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Mijnheer de Rector Magnificus, hooggeleerde heren, collega’s vanuit
universiteit, kliniek en industrie, vrienden en familie;

Het doet me groot plezier U allen hier te mogen ontvangen op de Universiteit

Twente, in het hart van Technische Geneeskunde.

Ik ben stellig van plan U de komende drie kwartier te onderhouden met 

mijn visie en toekomstplannen. Ik wil echter, enigszins tegen de traditie in,

starten met mijn dankwoord, omdat ik besef dat de meesten van U vooral

voor mij persoonlijk naar Enschede zijn gekomen. Het doet me veel plezier

dat U dit voor mij zo bijzondere moment met mij meeviert. Ik wil enkele

mensen hier aanwezig in het bijzonder noemen, zij die een belangrijke 

bijdrage hebben geleverd aan het feit dat ik hier nu op deze plaats sta.

Ik wil graag starten met dank aan het team van Technische Geneeskunde,

dat mij eind 2007 in hun jonge en bruisende groep heeft opgenomen.

Ik noem Remke Burie met wie ik zowel alledaagse zaken als fraaie toekomst-

plannen bespreek. Ik dank  Danielle Heskamp die voor deze dag zoveel heeft

geregeld, en de student assistenten van het Educational Centre Technical

Medicine (ECTM), die U na afloop onze fraaie practicum faciliteiten zullen

demonstreren.

Maar het feit dat ik aan de UT beland ben, dank ik aan mijn contacten met

Heleen Miedema, directeur onderwijs Technische Geneeskunde, en aan Peter

Vooijs, wetenschappelijk directeur. Zijn staan aan de basis van deze even

interessante als noodzakelijke studierichting, en zij hebben mij gemotiveerd

om mijn universitaire loopbaan hier voort te zetten. Ik prijs Heleen en Peter

voor hun moed om Technische Geneeskunde neer te zetten, en dank jullie

voor het vertrouwen om mij als hoogleraar aan TG te verbinden. Ik verwel-

kom Michel van Putten, neuroloog in het Medisch spectrum Twente en

recent benoemd bij TG tot hoogleraar klinische neurofysiologie, en zie uit

naar een stimulerende samenwerking. Een hartelijk welkom voor alle 

studenten Technische Geneeskunde, die zich in de collegezaal hiernaast

bevinden.

Ik wil Mireille Miltenburg danken voor al de uren die ze namens de

Universiteit Twente in deze dag heeft gestoken. Je bent meteen in het diepe

gegooid met een oratie op een ongebruikelijke locatie. Ik beloof je, nog voor

het eind van je loopbaan worden ook postkamers bemand met robots,

deze zullen zonder een steekje te laten vallen je commando’s uitvoeren.

Mijn start in Twente liep parallel aan de overstap in mijn chirurgische loop-

baan. Mijn maten in Amersfoort hebben zich al voor mijn toetreding tot de

maatschap in 2008 akkoord verklaard met mijn werkzaamheden in Twente,
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en hebben tot op de dag van vandaag deze aanstelling onvoorwaardelijk

ondersteund. Zonder jullie support zou ik in Twente niet kunnen brengen

wat ik voor ogen heb, en ik ben jullie daar dan ook dankbaar voor. Dat geldt

evenzeer voor de Raad van Bestuur van het Meander MC, hier vertegenwoor-

digd door Cees Meijers. Het stimuleren van topzorg, in een periode waarin

nieuwbouw veel aandacht en financiën opslokt, getuigd van inzicht en

ondernemerszin.

Een warm woord van welkom voor het team van de Teleflex groep, met wie

ik grootste plannen deel voor de toekomst van de robotchirurgie, in het 

bijzonder Michel Franken, de spin in het web, Dennis Schipper, project 

penvoerder en bewaker van nuchterheid en doelgerichtheid, en Stefano

Stramigioli, hoogleraar Robotica en mijn flamboyante Italiaans Nederlandse

kameraad van het eerste uur.

Het doet me veel genoegen mijn opleiders hier te mogen ontvangen; 

Jan Wever uit het Bosch Medisch Centrum die hielp me met de eerste stap-

pen. Ik dank Hein Gooszen voor het delen van kennis over goedaardige

afwijkingen van slokdarm en maag, en jaren van intensieve samenwerking

in kliniek en onderzoek. Ik ben  verheugd met de aanwezigheid van Chris

van der Werken, die me door dik en dun gesteund heeft bij het project OK

van de toekomst, en die me de fijne kneepjes van het onderhandelen heeft

geleerd. Theo van Vroonhoven, jij hebt me binnengeloodst in de Heelkunde,

en me de essentie van ons prachtige vak bijgebracht. Samen met Chris heb
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je de basis gelegd voor het project OK van de toekomst en mij de kans gege-

ven om hiermee mijn loopbaan vorm te geven.

Ik ben gelukkig met de aanwezigheid van mijn familie, mijn ouders in goede

gezondheid, Guido en Ingrid, en Vivianne en Walter, schoonvader Ton en Pim,

Jan-Willem, en mijn neefjes en nichtjes van de volgende generatie. Jullie

hebben jarenlang met geduld geluisterd naar al die verhalen over  robots en

virtual reality systemen, en ik doe het nu nog eens dunnetjes over, maar

niettemin denk ik dat jullie met mij van dit moment meegenieten.

Tenslotte Saskia, Michiel, Camille en Emilie: een man en vader als hoogle-

raar heeft twee kanten; je deelt in de trots, maar betaalt evenzeer de prijs

voor de lange weg die afgelegd is, met name voor de talrijke momenten van

letterlijke en figuurlijke afwezigheid. Een mens heeft geleefd als hij of zij zijn

talenten heeft kunnen benutten, dat hebben jullie mij gegund, en daar ben

ik jullie zeer dankbaar voor. Ik ben zielsblij jullie hier op de eerste rij voor

me te hebben.

Dames en heren,

We leven in het tijdperk van de evidence based medicine. De mededelingen

die tijdens een oratie gedaan worden vallen onder de noemer expert opinion,

en daarvoor geldt het Oxford level of evidence niveau 5. Dat klinkt prachtig,

maar het vertegenwoordigt helaas het laagste niveau van bewijslast in

wetenschappelijke onderbouwing. Daarentegen is dit vermoedelijk de laatste

keer dat ik voor zon uitgelezen gezelschap vrijuit mag spreken zonder vragen

of tegenspraak, en daar zal ik dan ook goed gebruik van maken.

Ik neem U mee op een korte reis langs mijn loopbaan, die voert van de TU

Delft naar de Universiteit Twente, dat heet carrière maken, en vervolgens

geef ik mijn visie op de studie Technische Geneeskunde. Ik besluit met een

overzicht van het wetenschappelijk onderzoek dat ik aan deze universiteit

zal uitvoeren.

We gaan terug in de tijd naar 1981. Lotingnummer 4900 voor Geneeskunde

leidde me naar de Technische Universiteit Delft, waar ik begon aan de studie

chemische technologie. Ik herinner me de woorden van de decaan bij het

welkomscollege: kijk nog maar eens goed naar uw linker en rechter buur-

man, bij de eindstreep zullen ze niet meer naast U zitten. Ik bleek een van

die buurmannen te zijn, en startte in 1982 met de studie Geneeskunde aan

de Universiteit Utrecht. Na dienstplicht bij de Koninklijke landmacht, gede-

tacheerd bij  de afdeling Anesthesiologie van het Antonius ziekenhuis in

Nieuwegein, startte ik met de opleiding Heelkunde, drie jaar den Bosch,
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en drie jaar UMC Utrecht. Mijn eerste

serieuze schreden in de technische

geneeskunde zette ik tussen 1995 en

1998, tijdens mijn promotieonderzoek.

Onder Bert Eikelboom  promoveerde ik op

endovasculaire aneurysma chirurgie, in

een setting waarin computergestuurde

analyse van het vaatstelsel zijn tijd ver

vooruit was.

In 1998 werd ik geregistreerd als chirurg

en startte ik in het UMC utrecht met het

project “operatiekamer van de toekomst”.

Dit project had ten doel om te inventari-

seren waar de grote technologische ont-

wikkelingen in de chirurgie lagen, en wat

dit betekende voor ons werk en voor onze

werkomgeving, de operatiekamer.

Vanaf dat moment deelde ik een kamer en researchafdeling met Wiro

Niessen, natuurkundige en specialist op het gebied van beeldverwerking.

Hiermee stelde we ten doel om specialisten in techniek en artsen bijeen te

brengen, om de kloof in belevingswereld te dichten.

We kozen als thema’s navigatietechnologie voor traumachirurgie, en de

robot in de heelkunde. De inspiratie voor robotchirurgie werd gevoed door

professor Kees Borst, destijds hoofd van de afdeling experimentele cardiologie.

Hij had als ambitie om bypasschirurgie op een kloppend hart mogelijk te

maken, maar dan als minimaal invasieve ingreep.

Ik verrichtte de eerste robotoperatie in Nederland in augustus 2000.

Met behulp van de robot in het dierenlab hebben we in de jaren hierna 

20 teams uit 11 verschillende landen opgeleid in het gebruik van robots voor

endoscopische chirurgie. Kees Borst en zijn team hebben hun doel bereikt,

en voor mijn loopbaan was de toon gezet. In 2005 werd de OK van de toe-

komst opgeleverd, waarbij de robot opgenomen was als integraal onderdeel

van de chirurgische werkomgeving.

In 2006 opende ik met Koen van Dongen en Marlies Schijven het virtual reality

lab voor endoscopische chirurgie. Hiermee werd virtual reality training een

verplicht onderdeel van de opleiding voor chirurgen in de opleidingsregio’s

Utrecht en Nijmegen.
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Mijn wetenschappelijk onderzoek op het gebied van robotchirurgie en virtual

reality training leidde tot gastcolleges bij Technische Geneeskunde, en in

januari 2007 tot het verzoek van prof. Vooijs om mijn huidige leerstoel te

gaan bekleden. In september 2007 volgde benoeming.

Op 1 januari 2008 maakte ik de overstap naar het Meander Medisch Centrum

te Amersfoort, een topklinisch opleidingsziekenhuis dat zich kan rekenen tot

de top 5 op het gebied van endoscopische chirurgie in Nederland.

Met zeer veel plezier breng ik momenteel een dag per week door aan de

Universiteit Twente, en vier dagen in het MeanderMC, een combinatie die

voor mij niet mooier kan zijn.
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9Dames en heren, na de vraag beantwoord te hebben hoe ik hier ben gekomen,

zal ik U toelichten waarom ik hier op mijn plaats ben.

Als ik collega’s of vrienden vertel over mijn leerstoel dan wordt er meestal

blijk van herkenning gege-

ven, maar volgt vaak de

vraag: wat gebeurt en nu

precies daar bij Technische

Geneeskunde? Een belang-

rijke vraag, aangezien dit

jaar de eerste studenten

hun zesjarige opleiding

zullen afronden.

Technische Geneeskunde

levert een nieuwe generatie

hoog opgeleide mensen

voor de gezondheidszorg.

Hier worden geen ingenieurs opgeleid die kennis hebben van medische tech-

niek, het is een medische opleiding vanuit technologisch perspectief.
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Studenten kiezen uit overtuiging voor Technische Geneeskunde. Voor deze

studie geldt namelijk een beperkte toelating op basis van loting, en dit impli-

ceert dat technische Geneeskunde de studie van eerste keuze moet zijn.

De bachelorfase kenmerkt zich door sterke natuurwetenschappelijke oriën-

tatie. Anatomie en fysiologie worden diepgaand gedoceerd, naast exacte 

vakken als wiskunde, natuurkunde en informatica. Er wordt getraind met

behulp van de meest moderne stimulatietechnieken. De studenten raken

vertrouwd met de gezondheidszorg door middel van drie klinische stages

van twee weken.

Tijdens de masterfase volgt verdere verdieping, met specialisatie in een van

de drie mastertracks; medical signaling, reconstructive medicine, en robotics

and imaging. Studenten leren om probleemgericht te denken door middel

van opdrachten, die worden aangeleverd door ziekenhuizen vanuit het hele

land. Het laatste jaar van de studie wordt besteed aan de afstudeer opdracht,

en dit jaar wordt grotendeels binnen de muren van een zorginstelling door-

gebracht.

Dit is een prachtig concept, maar is er dan behoefte aan deze zorgprofessio-

nals? 

Het antwoord luidt volmondig ja, en de basis hiervoor ligt in de explosieve

ontwikkelingen op het gebied van computertechnologie.

Trends in de geneeskunde volgen trends in industrie en consumptie maat-

schappij. We hoeven maar even terug te gaan

in de tijd om ons te realiseren hoe snel veran-

deringen zich hebben voltrokken.

Toen ik in 1989 begon aan mijn afstudeer-

scriptie, werkte ik met een computer met de

bekende floppy disks. Deze hadden een

opslagcapaciteit van 382 kilobytes, en waren

uitsluitend geschikt voor verwerking van

tekst en kleine databestanden. Onlangs koch-

ten Saskia en ik een extern geheugen ten

behoeve van opslag van high definition beel-

den van onze videocamera. Deze schijf van

nog geen 100 euro had een capaciteit van een

terabyte, oftewel 0.3 miljard maal de omvang van mijn opslagcapaciteit 20

jaar geleden. Deze toename, tezamen met de ontwikkeling van de processor

en andere kernonderdelen van computers hebben ons in razend tempo in de

cyberage gestort. We zijn afhankelijk geworden van een digitale leefomgeving,

waarbij we via het internet continue in contact staan met de buitenwereld.
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U laat uw hond uit als de buienradar zegt dat het droog blijft, een het huisje

in de Dordogne boekt U pas als u met google earth heeft gecheckt of de lig-

ging goed is. U bent nooit meer onbereikbaar, noch voor telefoon, nog voor

geschreven berichten, en andere mensen verdienen mee aan uw aandelen,

als ze stijgen, maar ook als ze dalen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van

geavanceerde computertechnologie die ons leven vereenvoudigt, maar ook

een sterke mate van afhankelijkheid creëert.

Ook de gezondheidszorg wordt in een overdonderend tempo overspoeld door

geavanceerde, computergestuurde technologie. We zijn binnengetreden in

het tijdperk van de gentechnologie, van moleculaire geneeskunde en van

artificiële organen.

Zowel in diagnostiek als in therapie worden grote stappen voorwaarts

gemaakt, met geavanceerde technologie als rode draad. Maar wat heeft dit

betekend voor de opleiding geneeskunde? Het curriculum is zonder meer

aangepast, met de universiteit Maastricht als voortrekker. De opleiding op

natuurwetenschappelijke basis is omgevormd naar een veel dynamischer

model, waarin patiënt en probleemgericht denken centraal staan. Dit model

blijkt succesvol, maar gaat wel ten koste van basiskennis, die nu in fragmen-

ten wordt gekoppeld aan thematische onderwijsblokken.

In tegenstelling tot ontwikkelingen in de praktijk, is er niet meer ruimte

gekomen voor onderwijs in medische technologie. Het is goed mogelijk dat

deze ruimte er niet is, maar dit dient dan wel gepaard te gaan met het besef

dat deze kennis ingekocht zal moeten worden, om de gezondheidszorg van

de toekomst vorm te kunnen geven.
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Dit besef is in Nederland tot voor kort beperkt geweest, en staat niet in ver-

houding tot de ontwikkelingen die al plaats gevonden hebben op de werk-

vloer. Ik kan U enige voorbeelden geven vanuit mijn eigen professie.

De Werkgroep Endoscopische Chirurgie, die al jaren een sterk groeiende chi-

rurgische techniek vertegenwoordigt, heeft binnen de Nederlandse

Vereniging voor Heelkunde ondanks herhaalde verzoeken nog steeds niet de

status van subvereniging gekregen, waardoor er geen rechtstreekse inspraak

mogelijk is. Dit heeft noodgedwongen geleid tot de oprichting van de

Nederlandse Vereniging voor Endoscopische Chirurgie, waarvan ik van 2004

tot en met 2007 het voorzitterschap heb gedragen.

Ook binnen richtlijnontwikkeling

krijgt eigentijdse techniek niet altijd

de ondersteuning die het verdient.

Zo wordt voor de behandeling van

liesbreuken nog steeds de klassieke

benadering via een snee boven de

liesplooi gepropageerd, onder andere

omdat deze techniek makkelijker

aan te leren zou zijn.

Onvoldoende aandacht voor nieuwe

ontwikkelingen leidt ook tot onvol-

doende scholing, en dit geldt zonder

meer  voor de endoscopische chirur-

gie. In 2007, 20 jaar na de eerste

laparoscopische galblaasverwijde-

ring, bracht de Inspectie voor de

Volksgezondheid een kritisch rapport uit, waarbij deze techniek veelbelo-

vend werd genoemd, maar waarvan de veiligheid onvoldoende gewaarborgd

was.

De grootste problemen lagen volgens de inspectie op het gebied van opleiding

en kwaliteitscontrole. Het is opmerkelijk mild om een techniek na 20 jaar

nog steeds veelbelovend te noemen. Een voetballer die in 1989 veelbelovend

was, maar onvoldoende presteerde, zou inmiddels al 18 jaar achter de balie

van zijn sigarenzaak staan.

Waarom heeft de Nederlandse gezondheidszorg zich een terughoudende

attitude ten opzichte van technologische innovatie kunnen veroorloven? 

Het antwoord is te vinden in het gebrek aan concurrentie. Tot en met 2007

bestond er voor medisch specialisten geen duidelijke relatie tussen omzet en
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betaling, en ook de financiering van de zorginstelling was voor de meesten

volstrekt ondoorzichtig. Spreekkamers waren eerder te vol dan te leeg.

Voor ingrijpende herscholing werd onvoldoende tijd vrijgemaakt, omdat er

onvoldoende druk was vanuit zakelijk perspectief.

In 2008 is er echter radicaal verandering gekomen in dit model. Specialisten

worden betaald naar het aantal behandelingen, en ziekenhuizen moeten 

al over 30% van het zorgpakket onderhandelen met de ziektekosten-

verzekeraar.

Concurrentie is in zeer korte tijd veranderd van een onbekende in een kern-

thema. Als U de laatste technieken niet in huis hebt, dat gaat uw patiënt

naar de buurman. De patiënt verandert in cliënt, en verhoudingen in de

spreekkamer worden gelijkwaardiger. Een belangrijk deel van mijn cliënten

heeft me gegoogeld voor het eerste bezoek, en men focust hierbij zowel op

toegepaste technieken, als op attitude en resultaten.

Een verstandig specialist anno 2009 zorgt dat hij of zij herkenbaar en positief

op het web terug te vinden is. Reclame maken voor je kliniek en jezelf is

niets anders dan verstandig.

Concurrentie in de zorg is gezond, en zal onze patiënten voornamelijk voor-

deel brengen. Voor de zorgverlener is achteroverleunen er echter niet meer

bij, dit wordt direct voelbaar in concurrentiepositie en inkomen. Zij die voor-

aan willen blijven lopen, zullen technologische innovatie moeten omarmen,

en zullen daarvoor de juiste mensen in huis moeten halen. Het is niet langer

haalbaar om alle kennis op een deelgebied in een specialist te willen vereni-
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gen, teamplay is het kernthema voor ziekenhuizen die zich met complexe

zorg bezig willen houden.

Het rekruteren van technisch geneeskundigen is dus niet alleen wenselijk

om kwaliteit en veiligheid te waarborgen. Het is een beslissing van strate-

gisch belang in een gezondheidszorg die in enkele jaren veranderd van

behoudend in competitief, en sterk concurrerend.

Waar zullen we de technisch geneeskundige gaan tegenkomen? Aan het

eind van zes jaar opleiding staan technisch geneeskundigen samen met

basisartsen aan de voet van de berg die

gezondheidszorg heet. Het aantal

mogelijkheden voor een boeiende loop-

baan zijn eindeloos, met de restrictie

dat we technisch geneeskundigen terug

zullen vinden in sectoren waar geavan-

ceerde technologie een centrale rol

speelt.

Dit kan zijn op de operatiekamer, waar

zelfstandig of in teamverband high-

tech interventies uitgevoerd worden,

maar we zullen ze ook terugvinden in

het lab of op diagnostische afdelingen,

als hoofdverantwoordelijke voor tech-

nologie of research.

Studenten Technische Geneeskunde volgen geen geijkt pad, en zullen hun

positie in de gezondheidszorg moeten verdienen. Het is dan ook een studie

voor ondernemende mensen met open vizier en een gezonde dosis zelfver-

trouwen. Dat hun komst gewenst is blijkt echter uit een aantal aangeboden

stage-plaatsen vanuit tal van specialismen, dat het aantal stagiaires ver

overtreft.

En wat wordt mijn persoonlijke rol in deze opleiding?

Ik zie het als mijn taak om deze studenten wegwijs te maken in de alledaagse

praktijk van het high tech medisch bedrijf. Een diepgaand begrip van de

denk- en handelwijze van zorginstellingen is de absolute basis om te kunnen

slagen. Het is deze kennis waarmee de Technisch Geneeskundige het ver-

schil zal kunnen maken. Deze studenten zullen de kloof moeten overbrug-

gen tussen die visie van medisch specialist aan de ene zijde, en technologen

aan de andere zijde.
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De technisch geneeskundige plaatst zicht tussen mens en machine, waarbij

de mens staat voor zowel patiënt als zorgverlener.

Dit is voor mij een groot genoegen om een gene-ratie te mogen begeleiden

die met hun onafhankelijke en kritische blik onze gezondheidszorg zullen

begeleiden naar een volstrekt nieuw tijdperk.

Dames en heren, ik zal naast begeleiden ook nog trachten zelf mijn bijdrage

te leveren aan innovatie, en dan met name op het gebied van de minimaal

invasieve chirurgie. In het laatste deel van mijn oratie neem ik U mee naar

de drie onderzoeksthema’s waar ik me de komende jaren mee bezig zal 

houden.

Deze thema’s zijn ergonomie op de OK, virtual reality training voor endo-

scopische chirurgie, en natuurlijk de robot-ondersteunde chirurgie.
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In de eerste plaats de werkhouding van de 

chirurg.

Als U deze afbeelding bekijkt, dan kunt U zich

voorstellen dat een specialist op deze wijze geen

loopbaan van 40 jaar zal volmaken.

Endoscopische chirurgie is een essentieel andere

techniek dan klassieke chirurgie, en vraagt dan

ook om een toegewijd opleidingstraject, waarbij

kennis van techniek en ergonomie centraal staan.

Chirurgen dienen hun kennis over werkhouding

en ergonomie te baseren op meetkundige concep-

ten, en niet op aangereikte standaardoplossingen.

Ik heb, samen met Sandy Kalisingh

van TNO een stevige start gemaakt

door het bundelen van kennis van

gedreven medisch specialisten en

technologen in het handboek endos-

copische chirurgie. Alle zorgmede-

werkers die zich met kijkoperaties

bezig gaan houden, vinden hier de

noodzakelijke basiskennis. Ik ben de

auteurs, waarbij ik Fokko Wieringa

speciaal wil noemen, zeer erkentelijk

voor hun bijdrage, en ik denk dat we

met dit resultaat een duidelijke bood-

schap geven: als je wilt werken met

geavanceerde technologie, dan draag

je de verantwoordelijkheid om de

kennis te vergaren om deze veilig toe

te kunnen passen. Ook de foto van

dit handboek geeft een blik in de toe-

komst: U ziet de hand van de erva-

ringsdeskundige, en zij aan zij de

chirurg in voortgezette opleiding

endoscopische chirurgie, en de student Technische Geneeskunde.

Aan de Universiteit Twente zullen we ons verder verdiepen in de genoemde

meetkundige aspecten van endoscopische chirurgie. Els van Reeuwijk,

Cas van ’t Hullenaar, Joyce Bomers en Nanda van der Stap houden zich bezig
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met werkomgeving, natuurlijke werkas en de rol van de horizon. We zullen

daarmee bijdragen aan kennis die gebaseerd is op logica, in plaats van op

een meester-gezel systeem. Een ander aspect dat veel aandacht heeft is de

operatiekamer in zijn geheel. We zien nu al verschuivingen in het concept

operatiekamer, doordat technologie steeds complexer wordt. Apparatuur

zoals robots, laser en navigatie-technologie vragen om een werkomgeving,

die volledig is afgestemd op deze specifieke technieken. De essentiële veran-

dering is dat de techniek niet meer naar de chirurg komt, maar de chirurg

naar de techniek.

Uniforme operatiekamers wor-

den dus deels vervangen door

gespecialiseerde werkomge-

vingen. Maar hoe creëer je een

veilige en efficiënte high tech

werkomgeving, waar alle

medewerkers met plezier 

kunnen werken? 

Het blijkt voor ziekenhuizen

erg lastig om concreet voorstel

te komen. Meestal komen we,

banaal gezegd, niet verder

dan: “meer, groter en mooier

dan die van de buren”.

De medische industrie levert complete inrichtingen, vooral op het gebied van

endoscopische chirurgie. Het is niet de taak van de leverancier om de juiste

inschatting te maken, en de peperdure verbouwingen voldoen dan ook regel-

matig niet aan de verwachtingen. Het is in het belang van patiënt, zieken-

huis en medewerkers, dat er gespecialiseerde operatiekamers gebouwd 

worden die volledig aansluiten bij het zorgprofiel, de ambitie en de infra-

structuur van het ziekenhuis. Ik heb kennis in de praktijk opgedaan tijdens

mijn werk aan het project OK van de toekomst. In 2005 leverden we in het

UMC Utrecht de eerste werkomgeving in Nederland op, die speciaal gericht

was op robotchirurgie. Ik heb collega’s met vergelijkbare plannen geadvi-

seerd om naar dergelijke projecten te gaan kijken, vooral om te ervaren wat

er anders had moeten zijn, wat werkt en wat niet werkt, en welke lessen de

ontwerpers van hun project geleerd hebben.

Tijd blijkt echter schaars, en het wiel wordt telkens weer opnieuw uitge-

vonden. In Nederland zijn inmiddels meer dan 60 OK’s speciaal voor endo-
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scopische chirurgie ingericht, maar uitwisseling van kennis is minimaal.

Op de universiteit Twente slaan de faculteiten Construerende Technische

Wetenschappen, Management en Bestuur en Technische

Natuurwetenschappen de handen ineen. We willen ziekenhuizen coachen 

bij ontwerp, aanbesteding en uitvoering, vanuit een model waarin alle stake-

holders betrokken zijn. Met Mascha van der Voort, Erwin Hans, Julia Garde en

Cas van ’t Hullenaar zie ik uit naar dit praktisch en uitdagend onderzoek

naar de operatiekamer van de toekomst.

We nemen een stapje terug, van de operatiekamer naar het opleidingslab.

De basis van de chirurgie ligt zogezegd bij kennis, het verwerven van kunde

is de volgende stap. Virtual reality simulatoren zullen de komende generaties

specialisten en technisch geneeskundigen ondersteunen bij het aanleren

van chirurgische  vaardigheden. Men kan zich afvragen waarom virtual 

reality in de luchtvaart al decennia lang de basis voor training vormt, maar

in de chirurgie pas net aan zijn opmars begint.

Het antwoord is simpel: om te simuleren moet je kunnen meten, en dit is

haast onmogelijk met een model dat klassieke chirurgie nabootst.

Voor endoscopische chirurgie ligt dit totaal anders. Deze vorm van opereren
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gaat via kleine buisjes, de zogenaamde trocars. Deze trocars zijn gefixeerd op

de plek waar ze de buikwand passeren, en de chirurg maakt kantelbewegingen

om dit fixatiepunt heen. Een fixatiepunt betekent een meetpunt, en de

bewegingen van de instrumenten kunnen dan ook in detail worden vast-

gelegd.

Er is inmiddels voldoende bewijs dat VR simulatoren bij uitstek geschikt zijn

om basale vaardigheden aan te leren. Deze training hoeft dus niet meer

plaats te vinden in het dierenlab of op de operatiekamer, de voordelen op

ethisch en financieel vlak behoeven hierbij nauwelijks toelichting.

Koen van Dongen heeft zich bezig gehouden met onderzoek naar de waarde

van VR in de endoscopische chirurgie, en naar het opstellen van het ideale

trainingsprogramma. Ook heeft hij aangetoond dat de playstation generatie

zichzelf spelenderwijs voorbereid op endoscopische chirurgie. Onze generatie

kijkt met lede ogen naar hun kinderen die uren lang achter de playstation

doorbrengen.

Het goede nieuws is echter dat ze onbewust de vaardigheden ontwikkelen

voor de gezondheidzorg van de toekomst. Koen van Dongen zal over een half
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jaar als mijn eerste promovendus aan de UT zijn proefschrift verdedigen,

samen met Chris van der Werken als promotor, en Marlies Schijven als 

co-promotor.

Het VR onderzoek aan de Universiteit Twente ligt op een hoger abstractie-

niveau. Heleen Miedema, Remke Burie, Jan Maarten Luursema en ik zullen

het VR model gebruiken op zoek naar verbanden tussen aanleg en specifiek

leervermogen. Op basis van de onderzoeksresultaten zullen we een test 

ontwikkelen die geschiktheid van aanstormend talent kan vaststellen.

Dergelijke tests liggen gevoelig; de opleiding Heelkunde heeft de psycholo-

gische test in 1991 afgeschaft omdat deze niet de gewenste bijdrage leverde.

De tijden zijn echter veranderd, en zeker de manier van opereren. Minimaal

invasief is het codewoord, en voor de meeste technieken betekent dit verlies

van de natuurlijke oog-handcoordinatie. Rechtstreeks zicht op het operatie-

terrein wordt vervangen door zicht op een scherm.
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Er zijn aanwijzingen dat circa 10% van de kandidaten deze vaardigheden op

neurofysiologische gronden niet kunnen aanleren. Voor deze mensen is geen

plek binnen bij voorbeeld de Heelkunde, omdat alle deelgebieden in toe-

nemende mate overstappen op minimaal invasieve interventies. We dienen

te selecteren ter bescherming van onze patiënten, maar ook om kandidaten

te behoeden voor frustratie, en om ze tijdig kunnen helpen op weg naar de

juiste beroepskeuze. Naast selectie richten we ons op verbreding en verfijning

van het curriculum, en zullen we in toenemende mate trainingsmogelijk-

heden gaan aanbieden voor een scala aan beroepsopleidingen.
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Dames en heren, het Mekka van de endoscopische interventies blijft de

robotchirurgie. Tussen 2000 en 2004 heb ik dit genoegen in relatieve een-

zaamheid mogen proeven, vanaf 2005 raakte deze techniek definitief veran-

kerd in de endoscopische chirurgie. De revolutie van de robotchirurgie is 

echter al weer ingehaald door de

nieuwste trend, de Natural Orifice

Transluminal Endoscopic Surgery

ofwel NOTES. Het doel van NOTES

is om operaties uit te voeren via

natuurlijke lichaamsopeningen,

zodat de buitenzijde van het

lichaam van de patiënt de onge-

schonden blijft.

Dit moet leiden tot een verdere

afname van pijn, een nog sneller

herstel en een esthetisch voordeel.

Dat lijkt logisch, maar deze bena-

dering kent tal van risico’s´ die niet

in evenwicht zijn met de omvang

van de ingreep. Men kan deze ont-

wikkeling probleemloos al niet 

realistisch beschouwen, maar erva-

ring leert dat spin-off van derge-

lijke concepten vaak veel interes-

santer is dan het oorspronkelijke

idee. Robotchirurgie dient hierbij

als uitstekend voorbeeld, deze techniek was immers ontwikkeld om op

afstand te opereren, met name onder oorlogsomstandigheden. Van dit 

concept is niets over, maar er worden momenteel wereldwijd al meer dan

1200 van dergelijke robots ingezet om de kwaliteit van moeilijke kijkoperaties

te verbeteren.

Zo zal NOTES leiden tot een compleet nieuwe generatie van chirurgische

instrumenten, of de galblaas nu door de mond verwijderd zal worden of niet.

We zullen en omslag gaan zien van rigide naar flexibel instrumentarium,

waarbij de flexibele endoscoop als uitgangspunt dient.

In september 2008 zijn we aan de UT met een groot project van start gegaan

onder de naam TELEFLEX. De projectgroep bestaat uit 6 promovendi en 
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10 universitair hoofddocenten en hoogleraren, en 4 wetenschappers vanuit

DEMCON, de succesvolle UT spin-off onder leiding van Dennis Schipper.

Het project is gebaseerd op een subsidie van 3.7 miljoen euro, en is daarmee

met afstand het grootste project op het gebied van NOTES in Nederland.

We streven naar de komende jaren naar uitbreiding, bij voorkeur in samen-

werking met de technische universiteiten Eindhoven en Delft. TELEFLEX 

sluit aan op de NOTES revolutie, en richt zich op robotgeleide aansturing 

van flexibel chirurgisch instrumentarium. Wij zullen niet de instrumenten

ontwikkelen, maar de robot die de endoscoop hanteert, en de cockpit waar

vanuit de robot aangestuurd wordt.

Met dit concept willen we flexibele endoscopie naar een nieuw tijdperk tillen.

Er zijn namelijk drie grote voordelen van deze benadering te noemen:

- Ten eerste is er in plaats van twee maar een specialist nodig, die vanuit de

cockpit zowel camera als instrumenten bedient. - Ten tweede kunnen de

kleine chirurgische instrumenten, die via kabels door de flexibele endoscoop

worden opgevoerd, veel makkelijker en verfijnder vanuit de cockpit aan-

gestuurd worden. Als derde voordeel, zeker met het oog op de toekomst,

geldt de integratie van verschillende vormen van high tech diagnostiek en

therapie in een centrale cockpit.

Wij zullen onze ambities vanuit ons kersverse centrum voor medical 
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robotics gaan realiseren in samenwerking met twee inspirerende onder-

zoeksscholen. Dit zijn het het Minimally Invasive Technology Center, ofwel

MITEC, waarin het UMCN st Radboud en de UTwente hun krachten bundelen,

en MIRA, het nieuwe onderzoeksinstituut van Biomedische Technologie en

Technische Geneeskunde.

Mijnheer de Rector Magnificus, zeer geachte toehoorders, met het uitspreken

van mijn en onze ambities ben ik aan het eind gekomen van mijn oratie.

Ik hoop dat ik U een duidelijk beeld gegeven heb van mijn beweegredenen

om me met bijzonder veel genoegen voor lange tijd aan de Universiteit

Twente te binden. Technische geneeskunde is here to stay.

Ik heb gezegd.
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