De School of Medical Physics and Engineering Eindhoven (SMPE/e) van de Technische Universiteit Eindhoven
(TU/e) zoekt samen met Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) een kandidaat voor

QME (qualified medical engineer) in opleiding
Gestationeerd in MUMC+ volgt de kandidaat een tweejarig post-MSc opleidingstraject. SMPE/e verzorgt de
opleiding vanuit Eindhoven in de vorm van colleges, workshops, trainingen en seminars die door case studies in
MUMC+ worden getoetst. Daarnaast wordt volop klinische ervaring opgedaan tijdens projecten in het MUMC+;
hierbij wordt de kandidaat intensief begeleid door deskundigen uit MUMC+ en TU/e.

MUMC+
Het Maastricht UMC+ heeft drie kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek. Daarnaast legt
de organisatie zich uitdrukkelijk toe op gezondheidspreventie, het vaststellen van risicofactoren en vroege
diagnostiek. Vandaar de ‘+’ in de naam. Maastricht neemt daarmee een bijzondere plek in. Kenmerkend zijn ook
de integratie van onderzoek, onderwijs, public health en patiëntenzorg. Door een verbinding van
gespecialiseerde patiëntenzorg en onderzoek zijn ketens van zorg en onderzoek gevormd, de ZKO’s (ZKO staat
voor Ketens van zorg en onderzoek/onderwijs). Op dit moment zijn er vier van zulke ketens ingericht, gericht op
de strategische speerpunten van de organisatie; cardiovasculaire ziekten, chronische ziekten, oncologie en
geestelijke gezondheidszorg & neurowetenschappen.

Afdeling Intensive Care
Op de afdeling Intensive Care (IC) van het MUMC+ wordt intensieve verpleging en bewaking verleend aan
ernstig zieke patiënten bij wie één of meerdere orgaanfuncties (bijvoorbeeld ademhaling, hart, nieren) zijn
verstoord of uitgevallen. Deze zorg kan variëren van één dag (bijvoorbeeld na een grote operatie) tot enkele
weken. Daarnaast krijgen deze patiënten op de IC een vorm van ondersteuning door middel van een medisch
apparaat of medicijnen. Denk hierbij aan kunstmatige beademing, nierfunctievervangende therapie of medicijnen
die de bloeddruk op peil houden.

QME
De Qualified Medical Engineer (QME) is een academisch geschoolde technologie professional die werkt in de
klinische praktijk. Hierbij gaat de QME uit van een (technologische) vraag uit de dagelijkse praktijk. Via een
inventarisatie van behoefte en mogelijkheden komt hij/zij tot een duidelijke specificatie van de mogelijkheden.
Vervolgens ontwikkelt de QME de verbetering, voert haar in de praktijk in, waarbij nazorg een belangrijk aspect
is (om een goede inbedding te realiseren). Het belangrijkste aspect van de verbetering is daarbij niet hoe
“revolutionair” de verbetering is, maar vooral de robuustheid: het werkt en de zorgverleners en patiënten zijn er
echt mee geholpen. Dit gebied kenmerkt zich door een projectmatige aanpak met een tijdelijk karakter.

Mogelijke QME-projecten op de IC van het MUMC+
Op de afdeling IC van het MUMC+ wordt continu gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. Op de IC liggen
ernstig zieke patiënten bij wie één of meer belangrijke lichaamsfuncties zijn uitgevallen of worden bedreigd,
zoals ademhaling of bloedsomloop. Als tekenen van verslechtering bij deze patiënten tijdig kunnen worden
onderkend en de patiënten snel en adequaat kunnen worden behandeld, kan dat mensenlevens redden. Daarom
staan deze patiënten 24 uur per dag onder intensieve controle. Meetapparatuur monitort de vitale functies en
geeft alarmsignalen af zodra meetwaardes acuut veranderen of boven/onder bepaalde grenswaardes komen. Het
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is dan aan de toegesnelde IC- verpleegkundigen/artsen om aan de hand van alle geregistreerde vitale parameters
(en hoe de patiënt erbij ligt) snel een totaalbeeld te verkrijgen van de toestand van de patiënt en op basis hiervan
de juiste beslissingen te nemen en te zorgen dat vitale functies zonodig door, vaak complexe, apparatuur worden
ondersteund. Een QME (i.o.) kan bij de IC van het MUMC+ op diverse vlakken bijdragen aan verbetering van
zorgprocessen en innovatie. De QME-trainee zal aan het begin van zijn/haar opleidingstraject zelf een
inventarisatie doen van de mogelijke projecten die kunnen worden uitgevoerd. Voor de beeldvorming, als
voorbeeld vast een tweetal mogelijke projecten:
o

Ontwerp algorithme voor “slim” alarmeringssysteem
Op de IC gaat een automatisch alarm af zodra één geregistreerde vitale parameter, zoals bijvoorbeeld de
bloeddruk of ademfrequentie, acuut verandert of een bepaalde grenswaarde overschrijdt. Op elk
afzonderlijk alarm wordt gereageerd, doch niet elk alarm leidt tot benodigde interventie. Voor een juiste
beslissing moeten de parameters van alle vitale functies gecombineerd worden beschouwd door een
ervaren verpleegkundige/arts. Op basis van kennis en ervaring (en visuele inspectie) komt men tot een
totaal-beeld van de toestand van de patiënt. Dit proces zou kunnen worden ondersteund door een “slim
systeem” dat gebaseerd is op een fysiologisch model en dat gebruikt maakt van de gemeten vitale
parameters. Op basis van zo’n algorithme kan een alarmeringssysteem worden ontwikkeld dat
graderingen in ernst aan kan geven en waarmee voorkomen wordt dat onnodig vaak een alarm afgaat.

o Ontwerp algorithme voor optimale mechanische beademing
Mechanische beademing is één van de meest frequent toegepaste technieken op IC. Mechanische
beademing op zich heeft geen genezende werking; er wordt slechts tijd gewonnen waardoor andere
maatregelen (zoals toediening van medicijnen) effect kunnen sorteren. Een zieke long heeft nl.
voldoende tijd nodig om te kunnen genezen. Een adequaat ingestelde mechanische beademing kan dus
levensreddend zijn, maar een onjuist ingestelde beademing is daarentegen een bron voor vele
problemen en kan aanleiding geven tot een toename van afwijkingen in de long. Op basis van een
fysiologisch model (bij verschillende ziektebeelden) kan een algorithme worden ontwikkeld voor het
optimaal instellen van de mechanische beademing (toediening zuurstof, drukken, volumina, freq, etc.).

Functie-eisen
Een gemotiveerde en ambitieuze afgestudeerde (MSc) (bio)medisch ingenieur (of vergelijkbare richting), bij
voorkeur met klinische ervaring. Overige eigenschappen en vaardigheden:
• zelfstandig en communicatief sterk, in verband met de complexe omgeving waarin zorg plaatsvindt;
• aantoonbare affiniteit met data-acquisitie, analyse van meet-signalen, fysiologisch modelleren;
• ervaring met programmeren i.v.m. modelleren en analyseren van meet-signalen

Arbeidsvoorwaarden
Tijdelijke aanstelling voor twee jaar na aanvang opleiding in ziekenhuis (0.8 fte) en TU/e (0.2 fte). Bandbreedte
€ 2000,- tot € 2500,- /maand, afhankelijk van leeftijd/ervaring. Aanvang opleiding en aanstelling bij voorkeur
per 1 januari 2013.

Begeleiding in MUMC+ en informatie
De kandidaat maakt onderdeel uit van de groep Biomedical Engineering van het MUMC+: prof. dr. T. Delhaas
(fysioloog/kindercardioloog) is vanuit deze groep verantwoordelijk voor de begeleiding van de kandidaat.
Vanuit de kliniek is dit dr. P. Roekaerts (anesthesioloog/intensivist). Bij betrokken personen kunt u informatie
inwinnen via e-mail of telefoon (tammo.delhaas@maastrichtuniversity.nl / 043 388 1667; p.roekaerts@mumc.nl
/ 043 387 6385). Meer informatie over MUMC+ vindt u op onze website www.mumc.nl/.

Sollicitaties
Schriftelijke (digitale) sollicitaties inclusief CV, cijferlijsten en korte omschrijving van relevante ervaring vóór
15 januari 2013 sturen naar smpee@tue.nl. Inlichtingen: dr.ir. Ivonne Lammerts (T 06 28833594), coördinator
SMPE/e. Meer informatie over SMPE/e: www.smpee.tue.nl
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