
Advies vereisten operateur  voor het veilig gebruik maken van robot chirurgie 

Om veilig gebruik te kunnen maken van robotchirurgie moet de specialist voldoen aan de volgende 

bekwaamheidseisen. Specifieke trainingen worden beschreven in een aanvullend document.  

De operateur: 

1. De operateur kan de voordelen en beperkingen van het gebruik van de operatierobot benoemen. 
2.  
 
3.  

De operateur kan de afzonderlijke functionaliteiten van de toren, de robot en de console 
beschrijven.  
De operateur kent de expliciete risico’s van het gebruik van de operatierobot, inclusief de 
afwezigheid van haptic feedback en de risico’s voor medewerkers aan de operatietafel 

  
Positioneren en docken 
1.  De operateur kan tonen hoe de robot veilig verplaatst kan worden. 

2.  De operateur kan tonen hoe de robot veilig aangesloten kan worden.                                                           
3. De operateur kan tonen hoe de robot gepositioneerd wordt.  
4.  De operateur kan tonen hoe de robot gedockt wordt. 
5.  De operateur kan tonen hoe de armen in positie gebracht worden. 
6. De operateur kan tonen hoe de trocars aan de armen gekoppeld kunnen worden. 
7.  De operateur kan tonen hoe instrumenten geplaatst en verwisseld kunnen worden. 
8.  De operateur kan tonen hoe de laparoscopische instrumenten correct onder zicht ingebracht 

kunnen worden. 
9. De operateur kan tonen hoe botsingen tussen de armen van de robot worden opgelost en houdt 

rekening met de positie van de robotarmen t.o.v. de operatieassistent.  
10.   De operateur weet wanneer er vooraf rekening moet worden gehouden dat de tafel niet meer 

bewogen kan worden na het docken.   
11.  De operateur kan tonen hoe de patiënt op veilige wijze gepositioneerd en zo nodig gefixeerd kan 

worden. 
12. 
 

De operateur kan tonen hoe het aangezicht van patiënten beschermd wordt tijdens het docken en 
tijdens de procedure. 

  
Console functionaliteiten  
1.   De operateur kan tonen hoe de console qua ergonomie ingesteld kan worden.  
2.  De operateur kan uitleggen wat de diverse icoontjes op het scherm betekenen en hoe het control 

panel werkt.  
3.  De operateur is vaardig in het bedienen van de camera vanuit de console.  
4.  De operateur kan tonen hoe de instrumenten buiten beeld gezocht moeten worden met de 

camera.  
5. De operateur is vaardig in het bewegen van de instrumenten.   
6.  De operateur is vaardig in het wisselen tussen armen.  
7.  De operateur is vaardig in het instellen en in gebruik van monopolair en bipolair coaguleren via de 

voetpedalen.  
 
Noodsituaties  
1.  De operateur kan demonstreren hoe te converteren in een spoedsituatie.  
2.  De operateur kan demonstreren hoe de robot ontkoppeld kan worden.  
3.  De operateur kan beschrijven waar de noodstop van de robot zich bevindt.  
4.  De operateur kan benoemen hoe er gehandeld moet worden bij stroomuitval.  
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Advies vereisten ziekenhuis voor het veilig gebruik van robotchirurgie.  

 

Voor het gebruik van de operatierobot moet een zorginstelling beschikken over/voldoen aan de volgende 

voorwaarden: 

1. Het heeft de voorkeur dat er tenminste twee robot operateurs per specialisme aanwezig zijn met 

aantoonbaar specifieke expertise in het verrichten van robotchirurgie. 

2. Er is een dedicated team van robot operatieassistenten welke allen een specifieke robottraining 

hebben gevolgd.  

3. Per jaar, per locatie worden ten minste 50 robotingrepen verricht.  

4. Er is geen plaats voor incidenteel of heel onregelmatig gebruik van de robot door individuele 

specialisten zonder routinematige toegang tot robotsystemen elders 

5. Het centrum heeft procedure specifieke protocollen waarin de robot operaties zijn vastgelegd. 

6. Bij voorkeur is er een dedicated team van anesthesiologen en anesthesie assistenten. 

7. Het centrum heeft een anesthesiologisch protocol omtrent robot operaties.   

8. Het ziekenhuis beschikt over deskundige en bekwame medewerkers op het gebied van reiniging, 
desinfectie en sterilisatie (centrale sterilisatieafdeling (CSA)) van de operatierobot en zijn 
instrumenten, en de daarvoor benodigde apparatuur.  

9. Technici en/of klinisch fysici dienen betrokken te zijn bij de aanschaf en bij preventief en correctief 
onderhoud van de operatierobot, in lijn met het onderhoudscontract met de leverancier. 

10. Naar behoefte is er specialisme overstijgend gebruikersoverleg waar alle professionals bij aanwezig 
kunnen zijn, inclusief OK-assistenten, technisch deskundigen en CSA en stellen zich op de hoogte van 
nieuwe robotsystemen/technieken. Dit overleg kan gekoppeld worden aan de agenda van de 
ziekenhuiscommissie minimaal invasieve chirurgie. 
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Advies vereisten met betrekking tot de training van een specialist in opleiding (AIOS/Fellow) op de 

operatierobot.  

 

Een training moet voldoen aan de volgende componenten:  

1) Theoretische training   

 

- Theorie onderwijs door middel van zelfstudie over de technische aspecten van de robot, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van:  

o literatuur 

o een online trainings module/e-learning en/of  

o instructie video’s.   

 

- Theorie onderwijs door middel van een in-service training, bestaande uit:   

o een overzicht van het gehele robotsysteem (console, operatierobot en toren) 

o theorie van poort plaatsing en docken 

o overzicht van foutmeldingen/noodprocedures 

 

2) Vaardigheidstraining 

 

- Simulatie training, bestaande uit 

o simulator training met vooropgestelde te behalen streefwaarden en/of 

o training in een dry lab omgeving.  

 

- Assistentie op de operatiekamer, bestaande uit:  

o Case observaties 

o Positionering en docken 

o Inzicht verkrijgen in het functioneren van de bed side assistent.  

 

- Deelname aan een basis robot training 

 

3) Procedure specifieke training 

 

- Een gedefinieerd opleidingsplan met modulaire indeling van de te leren procedure met opbouw naar 

moeilijkheid. 

- Gesuperviseerd uitvoeren van procedures volgens het opleidingsplan door ervaren robotchirurg  

 

Opleidingscentrum: 

- Het centrum beschikt over een robot opleidingscurriculum 

- Bij voorkeur beschikt het centrum over een robot simulator.  

- Er is sterke voorkeur voor de aanwezigheid van een dual console  
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