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As the practice of surgery evolves, the modalities by which future surgeons are trained 
must also develop (1). The traditional mentorship model is supplemented with skills 
training outside of the clinical setting. To quote Dr Bell: “I consider the performance of 
surgical operations to be the most complex psychomotor activity that human beings are 
called upon to perform”(2). 

The challenge of acquiring and maintaining operative skills is daunting (3) and is the 
focus of this thesis. How could the course director present knowledge in a way that 
would fit the way of learning of the current residents? And how can we use modern 
technology to our advantage to teach the necessary skills to our residents? These ques-
tions are the topic of this thesis. The research is aimed mainly at improving education in 
wrist arthroscopy, a skill for which not many tools have been developed so far. It is a first 
step towards a wrist arthroscopy curriculum.

Traditionally, clinical experience equated with expertise in medicine (3). Medical experts 
were defined initially based on their years of experience or academic rank (3). However 
the last 3 decades of research have failed to demonstrate a link between length of prac-
tice and reproducibly superior performance (4). Ericsson’s expert performance model 
defines expert performance as the highest level of skills acquisition and the final result 
of a gradual improvement in performance through deliberate practice in a given do-
main (3). This model, which is comprised of 3 stages, strives to identify the mechanisms 
mediating expert-performance and might aid in designing curricula that ultimately 
produce experts. 

Three stages of the expert performance model are:
- Identification of representative tasks.
- Analysis to identify the mechanisms underlying experts performance.
- Effect of specific practice activity to elucidate factors that might influence acquisi-

tion of expert performance mechanisms. 

On the basis of these stages a surgical curriculum can be designed. A curriculum is 
defined as a recommendation and is based on a general programme in which learning 
targets are defined. In surgery the technical proficiency is considered as the most impor-
tant quality by society (1). It should thus be an important component of the curriculum. 
There are different theories that describe the surgical skills acquisition: 

- Kopta’s theory.
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- Schmidt’s schema theory.
- Traditional apprenticeship model.
- Cognitive apprenticeship model.

These models will be shortly described here. Kopta describes 3 stages of acquisition 
of skills: a cognitive stage (knowledge), an associative stage (technical skills) and an 
autonomous stage (adequate assessment). His emphasis is on the importance of ob-
servation followed by practice. Schmidt’s theory involves the acquisition of new motor 
skills on the basis of previous experiences. Before initiation of a movement the student 
plans the movement. Specific muscle commands are necessary to perform the move-
ment. The student then receives feedback following the movement. The final phase is 
the acquisition of knowledge of the outcome. This knowledge is stored after the task has 
been performed. Thus, according to this theory, both practice and feedback are neces-
sary for the development of a new motor skill. Thirdly the traditional apprenticeship is 
composed of three constructs: observation, coaching and practice. This model demon-
strates the importance of the gradual attainment of skills until he or she can perform the 
entire procedure unaided. The fourth theory is the cognitive apprenticeship. Traditional 
apprenticeship teaches skills in the context of their use, whereas cognitive apprentice-
ship decontextualizes the knowledge so that a student can apply his or her new skills 
in different settings. The first phase involves the mentor explaining the process so that 
the information is externalized (modelling). Then the trainee begins performing the task 
with the mentor coaching. The mentor provides scaffolding for the gradual acquisition 
of independent performance. The mentor’s role is then gradually withdrawn. At the end, 
the student’s knowledge increases to a point at which they can synthesize the informa-
tion and articulate it.

How do these models apply to our wrist arthroscopy curriculum? First of all Koptas’ 
stage of skills acquisition are respected. In the first phase, the E-learning, the theoretical 
knowledge is acquired. This is the cognitive phase. The next step is the training on the 
simulator, during which the technical skills are acquired (associative stage). Lastly, the 
acquired skills can be assessed using the force measurements (autonomous stage). Sec-
ondly, the use of force measurements allows for immediate feedback during training on 
the simulator of on a cadaver that helps the students to understand the consequences 
of their movements. This complies with Schmidts theory. The traditional apprenticeship 
model will still follow after the E-learning and skills lab phase in order to use the newly 
acquired skills in the clinical environment. The cognitive apprenticeship model is prob-
ably not as appropriate for wrist arthroscopy, as this is a specific skill that is usually used 
within the same context every time. However, simulator training does train a part task 
of the entire procedure. The student will have to learn how to integrate this part task 
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into the actual procedure in the operating room. This will be done through a model of 
gradually increasing responsibility as described in both apprenticeship models.

The cornerstone of expertise development within the expert performance model is that 
expertise requires extensive, goal-oriented, and deliberate practice. Deliberate practise 
is more then mere repetition. To qualify as deliberate practise, training must meet four 
main criteria:
- The participants must strive to improve a specific aspect of performance for a repre-

sentative task of expert performance.
- Participants need valid, thorough, and immediate feedback on their performance.
- The opportunity to perform the task repeatedly within a controlled environment.
- Training session should be limited to 1 hour, allowing sufficient concentration to 

sustain active efforts to improve performance.

Practice on the simulator would comply too the above mentioned criteria for deliberate 
practise. It contains representative tasks, the students can receive feedback through the 
force measurement or with the aid of instrument tracking, it offers the possibility to 
repeat the task as often as necessary and finally it is easy to plan multiple, short sessions 
instead of fewer, longer operations.

Because wrist arthroscopy is a small area of expertise, the different parts of a curriculum 
for teaching it can be developed in one continuous line, building on previous work that 
has been done in other fields of expertise. We can thus take advantage of the so-called 
“rule of the stimulating backlog” (4) (a derivative of the rule of the restrictive headstart 
described by Jan Romein in 1937 (5)).

In books on hand surgery wrist arthroscopy usually constitutes only a small part of 
the book. Recently books have been published with specific emphasis on endoscopic 
treatments of wrist pathology, such as the arthroscopic treatment of ulnar-sided wrist 
pain (6). However, possibilities for training wrist arthroscopy skills remain very limited. 
At the start of this research there were only two courses per year in Europe to acquire 
the basic wrist arthroscopy skills (Strasbourg and Rotterdam). In the Netherlands many 
hand surgeons come from a plastic surgery background (Chapter 1). Plastic surgeons 
do not acquire arthroscopic skills during their training. Thus it would be an advantage 
to have an educational programme aimed specifically at acquiring both the theoretical 
and the practical skills necessary for wrist arthroscopy.

Why is wrist arthroscopy so different from shoulder or knee arthroscopy? And why could 
we not use the devices developed previously for shoulders and knees to teach these 
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arthroscopic skills? To start with, the wrist is a very small joint with less space to move 
around in compared with the bigger joints. Furthermore, wrist arthroscopy is compli-
cated by the fact that the joint surface has a curvature in both the radio-ulnar and the 
dorso-volar directions. Following the right direction and curvature is of importance to 
perform a safe arthroscopy, minimising the risk of cartilage damage. 

Finally, the dorsal side of the wrist is an area with many structures at risk, such as super-
ficial nerve branches and extensor tendons. Thorough knowledge of the anatomy of 
this area and the way to manoeuvre between these structures is also important to avoid 
complications.

Wrist arthroscopies are performed less frequently than knee arthroscopies. It will there-
fore take much longer to gather such experience. Training the basic skills both before 
the first procedure as well as in between procedures will be valuable in order to keep 
part of the learning curve outside of the patient.

Naturally, the steps followed in this thesis and described here are not applicable only 
to wrist arthroscopy. Wrist arthroscopy was used as an example, but the development 
process can also be used for other specialities and skills.

The process used involved the following steps:
- Draw up an inventory of the available educational models and resources.
- Establish the need for additional educational tools or changes to the current ones.
- Lay down the criteria for and content of the tools. 

Involving the future users from the start of the development process ensures important 
support for the future use of the tools in the residents’ curriculum.

Validation of the E-learning was performed during courses of the EWAS in Strasbourg. 
This gave me the opportunity to involve many experts from different countries. The new 
version of the E-learning was recently tested during the European Hand Surgery Confer-
ence in Paris. However, in the E-learning that is described in this thesis tests had not 
been incorporated yet. Evaluation of the E-learning with an education expert clarified 
that the addition of tests would be a great improvement.

The development process of the simulator has also taught us that step-by-step evalua-
tion of the prototype and pre-defining the design criteria was a satisfactory way of ac-
complishing a product that fitted the requirements of the future users. The development 
of such a tool does take a lot of time and thus a careful assessment of the available time 
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and financial resources is important to make sure that the process can be completed. 
The current prototype is certainly not yet an end-product but it has allowed us to define 
the design criteria for the final product. 

This thesis is merely a first step towards the final wrist arthroscopy curriculum. We have 
indeed laid the foundation for a modern educational tool that would fit the needs of the 
current residents, but many elements need further work.

The E-learning will be further improved by adding more interactive elements and 
instruction videos. Firstly, from a long-term perspective we are thinking about develop-
ing a 3-D anatomical model of the wrist joint that could be viewed with virtual reality 
(VR) glasses. By moving virtually through the wrist joint the resident will get a better 
understanding of the intra-articular anatomy of the wrist.

The current simulator prototype is aimed at assisting residents to acquire the basic 
psychomotor skills necessary for wrist arthroscopy (introduction of the instruments, 
hand-eye coordination, triangulation skills). This model has a simple anatomical view on 
the inside. Therefore, secondly, further development of the prototype will incorporate 
structures like the TFCC and the ligaments. This should allow training of basic interven-
tions such as shaving or re-insertion of a TFCC lesion. By augmenting the physical model 
with virtual reality images training in different scenarios could be given, for example, a 
TFCC lesion, synovitis or a dorsal wrist ganglion. The combination of a physical model 
with virtual reality is called “augmented reality”. 

A third area that can be further explored is the role of serious gaming in the education 
of surgical skills. By using techniques from the gaming industry, applications can be 
designed to train basic skills. 

In order to implement simulator training and serious gaming in the education of 
residents, it is important that the different tools be validated. As described in Chapter 
3, numerous papers have shown that training on a simulator does shorten the operat-
ing time and reduce the number of complications. This applies to specific parts of the 
procedure as well. A simulator can also often differentiate between an experienced and 
a less-experienced surgeon. However, none of the currently available simulators meets 
all the validation criteria. 

It is only when a simulator or E-learning meets all the criteria that consequences can be 
fully evaluated. These consequences are important for the sustainable implementation 
of a curriculum. As an example, the surgical residents in the AMC are only allowed to 
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perform a laparoscopic procedure if they have proved themselves to be psychomotori-
cally skilled for laparoscopy (a skill that is assessed on a laparoscopy simulator).

Within the field of hand surgery the accreditation of a hand surgeon is a subject of dis-
cussion. It is expected that residents should possess certain skills before being admitted 
to plastic surgery training. The simulator training could perhaps be used to assess the 
basic skills of a resident applying for training. Of course, it is essential in those cases that 
the simulator is adequately validated if such an important decision is to be made based 
on the results of a resident on the simulator.

It is my expectation that in the near future E-learning and simulator training will assume 
an important role in surgical training, just as they do in the aviation industry. To quote 
Curry: “See one, practise one on a simulator, do one: the mantra of the modern surgeon” 
(7).

It is the responsibility of the course directors to make available enough validated tools 
to ensure that part of the surgical skills training will take place outside of the operating 
room in the near future.
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Aangezien de praktijk van de chirurgie veranderd is, moeten ook de trainingsmodaliteit 
voor de toekomstige chirurgen verder ontwikkeld worden (1). Het traditionele meester-
gezel principe wordt versterkt met skills training buiten de kliniek. Om te spreken met 
Dr Bell “Ik vind het uitvoeren van een chirurgische operatie een van de meest complexe 
psychomotore activiteiten die een mens kan uitvoeren”. De uitdaging om operatieve 
vaardigheden aan te leren en te behouden is uitdagend (3) en is het onderwerp van dit 
proefschrift. De opleiding van de huidige generatie assistenten in opleiding tot medisch 
specialist (AIOS) is aan veranderingen onderhevig. Hoe kan de chirurgische opleider de 
kennis op dusdanige wijze aanbieden dat het aansluit bij de manier van leren van de 
AIOS? En op welke wijze kunnen we moderne technische mogelijkheden inzetten om 
de AIOS de benodigde vaardigheden bij te brengen? Deze vragen zijn onderwerp van 
studie in dit proefschrift. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op de polsscopie, een 
verrichting waarvoor nog niet veel onderwijs ontwikkeld is. Hiermee wordt een eerste 
aanzet gegeven voor een polsscopie curriculum.

Oorspronkelijk werd klinische ervaring gelijkgesteld aan expertise in de geneeskunde 
(3). Medische experts werden benoemd op basis van hun ervaringsjaren of academi-
sche titel (3). Onderzoek in de laatste drie decennia heeft echter geen verband kunnen 
aantonen tussen de ervaringsjaren en een reproduceerbare superieure prestatie (4). 
Ericsson’s expert performance model definieert expert performance als het hoogste ni-
veau van vaardighedenacquisitie en het eindresultaat van een geleidelijke verbetering 
in de prestaties door gerichte oefening op een bepaald gebied (3). Dat model, wat is 
opgebouwd uit drie stadia, streeft ernaar om de mechanismen die ten grondslag liggen 
aan expert performance te identificeren en zou kunnen helpen bij het ontwikkelen van 
curricula die uiteindelijk experts afleveren. 

De drie stadia van het “expert performance model” zijn:
- Identificatie van de representatieve taken.
- Analyse van de onderliggende mechanismen die ten grondslag liggen aan de expert 

performance.
- Effect van specifieke praktische activiteiten om factoren aan te tonen die de acquisi-

tie van expert performance mechanismen bevorderen.

Op basis van deze drie stadia kan een chirurgisch curriculum worden ontworpen. Een 
curriculum is een voorschrift en is gebaseerd op een algemeen programma waarin de 
leerdoelen worden geformuleerd. In de chirurgie worden de technische vaardigheden 
als belangrijkste kwaliteit beschouwd door de gemeenschap (1). Het zou dus een be-
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langrijk onderdeel moeten zijn van het curriculum. Er zijn verschillende theorieën die 
het aanleren van chirurgische vaardigheden beschrijven:
- Kopta’s theorie.
- Schmidt’s schema theorie.
- Traditioneel meester-gezel model.
- Cognitieve meester-gezel model.

Deze modellen zullen hier kort beschreven worden. Kopta beschrijft drie stadia van aan-
leren van vaardigheden: een cognitieve fase (kennis), een associatieve fase (technische 
vaardigheden) en een autonome fase (adequate assessment van de vaardigheid). Hij 
legt de nadruk op het belang van observatie gevolgd door zelf doen. Schmidt’s theorie 
beschrijft het verkrijgen van nieuwe motorische vaardigheden op basis van eerdere 
ervaringen. Voor het begin van een beweging plant de student de beweging. Specifieke 
spieraanspanningen zijn noodzakelijk voor de beweging. De student ontvangt feedback 
na het uitvoeren van de beweging. In de laatste fase wordt de verkregen feedback 
gecombineerd met de uitkomst van de beweging. Deze combinatie wordt opgeslagen 
nadat de taak is volbracht. Volgens deze theorie zijn dus zowel theorie als praktijk van 
belang voor het aanleren van vaardigheden. De derde theorie, die van het traditionele 
meester-gezel model bestaat uit 3 delen: observatie, coaching en uitvoering. Dit model 
toont het belang aan van het geleidelijk verkrijgen van vaardigheden totdat hij of zij de 
procedure volledig zelfstandig kan uitvoeren. De vierde theorie is die van het cognitieve 
meester-gezel model. In het traditionele meester-gezel model wordt de vaardigheid 
aangeleerd in de context waarin het gebruikt gaat worden, terwijl in het cognitieve 
meester-gezel model de kennis uit de context haalt zodat de student de opgedane 
vaardigheid in verschillende settings kan toepassen. De eerste fase is de uitleg van de 
meester over het proces zodat de informatie geëxternaliseerd is (modelling). Daarna 
gaat de student de taak uitvoeren terwijl hij of zij begeleid wordt door de mentor. De 
mentor zorgt voor een raamwerk voor het geleidelijk verkrijgen van meer zelfstandig-
heid in de vaardigheid. De rol van de mentor neemt dan langzaam af. Aan het einde is de 
kennis van de student voldoende om zelf de informatie te verwerken en te gebruiken. 

Hoe hebben we deze modellen toegepast bij de ontwikkeling van ons curriculum? 
Allereerst zijn de stappen van het verkrijgen van vaardigheden volgens Kopta geres-
pecteerd. In de eerste fase, de E-learning, wordt de theoretische kennis verkregen. 
Dit is de cognitieve fase. Vervolgens worden de technische vaardigheden aangeleerd 
tijdens trainingen op de simulator (associatieve fase). Tenslotte kunnen de verworven 
vaardigheden beoordeeld worden door gebruik te maken van de krachtenmetingen 
(autonome fase). 
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Ten tweede kunnen de krachtenmetingen gebruikt worden om directe feedback te 
geven aan de studenten tijdens training op de simulator of op een cadaver. Dit helpt 
de student om de consequenties van de eigen bewegingen beter te begrijpen. Dit past 
binnen Schmidts theorie. The traditionele meester-gezelschap zal altijd blijven bestaan 
na de E-learning en de simulator training om de nieuw aangeleerde vaardigheden in de 
praktijk toe te passen. Het cognitieve meester-gezel model speelt hierbij wellicht in min-
der mate een rol, omdat het hier een hele specifieke vaardigheid betreft die meestal in 
dezelfde context wordt toegepast. Desalniettemin traint de simulator natuurlijk slechts 
een deeltaak van de gehele procedure. De student moet daarna nog leren om deze deel-
taak op goede wijze te integreren in de werkelijke procedure op de operatiekamer. Dit 
zal gebeuren middels het model van gelijkmatig groeiende eigen verantwoordelijkheid 
zoals beschreven in beide meester-gezel modellen.

De hoeksteen van het ontwikkelen van expertise binnen het expert performance model 
is geleidelijke, doelgerichte en bewuste training. Doelgerichte training is meer dan 
alleen herhalingen. Om te worden benoemd als doelgerichte training moet er aan de 
volgende vier criteria worden voldaan:

- De deelnemers moeten er naar streven om een specifiek aspect van de handeling 
voor een representatieve taak van de expert performance te verbeteren.

- De deelnemers moeten valide, duidelijke en directe feedback krijgen op hun hande-
len.

- Ze moeten de gelegenheid krijgen om de taak een aantal keren te herhalen in een 
gecontroleerde omgeving.

- De training sessies moeten beperkt zijn tot 1 uur, zodat er voldoende concentratie 
aanwezig is om de handeling te verbeteren.

De oefeningen op de simulator voldoen aan de bovenbeschreven criteria voor doelge-
richte training. Het bevat representatieve taken, de student kan direct feedback krijgen 
in de vorm van krachten informatie of tracking van instrumenten op het scherm, het 
biedt te mogelijkheid om de taak zo vaak te herhalen als gewenst, en het is gemakkelijk 
om multiple korte trainingssessies in te plannen in plaats van de minder frequente vaak 
langer durende ingrepen.

Omdat polsscopie slechts een klein aandachtsgebied is kunnen de verschillende onder-
delen van een curriculum in 1 lijn aan elkaar gekoppeld neergezet worden, voortbou-
wend op wat reeds gedaan is voor andere aandachtsgebieden. Hierdoor kunnen we 
gebruik maken van de wet van de stimulerende achterstand (3) (afgeleid van de in 1937 
door Jan Romein beschreven wet van de remmende voorsprong (4)). 
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In handchirurgische boeken wordt over het algemeen weinig aandacht besteed aan de 
polsscopie. Recent zijn er wel boeken verschenen over specifieke scopisch handelingen 
in de pols, zoals de rol van de polsscopie bij ulnaire pijn (5). Er zijn echter slechts weinig 
mogelijkheden om de vaardigheden te trainen. Bij aanvang van dit promotietraject 
waren er slechts 2 cursussen per jaar in Europa om de basisvaardigheden aan te leren. 

In Nederland hebben veel handchirurgen een plastisch chirurgische basisopleiding 
(Hoofdstuk 2). In deze opleiding worden geen arthroscopische vaardigheden geleerd. 
Voor het aanleren van de polsscopische vaardigheden is het dan ook een voordeel om 
direct gebruik te kunnen maken van een onderwijsprogramma dat zich daar op richt. 

Om de basis theoretische kennis voor een polsscopie te onderwijzen, is E-learning een 
geschikt middel. Door het toevoegen van tests in de E-learning en aan het einde van de 
E-learning kan objectief worden vastgesteld of de aangeboden informatie ook begre-
pen is. Vervolgens kunnen de basisvaardigheden aangeleerd worden op de simulator. 
Door gebruik te maken van krachtenmetingen tijdens de oefensessie op de simulator of 
tijdens oefeningen op kadaverpolsen, kan de vaardigheid worden getoetst. Uiteindelijk 
zou hierbij een systeem, waar door middel van visuele feedback tijdens de oefening de 
training ondersteund kan worden, een aanwinst in het onderwijscurriculum zijn. 

Waarin verschilt de polsscopie van bijvoorbeeld een schouder- of knie scopie waarvoor 
al wel diverse simulatoren bestaan? Om te beginnen is de pols een relatief klein gewricht 
met veel minder bewegingsruimte dan bijvoorbeeld de knie. Verder wordt de scopie be-
moeilijkt door het feit dat het gewrichtsoppervlak zowel in radio-ulnaire richting als in 
dorso-volaire richting een inclinatie kent. Het volgen van de juiste richtingen is derhalve 
van groot belang om een scopie veilig én goed uit te kunnen voeren.

Tenslotte is het dorsum van de pols een gebied met vele subcutane structuren zoals op-
pervlakkige zenuwtakken en strekpezen. Kennis van de anatomie van deze structuren 
en kennis van de veilige manier waarop we tussen deze structuren door navigeren, is 
van groot belang om complicaties te voorkomen. 

Daarnaast is het zo dat polsscopieeën minder vaak worden uitgevoerd dan kniesco-
pieën. Het is daardoor te verwachten dat het opbouwen van ervaring in de polsscopie 
meer tijd in beslag neemt. Het trainen van de basisvaardigheden vooraf, maar ook zo 
nodig tussen de ingrepen door, is dus van belang om een deel van de leercurve buiten 
de patiënt te doorlopen.
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Uiteraard is de beschrijving van deze stappen niet slechts bruikbaar voor de polsscopie. 
In dit proefschrift werd de polsscopie gebruikt als een voorbeeld, maar het ontwik-
kelingsproces kan - en is in het verleden ook - gebruikt voor andere specialismen en 
vaardigheden, o.a. voor de laparoscopie (1).

Het proces dat in dit proefschrift belicht wordt, is als volgt opgebouwd: 
- Het inventariseren van huidige onderwijsmodellen en –resources.
- Het bepalen van de behoefte naar aanvullingen en/of wijzingen ten opzichte van de 

huidige onderwijsmodellen en –resources.
- Het vaststellen van de eisen en inhoud. 

Door het betrekken van belanghebbenden vanaf de start van het onderzoek wordt 
daarnaast een belangrijk draagvlak gecreëerd om het daadwerkelijk inbedden van het 
uiteindelijke product in het onderwijscurriculum te vergemakkelijken.

Het testen van de E-learning is gedaan tijdens cursussen van de EWAS. Hierdoor konden 
diverse experts op een zelfde moment bereikt worden, maar het is ook een beperkte 
selectie van experts. De volgende test werd dan ook uitgevoerd tijdens een Europees 
handcongres om een meer gemengde groep experts te bereiken. Verder waren er in 
de huidige E-learning nog geen tussentijdse tests ingebouwd. Na besprekingen met 
een onderwijskundige werd duidelijk dat het toevoegen van duidelijke leerdoelen en 
tussentijdse test momenten de E-learning nog zouden versterken. 

Wat betreft de ontwikkeling van de simulator is ook gebleken dat het stap voor stap 
toetsen van de bereikte doelen een goede manier is om tot een eindproduct te komen 
dat aansluit bij de wensen van de gebruikers. Het ontwikkelen van een product kost 
echter veel tijd en er moet in een dergelijk proces dus goed van te voren nagedacht 
worden of er voldoende beschikbare middelen zijn om het product door te ontwikkelen. 
Het beschreven prototype is zeker nog niet klaar maar de eisen voor het eindproduct 
zijn, dankzij de gevolgde methode, wel duidelijk inzichtelijk geworden.

Dit proefschrift betoogt dan ook geen eindstation te zijn voor het onderwijs in de 
polsscopie. De basis is gelegd voor een modern onderwijsinstrument dat aansluit op de 
behoefte van AIOS en de noodzaak tot optimale verrichting op de operatiekamer, maar 
er zijn nog vele elementen die verdere uitwerking behoeven.

Hierbij kan gedacht worden aan het inbouwen van meer interactiviteit en instructie 
video’s in de E-learning module. In verder perspectief wordt gedacht aan het ontwik-
kelen van een 3-D anatomie model van de pols met behulp van een VR bril, waarmee de 



162 Chapter 9 

AIOS zich virtueel door de pols kan bewegen om een beter begrip te krijgen van de 3-D 
anatomie van de pols.

De simulator is in het huidige prototype nog gericht op het aanleren van de basis 
psychomotore vaardigheden (inbrengen van de instrumenten, oog-hand coördinatie, 
en het maken van een diagnostisch rondje door de pols). Het model heeft een simpele 
anatomische weergave van binnen. Een tweede toekomstige ontwikkeling richt zich op 
het ontwikkelen van basisingrepen met behulp van instrumentarium zoals de knabbel-
tang of een shaver. Ook zijn er behandelingen zoals een reïnsertie van het Triangulaire 
Fibrocartilagineuse Complex (TFCC), en het diagnosticeren van een ligamentair letsel 
tussen twee carpale botjes, die zeer specifiek voor de pols zijn en die in de toekomst in 
het systeem kunnen worden ingebouwd. Door de simulator te combineren met een Vir-
tual Reality omgeving kunnen er verschillende scenario’s in de pols worden nagebootst. 
Gedacht kan worden aan TFCC letsels, synovitis of een ganglion. Deze combinatie van 
een fysiek model met VR wordt ook Augmented Reality genoemd. 

Een derde gebied waarin toekomstige verkenning gezocht wordt is de integratie van 
serious gaming in het onderwijsmodel. Door gebruik te maken van technieken uit de 
computerspelletjeswereld kunnen ook applicaties ontworpen worden waarin het trai-
nen van basisvaardigheden verwerkt zit.

Om in de nabije toekomst simulator training en serious gaming meer in te kunnen 
zetten om vaardigheden aan te leren en om progressie objectief te beoordelen, is het 
noodzakelijk dat er nog meer onderzoek gedaan wordt naar validatie van de diverse 
middelen. Zoals beschreven in Hoofdstuk 3, hebben diverse onderzoeken aangetoond 
dat training op een simulator zorgt voor verkorting van operatieduur en vermindering 
van de complicaties. Dit is echter onderzocht voor specifieke onderdelen van een 
ingreep. Ook kan met een simulator onderscheid worden gemaakt tussen ervaren en 
minder ervaren chirurgen. Er is echter nog geen enkele simulator die voldoet aan alle 
criteria van validatie. Pas als E-learning en simulator training goed gevalideerd zijn, kun-
nen er consequenties aan verbonden zijn. En deze consequenties zijn van belang voor 
een duurzame implementatie van een dergelijk traject. Bijvoorbeeld in het AMC mogen 
chirurgische AIOS pas zelfstandig laparoscopische operaties verrichten als ze bewezen 
psychomotorisch vaardig zijn in de endoscopie (getoetst op een simulator). 

Ook binnen de handchirurgie wordt momenteel veel gesproken over accreditatie. Naar 
verwachting zullen dan ook hier eisen gesteld gaan worden aan de capaciteiten van 
AIOS in opleiding tot plastisch chirurg. Naar aanleiding van deze discussie kan ook 
gedacht worden over de toepassing van scoringsuitkomsten bij de selectie en aanname 
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van assistenten. Het is belangrijk dat men gerechtvaardigd kan vertrouwen op de resul-
taten van een simulator, wil men zich op dit pad begeven. 

Naar verwachting zal in de nabije toekomst E-learning en simulatortraining in de chi-
rurgische opleiding net zo’n duidelijke plaats zal innemen als in de luchtvaart industrie. 
Zoals Curry schreef: “See one, practise one on a simulator, do one: the mantra of the modern 
surgeon” (6)

Het is de verantwoordelijkheid van opleiders om te zorgen voor voldoende en goed 
onderbouwde methoden om de opleiding deels te laten plaats vinden buiten de ope-
ratiekamer. 
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