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Introduction

introduction

In old cafés people talk about the good old days, because in those days everything was better 
– there is little discussion about that.

(Simon Carmiggelt, Dutch writer).

Just like Medicine itself, the training of residents is not as it used to be. In the past things 
were different, but whether they were better remains an open question. One thing 
is sure: the current generation of residents will learn and practise our profession in a 
different way. The rapid pace of innovation in surgical procedures and technology, com-
bined with the need to enhance patients safety, limited operating room resources, and 
decreased resident work hours have driven the development of simulation technology 
and new paradigms for surgical education (1). The topic of this thesis is perhaps also dif-
ferent from what one would expect from a plastic surgeon; it is not a clinical topic but an 
educational one. I have noticed that in plastic surgery the focus of publications is often 
on technical skills and especially new techniques in what is often a very small field of 
expertise, for example, a thesis about arthrosis of the base of the thumb (2), or the path 
of a small connective branch of a superficial nerve in the hand (3). The accomplishments 
of the plastic surgeon are often attributed to his or her clinical expertise, but without 
adequate training he or she would not possess that expertise. There is a growing inter-
est in the field of surgical education. In Kolozsvari’s paper she quotes the Society of 
American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGES) who rated “What methods 
of simulation are most effective in helping surgeons learn techniques and skills for 
gastrointestinal and endoscopic surgery” in the top third of research priorities (1). Also 
there is evidence that there are more sources of funding available for research projects 
aimed at objective measurements of performance (1). 

In short, there is a growing belief that good clinical care for the patient starts with good 
education of the medical specialist. The training of medical specialists is a combination 
of learning the theoretical basis and training in technical skills. The Medical Training 
Programme (Masteropleiding) of the Academic Medical Center (AMC) describes this 
as follows: “The Master phase of medical training is the phase in which students learn to 
practise on their own as future doctors. During this phase the student should go through 
a process of development during which he or she learns to integrate knowledge, skills and 
professional behaviour, first in simple cases and later gradually in more complex clinical 
cases, with steadily less coaching” (4).
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Historical overview of the surgical training

Until the 18th century surgeons were butchers, barbers and charlatans. This was in 
contrast to the highly educated doctores medicinae, who were philosophers seeking 
a higher understanding of the medical world and the salvation of the human being. 
The surgeon’s profession, on the other hand, was a very practical one. Knowledge was 
transferred from master to pupil. By repeating a procedure numerous times the pupil 
eventually became skilled and competent enough to become a master himself. Scien-
tific learning and lectures were reserved for gentlemen with little practical knowledge 
of the human body. Acquiring new knowledge about anatomy was also hindered by the 
fact that until the end of the 16th century it was forbidden to open up a corpse (5,6).

Technical skills, science and knowledge came together in 1597 when the first anatomical 
theatre was opened in Leiden with the purpose of acquiring and sharing new knowledge 
(5). It must be said that this sharing was mostly a one-way street. The master tutored and 
the students had to watch and listen, a way of teaching that today’s residents would 
probably find disappointing.

However, the lack of rules concerning operations on patients offered the perfect circum-
stances for the apprentice surgeon to improve on surgical techniques and try out new 
ones.

the beginning of structured surgical education

Until the 19th century, surgical training consisted solely of apprenticeships. The length 
of the apprenticeship and the age of a new apprentice could vary, but on average it 
lasted 5 to 7 years and the apprentice started around the age of 13. Even when surgery 
gradually changed from a craft to a profession, the training was composed mostly of 
master-pupil training and there was no clear curriculum or fixed end-result. There was 
not yet a balance between acquiring skills and gathering knowledge. 

The shift towards a more structured curriculum began with Thorbecke’s law on the 
practice of medicine on the 1st of June 1865. In terms of this law, having a medical 
degree was no longer sufficient to be allowed to practise medicine. The doctor would 
also have to have passed two state exams (7). For surgical education, in 1889 William 
Halsted introduced at the Johns Hopkins Hospital in Baltimore (USA) the training system 
that still bears his name. He stated: “We need a system and we will surely have it, which will 
produce not only surgeons, but surgeons of the highest type, who will stimulate the finest 
youths of their country to study surgery, and to devote their energies and their lives to raising 
the standards of surgical science.” 
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Halsted founded a residency training program that dramatically changed the way in 
which surgeons were trained. Before Halsted, surgical training was a haphazard series of 
preceptorships without a definite end. Halsted believed that surgical training should be 
accomplished in a set period of time, have a progressive increase in responsibility and 
operative experience, and have a final period of independent activity (8). This training 
system is based on a gradual transfer of responsibility to the resident (9). 

The basic principles of this surgical teaching model are:

- The resident should have intensive and repeated possibilities to care for surgical 
patients under the supervision of an experienced surgical trainer.

- The resident should understand the scientific basis of diseases requiring surgical 
intervention.

- The resident should acquire the necessary surgical skills.

changing paradigms

Today this knowledge has been both broadened and deepened. Accumulating knowl-
edge and acquiring surgical skills take place in a more parallel way. Unfortunately, the 
possibilities for acquiring the skills to use the knowledge obtained are threatening to 
fall behind. Residents spend less time than previously in the operating theatre due to 
legislation on working hours (7). Also, the increase in regulations and the economic ef-
ficiency that is expected by medical insurance companies are putting the learning pro-
cess during operations under pressure. One consequence is the shift from learning on 
the patient in the clinical environment to learning in a specifically designed simulation 
environment away from patient care (the so-called “skills labs”). In order for surgeons to 
excel, repetitive training is important (10). Ericsson in his paper suggests that experts’ 
superior performance is acquired through learning and adaptation, with a profound 
impact from goal-oriented practice and only a limited role for hereditary abilities (11). 
The more some basic skills are practised, the greater the chances are of anticipating and 
dealing with surgical factors in the right way in different clinical situations (12,13).

Repetition allows for the automatisation of skills. Gallagher defines this in his paper as 
the Attentional Capacity Threshold (ACT), which means the amount of information a per-
son can process at a moment in time. When skills are automatic, then more attentional 
capacity is left for other factors that are important during an operation. An advantage of 
skills labs is that endless repetitions are possible until the skills have become automatic 
(13).
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Another advantage of training in a skills lab is the possibility of objectively assessing 
the skills. Skills during a live operation are embedded within the procedure and the 
assessment is frequently done with the aid of scoring lists such as the Objective Struc-
tured Assessment of Technical Skills (OSATS) (14). Despite validation of these lists, there 
is always a degree of subjectivity in the assessment (15). In a skills lab it is possible to 
record objective parameters of technical skills. Frequently used parameters include the 
duration (time), the tracking of instruments and the measurement of forces (15-17).

influences on the current training structure 

It is important to adapt the current training methods to the present generation of resi-
dents. The way this generation starts using new devices is exemplary. Instead of simply 
reading the instructions, they will try out the device and discover while using it how it 
works. This way of doing things is much more intuitive. Such intuition has also led to 
many important scientific discoveries. Besides that, we observe that there is “instant sat-
isfaction behaviour”. This indicates that people feel the need to see an immediate result 
of their actions, instead of also looking at the long-term effects. The resident wants to 
have immediate feedback on his or her performance and improvements. 

In summary, the old system of learning procedures on the patient is no longer appropri-
ate.

In current daily practice the residents gather knowledge from publications and through 
the Internet, whereas this information used to come from books and through lectures. 
The danger of searching the Internet for information is the fact that the course director 
has little control over what the resident learns. The content of websites offering informa-
tion is very often not peer-reviewed. Also, the level of knowledge is difficult to assess. 
E-learning has the advantage that it suits the way of learning of the current residents, 
while allowing interactive elements to be added and the possibility of testing the level 
of knowledge gained at the end. Lectures may also in the future be replaced by interac-
tive videos and E-learnings. These methods also fit the current standard of “just-in-time 
learning” – the residents aim to gather the information they need just before the mo-
ment that they need it. The widespread use of computers and mobile devices allows the 
information to be readily, easily and quickly available.

As far as the technical skills are concerned, the residents do not have the opportunity to 
learn by repetition on patients. Currently they learn by reading about the procedures, 
instead of acquiring the skills by practising them. To bridge the gap, technology could 
play a part.
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In other professions, such as in the aviation and petrochemical industries, the use of 
simulators is an integrated part of training (18).

Furthermore, the development of computer games in this century has contributed to 
the development of computer-based tools for medical applications. In a virtual reality 
environment, residents can become competent in skills without the restrictions of learn-
ing in the clinical environment. This is important because it stimulates creativity and 
leaves room for intuitive handling. The borderless possibilities of virtual reality allow for 
discoveries that will then lead to new ideas. And without new ideas we would not go 
forward.

After all, this is not so new: even on the Children’s TV programme Klokhuis there was an 
item in 2003 about the use of simulators for the training of endoscopic skills in gynae-
cology. The laparoscopic specialities such as gynaecology have a head start where the 
use of simulators in training is concerned, but other specialities too use simulators and 
virtual reality (Chapter 3). For arthroscopic surgery there are simulator models on the 
market for knee and shoulder arthroscopy (Chapter 3). However, there is little material 
available for wrist arthroscopy. Although this could be due to the very small field of 
interest, in this case the use of simulators may be especially important. Furthermore, the 
role of wrist arthroscopy within hand and wrist surgery is growing and thus the training 
of these skills is becoming more important (Chapter 2). 

The subject of this thesis is an initiative for improving the education of residents in surgi-
cal skills and knowledge by using the current technical possibilities.

The choice of wrist arthroscopy was driven by the fact that novel techniques have 
recently been developed within hand and wrist surgery for which specific skills are nec-
essary, and there is little educational material available to teach these skills compared 
with other specialities.

structurE of tHE tHEsis

In the first two chapters the history of wrist arthroscopy and its current position in hand 
surgery are described, based on the results of an electronic survey held among hand 
surgeons from different countries. An overview is also given of the educational tools 
available for wrist arthroscopy.

In the subsequent chapters a wrist arthroscopy curriculum is outlined.
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Chapter 4 describes the process by which an E-learning module for wrist arthroscopy 
was developed. The most important goal was to develop a module that would be based 
on the requirements of the future users and with a content that would be peer-reviewed 
by a group of experts. This E-learning was then validated. The results of the pre- and 
post-tests of students who did the E-learning were compared with those of the group 
who received the same information through a pre-recorded lecture. The participants 
were also asked to rate the E-learning for pleasantness of use. 

In the next chapter the process of developing a wrist arthroscopy simulator is described 
(Chapter 5). For the development of the prototype the requirements were defined based 
on the results of a survey. These requirements were translated into design requirements 
and then used to design a prototype simulator that was subjected to testing during an 
expert meeting.

Chapters 6 and 7 deal with objective ways to assess the skills and the progression of skills 
in a skills lab environment. I chose the forces used during wrist arthroscopy as an objec-
tive measure. First the forces used by experts during a diagnostic wrist arthroscopy were 
measured using a custom-made device and a force platform (Chapter 6). Subsequently, 
the forces used by novices were measured with the same device and the patterns of 
forces by the experts and the beginners were compared. 

Lastly, in Chapter 8 another way of supporting residents in their arthroscopy training 
is explored, namely the tracking of instruments. With the tracing system described in 
Chapter 8 the instruments can be tracked and made visible on the screen, which pro-
vides direct feedback on the movements of the resident.

The ultimate goal is a curriculum that would be as follows: the resident will go through 
the E-learning module and be tested at different times, both during the E-learning and 
at the end. When the results are satisfactory, the resident will be allowed to train on the 
simulator. 

Before training, the forces used during arthroscopy on a cadaver wrist will be measured 
and recorded. After training sessions on the simulator, the forces will be measured again. 
Only if the resident has shown sufficient improvement after training in the skills lab set-
ting will he or she be allowed to participate in a wrist arthroscopy in clinical practice. 
This way the supervisor will know at what level of knowledge and level of expertise the 
resident is when he or she is allowed participate in a clinical procedure.

It is suggested that this curriculum be called the “theatricum anatomicum 3.0”.
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“In verlepte cafés gaat het altijd over vroeger, toen alles beter was, want daarover kan geen 
verschil van mening bestaan” (Simon Carmiggelt)

Net als de geneeskunst zelf is ook de opleiding van de assistent in opleiding tot specia-
list (AIOS) niet meer zoals vroeger. Vroeger was alles anders maar of het ook beter was, is 
maar zeer de vraag. Een ding is zeker: de huidige generatie specialisten in opleiding zal 
het vak anders aanleren en ook anders uitvoeren dan de generatie zittende specialisten. 
De snelheid van innovatie in chirurgische procedures en technologie, gecombineerd 
met de behoefte om de patiëntveiligheid te vergroten, de beperkte operatie capaci-
teiten, en het werktijden besluit hebben de ontwikkeling van simulatie technologie 
gestuurd en zo ontstonden nieuwe paradigma’s voor de chirurgische opleiding (1). Het 
onderwerp van dit proefschrift is wellicht ook anders dan men van een plastisch chirurg 
zou verwachten; geen klinisch onderwerp maar een onderwijskundig onderwerp. Het 
valt mij op, dat de nadruk bij publicaties doorgaans ligt op de klinische vaardigheden 
in de plastische chirurgie en in het bijzonder nieuwe toepassingen op een vaak steeds 
kleiner gebied. Bijvoorbeeld, een proefschrift over artrose van het duimbasis gewricht 
(2), of over het verloop van één zijtak van een oppervlakkige zenuw (3). Het succes van 
de plastisch chirurg wordt vaak toegeschreven aan zijn klinische vaardigheden maar 
zonder het voortraject van adequate scholing zou hij of zij niet zo ver gekomen zijn.

Er is een groeiende interesse in chirurgisch opleiding. In Koloszvari’s artikel benoemt zij 
de Society of American Gastrointestinal and Endoscopic Surgeons (SAGE) die stelt dat 
“Welke methoden van simulatie zijn het meest effectief om chirurgen te ondersteunen 
in het aanleren van technieken en vaardigheden voor gastrointestinale en endoscopi-
sche chirurgie” thuishoort in de top drie van onderzoeksprioriteiten (1). Er is ook bewijs 
dat er meer sponsoring beschikbaar gesteld wordt voor onderzoeks projecten die 
gericht zijn op objectieve metingen van vaardigheden (1). Kortom, er is een groeiend 
besef dat goede zorg van patiënten begint bij een goede opleiding van de artsen. 
Kenmerkend voor het opleidingstraject van de medisch specialist is de combinatie van 
theorie leren en vaardigheden opdoen. In het raamplan Masteropleiding van het AMC 
staat dit als volgt beschreven: “De Masteropleiding vormt binnen het opleidingscontinuüm 
van geneeskundige opleidingen de fase waarin de student leert zelfstandig te functioneren 
als toekomstig arts. In deze fase dient de student een ontwikkeling door te maken waarin 
hij leert kennis, vaardigheden en professioneel gedrag geïntegreerd toe te passen, eerst in 
eenvoudige en geleidelijk in meer complexe situaties, met steeds minder begeleiding en in 
een steeds hoger werktempo”(4).
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Historisch overzicht van de chirurgische opleiding

Tot ver in de 18e eeuw waren chirurgen slagers, barbiers en kwakzalvers. Dit in tegenstel-
ling tot de hooggeleerde doctores medicinae, halve filosofen, die het hogere in de me-
dicinale wereld en het zalven van de mens zochten. De chirurg beoefende daarentegen 
een zeer praktisch vak. De overdracht van de kennis ging gaandeweg van meester op 
leerling. Door de vaardigheid veelvuldig te herhalen werd men bekwaam genoeg om zo 
doende zelf meester te worden. De wetenschap en het discours waren voorbehouden 
aan de edele heren zonder veel kennis van de inwendige mens. Het opdoen van nieuwe 
inzichten werd belemmerd door het feit dat tot het einde van de 16e eeuw het ook 
verboden was om een lijk te openen (5,6). 

Vaardigheden, wetenschap en kennis kwamen pas echt samen in 1597 toen in Leiden 
het theatrum anatomicum geopend werd met als doel kennis vergaren en delen (5). Dat 
delen was overigens wel eenrichtingsverkeer. De meester onderwees en de studenten 
keken toe, een onderwijsvorm waar de huidige AIOS geen genoegen meer mee zouden 
nemen.

Vrijheid bood de perfecte omstandigheden voor de jonge klare chirurgijn om nieuwe 
technieken uit te proberen en te verbeteren, omdat er weinig regulering was wat betreft 
ingrepen die op de patiënt werden uitgevoerd. 

Begin van de structuur in de chirurgische opleiding:
Tot in de 19e eeuw bestond de training van chirurgen uit stages. De lengte en de 
aanvangsleeftijd kon variëren, maar gemiddeld duurde het 5 tot 7 jaar en begon de 
stagiair rond de leeftijd van 13 jaar. Ook toen de chirurgie langzaam van een ambacht 
een beroep werd, bestond de opleiding nog vooral uit meester-gezel opleiding en ont-
braken opbouw en eindtermen. Er was nog geen duidelijke balans tussen het opdoen 
van vaardigheden en het vergaren van kennis.

De verschuiving naar een meer gestructureerde opleiding begon door de komst van 
de wet op de uitoefening van de geneeskunde van Thorbecke van 1 juni 1865. De 
doctorstitel verleende niet langer de bevoegdheid tot uitvoering van de geneeskunde; 
men mocht het vak alleen beoefenen als men twee staatsexamens met goed gevolg had 
afgelegd (7). Voor de chirurgische opleiding introduceerde William Halsted in 1889 in 
het John Hopkins Hospital in Baltimore (USA) het naar hem genoemd trainingssysteem 
met nadruk op geschakeerde verantwoordelijkheid (8). 

Halsted zei: ”We hebben een systeem nodig, en we zullen het krijgen, dat niet alleen 
chirurgen voortbrengt, maar chirurgen van het hoogste type, die de beste jeugd uit 
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hun land zullen aanmoedigen om de chirurgie te bestuderen, en die hun energie en 
hun leven in het teken zullen zetten van het verhogen van de standaarden van de 
chirurgische wetenschap”. Halsted legde de fundering voor een trainingsprogramma 
dat op ingrijpende wijze de training van chirurgen veranderde. Vóór de tijd van Hal-
sted, was de chirurgische opleiding een willekeurige serie van meester-gezelschappen 
zonder duidelijke einde. Halsted had de overtuiging, dat de chirurgische training zou 
moeten worden afgerond binnen een bepaalde tijd, met een toenemende mate van 
verantwoordelijkheid en operatieve ervaring, en met een eindperiode met onafhanke-
lijke activiteit (8). Dit training model is dus gebaseerd op een geleidelijk overdracht van 
verantwoordelijkheid naar de AIOS (9).

De principes van dit chirurgische leermodel zijn:

- De AIOS moet intensieve en herhaalde mogelijkheden krijgen om de zorg te dragen. 
voor chirurgische patiënten onder supervisie van een ervaren chirurgische opleider.

- De AIOS moet begrip krijgen van de wetenschappelijke basis van chirurgische aan-
doeningen.

- De AIOS moet vaardigheden verwerven in het omgaan met de patiënten en met 
technische operaties van toenemende complexiteit, met toenemende eigen verant-
woordelijkheid en onafhankelijkheid: het zogenaamde “see one, do one, teach one” 
principe.

Veranderend inzicht

Nu ontstaat zowel verdieping als verbreding van de kennis. Kennis vergaren en het op-
doen van operatieve vaardigheden worden meer parallel aan elkaar onderwezen. Helaas 
dreigt het verkrijgen van de vaardigheden, om de opgedane kennis te kunnen toepas-
sen, achterop te raken. Er wordt minder geopereerd, mede als gevolg van het arbeids-
tijdenbesluit (7). Ook de toegenomen regulering en de bedrijfseconomische efficiency 
die verwacht wordt zetten het leren tijdens het opereren onder druk. Het gevolg is een 
verschuiving van het leren in de klinische omgeving op de patiënt naar het leren in een 
daarvoor ingerichte simulatie omgeving buiten de patiëntenzorg (de zogenaamde skills 
labs). Om te kunnen excelleren is oefenen van belang (10). Ericsson suggereert in zijn 
artikel dat de superieure vaardigheden van een expert verkregen worden door leren en 
aanpassen, met een belangrijke invloed van “goal oriented practice” en slechts een klein 
deel aangeboren vaardigheden (11). Hoe meer bepaalde basisvaardigheden geoefend 
zijn, hoe meer ruimte er is om op verschillende situaties in de klinische praktijk goed te 
reageren (12,13).
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Herhalingen zorgen voor het automatiseren van vaardigheden. Gallagher definieert 
dit in zijn artikel als de Attentional Capacity Threshold (ACT). Hiermee wordt bedoeld 
de hoeveelheid informatie die we kunnen verwerken op een bepaald moment. Als 
vaardigheden geautomatiseerd zijn dan hou je meer aandacht over voor de andere 
zaken die van belang zijn tijdens de ingreep. Een voordeel van een skillslab is dat deze 
herhalingen mogelijk zijn (13).

Een andere voordeel van training in een skillslab omgeving is de mogelijkheid om 
vaardigheden objectief te beoordelen. Vaardigheden tijdens een “echte” operatie zijn 
ingebed in de volledige procedure en de beoordeling gebeurt aan de hand van score 
lijsten zoals de Objective Structured Assesment of Technical Skills (OSATS) (14). Ondanks 
validatie van deze beoordelingslijsten blijft er een mate van subjectiviteit aanwezig (15). 
In een skillslab is het mogelijk om objectieve parameters vast te leggen voor technische 
“deel-vaardigheden”. Vaak gebruikte parameters zijn tijdsduur, het volgen van traject 
paden of krachten metingen (15-17). 

invloeden op de huidige opleidingsstructuur

Het is van belang om de huidige onderwijsmethoden te laten aansluiten bij de huidige 
generatie. Illustratief is de manier waarop door de huidige generatie een nieuw apparaat 
in gebruik genomen wordt. Waar men in het verleden eerst de gebruiksaanwijzing las, 
gaat de huidige generatie direct uitproberen en ontdekt zo gaande weg hoe het ap-
paraat werkt. De aanpak is meer intuïtief. Deze intuïtie speelt ook een doorslaggevende 
rol bij veel wetenschappelijke ontdekkingen. We zien ook dat er sprake is van “instant 
satisfaction behaviour “. Dit betekent, dat men behoefte heeft aan een direct resultaat, 
en minder gericht is op de langtermijneffecten. De AIOS wil direct inzicht hebben in zijn 
of haar eigen vooruitgang. 

Samenvattend is het oude systeem van leren op de patiënt niet meer passend. 

In de dagelijkse praktijk zien we dat de AIOS op vele manieren kennis tot zich nemen 
uit publicaties en via internet, waar de informatie vroeger vooral gezocht werd in boe-
ken en werd overgedragen via hoorcolleges. Het gevaar van de zoektocht op internet 
is het feit dat de opleiders weinig controle hebben op wat de AIOS leert. De inhoud 
van de diverse websites die informatie aanbieden is vaak niet gecontroleerd door een 
grotere groep experts. Ook is het eindniveau van de kennis moeilijk in te schatten. Een 
E-learning heeft als voordeel dat het aansluit bij de manier van leren van de AIOS, het de 
mogelijkheid biedt om interactieve elementen toe te voegen en om test momenten in 
te bouwen. Ook colleges zullen wellicht in de toekomst meer worden vervangen door 
interactieve video’s en E-learnings. 
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Deze methoden passen goed in het huidige “just-in-time learning”. De AIOS willen de 
informatie vergaren vlak voor het moment waarop ze de informatie ook gaan toepas-
sen. De beschikbaarheid van computers en portable devices maakt dat informatie die 
daarop aangeboden wordt makkelijk, snel en overal toegankelijk is.

Wat betreft de technische vaardigheden zien we dat de AIOS minder in staat zijn om 
ervaring op te doen door veel te doen. Er ontstaat een situatie dat ze iets “leren” door 
erover te lezen, maar in mindere mate “aanleren” door te doen. Om deze kloof te over-
bruggen zouden wellicht nieuwe technologische hulpmiddelen een rol kunnen spelen.

In andere beroepen, zoals de luchtvaart en de petrochemische industrie, is training op 
een simulator al een vereiste tijdens de opleiding (17,18). 

Verder heeft de opmars van de computers en de computerspelletjes in deze eeuw ook 
zeker bijgedragen aan de ontwikkelingen van toepassingen voor de medische wereld. 
Op virtuele wijze kunnen de AIOS zich bekwamen in hun vaardigheden zonder de 
beperkingen die het leren in de klinische situatie met zich meebrengt. Dit is belangrijk 
voor de ontwikkeling want het stimuleert de creativiteit en geeft ruimte aan intuïtief 
handelen. De grenzeloosheid van het virtuele biedt voeding aan ontdekkingen die op 
hun beurt weer leiden tot ideeën. En zonder nieuwe ideeën staat alles stil.

Het is ook allemaal niet meer zo nieuw: zelfs in het kinderprogramma Het Klokhuis van 
de NCRV werd al in 2003 aandacht besteed aan het gebruik simulatoren door gynaeco-
logen om endoscopische vaardigheden te oefenen. De laparoscopische specialismen, 
zoals de gynaecologie, lopen voorop als het gaat om het gebruik van simulatie in de 
opleiding. Ook bij andere specialismen wordt er gewerkt met zowel simulatoren, van 
simpel tot meer complex, als met virtual reality toepassingen (Hoofdstuk 3). Voor arthro-
scopisch toepassingen zijn er al modellen op de markt voor de schouder- en de kniesco-
pie (Hoofdstuk 3). Voor de pols is er echter nog zeer weinig. Waarschijnlijk heeft dit te 
maken met het kleine aandachtsgebied. Juist voor een dergelijke specifieke vaardigheid 
zou trainingsmateriaal aanwezig moeten zijn. Overigens neemt de rol van de polsscopie 
binnen de hand- en polschirurgie toe en dus is dit een belangrijke vaardigheid om goed 
te trainen (Hoofdstuk 2).

Het onderwerp van dit proefschrift is een aanzet tot een verbetering van het onderwijs 
van chirurgische kennis en -vaardigheden door gebruik te maken van de huidige techni-
sche mogelijkheden. In het bijzonder de hand- en polschirurgie waar men op dit gebied 
achterloopt bij de andere specialismen. De keuze voor de polsscopie is ingegeven door 
het feit dat het een vaardigheid betreft die een steeds grotere rol gaat spelen in de 
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hand- en polschirurgie, en waarbij juist het hebben van de juiste kennis en de juiste 
basisvaardigheden bij aanvang van een operatie van groot belang zijn om de ingreep 
goed te kunnen uitvoeren, en waarvoor nog weinig onderwijsmateriaal voorhanden is.

oPbouw Van HEt ProEfscHrift

Aan de hand van een enquête onder handchirurgen uit verschillende landen wordt in 
de eerste twee hoofdstukken de stand van zaken van de polsscopie binnen de handchi-
rurgie gegeven. Met in het eerste hoofdstuk ook een korte schets van de geschiedenis 
van de polsscopie om alles in perspectief te plaatsen. 

In de volgende hoofdstukken wordt er meer specifiek gebouwd aan het ontwerpen van 
een volledig polsscopiecurriculum.

In hoofdstuk 4 wordt het ontwikkelingsproces van een E-learning voor de polsscopie 
beschreven. Belangrijkste doelstelling was, dat het een E-learning zou worden die 
gebaseerd is op de wensen van de toekomstige gebruikers en waarvan de inhoud 
gecontroleerd en akkoord bevonden is door een groep experts (“peer-review proces”). 
Deze E-learning is vervolgens ook getest om te kijken of de kennis op deze manier beter 
wordt overgedragen en hoe deze manier van leren beoordeeld wordt door studenten.

Vervolgens beschrijf ik de bouw van de polsscopiesimulator (Hoofdstuk 5). Ook hierbij 
is het streven geweest om de wensen en adviezen van de experts zo goed mogelijk te 
definiëren en op basis daarvan te komen tot een ontwerp.

De hoofdstukken 6 en 7 gaan over manieren om op objectieve wijze de vaardigheden en 
de progressie van de vaardigheden van de AIOS te beoordelen. Ik heb ervoor gekozen 
om te kijken naar de krachten die gebruikt worden tijdens de polsscopie. Eerst zijn de 
krachten gemeten van experts om zo een goede uitgangswaarde te hebben (Hoofdstuk 
6). Vervolgens wordt in hoofdstuk 7 gekeken naar de krachten van de beginners en op 
welke wijze deze verschillen van de experts.

Tenslotte, in het laatste hoofdstuk, wordt een andere manier onderzocht om de AIOS 
te ondersteunen in het aanleren van de vaardigheden, namelijk het volgen van de 
instrumenten tijdens een operatie zodat men directe feedback krijgt over het handelen 
(Hoofdstuk 8). 
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De ultieme doelstelling is een curriculum dat er als volgt uitziet: de AIOS doorloopt de 
E-learning met de verschillende testmomenten. Als een voldoende testresultaat wordt 
behaald dan kan de AIOS gaan oefenen op de simulator. Voordat hij of zij daar aan be-
gint, worden in een proefopstelling, zoals beschreven in hoofdstuk 6 en 7, de krachten 
gemeten. Dit geldt als uitgangswaarde. Na het oefenen op de simulator, worden op-
nieuw de krachten gemeten en wordt er gekeken of er voldoende vooruitgang geboekt 
is. Pas dan mag de AIOS in de kliniek meedoen met een polsscopie. Op deze manier weet 
de supervisor wat het instapniveau van de AIOS is en kan er op een veilige manier mee 
geopereerd worden. 

De grondslag is gelegd voor het “theatricum anatomicum 3.0 voor de polsscopie”.
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