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1. BASISPRINCIPES VAN DE TRAININGSMODULE
1.1

CURRICULUM 2018

Met betrekking tot laparoscopievaardigheden staat in het Curriculum voor de
Opleiding urologie bij kenmerkende beroepssituatie 9 “Behandelen van een patiënt met een oncologische
aandoening”:
De aios heeft kennis van de laparoscopische instrumenten/apparatuur en van de gekoppelde apparatuur
(CO2/bipolair/monopolair)

1.2

NEEDS ANALYSIS

Procedurele stappen
1. Time out procedure
2. Check gegevens patiënt en reeds gemaakte radiologische afbeeldingen. Controleer zijde.
3. Check materiaal
4. Inbrengen CAD
5. Check inbrengen maagsonde door anaesthesist
6. Positionering patiënt (“knikken” van de tafel, korrelmatras, afdekken)
7. Bepalen waar trocards geplaatst moeten worden, evt aftekenen
8. Inbrengen trocards
9. Start insufflatie
10. Ken de verschillende instellingen

Pitfalls technische vaardigheden
1. Gecompliceerde introductie trocard (obesitas, verklevingen, bloedingen)
2. Oog-hand coördinatie (doorschieten trocard)
3. Onbekendheid met procedure of anatomie
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Pitfalls niet-technische vaardigheden
1.
2.
3.
4.

Onvoldoende kennis van insufflator of trocards
Onvoldoende kennis van fysiologische gevolgen van laparoscopie
Onvoldoende voorbereiding van de casus
Trouble shooting bij foutmeldingen, niet altijd voldoende kennis van mogelijke problemen met
apparatuur
5. Onjuiste positie trocards (triangulatie)

Suggesties voor simulatoren/onderwijsmedia om te gebruiken bij training buiten de patiënt om, aan
de hand van bij 1.2 genoemde stappen van de procedure
1
Check gegevens patiënt
Bespreken contra-indicaties laparoscopie
2
Check materiaal
Trocards uit eigen kliniek
3
Positionering
Oefenen op OK
4
Bepalen plaatst trocards
Tekenen/bespreken
5
Plaatsing trocards
“droog” oefenen
6
Insufflatie
Online op symifyme.com
7
Controleer aanwezige apparatuur en ken Eigen apparatuur op OK bekijken/bespreken
de verschillende instellingen

1.3

DOEL VAN DEZE TRAINING = DEFINITIE EINDTERMEN

Doel van deze trainingsmodule is dat de AIOS:
1. De (fysiologische) effecten van insufflatie met CO2 kent
2. Bekend is met de trocards die in zijn/haar ziekenhuis worden gebruikt
3. Trocardplaatsing bij de meest voorkomende procedures kent
4. Zelfstandig de insufflator kan bedienen (instellingen + trouble shooting)
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2. CONCRETE LOCALE VOORBEREIDING
2.1

BENODIGDHEDEN

Materialen uit eigen kliniek
- Alle soorten trocards die in de eigen kliniek gebruikt worden
- Computer met internettoegang
- Symifyme account
- Insufflator en toebehoren (slangen/filter) optioneel
Materialen die, op tevoren ingediende aanvraag, door UOI worden geleverd
- Geen
Ruimte
Belangrijk is dat de training plaatsvindt in een veilige leeromgeving, dat wil zeggen een rustige ruimte
waar niemand anders aanwezig is dan de AIOS en de begeleider. Het verdient de sterke aanbeveling om
de praktische uitvoering van deze UVO module op de operatiekamer te doen. Hier moeten dan de
insufflatie-apparatuur en trocards etc aanwezig zijn. Eventueel kan gevraagd worden aan een ervaren
OK-assistente om uitleg te geven over de apparatuur.
Het simulatiedeel van deze UVO module vindt plaatst via een simulatieprogramma op de computer.

2.2

LOGISTIEK
 Check tevoren of alle materialen aanwezig zijn en de ruimte beschikbaar is.
 Zorg dat alle onnodige piepers/seinen/telefoons uit staan of afgegeven zijn.
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3. UITVOERING
3.1

INSTRUCTIES VOOR DE AIOS

 Bestudeer:
De volgende pagina’s uit het boek “Aanbevelingen Laparoscopie in de Urologie”, uitgegeven in 2010
door de NVU en de SWEN. Deze heeft de AIOS ontvangen bij de Upfront cursus.
 Renale effecten van het pneumoperitoneum: blz 21
 Operatietechniek en veiligheid 43-52
 Bekijk: www.symifyme.com (hiervoor is een inlogcode nodig welke je apart krijgt toegestuurd)
 Lees de theorie (In de module staat dat dit ca 2 uur duurt, dit klopt echter niet! Reken ongeveer
op 20 min. voor het theoriedeel)
 Doe het oefendeel en maak daarna het examen (ca 15 min en 20 min)


3.2

Bedenk: waarom je de verschillende maten van trocards gebruikt en op welke plek.

INSTRUCTIES VOOR DE OPLEIDER/BEGELEIDER

A. ALGEMENE INSTRUCTIES
 Voorkennis AIOS: aangenomen mag worden dat de AIOS beschikt over een basiskennis van de
instrumenten. Alle AIOS hebben immers reeds hun vooropleiding gedaan en binnen de
vooropleiding onder andere de laparoscopische cholecystectomie verricht onder supervisie.
 Bij elk onderwijsuur dient minimaal één staflid aanwezig te zijn.
 Zorg bij voorkeur dat het onderwijs altijd op hetzelfde moment op dezelfde dag plaatsvindt
volgens een schema dat bij zowel AIOS als supervisors bekend is. Hierdoor weten de AIOS
wanneer ze wat kunnen verwachten en wat er van hen verwacht wordt van voorbereiding.
 Maak bij uitvoering van het onderwijs gebruik van peer-teaching:
De ouderejaars AIOS kunnen het voortouw nemen en de jongerejaars AIOS de basis skills leren.
Daar, waar zij er niet goed uitkomen, is de plek voor de opleider/staflid om in te grijpen.

B. TAAKBESCHRIJVING
1. DOEL definiëren, toetsing van kennis en voorbereiding 10 minuten
 Bespreek het doel van dit trainingsmoment. Inventariseer daarbij wat AIOS lastige punten in de
praktijk vinden van de procedure, wat het niveau van de AIOS is en op welke focus het meest
behoefte bestaat.
o Theoretisch: fysiologische aspecten
o Praktisch: instellingen insufflator en troubleshooting
o Praktisch: soorten trocards, plaatsing en gebruik hiervan


JUNIOR – SENIOR AIOS niveau
Bij deze module is het onderscheid in niveau tussen junior en senior AIOS niet van toepassing.
Elke AIOS komt met laparoscopie in aanraking en daarom is deze module voor zowel de junior
als de senior AIOS van toepassing
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2. Bespreken en bekijken van de insufflator die gebruikt wordt in het ziekenhuis 15 minuten
 Waar staat de gasfles en hoe wordt die aangesloten?
 Waar staan eventuele reserve gasflessen?
 Hoe zie je dat de gasfles bijna leeg is?
 Hoe zet je de apparatuur aan
 Hoe bedien je de instellingen
 Is er ergens een handleiding?

3. Bespreken en bekijken trocards 15 minuten
 Bespreek welke trocards bij welke ingreep gebruikt worden
 Bekijk met elkaar hoe de trocard in elkaar steekt (kleppen, kan hij geopend worden, ballon, etc…)
 Bespreek de plaatsing van de trocards bij de meest voorkomende laparoscopische ingrepen in
uw kliniek
4. Optioneel: Oefenen instellen tafel (“knikken”, hoger/lager etc)

5.



AFSLUITING: Samenvatting en TAKE HOME 5 minuten
Geef een korte samenvatting van de behandelde stof
Noem drie punten die u belangrijk vindt dat de AIOS met dit onderwijsuur in ieder geval geleerd
heeft en voor altijd moeten onthouden.
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4. AFRONDING

4.1

EVALUATIE

Aan alle deelnemers (zowel AIOS en aanwezig staflid) wordt dringend gevraagd hun feedback en
commentaar te geven op deze module via email aan het UOI of op het formulier in de map.
Ook is het belangrijk dat de onderwijsgroep intern onderstaande twee vragen evalueert om de module
een volgende keer nog beter te kunnen laten verlopen.



Wat ging goed?
Wat kan beter voor een volgende keer?

Denk hierbij aan logistiek, materiaal, moment, manier van onderwijzen, inhoud, voorbereiding etc.

4.2

PORTFOLIO EN REGISTRATIE



Voor de AIOS: vergeet niet om in je portfolio te documenteren dat je deze onderwijsmodule
gevolgd hebt.



Voor de opleider/staflid: registreer welke AIOS aanwezig waren bij het onderwijs en geeft dit
door/voeg dit toe aan de algemene presentielijst die de opleider bijhoudt.



Voor de opleider/staflid: geef hierbij per AIOS op papier aan op welk bekwaamheidsniveau de
AIOS zich wat jou betreft bevindt:

Niveau 1:
Niveau 2:
Niveau 3:
Niveau 4:
Niveau 5:

De AIOS heeft kennis van een bepaald onderwerp of taak
De AIOS kan (delen van) de betreffende taak laten zien of uitvoeren onder strenge
supervisie (dwz supervisor met handschoenen aan, mee aan tafel)
De AIOS kan (delen van) de betreffende taak laten zien of uitvoeren onder globale
supervisie (dwz supervisor aanwezig in de ruimte)
De AIOS functioneert zelfstandig ten aanzien van een bepaalde taak.
De AIOS is in staat om jongerejaars AIOS te superviseren
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