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Skillslab houdt kwaliteit medisch handelen op peil
Plastisch chirurgen geven live operatie 

Ons ziekenhuis draagt scholing en opleiding hoog in het vaandel. Want wie goed wil worden én 
blijven in zijn vak, moet zijn kennis en vaardigheden continu ontwikkelen en op peil houden. Of 
het nu een basis reanimatie training is of een geavanceerde laparoscopische oefening in een 
virtuele simulatieomgeving, het Skillslab heeft het. De Krant nam een kijkje in de keuken van 
Skillslab-coördinator Cees Kuijs.

Het pronkstuk van het Skillslab 
van Cees is een levensgrote 
pop die, wanneer wij binnen-
komen, rustig ademhaalt en 
met zijn ogen knippert. De 

rubberen man ligt aan een hartmonitor, 
aan de andere kant van zijn brancard staat 
een beademingsapparaat. Zodra Cees de 
laptop die met deze zogenoemde ‘mani-
kin’ is verbonden ter hand neemt, kan de 

man alle aandoeningen krijgen die mede-
werkers van de IC en SEH in de praktijk 
ook tegen komen.

Een hartslag of een bloeddruk die naar 
beneden of naar boven schiet, een insult, 
een zuurstofgehalte dat beneden 85 pro-
cent geraakt, met bijbehoren blauwe lip-
pen, een stille buik, of juist een onrustige 
buik, noem het maar op. Hij hoest, hij 
kwijlt, hij huilt en hij kreunt, en als de arts-
assistenten die met hem oefenen aan hem 
vragen hoe het gaat, geeft hij nog ant-
woord ook.

Feedback
,,Dit is de SimMan,’’ klinkt het niet zonder 
trots. ,,Hiermee kan vrijwel alle casuïstiek 
op de IC of de SEH levensecht worden 
gesimuleerd.’’ Op goede, en vooral ook 
verkeerde beslissingen, krijgen studenten 
direct en levensechte feedback. ,,Stel, de 
SimMan geeft aan dat hij erg veel pijn 
heeft, en je geeft hem 10 mg morfine. Dan 
heeft dat allerlei effecten op zijn ‘lichaam’. 
Het dempt zijn ademhaling, het doet zijn 
bloeddruk dalen, zijn polsslag verandert, 
enzovoorts. Je ziet het allemaal terug op 

de monitoren. Dan moeten er dus alarm-
bellen gaan rinkelen.’’

De SimMan wordt bestuurd door een com-
puterprogramma en door Cees zelf. Met 
zijn 30 jaar ervaring op de IC kan hij uitste-
kend voorspellen hoe de rubberen patiënt 
zal reageren op het handelen van de stu-
denten. ,,Ik zit met een headset op achter 
de laptop, ik observeer en reageer. Als de 
SimMan praat, dan horen ze mijn stem.’’

Assessments
Naast de SimMan staan in het Skillslab ook 
vijf laparoscopische boxen, en een appa-
raat waarmee de laparoscopie virtueel kan 
worden geoefend. In samenwerking met 
het VU Medisch Centrum en de chirurgen 
van ons ziekenhuis organiseert Cees hier 
nu ook assessments voor arts-assistenten 
uit het hele land. Die komen hier een mid-
dag ‘’droog’’ oefenen. Afgelopen septem-
ber was de eerste bijeenkomst.
,,Hun vaardigheden worden gemeten. 
Vervolgens krijgen ze van de industrie een 
box mee naar huis waarmee ze zes weken 
moeten oefenen. Dan komen ze terug en 
meten we hun vaardigheden opnieuw. Wie 

niet goed heeft geoefend, valt onherroe-
pelijk door de mand.’’

Fantomen
In de talrijke grote koffers die in het 
Skillslab zijn opgesteld, liggen fantomen 
en in de twee bedden liggen nog twee 
manikins geduldig te wachten op artsen en 
verpleegkundigen die hun vaardigheden 
komen oefenen. Hechten, het inbrengen 

van een centrale lijn, beluisteren van hart-
long en darmgeluiden, stomazorg, lumbaal 
puncties afnemen, zuurstof toedienen, 
bloed afnemen, injecteren, blaaskatheters 
aanleggen, verschillende uitzuigtechnie-

ken, je kunt eigenlijk geen medische han-
deling verzinnen die niet kan worden 
geoefend op een fantoom  of manikin.

Cees ritst en kleine tas open en haalt er 
een babypop uit. Een mini-manikin om 
bijvoorbeeld postnatale reanimatie op te 
oefenen. ,,Er zit ook een fantoomnavel-
streng in. Als een neonaat medicatie nodig 
heeft, wordt de invasieve lijn in de navel-
streng aangelegd. Vroeger oefende men 
dat op echte navelstrengen. Maar dat 
willen we eigenlijk niet meer. Ten eerste 
vanwege het infectiegevaar, maar ook 
moet je voor elk stukje navelstreng de 
toestemming vragen aan de moeder. Dit is 
makkelijker.’’

Noot
Wie een kijkje wil nemen in het Skillslab 
kan contact opnemen met Cees via 3786. 
Het Skillslab is te vinden in bouwdeel J3 
073 op de eerste etage. Het praktijkoplei-
dingslokaal bevindt zich in bouwdeel L3 
081, ook op de eerste etage.

Levensechte SimMan reageert exact zo op morfine als een echte patiënt

Expertisecentrum
Het Hand- en Pols Expertisecentrum van het Maasstad 
Ziekenhuis is gespecialiseerd in chronische en acute aandoenin-
gen van de hand en pols. Iedereen met hand- en polsproblema-
tiek kan terecht in het expertisecentrum, waar zowel eenvoudige 
als meer complexe aandoeningen behandeld kunnen worden. 
Afhankelijk van de diagnose is zowel operatieve als niet-opera-
tieve behandeling mogelijk.

Multidisciplinair 
Door een deskundig multidisciplinair team wordt de patiënt 
gedurende het gehele traject behandeld en begeleid. Het han-
denteam richt zich op het verbeteren van de handfunctie en 
bestaat uit plastisch chirurgen, traumachirurgen, revalidatieart-
sen, neurologen, de reumatologen, orthopeden, handtherapeu-

ten (ergo- /fysiotherapeuten), gipsverbandmeesters, een revali-
datieverpleegkundige en maatschappelijk werk. Er vindt 
regelmatig overleg plaatst waarbij hand- en pols gerelateerde 
problemen worden besproken met de bovengenoemde specialis-
ten. 

Efficiënt
De samenwerkende specialisten stemmen hun behandeling met 
elkaar af waardoor de behandeling efficiënter en van een hoog 
niveau is. Door dit deskundige en multidisciplinaire team wordt 
de patiënt gedurende het gehele traject behandeld en begeleid.

In de loop van het jaar 2012 zal er wellicht een externe opening 
plaatsvinden. Of dat wederom in de vorm is van een live opera-
tie, is nog niet zeker. 

Een live handoperatie ter ere van de interne opening van het Hand- en Polsexpertisecentrum.

n Meer informatie over skilllab: 
klik hier 

n Overzicht trainingen: 
klik hier

Op woensdag 16 november vond de interne opening plaats van het Hand- en 
Polsexpertisecentrum op de Zorgboulevard. De handtherapeuten –fysio- en 
ergotherapeuten- van ons ziekenhuis kregen een onderwijsmoment door middel van 
drie live handoperaties, waaronder een CTS en trigger finger. Veel inhoudelijke vragen 
en enthousiaste reacties waren het resultaat. Aansluitend op de operaties volgde een 
borrel voor een ieder die betrokken is bij het Hand- en Polsexpertisecentrum. Daarmee 
werd het expertisecentrum officieel geopend.

http://www/annet/Organisatie_informatie/Bedrijfsonderdelen/Maasstad_Academie_Jouw_toptalent_onze_zorg/Ga_naar/Skillslab
http://dl.dropbox.com/u/51409209/MZ-DeKrant-2012-01-Bijlagen/Pagina10-Bijlage.pdf



