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INLEIDING 

Het gebruik van robotchirurgie is de afgelopen jaren verder toegenomen en inmiddels zijn 

er in de Nederlandse ziekenhuizen meer dan 35 da Vinci operatierobots operationeel. De 

afgelopen jaren is de focus met name gelegd op het trainen van chirurgen. Er bestaat echter 

een toenemende vraag vanuit de AIOS Heelkunde om gestructureerd getraind te worden op 

de operatierobot.   

De werkgroep robotchirurgie heeft naast de tweedaagse robotcursus daarom een 

opleidingscurriculum robotchirurgie ontwikkeld, gebaseerd op het bestaande curriculum uit 

het Meander Medisch Centrum en Rijnstate ziekenhuis. Het doel van dit 

opleidingscurriculum robotchirurgie is om AIOS heelkunde in de ziekenhuizen een 

gestructureerde stapsgewijze opleiding te kunnen faciliteren. 

OPZET TRAINING 

De training start bij de basis (fase 1) waarbij inzicht verkregen wordt in de technische 

aspecten van robot en console. Deze kennis wordt opgedaan via een online training van de 

da Vinci robot (Intuitive Surgical). Hierbij komen alle handelingen en procedures die 

noodzakelijk zijn bij het assisteren en opereren aan bod. Na het afsluiten van deze module 

met krijgt de chirurg in opleiding op de OK uitleg van ervaren OK-assistenten en een 

medewerker van Intuitive Surgical over het assisteren aan de operatietafel. Aansluitend 

(fase 2) assisteert de AIOS aan tafel met het steriel afdekken van de robot, het positioneren 

van de patiënt en het positioneren en koppelen van de robot. Gedurende de operatie wordt 

er ervaring opgedaan met het wisselen van instrumenten en het assisteren tussen de 

robotarmen. Een belangrijk en vaak onderbelichte stap is het plaatsen van de poorten (fase 

3). Deze dienen procedure- en patiënt afhankelijk te worden geplaatst om een goed 

werkveld te krijgen, waarbij de robotarmen elkaar niet in de weg zitten. Zodra voldoende 

ervaring is opgedaan volgt er een simulator training achter de robot console (fase 4). Hierbij 

wordt de console ontkoppeld van de robot en aangesloten op de simulator. Het voordeel 

hiervan is dat er getraind wordt met de bestaande console en de ergonomische instellingen 

die ook tijdens het daadwerkelijk opereren gebruikt worden. De simulator traint onder 

andere in het wisselen van de armen, het optimaal gebruik van de camera, het gebruik van 

mono- en bipolaire energie en hechten. De simulator registreert hierbij het aantal fouten, de 

bewegingslengte van de armen, eventuele collision, potentiële weefselschade en de tijd. 

Aan de hand van deze parameters wordt bepaald of de oefening op het gewenste niveau is 

uitgevoerd. Na het afsluiten van het simulator curriculum volgt een afsluitende training in 

een van de trainingscentra van Intuitive Surgical (fase 5). Hierbij worden alle belangrijke 

technische stappen nogmaals doorlopen en is er de mogelijkheid om complete ingrepen en 

handelingen zoals stapelen of sealen te verrichten. De trainer bepaalt of dit naar behoren 

wordt doorlopen waarna een certificaat van bekwaamheid wordt uitgereikt. Hierna begint 

de AIOS onder begeleiding van een ervaren chirurg in de duale console met zijn of haar 

eerste ingrepen als operateur, met een stapsgewijze opbouw in complexiteit, vergelijkbaar 

met het gangbare leerproces (fase 6). Het wordt aangeraden om elke operatie in stappen op 



te delen en elke keer het aantal stappen langzaam uit te breiden. Enkele voorbeelden van 

laag-complexe handelingen waarmee je als AIOS kan beginnen zijn onder andere het sluiten 

van het peritoneum over het rectum bij een rectopexie, de fundoplicatie hechtingen bij het 

herstel van een hernia diafragmatica of het mobiliseren van het sigmoïd bij rectumchirurgie. 

De AIOS begint, onder supervisie, met de minst complexe handelingen en bouwt deze uit, 

waarna uiteindelijk de operatie geheel wordt uitgevoerd. Het wordt aangeraden om met 

een dual console te werken. De opleider behoudt dan namelijk vanuit de tweede console op 

ieder moment de mogelijkheid om de joysticks als pointer te gebruiken, om de 

camerapositie bij te stellen of om de ingreep over te nemen. 

FASE 1: ONLINE TRAININGSMODULE & IN SERVICE TRAINING 

De training start bij de basis waarbij inzicht verkregen wordt in de technische aspecten van 

robot en console. Deze kennis wordt opgedaan via een video gebaseerde online training. 

Stappen Illustratie 
Stap 1:  
Maak een account aan op de website: 

https://www.davincisurgerycommunity.com 

 

 
Stap 2:  
Selecteer kopje training en klik op Intuitive 
Learning, je wordt doorgestuurd naar de Intuitive 
Leeromgeving.  

 
Stap 3:  
Selecteer catalogus en klik op videocatalogus.   

 
Stap 4:  
Selecteer het desbetreffende systeem van je 
ziekenhuis  

 
Stap 5: Doorloop alle video’s over het gebruik van 
de da Vinci (filter op het systeem van je ziekenhuis: 
da Vinci Si/X/Xi en op Multiport) 

  
 

https://www.davincisurgerycommunity.com/


 
 

Stap 6: Nadat het doorlopen van alle video’s ga je 
je naar de trainingscatalogus en schrijf je in voor de 
training: Basisbegrippen essentieel 
multipoortsysteem en da Vinci technische 
vaardigheden.  
  

Stap 7. Start de online training (N.B. Internet 
Explorer kan problemen geven met afspelen), 
video’s van het systeem.  

 
Stap 8. In-Service training  Organiseer samen met de vertegenwoordiger van Intuitive 

van je ziekenhuis een In-service hands-on training, waarbij 
je uitleg krijgt over het systeem, docking en poortplaatsing, 
instrumentenoverzicht, de noodprocedures en het 
uitschakelen van het systeem.  

Stap 9. Online Assessment. Voltooi de online test, 
print het certificaat uit en upload het in Vrest. 

 

 

FASE 2. BED SIDE ASSISTANT 

Aansluitend assisteert de AIOS aan tafel met het steriel afdekken van de robot, het 

positioneren van de patiënt en het positioneren en koppelen van de robot. Er wordt 

ervaring opgedaan met het wisselen van instrumenten en het assisteren tussen de 

robotarmen door. De robot operatieassistent helpt je met het assisteren.  

FASE 3. ZELFSTANDIG POSITIONEREN VAN DE ROBOT 

Dit deel richt zich op de voorbereiding en inzet van de procedure: 

1. Patiënt en trocar-positionering 
2. Introductie camera en trocars 
3. Docken robotsysteem 

Een belangrijke en vaak onderbelichte stap is het plaatsen van de poorten. Deze dienen 

procedure- en patiënt afhankelijk te worden geplaatst om een goed werkveld te krijgen, 

waarbij de robotarmen elkaar niet in de weg zitten. Belangrijk is de poorten goed in een lijn 



te plaatsen op voldoende afstand van het operatieterrein en rekening te houden met het 

“centrum:” van het operatieveld. In het begin zal de superviserend chirurg je hierbij helpen, 

probeer dit stap voor stap over te nemen en steeds efficiënter uit te voeren. De 

geassisteerde procedure dient minimaal 10x als voldoende te worden afgetekend door de 

supervisor 

Patiëntnummer: Datum: 
 
Paraaf robot instructeur en 
OSATS in VREST: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   



 

FASE 4. SIMULATORTRAINING OP EIGEN CONSOLE. 

Zodra voldoende ervaring is opgedaan volgt er een simulator training achter de robot 

console. Hierbij wordt de console ontkoppeld van de robot en aangesloten op de simulator. 

Aansluiten van de simulator en aanmaken van een account 

De simulator is de computer 
die achter de console is 
bevestigd (rode pijl) 

Sluit de console en simulator 
aan met de blauwe glasvezel 
kabel (blauwe pijl) 

Zet de console aan     

Maak via het touchscreen een 
eigen account aan zodat 
ergonomie instellingen 
behouden blijven, ook voor 
later tijdens het opereren.  

Maak een trainingsaccount 
aan door de eerste keer in te 
loggen als: 

- User: defaultadmin 

- Password: 1234 

 
In het volgende menu kan een account 
worden aangemaakt.  
 

 

 

 

 

 



 

Simulatie trainingen 

Na een zelfstandige training waarbij men kan starten met trainen in de “basic”-oefeningen 

uit de “Library” kan stapsgewijs de moeilijkheidsgraad worden opgevoerd. De 

onderstaande oefeningen dienen behaald te worden met een score van tenminste 80% 

(examenoefeningen). 

Robotic case log – simulator 

Module Date 
complete 

Score 
(>80%) 

Endowrist manipulation 
Ring walk 3 

  

Endowrist manipulation 
Ring and rail 2 

  

Camera control 
Three arm Relay 3 

  

Energy and Dissection 
Energy switching 2 

  

Energy and Dissection 
Energy Dissection 3 

  

Needle Driving 
Thread the rings 

  

Needle Driving 
Suture sponge 3 

  

Suturing 
Vertical defect suturing 

  

Advanced instruments 
Stapler Tube transect 

 No 
score 

 
Indien alle modules zijn behaald dient een bevestigende foto in VREST geüpload te worden 

en ondertekend door de opleider/robotchirurg.  

FASE 5. INTUITIVE TRAINING 

Na het afsluiten van het simulator curriculum wordt aangeraden om een training op een 

varkensmodel in een van de trainingscentra van Intuitive Surgical te volgen (fase 5).  

Trainingen voor AIOS:  

- De werkgroep robotchirurgie organiseert in 2021 de eerste basis cursus 

robotchirurgie in Orsi 

- Orsi Acadamy, Basic Sills in robotic general surgery 

- IRCAD Robotic Colorectal Surgery course 

- Persoonlijke training in een van de trainingscentra van Intuitive Surgical, zelf te 

regelen via eigen contactpersoon van intuitive.  



 

6. STAPSGEWIJS UITVOEREN ROBOT OK’S, CONSOLE SURGEON 

 

Procedures worden stapsgewijs door de AIOS als console-chirurg uitgevoerd. Een Dual 

Console wordt aanbevolen, zodat de supervisor aanwijzingen kan geven en de robotarmen 

waar nodig kan overnemen. Het is aan te raden de operatie in onderdelen op te splitsen, 

zodat een stapsgewijze opbouw in complexiteit kan worden gebruikt. Enkele voorbeelden 

van laag-complexe handelingen zijn onder andere het sluiten van het peritoneum over het 

rectum bij een rectopexie-mat, de fundoplicatie hechtingen bij het herstel van een hernia 

diafragmatica of het mobiliseren van het sigmoïd bij rectumchirurgie. De chirurg in opleiding 

begint onder supervisie met de minst complexe handelingen en bouwt deze uit, waarna 

uiteindelijk de operatie geheel wordt uitgevoerd. De opleider behoudt vanuit de tweede 

console op ieder moment de mogelijkheid om de joysticks als pointer te gebruiken, om de 

camerapositie bij te stellen of om de ingreep over te nemen.  

Voorbeeld van een stapsgewijze opbouw bij een Robot LAR:  
 

Stap Omschrijving 

  

1 Positionering patient  

2 Introductie, insufflatie en inbrengen trocars.  

3 Docken van de robot 

4 Inspectie en afschuiven dunne darm 

5 Laterale mobilisatie en ureter visualisatie 

6 Opspannen mesenterium rectosigmoid en openen mesenterium ter 
hoogte van het promotorium 

7 Vanaf mediaal openen van het TME vlak 

8 Dorsaal en verder lateraal openen van het TME vlak 

9 Identificeren en doornemen AMI/VMI (na aftakking a. colica sinistra) 

10 Dorsaal verbinden TME vlak naar lateraal bdz (sparen n. hypogastricus) 

11 Stapelen van het rectum distaal van de inktspot 

12 Pfannenstiel, luxeren en resectie preparaat, inbrengen aambeeld en 
repositie intra corporeel 

13 Circulair gestapelde anastomose  

14 Ontdocken en verwijderen trocars 

14 Sluiten fascie en huid 
 
 
 
 



De AIOS dient 20 procedures te verrichten die worden gescoord door de robotinstructeur middels GEARS 
(Global Evaluation and Assesment of Robotic Skills). Zie addendum 1 voor de GEARS scorelijst.  
 
Robotic case log - Console Surgeon 

Patientnr.  Paraaf  
instructeur  

GEARS  Patientnr.  Paraaf  
instructeur  

GEARS 

1.   11.   

2.   12.   

3.   13.   

4.   14.   

5.   15.   

6.   16.   

7.   17.   

8.    18.   

9.    19.   

10.    20.   

Indien de AIOS dit succesvol heeft volbracht, kan in samenspraak met de opleider het certificaat “certificate 
of equivalence” te halen.  

Voorwaarden:  

- Afronden online training  
- Afronden In-Service Training  

- Afronden online assessment 

- Verrichten 10 robotoperaties als bedside assistent onder supervisie (logboek-vrest) 

- Verrichten 20 robotoperaties als (deel) operateur onder supervisie (logboek-vrest) 

Het certificaat kan aangevraagd worden door een kopie hiervan met aanvraagformulier 

(zie addendum 2) door de robotopleider ondertekend op te sturen naar de 

contactpersoon van intuitive van je ziekenhuis of te mailen naar 

academic.programs@intusurg.com.  

mailto:academic.programs@intusurg.com


Addendum 1.  

 

   



 
  



Addendum 2, voorbeeldbrief.  
 
 
Date:  
 
 
RE: [Resident/Fellow’s name]  
 
Dear Intuitive Training Staff:  
 
Dr. [Resident/Fellow’s name] successfully completed a [residency or fellowship] in da Vinci® Surgery in 
[specialty] at [institution] from [dates].  
 
 
I certify that during this time, [Resident/Fellow’s name] has performed an adequate number of cases as a 
patient-side assistant and console surgeon to demonstrate skill proficiency as assessed by the Program 
Director.  
 
[Resident/Fellow’s name] has also received training on the following topics regarding da Vinci System use:  
 
• Port Placement  
• Patient Cart Setup  
• Docking and Undocking  
• Instrument Insertion and Exchange  
• Surgeon Console Settings  
• Camera Control  
• Clutching  
• EndoWrist® Instrument Manipulation  
• 3rd Arm Control  
• Range of Motion  
• Retraction  
• Dissection  
• Suturing  
• Applying Energy  
• Troubleshooting and Communication  
 
 
Dr. [Resident’s/Fellow’s name] is now qualified to perform minimally invasive procedures using the da Vinci 
Surgical System.  
 
Sincerely,  
 
 
 

[Name and title of Residency/Fellowship Director 


