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Introductie

Simulatie training kan worden gebruikt voor het aanleren van complexe minimaal invasieve operatieve (MIS) 
vaardigheden. Het doel van deze studie is evalueren of deze vaardigheden ook ongesuperviseerd thuis 
aangeleerd kunnen worden.  

Methode

Deelnemers (coassistenten en ANIOS) volgden, na een pre-test, een twee weken durende interval training op 
een simulator. Tijdens de training en tijdens de testmomenten werden twee MIS vaardigheden geoefend (1: 
ringen verplaatsen en 2: het plaatsen van één losse hechting met chirurgische knoop). Ze sloten de training af 
met een post-test. Alle test- en oefenmomenten vonden thuis plaats, zonder supervisie. Ringen verplaatsen werd 
geanalyseerd met bewegingssoftware (SurgTrac) en het aantal correct geplaatste ringen. Hechten werd 
beoordeeld met SurgTrac en middels een competency assessment tool voor MIS hechten (LS-CAT) waarbij een 
goed uitgevoerde oefening resulteerde in een lagere LS-CAT score, met acht als perfecte score.

Resultaten

De deelnemers (n=38) verbeterden significant tussen de pre- en post-test. Het ringen verplaatsen ging sneller 
(300s vs. 163s, p<0.001) en efficiënter (afstand van de instrumenten: 14.8m vs. 5.7m, p=0.005). Verder werden 
er meer ringen correct geplaatst (7 vs. 12, p=0.010).

Het hechten gebeurde sneller (632s vs. 213s, p<0.001) en efficiënter (9.8m vs. 3.4m, p=0.001). De expert LS-
CAT scores verbeterden met een afname van 36 naar 20 (p<0.001).



Figuur: a) Totale tijd van de hecht taak en ringen verplaatsen voor beide test momenten (pre-test en post-test). b) 
Afstand van de instrumenten voor de hecht taak en ringen verplaatsen voor beide test momenten (pre-test en 
post-test).

Conclusie



Ongesuperviseerd thuis MIS vaardigheden aanleren op een simulator resulteert in een evidente toename van 
deze vaardigheden. Zeker in tijden van minder fysiek onderwijs en minder klinische blootstelling aan 
vaardigheden kan dit zorgen voor toename van MIS vaardigheden. 
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