de Ieerbaarheid, flexibiliteit en de menuindeling (8, 9 en 10) werd
goedkeurend geantwoord. Het viel tijdens de evaluatie wel op dat aVe gebruikers erg geneigd
waren gebruik te maken van de muis en directe manipulatie. Een anesthesist deed ook een
verzoek om een toolbar. Een anesthesist merkte op dat onder de menukop 'handelingen' de
subkop 'operatie' een wat verwarrende benaming was, omdat dit volgens hem suggereert dat hier
alleen de handelingen van de chirurg kunnen worden ingevoerd.

Op vraag 11 werd geantwoord dat als de tekortkomingen in het overzicht zouden worden
verholpen het digitale versiag een verbetering zou zijn ten opzichte van het huidige papieren
versiag.

Bij vraag 12 merkte een anesthesist op dat het beter was om bij de vochtbalans een startwaarde
door de anesthesist te laten geven in plaats van bij nul te beginnen, omdat de patient voor de
operatie al een 'overschot' of een 'tekort' aan vocht kan hebben. Een andere anesthesist merkie
op dat het kleurgebruik aan te passen moest zijn.
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8. Conclusie

In dit afstudeeronderzoek is geprobeerd op een wetenschappelijk methode een interface te
ontwerpen van een digitaal verslagleggingsysteem. Dit heeft geresulteerd in een uitgebreide
analyse van het operatieproces en een prototype van een interface voor het verslaglegging-
systeem. Zoals uit de evaluatie blijkt bevat het prototype een aantal elementen die goed zijn
afgestemd op de situatie. De hoofdstructuur van de interface, met de indeling van de grafieken en
menu's werd door de anesthesisten goedgekeurd. De objectmodellen hebben hier hun waarde
bewezen. Het gebruik van de interlace is verder vrij duidelijk en het invoeren van gegevens gaat
gemakkelijk waarbij is voldaan aan de vraag om zoveel mogelijk gegevens zo in te voeren dat
latere automatisch verwerking mogelijk is.

Bij de evaluatie zijn niet alle eisen getest. Met name kwantitatieve metingen zoals het aantal
fouten dat gemaakt wordt, de tijd die nodig is om gegevens te vinden, zijn niet uitgevoerd. Deze
metingen zouden gedaan moeten worden in een realistische situatie, bijvoorbeeld een operatie.
Omdat het prototype behalve de interface geen functionaliteit bevat was het niet mogelijk om het
te gebruiken bij een echte operatie. Er zou wel een simulatie gemaakt kunnen worden van een
operatie.

Uit de evaluatie kan ook geconcludeerd worden dat er nog zaken verbeterd moeten worden en
dat het prototype oak nog niet compleet is. Met name de inzichtelijkheid van opgeslagen
gegevens moet verbeterd warden, zodat het systeem bij hectische operatie zijn werk kan blijven
doen. Doordat de taakanalyse veelal is uitgevoerd bij de afdeling Operatieve dagbehandelingen'
waar kleine ingrepen gedaan warden die bijna altijd rustig verlopen, is ondanks waarschuwingen
de drukte toch onderschat. De verbeteringen die moeten plaatsvinden zouden kunnen leiden tot
een andere basisopbouw van het scherm waarbij het operatieoverzicht met de toegediende
middelen, handmetingen en handelingen een grotere rol krijgt. Het overzicht zou vormgegeven
kunnen warden door de tijdkenmerken van de items te integreren met een soort spreadsheet
waarin exacte en totaalwaarden van medicatie en yacht gemakkelijk apart en tezamen kunnen
warden uitgerekend.

In het prototype zijn weer nieuwe extrinsieke taakfactoren ontstaan. Zo zijn bijvoorbeeld het
klikken van de muis en het kiezen van menus nieuwe extrinsieke taakfactoren. Er zou in de
interface nag meer met directe manipulatie gewerkt kunnen worden. Dit zal het aantal extrinsieke
taakfactoren verkleinen omdat bijvoorbeeld het kiezen van menu's of het zich herinneren van de
sneltoets kan warden overgeslagen.

De analyse van de werksituatie is erg breed uitgevoerd. Zo zijn alle drie de operatiefasen
bestudeerd, waarbij niet alleen de uit te vaeren taken maar ook de (externe) doelen van
verslaglegging ter sprake zijn gekomen. Dit was nodig am een goed beeld te krijgen van wat de
rol is van het verslagleggingsysteem en van de totale functionaliteit die het systeem moet
bevatten. Voor verdere ontwikkeling van het verslagleggingsysteem zau meer gencht anderzaek
gedaan maeten warden waarbij dieper ingegaan wardt op de mentale pracessen die in het hoofd
van de anesthesist plaatsvinden. Dit is erg belangnjk voar de vormgeving van het
aperatieoverzicht.

Het voorgaande samenvattend kan geconcludeerd warden dat de bediening van de interlace met
de menu's en invaervensters gaed werkt en dat deze slechts flog compleet gemaakt moet
worden met de invaervensters die nag niet zijn geImplementeerd. Er zal wel nag meer directe
manipulatie in de interface taegepast moeten gaan worden amdat dit sneller werkt en in de
evaluatie is gebleken dat het ook intuItiever werkt.
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De hoofdindeling van het scherm is goed met de onderverdeling tussen actuele meetwaarden,
grafieken en het operatieoverzicht. In de grafieken moet de CVD nog verwerkt worden. Het
operatieoverzicht zal verbeterd moeten worden, zodat de anesthesist hier sneller een beeld kan
vormen over de gedetailleerde informatie die onder de items zit en over totaalwaarden van
verloren en toegediend vocht en gegeven medicatie. Daarbij moet in het overzicht ook
onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende middelen die tijdens de operatie gebruikt
worden en tussen de verschillende soorten vocht die in en ult de patient gaan.

Terugkoppeling over correctheid en compleetheid is nog niet geImplementeerd. Over de wijze
waarop deze plaats zal moeten vinden moet nog onderzoek gedaan worden. Tenslotte zou de
interface ook eens geevalueerd moeten worden in een realistische situatie met een uit te voeren
taak en een (gesimuleerde) patient, zodat kwantitatieve factoren als het aantal gemaakte fouten
of de tijd die totaal aan het versiag besteed wordt ook gemeten kunnen worden.
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Metingen
Onder metingen' staari de functies waarbij handmetingen kunnen worden ingevoerd en
gewijzigd:

- 'Vocht', voor het invoeren van metingen en handelingen met betrekking tot de
vochtbalans. (ZIe fig. 14)

- Labuitslagen', voor het invoeren van labuitsiagen. (Zie fig. 15)
- 'OverzichtiWijzigen', voor het overzicht waarbij de gedetaifleerde informatie goed te

zien is. (Zie' I Ii

40

fig 14: het vochtinvoervenster



Handelingen
Hier staan de functies die betrekking hebben op de handelingen die tijdens de operatie
uitgevoerd worden:

- 'Operatie', voor hot invoeren van de fase waarin do operatie zich bevindt en van de

handelingen van do chirurg. Hier wordt gekozen uit eon Iijst met

standaardhandelingen. (zie fig. 16) Ook kan gekozen worden voor 'anders'. Dan
verschijnt eon tekstvak waarin de naam van do handeling ingevuld kan worden. De

volgende keer dat het venster wordt goopend is doze handeling opgenomen in do
standaardlijst.

- 'Vocht', is hetzelfde als vocht onder metingen. Het enige verschil is dat de cursor in
hot invoervenster bij openen in hot yacht 'in' gedeelte komt te staan.

- 'Medicatie', voor hot invoeron van do medicijnen die tijdons do operatie gegevens
wordt. Zowol do infusen as bolusinjectios moeton hier ingevoerd kunnen worden. Hot

invoerscherm hiervoor moot nog ontworpen worden.
- 'OverzichtlWijzigen', voor hot overzicht met gedetailleerde informatie. Hier is flog

geen vonster voor ontworpen.

4'

rig i: ner IaDuIwIginvoervenster



Medicatle
Hier staan de functies met betrekking tot het invoeren van medicatie. Voor het invoeren van
medicatie zijn do vensters nog niet ontworpen.

- Invoeren gegeven medicatie', voor het invoeren medicijneri die zijn gegeven als
bolus-injecties of als infuus met reeds bekende dosering en start- en stoptijden.

- 'Invoerenlwijzigen' infuus, voor hot invoeren van nieuwe infusen en het wijzigen van
reeds lopende infusen.

- 'OverzichtlWijzigen', voor het overzicht met gedetailleerde informatie.

Commentaar
Hier staan allo functies, waarb commentaar toegevoegd kan worden. De vensters hiervoor zijn
nog niet ontworpen.

- 'Observaties', in hot nog te ontwerpen invoerscherm zou eon Iijst mooten komen te
staan met veal voorkomende observaties waaruit gekozen kan worden. Daamaast
natuurlijk do mogelijkheid om vrij commentaar in to vullen

- 'Complicaties', ook hier moot eon Iijst worden weergegeven die in ieder geval do
complicaties bevat die volgons do NVA standaard (NVA 2000) verplicht worden te
registreren.

- 'Markenngen', voor hot maken van geheugenstountjes voor verderop in do operatie.
Eon voorbeeld hiorvan is een wekkorfunctie voor bloetheegte.

- 'Anders', voor alles wat niot onder do vonge drie noemers valt.
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- 'Overzicht/Wijzigen', voor het gedetailleerde overzictit.
Documentatie
Hier staan de functies voor het invoeren en uitlezen van gegevens met betrekking tot de pre-
operatieve fase, de per-operatieve fase en de post-operatieve fase.

- 'Pre-operatieve gegevens', bij het aanroepen van deze functie verschijnt een venster
waarin bestanden kunnen worden opgevraagd die in de pre-operatieve fase zijn
verzameld. In het venster is het ook mogelijk om in een directory structuur te zoeken
naar andere bestanden in het Ziekenhuis Informatiesysteem. (zie fig. 18)

- 'Per-operatieve gegevens', hierbij moet een venster verschijnen waarin gegevens
staan over de operatie zelf(bijv. het opererend personeel). Deze gegevens kunnen
tijdens de operatie worden gewijzigd of verder worden ingevuld. Het venster is nog
niet ontworpen.

- 'Instructies Recovery', hier moet een venster verschijnen waarin de instructies voor
de recovery kunnen worden ingevoerd. Hiervoor zullen ook gespecificeerde
invoervakken en keuzelijsten gemaakt worden, zodat de gegevens snel zijn in te
voeren en de anesthesist het venster als Ieidraad kan gebruiken voor het compleet
invullen van het verslag. Het venster hiervoor is nog niet ontworpen.

- 'Inductiegegevens', in het venster dat verschijnt kunnen de inductiegegevens worden
ingevoerd. Bijzonder in dit venster zijn de knoppen voor de handelingen die tijdens de
inductie worden uitgevoerd. Naast de knoppen loopt een klok die de huidige tijd
weergeeft. Zodra op de knop 'invoeren' wordt gedrukt bevnest de klok en verschijnt
het bijbehorende pictogram op het operatieoverzicht. De tijd kan achteraf gewijzigd
worden met behulp van de 'wijzig' knop. (zie fig. 13 rechter venster)

- 'Pre-operatieve samenvatting', bij het aanroepen van deze functie verschijnt een
venster met daarin de belangrijkste gegevens en instructies voor de operatie die
resulteren uit de pre-operatieve fase. (zie fig. 13 linker venster)
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Graflekweergave
Hier staan de grafieken die weergegeven kunnen worden in het operatieoverzicht. Omdat niet
alle grafieken tegeijk op het scherm passen, kan do gebruiker kiezen welke grafiek hij wil zien
door op de naam van de betreffende grafiek te klikken. Als de grafiek al zichtbaar is staat achter
de naam een V. Door op de naam te klikken verdwijnt de grafiek. Als do grafiek niet zichtbaar is
staat er niets achter de naam. Als op de naam geklikt wordt en er is genoeg ruimte, verschijnt do
grafiek op hot overzicht en do 'V' achter de naam in het menu. Als or geen ruimte is verschijnt in
hot overzicht do boodschap dat er niet genoeg ruimte is en er eerst een andere grafiek
weggehaald moot worden.
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fig 18: Venster voor preoperatievegegevens


