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B. Faciliteiten
1. Welke faciliteiten zijn nodig voor een adequate uitvoering van de vraagstelling?
Geen
2. Wat zijn daarbij mogelijke risico’s voor de voortgang van de opdracht?
Geen

C. Overige opmerkingen
Bij de opleiding informatica is op dit moment een groep van 5 studenten bezig om de opdracht
vanuit informatica-perspectief op te lossen. In het ideale geval, zouden de INF en TG groep
samen moeten werken om tot een multidisciplinaire oplossing te komen. Eventueel zou een BMT
student mee kunnen doen aan het MDO om de opdracht ook vanuit BMT-perspectief te
benaderen.

D. Inhoudelijke informatie MDO-opdracht
Omschrijving van de technisch geneeskundige vraagstelling:
Op een Intensive Care (IC) afdeling van een ziekenhuis liggen regelmatig patienten die niet in
staat zijn om op de gebruikelijke manier te communiceren met hun omgeving. Als gevolg van een
verlamming kunnen ze bijvoorbeeld niet praten of niet of maar zeer beperkt bewegen.
Het gaat hierbij o.a. om patienten met Guillain-Barre of het locked in syndroom.
Om deze patienten toch de mogelijkheid te geven om te communiceren of zelfstandig televisie te
kijken of andere afleiding te hebben, zijn er de afgelopen jaren steeds meer methodes ontwikkeld

en ook al op de markt gekomen. De mogelijkheden varieren van het gebruik van oogbewegingen
(EOG, eye tracking) of spieraanspanningen (EMG) tot een Brain Computer Interface.
Op de IC van het Medisch Spectrum Twente (MST) moet een systeem beschikbaar komen dat
ingezet kan worden wanneer er een patient is die niet in staat is om op een gebruikelijke manier
te communiceren met de omgeving. Omdat van tevoren niet bekend is welke mogelijkheden een
patient wel of niet heeft, moet het systeem op verschillende manieren door de patient
aangestuurd kunnen worden. Deze aansturing moet relatief eenvoudig aan te leren zijn en moet
de patient de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld zelfstandig naar muziek te luisteren, televisie te
kijken en het personeel te laten weten wat er met hem aan de hand is.
Eerst zal er een inventarisatie gemaakt moeten worden van de bestaande communicatiemogelijkheden voor (deels) verlamde patienten en/of patienten met spraakproblemen. Vervolgens
moet uitgezocht worden op welke manieren verschillende patienten nog wel een systeem zouden
kunnen aansturen. Aan de hand van deze informatie zal een voorstel voor een dergelijk systeem
gemaakt moeten worden.

