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Met het 009 op de toekomst
Verbetering in zicht door robot assistentie
EINDHOVEN - Een op afstand bestuurbare robot waarmee de oogchirurg langer, nauwkeuriger, trillingsvrij en mogelijk sneller kan
opereren. Thijs Meenink van de
Technische Universiteit Eindhoven
he eft een handzame robot ontwor-

pen die eenvoudig aan de operatietafel kan worden bevestigd. De
ontwikkeling is ondersteund door
Marc de Smet (AMC) en Eric van
Oosterhout (CZE), met wie de eerste
ex-vivo experimenten zijn uitgevoerd.
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hijs Meenink vertelt hoe zijn robot de afgelopen maanden vaste
vormen heeft aangenomen. Na een
ontwerpproces van jaren kwam het
moment dat aIle gemaakte en bestelde onderdelen binnen waren en alles op zijn plaats bleek te vallen. De
stelschroeven draaiden net lo licht
als de volumeknop van een radio,
precies zoals Meenink had voorzien.
"De klem die de robot flxeert, trekt
alles met een paar honderd Newton
vast. Toch zet je hem zonder moeite
om. Het was heel fljn om te zien dat
alles zo goed werkt." De robot staat
momenteel in de labruimte aan de
Technische Universiteit Eindhoven
te glimmen aan een operatietafel (flguur 1).
Vier jaar geleden kreeg de werktuigbouwkundige de kans om de tweede promovendus te worden binnen
het EyeR HAS-project, dat een robot
moest opleveren waarmee een oogchirurg vitreoretinale oogoperaties
kan uitvoeren. Oogchirurg Prof.dr.
Marc de Smet (AMC) nam het initiatief voor het project waarin ook
TNO een belangrijke rol heeft gehad.
Vorig j aar promoveerde dr.ir. Ron
Hendrix, die de ontwikkeling van de
master console van de robot op zich
heeft genomen. Met deze console
stuurt de chirurg het slave gedeelte
van de robot aan, het onderwerp
van Meenink, welke in plaats van
de handen van de chirurg de instrumenten manipuleert en de operatie
daadwerkelijk uitvoert.
Meenink: "Doordat ik later begonnen
ben dan Ron, was de slave niet klaar
voor zijn promotie. Daarom is de
master in eerste instantie gekoppeld
aan een andere operatierobot, die
ook hier in het lab is ontworpen."
Niet zonder succes: voor het ontwikkelen van die andere robot, SofIe,
ontving promovenda drjr. Linda van
den Bedem vorigjaar de prestigieuze
titel Simon Stevin Gezel.
Terwijl SofIe een operatierobot voor
minimaal invasieve ingrepen in de
abdomen en thorax is, ontwierp
Meenink de robot speciaal voor oogoperaties: "Alles is zo klein, licht
en nauwkeurig mogelijk gemaakt.
Hierbij is gefocust op operaties met
23G en 25G instrumenten." De robot moet de actieve carriere van
oogchirurgen flink verlengen, zegt
Meenink: "Voordat de vitreoretinaal
chirurg actief is, is hij al ruim in de
dertig. De ouder worden de chirurg
krijgt problemen met trillingen in
zijn handen, doorwerken tot 65 jaar

Figuur 1: Twee robotische armen voor vitreoretinal chirurgie, gemonteerd aan de operatietajel.
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Figuur 2: Een robot arm met de belangrijkste onderdelen.

Figuur 3: Oogrobot test opstelling: Eric van Oosterhout peelt
een membraan van een ei.

wordt met deze technieken mogelijk."
Die trillingen kunnen door een robot
eenvoudig worden gefllterd, lOdat
hij trillingsvrij aan de slag kan.
Daarnaast worden de bewegingen
van de chirurg teruggeschaald: elke centimeter die de chirurg de zijn
hand aan de master console beweegt,
wordt vertaald naar een beweging
van een millimeter aan de tip van
het instrument. "Dat maakt de bewegingen veel nauwkeuriger", zegt
Meenink. "De master console is bovendien voorzien van krachtterugkoppeling. Een oogchirurg moet nu
alles op het zicht doen: de krachten
die hij uitoefent zijn veelal te klein
om te voelen. Met de robot kunje die
krachten meten en versterkt terugkoppelen. Dan voelt de chirurg wat
hij doet."
Meenink ontwierp de robot lo dat alles letterlijk draait om het punt waar

het instrument
door de oogbol
steekt. Vanuit dat
punt kan de vinger van de robot
in vier richtingen
bewegen (zie flguur 2). "Je wilt
voorkomen dat
het instrument
zijwaartse krachten uitoefent op
de oogbol. Ik
heb de robotarm
dan ook lo gebalanceerd dat
hij blijft staan als
de stroom mocht
uitvallen. Bovendien kun je hem
altijd met de hand
terugduwen." De
patient ligt comfortabel met zijn
achterhoofd op
een hoofdsteun,
terwijl het oog
waaraan wordt
geopereerd verdoofd is: de patient kan zijn oog
niet bewegen en
voelt ook niets.
"Er is nog wei het
risico dat de patient uit paniek
een plotselinge
beweging maakt.
Om dat te voorkomen,
wordt
bij radiotherapie
een masker gebruikt dat de patient flxeert. In
de oogheelkunde
wordt dit momenteel niet gebruikt, het is dan

Figuur 4: Een membraan van een kippenti is verwijderd zonder bloedingen.

ook de vraag of dit nodig is. In ieder
geval komt er een noodknop die er
voor zorgt dat de robot arm direct
kan worden teruggetrokken als er
iets mis gaat."
Vergeleken bij de concurrentie - er
zijn verschillende onderzoeksgroepen die zich aan een robot voor
oogchirurgie hebben gewaagd - ligt

Meeninks focus sterk op de inpasbaarheid van de robot in een ziekenhuissituatie. "Ik heb de robot niet
ontworpen voor in het lab, maar voor
de operatiekamer. Alles is zo licht dat
een assistent de robot kan opbouwen
en lo klein dat de chirurg nog steeds
op een armlengte van de patient kan
zitten. Er is genoeg ruimte tussen de
twee armen van de robot om met een
microscoop de operatie in beeld te
brengen." Ook bouwde de promovendus een systeem waarmee de chirurg
in een paar seconden automatisch
van instrument kan wisselen. De
overstap naar de operatierobot zou
voor ziekenhuizen niet al te groot
zijn: hij is goed te gebruiken in een
standaard operatiekamer en de robot
maakt gebruik van bestaande chirurgische instrumenten die gemodiflceerd worden.
Na zijn promotie is Meenink verder
gegaan in de groep Control Systems
Technologie van zijn promotor Prof.
drjr. Maarten Steinbuch en copromotor dr.ir. Nick Rosielle om de
robot verder te testen. "De robot is
veel nauwkeuriger dan de hand; we
hebben een positioneringnauwkeurigheid gemeten aan de tip van het
instrument die beter is dan 10 ].lm."
Met drjr. Gerrit Naus en ir. Maarten
Beelen is hij het bedrijf Medical Robotic Technologies gestart (www.
medicalroboticte chnologies.com)
om de robot verder ontwikkelen en
de stap naar de klinische praktij k
te maken, zodat de technologie uiteindelijk echt in de operatiekamer
terecht komt.
De eerste experimenten zijn in middels met Prof.dr. Marc de Smet en
drs. Eric van Oosterhout uitgevoerd
(flgUur 3). "Positioneringtaken op
mm-ruitpapier bevestigen dat het
werken met de robot een netter en
veel nauwkeuriger resultaat oplevert
dan handmatig uitgevoerde taken.
Om een peeling operatie te simuleren zijn ex-vivo experimenten op
het chorioallantoic membrane van
kippeneieren uitgevoerd. Hierbij
is het eenvoudig om het buitenste
membraan te peelen lOnder bloedingen te veroorzaken" (flgUur 4).
Verwacht wordt dat deze ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden
biedt in de oogheelkunde. Door de
verhoogde nauwkeurigheid en stabilite it ligt cannulatie van haarvaten
binnen handbereik. "Komend jaar
zullen we de robot verder valideren
en doorontwikkelen. Ons doel is uiteindelijk: de OK."
•
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