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Summary

summary

In chapter 2 I showed that the role of wrist arthroscopies is growing within hand surgery 
practice. In the education of surgical, and especially arthroscopic, skills modern tools 
such as E-learning and simulator training can play an important part (Chapter 3). 

Arthroscopy, and certainly wrist arthroscopies, does have a backlog compared with 
disciplines like laparoscopy (Chapter 3).

An E-learning, based on the requirements and advice of both experts and beginners 
can play an important role in teaching the theoretical background to wrist arthroscopy 
(Chapter 4). 

The validation study showed that the results of the post-test after one week did not 
improve compared with the results of students in the pre-recorded lecture group but 
the students rated the E-learning as very pleasant and easy to use (Chapter 4).

In order to teach the basic technical skills of wrist arthroscopy, the hand surgeons 
(members of the EWAS) indicated that there is a need for a simulator model (Chapter 5). 
The prototype that was developed is based on criteria that were defined by a group of 
experts (Chapter 5). We investigated whether the forces used during wrist arthroscopy 
could be an objective measure for skills improvement. We found that the forces and the 
direction of force used by experts were within a narrow range (Chapter 6). 

Comparing these forces with the forces used by novices during wrist arthroscopy we 
found that the absolute force of the novices was not significantly higher than the force 
used by experts. However, the novices make more movements in different directions. 
There is also little improvement in the direction of force after 10 repetitions, which 
indicates that it is a difficult skill to acquire (Chapter 7). It could be helpful to provide 
direct feedback to the students during training about the amount and the direction of 
force applied (Chapter 7). 

Another possibility to provide direct feedback could be instrument tracking. In Chapter 
8 we describe a feasibility study during which we looked to see if it was possible in an 
experimental set-up to track the instruments used during wrist arthroscopy and make 
those movements visible on the screen (Chapter 8). Further research is necessary to find 
out whether this system could be useful in daily practice.
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Samenvatting

samEnVattinG

In hoofdstuk 2 heb ik laten zien dat de rol van de pols arthroscopieen groeiend is binnen 
de handchirurgie. Bij het aanleren van chirurgische, en in het bijzonder van scopische 
vaardigheden, is een duidelijke rol weg gelegd voor het gebruik van middelen zoals 
E-learning en simulatoren (Hoofdstuk 3). 

Arthroscopie, en zeker de pols arthroscopie, lopen hierbij achter op vakken als de lapa-
roscopie (Hoofdstuk 3).

Een E-learning, ontwikkeld op basis van de wensen en adviezen van zowel experts als 
beginners kan een rol spelen bij het aanleren van de theoretische achtergrond van de 
polsscopie (Hoofdstuk 4).

De validatietest wijst uit dat de leerresultaten niet beter zijn dan na het beluisteren van 
een vooraf opgenomen hoorcollege maar de methode werd wel geprefereerd boven 
het hoorcollege (Hoofdstuk 4).

Voor het aanleren van de polsscopische vaardigheden bestaat er onder handchirurgen 
een behoefte aan een simulator model. Het prototype dat wij hebben ontwikkeld, is 
gebaseerd op vooraf gestelde criteria die zijn opgesteld door een groep experts (Hoofd-
stuk 5).

Een objectieve maat voor de vaardigheden zou de kracht en de richting van de kracht 
die tijdens een polsscopie gebruikt worden kunnen zijn. De kracht en richting van de 
kracht van experts ligt binnen een herkenbare spreiding (Hoofdstuk 6).

Als we de krachten van de beginners vergelijken met het patroon van de experts dan 
valt vooral het verschil in richting wijzigingen op. De absolute kracht van de beginners 
ligt niet significant hoger dan die van de experts maar de beginners maken meer bewe-
gingen in verschillende richtingen. Dit verbetert ook niet duidelijk na 10 herhalingen 
wat aangeeft dat het een lastig aan te leren vaardigheid is. Hierbij zou het behulpzaam 
kunnen zijn om directe feedback aan de AIOS te geven over de hoeveelheid en de rich-
ting van de kracht tijdens de oefening (Hoofdstuk 7).

Een van de manieren om de bewegingen van de AIOS inzichtelijk te maken, is om de 
instrumenten te volgen en de bewegingen in beeld te brengen op het scherm. Hiervoor 
is er gekeken of dit uitvoerbaar is met behulp van een magnetisch veld. Met behulp 
van een opstelling kunnen in een proefopstelling de instrument bewegingen worden 
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gevolgd en in beeld worden gebracht (Hoofdstuk 8). Verder onderzoek zal moeten 
uitwijzen of dit systeem ook in de dagelijkse praktijk bruikbaar is.


