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Voor het Reinier de Graaf ziekenhuis speelt kruisbestuiving met ingenieurs een 

belangrijke rol in de ontwikkeling van medische technologie. Daarbij is het wel zaak 

direct ook rekening te houden met zaken als wetgeving en toetsing.  

Prof .dr Maarten van der Elst, chirurg in het Reinier de Graaf  ziekenhuis in Delf t, stond in zijn lezing stil 

bij het gegeven dat sprake is van een exponentiële toename van technologie in de zorg. “En dat gaat 

nog wel even zo door”, zei hij. “We zien mooie voorbeelden zoals tilwerkzaamheden laten verrichten 

door robots om medewerkers te ontlasten, benutting van kunstmatige intelligentie of  track and trace 

systemen voor apparatuur en hulpmiddelen. En we zien ook dat de inzet van zorgtechnologie 

simpelweg noodzakelijk is, gelet op de arbeidsmarktproblematiek in de zorg.” 

Maar hij waarschuwde ook: “Technologische innovatie moet wel veilig en ef f iciënt zijn. In ons 

ziekenhuis is de eerste partij die hierin een rol speelt het innovatieplatform, waarin alle medische 

disciplines vertegenwoordigd zijn en dat de projectgroepen aanstuurt. In 2021 zagen we zeventien 

pitches voor projecten. We kijken dan: gaan we een pilot doen, gaan we er geld in steken, gaan we 

helpen met alle regelgeving?” 

Meten is weten 

In 2015 is bij de nieuwbouw van het ziekenhuis veel geïnvesteerd in verwerking van sensoren, 

bijvoorbeeld in de operatiekamers. Hiermee kunnen metingen worden verricht van bijvoorbeeld de 

luchtkwaliteit of  de bewegingen van het OK-team. Hierbij maakt het ziekenhuis onderdeel uit van de 

Medical Delta Living Labs. “De onderwerpen voor onderzoeken in de Living Labs ko men niet alleen 

van professionals en onderzoekers”, vertelde Van der Elst, “maar ook van patiënten.”  

De stappen in ontwikkeling zijn: ontwikkeling van een prototype in co -creatie, productontwikkeling, 

proof  of principle onderzoek, validatie en critical appraisal. “We maken daarbij dankbaar gebruik van 

de studenten en de materialen van de TU Delf t”, zei hij. “Maar we doen ook projecten met bijvoorbeeld 

Philips of  zorgverzekeraars. Het lukt alleen met samenwerking.  Protectionisme moet worden 

losgelaten want dat is contraproductief . Samen maak je meer waarde.” 

Het ziekenhuis betrekt arts-assistenten, verpleegkundigen en medische studenten bij discussies over 

ontwikkelingen. “Die interactie in projecten is heel essentieel”, zei Van der Elst. “En het werkt twee 

kanten op. We halen niet alleen studenten van de TU Delf t in huis, maar sturen ook verpleegkundigen 

daar naartoe om met studenten te discussiëren over zaken waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan 

lopen en mogelijke oplossingen daarvoor.” 

Voorbeelden te over 

Van der Elst noemde enkele mooie, praktische voorbeelden van wat de samenwerking zoal kan 

opleveren. Studenten verdiepten zich bijvoorbeeld in de problematiek van het tillen van zware 

patiënten. Dit leidde tot de ontwikkeling van de Airschans: een kussen dat wordt opgeblazen als de 

patiënt erop ligt, zodat bij het overtillen naar de OK-tafel of  de CT-scanner veertig procent minder 

tilgewicht nodig is.  

Een ander voorbeeld zijn klauwen voor een f ixatuur externe uit de 3D-printer. Van staal kosten die 

meer dan driehonderd euro, uit de printer slechts zeven euro. Weer een ander ontwerp is OK Lights. 

Armbandjes met ledverlichting die de operateur dertig procent meer lichtopbrengst op het 

operatiegebied geven en zo een ef fectieve oplossing bieden voor het  probleem van schaduwwerking 

van het werken onder de OK-lamp.  

En zo passeerden nog veel meer voorbeelden de revue. Een exoskelet voor ondersteuning van het 

OK-team bij langdurige operaties. De Digital Operating Room Assistant DORA, waarmee gedurende 

de time-out procedure wordt gecontroleerd of  alle apparatuur en hulpmiddelen aanwezig zijn die nodig 

zijn voor de operatie en of  ze werken en onderhouden zijn. Real-time informatie over de straling 

waaraan een medewerker wordt blootgesteld. De Walker, waarmee de patiënt kan lopen met zijn 



 

zuurstofapparaat en slangen, zodat hij mobieler is. Een artroscopietang die zes andere tangen 

vervangt en die is vervaardigd van gerecycled materiaal. Filmen met Sticky Fingers om te analyseren 

hoe mensen op de OK bewegen en die bewegingen dus ef f iciënter te maken. 

Zaken om rekening mee te houden 

“Er is wel veel om rekening mee te houden bij de ontwikkeling van medische technologie”, 

waarschuwde Van der Elst. “De Medical Device Regulation, de privacywetgeving AVG, de medisch-

ethische toetsingscommissie, de inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Inbreng van juristen is 

dus ook nodig om het proces te begeleiden. Ook is het zaak de technologie aan te passen aan de 

mensen die ermee moeten werken.” 

Verder is onderwijs essentieel, benadrukte hij. “Breng de ingenieurs naar het ziekenhuis om ze te 

laten zien hoe daar wordt gewerkt. Dan zien ze waar het over gaat bij de problemen waar artsen hen 

over vertellen. En dan zien ze ook de problemen die de artsen zelf  al lang niet meer zien. Dat die 

ingenieurs in ons geval samenwerken met een perifeer ziekenhuis is heel gemakkelijk. Wij verrichten 

namelijk veel routine-ingrepen in grote aantallen. Dit helpt om in onderzoeken snel aan grote aantallen 

te komen. En het mooie van die ingenieurs is dat die vaak ook heel internationaal zijn. Ze komen 

soms net uit Singapore of  van Harvard en kennen daar ook weer mensen met wie ze even contact 

kunnen opnemen.” 

Klinisch technoloog jong beroep in ontwikkeling 

Deze bijdrage aan de invitational gaf  aanleid ing tot een korte discussie. Door de snelle opmars van 

technologie wordt het vak chirurgie steeds technischer. Dit betekent dat de klinisch technoloog een 

onmisbare schakel in het verhaal is geworden. De route waarlangs die het best zijn plek in de kliniek  

kan ontwikkelen is nog niet heel duidelijk, het vakgebied is nog erg in ontwikkeling.  

Ook de f inanciering van het vak is nog onderwerp van discussie. Een oplossing hiervoor kan mogelijk 

deels komen van de verdere ontwikkeling van medische technologie. Als technologie taken van 

mensen kan overnemen, kan op sommige functies worden bespaard, waardoor geld vrijkomt dat kan 

worden geïnvesteerd in klinisch technologen. Niet iedereen was het erover eens of  het wel of  niet 

zinvol is om nu al zorgen te maken over de kosten van het nieuwe vak. De ene visie is: focus eerst op 

de inzetbaarheid en resultaten. De andere groep stelt: een kostenef fectiviteitsstudie na tien jaar is te 

laat. 

 


