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Abstract 

In dit onderzoek werd de gebruikersvriendelijkheid getoetst van de controller van Heartmate II met 

behulp van de Dialogue Error Analysis (Christie et al., 1995). De vraag hierbij was: Sluit de werking 

van de controller aan op de verwachtingen van de gebruiker? Het doel van dit onderzoek was het in 

kaart brengen van de intuïtieve handelingen van mensen bij het gebruik van de controller. Met behulp 

van een testopstelling van Heartmate II werden 14 HMII-patiënten en 14 gezonde vrijwilligers getest. 

Zeven soorten alarmen werden gesimuleerd door mankementen betreffende de Heartmate II na te 

bootsen. Proefpersonen werden gevraagd correct te reageren op deze alarmen. De handelingen van de 

proefpersonen werden genoteerd en geanalyseerd. Dit resulteerde in een overzicht van gemaakte 

fouten per alarm. De resultaten verschilden per alarmering. Tussen de groepen waren nauwelijks 

verschillen in het aantal fouten. Per alarmering zijn suggesties gedaan voor verbetering van het 

kenbaar maken van de betreffende gebeurtenis.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Gebruikersvriendelijkheid van Heartmate II  

 

3 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding..................................................................................................................................... 4 

Over Heartmate II .................................................................................................................. 5 

De systeemcontroller.......................................................................................................... 7 

Dialogue Error Analysis ...................................................................................................... 10 

Methoden................................................................................................................................. 11 

Proefpersonen ...................................................................................................................... 11 

Stimuli en Apparatuur .......................................................................................................... 11 

Procedure ............................................................................................................................. 13 

Analyse ................................................................................................................................. 14 

Resultaten................................................................................................................................ 17 

Algemeen .............................................................................................................................. 17 

Verschillen tussen de groepen .............................................................................................. 20 

Analyse per fout.................................................................................................................... 21 

Analyse per Alarm ................................................................................................................ 22 

Alarm 1............................................................................................................................. 23 

Alarm 2............................................................................................................................. 25 

Alarm 3............................................................................................................................. 27 

Alarm 4............................................................................................................................. 29 

Alarm 5............................................................................................................................. 31 

Alarm 6............................................................................................................................. 33 

Alarm 7............................................................................................................................. 36 

Discussie .................................................................................................................................. 38 

Dankwoord.............................................................................................................................. 42 

Referenties............................................................................................................................... 44 

Bijlagen.................................................................................................................................... 45 

Bijlage A: Flowcharts .......................................................................................................... 45 

A1 Alarm 1....................................................................................................................... 45 

A2 Alarm 2....................................................................................................................... 45 

A3 Alarm 3....................................................................................................................... 46 

A4 Alarm 4....................................................................................................................... 46 

A5 Alarm 5....................................................................................................................... 47 

A6 Alarm 6....................................................................................................................... 48 

A7 Alarm 7....................................................................................................................... 49 

Bijlage B: Exit-vragenlijst.................................................................................................... 50 

Bijlage C: Hulpkaart ............................................................................................................ 57 

Bijlage D: Resultaat tabellen van Exit-vragenlijst............................................................... 58 

D1: .................................................................................................................................... 58 

D2: .................................................................................................................................... 58 

D3: .................................................................................................................................... 58 

D4: .................................................................................................................................... 59 

Bijlage E: Percentagetabel betreffende: uit hoofd / gebruik van hulpkaart ........................ 60 



Gebruikersvriendelijkheid van Heartmate II  

 

4 

Inleiding 

‘Small enough to make a big difference’. Dit wordt gezegd over Heartmate II, dit is een Left 

Ventricular Assist System (LVAS) een kleine implanteerbare bloedpomp die de hemodynamische 

functie ondersteunt bij patiënten met hartfalen (zie Afbeelding 1). Door het draaiende deel in de pomp, 

die gekoppeld is aan het hart, wordt bloed vanuit het hart door heel het lichaam gepompt, dit kan tot 

10 liter per minuut. Hierdoor wordt de kwaliteit van leven verbeterd tijdens de overbrugging naar een 

harttransplantatie.  

De Heartmate II wordt aangestuurd door een systeemcontroller die patiënten zelf kunnen 

bedienen. Op deze controller wordt aangegeven wanneer er complicaties optreden met de pomp, 

wanneer accu’s verwisseld moeten worden etc.  

 

 

Afbeelding 1: Heartmate II inclusief 

geïmplanteerde en gedragen onderdelen tijdens 

gebruik op batterijvoeding 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Afbeelding 2: Systeemcontroller van Heartmate 

II

  In dit onderzoek werd de gebruiksvriendelijkheid van de controller getoetst, welke te zien is in 

afbeelding 2. Het is belangrijk om deze controller op gebruiksvriendelijkheid te bestuderen, omdat het 

hier gaat om de besturing van een apparaat dat de patiënt in leven houdt. Het is van levensbelang dat 

de patiënt en vrienden en familie van de patiënt de controller op logische wijze kunnen bedienen. Met 
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het ‘op logische wijze bedienen van de controller’ wordt bedoeld, dat de controller zo duidelijk is 

vormgegeven dat gebruikers van de controller snel weten wat er aan de hand is als er een alarm wordt 

gegeven. Als er iets gebeurt, dit zijn vaak panieksituaties, moet er adequaat gereageerd worden. Dit 

om levensbedreigende gevolgen te voorkomen.  

Een medisch apparaat kan alleen veilig en effectief gebruikt worden als er goed is nagedacht 

over de interactie tussen de omgeving, gebruikerskennis, stressniveaus en ontwerp van het apparaat bij 

het ontwerpen van een medisch apparaat. (Sawyer, 1996).  

De vraag in dit onderzoek is: Sluit de werking van de controller aan op de verwachtingen van 

de gebruiker? Oftewel, is de interface van de controller cognitief ergonomisch verantwoord? 

In panieksituaties moeten mensen snel kunnen reageren. Het doel van dit onderzoek is het in 

kaart brengen van de intuïtieve handelingen van mensen tijdens het gebruik van de controller. De 

controller moet zo duidelijk zijn dat er nauwelijks uitleg nodig is en gebruikers zonder nadenken de 

juiste handelingen uitvoeren. Dit wordt onderzocht met de Dialogue Error Analysis (DEA) procedure 

van Christie et al. (1995). Deze methode wordt uitgebreid beschreven in het artikel van Connell 

(1998).  

De controller bevat meerdere manieren van kenbaar maken van verschillende gebeurtenissen
1
 

betreffende het Heartmate II systeem. Er wordt per gebeurtenis gekeken of de manier van alarmeren 

cognitief ergonomisch verantwoord
2
 is. Zodat men op juiste wijze kan handelen bij gebeurtenissen van 

Heartmate II.   

 

Over Heartmate II 

Voordat er verder in wordt gegaan op het onderzoek zal eerst wat specifieke informatie 

worden verstrekt over Heartmate II. Zoals al eerder vermeld wordt Heartmate II (HMII) ook wel 

Linker Ventriculair hulpmiddel (LVAS, Left Ventricular Assist System) genoemd. HMII helpt het hart 

bloed door het lichaam te pompen. Een kleine elektrische motor in de HMII drijft de pomp aan. HMII 

                                                 
1
 In dit onderzoek valt onder het begrip ‘gebeurtenissen’ ook het begrip ‘mankementen’. De term gebeurtenissen 

wordt gebruikt, omdat niet iedere gebeurtenis, waarvoor een alarm geldt, ook een mankement is. Denk hierbij 

aan lege accu’s.   
2
 Cognitief ergonomisch verantwoord = het aansluiten van de interface van de controller op interne mentale 

processen van de gebruiker.  
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wordt onder het hart geplaatst (geïmplanteerd). De Heartmate wordt aangesloten op de linker 

hartkamer en de aorta. (afbeelding 3). In afbeelding 4 is te zien hoe de bloedsomloop van het 

menselijk lichaam werkt. Zuurstofarm bloed afkomstig van de organen stroomt de rechter boezem 

binnen, vervolgens pompt de rechter hartkamer dit bloed naar de longen. Vanuit de longen stroomt het 

zuurstofrijke bloed de linker boezem in om vervolgens door de linker hartkamer door het hele lichaam 

gepompt te worden.  

In het geval van een slecht functionerende linker hartkamer (ook wel linker ventrikel 

genoemd) wordt Heartmate II aan de onderkant van de linker hartkamer bevestigd, en ondersteunt 

deze de pompfunctie van de linker hartkamer. Het bloed stroomt HMII in vanuit de linker hartkamer 

en wordt vervolgens via de aorta naar de rest van het lichaam gepompt. De pomp van HMII werkt met 

behulp van een elektrische motor die een kleine rotor aandrijft (vergelijkbaar met een propeller). De 

hartpomp dient om de bloedsomloop in het lichaam en de primaire organen te herstellen.  

 

 

 
 

Afbeelding 3: Heartmate II aangesloten op het 

hart met 1 = aansluiting aan linker hartkamer 

en 2 = aansluiting op de aorta.   

 

 
 

Afbeelding 4: bloedsomloop in het lichaam

In afbeelding 1 is te zien dat er een percutane
3
 geleider door de huid loopt. De buitenkant van 

de geleider is afgedekt met een speciaal materiaal waarin huidcellen kunnen groeien, zodat deze wond 

dichtgroeit. Deze percutane geleider loopt naar de systeemcontroller. (Handboek voor de patiënt: Uw 

handleiding voor de HeartMate II LVAS-hartpomp, 2008) 

                                                 
3
 ‘Percutaan’ betekent ‘door de huid’.   
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De systeemcontroller 

Voedingsgeleiders verbinden de systeemcontroller met een voedingsbron (accu’s of 

voedingseenheid). Wanneer de systeemcontroller op accuvoeding is aangesloten, worden er twee 

accu’s gedragen in ‘houders’. Dit is ook te zien in afbeelding 1. De systeemcontroller kan ook werken 

op de voedingseenheid die op een stopcontact wordt aangesloten (Afbeelding 5), dit wordt ook wel de 

Power Base Unit genoemd.   

 

 
 
Afbeelding 5: Heartmate II op voedingseenheid 

aangesloten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Afbeelding 6: Interface van alarmen op de 

controller

De systeemcontroller is een kleine computer die ervoor zorgt dat de hartpomp naar behoren 

werkt. Deze waarschuwt de patiënt als zich een probleem voordoet met de pomp of met de 

stroomvoorziening. De waarschuwingslampjes, knoppen en batterijmeter van de systeemcontroller 

bevinden zich op de bovenkant van de systeemcontroller. (Afbeelding 6). De systeemcontroller heeft 

twee besturingssystemen. Als het primaire systeem niet meer werkt wordt automatisch het 

reservesysteem, ook wel back-up modus genoemd, geactiveerd.  
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Patiënten krijgen naast de uitgebreide training over Heartmate II ook een zogenoemde 

hulpkaart (bijlage 3). Op deze hulpkaart staat stapsgewijs wat men moet ondernemen om een 

alarmering onder controle te krijgen.  

In dit onderzoek wordt gekeken naar de waarschuwingslampjes van de controller. Er wordt 

gekeken of deze manieren van het kenbaar maken van alarmen duidelijk genoeg zijn. Afzonderlijk 

worden zeven alarmen getest waarvan de uitleg per alarm in onderstaande tabel te zien is.   

 

Tabel 1: Uitleg alarmsymbolen volgens volgorde tijdens experiment 

 
 Symbool  Alarmering Betekenis Wat te doen? 

Alarm 1  

 

Groen lampje knippert met 1x 
per seconde een alarmtoon 
 

Een van de voedingskabels is niet 
aangesloten of is beschadigd. Of 
er is sprake van een losse accu.  

Sluit voedingskabel en /of accu 
aan.    
Indien storing blijft bestaan, 
contact opnemen met UMCU. 
 

Alarm 2 

 

Geel controller cell lampje 
met 1 x per sec. alarmtoon 
 

Batterij van de systeembesturing 
is bijna leeg. 

Vervang de batterij van de 
systeembesturing. 
 
 

Alarm 3 Gele accu met 1 x per sec. 
alarmtoon 

Er resteert minder dan 15 min. 
accu voeding. 
 

Vervang de accu’s of ga over op 
de Power Base Unit. 
 
 

Alarm 4 X Ononderbroken alarmtoon 
zonder waarschuwingslamp 

Systeem besturing heeft geen 
voedingsspanning. 
 

Controleer alle aansluitingen; 
pomp connector en 
voedingskabels. 
Vervang de accu’s of ga over op 
Power Base Unit. 
 

Alarm 5 Rode accu met 
ononderbroken alarmtoon 

Er resteert minder dan 5 minuten 
accu voeding. 
 

Vervang onmiddellijk de accu’s of 
ga over op de Power Base Unit. 
 
 

Alarm 6  Rood hart met ononderbroken 
alarmtoon 
 

Pomp is gestopt of werkt niet naar 
behoren. 
 

1. Neem goede houding aan. 
2. Controleer alle aansluitingen; 
pomp connector en 
voedingskabels.  
3. Blijft het alarm bestaan, neem 
dan contact op met UMCU 
 

Alarm 7  X Snel onderbroken alarmtoon 
zonder waarschuwingslamp 
 

Systeembesturing werkt in de 
back-up mode 
 

Vervang system besturing; neem 
contact op met UMCU.                               

 

Verwacht wordt dat in dit onderzoek deelnemers met ervaring met HMII (patiëntengroep) 

minder fouten zullen maken bij het gebruik van de controller dan deelnemers zonder ervaring met 

HMII (de controlegroep). De patiënten hebben veel ervaring met HMII waardoor zij ook goed kunnen 

vertellen wat er wel of niet duidelijk is aan de controller,  zij zijn immers ervaringsdeskundigen. 

Tegelijkertijd is die ervaring een nadeel in dit onderzoek, omdat we hier te maken hebben met een 

leereffect. Patiënten worden goed getraind om te leren omgaan met de controller van HMII.  Het is bij 

hen daarom moeilijk na te gaan of het goed omgaan met de controller veroorzaakt wordt door intuïtie 
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of door gewenning. En de bedoeling is dat niet de gewenning wordt gemeten, maar de mate van 

duidelijkheid van het kenbaar maken van mankementen van Heartmate II. Het apparaat dient namelijk 

ook duidelijk te zijn voor mensen die niet hiermee getraind hebben. Denk hierbij aan omstanders in de 

leefomgeving van de patiënt. Vrienden en familie krijgen training, maar een willekeurige 

voorbijganger niet. Als er iets gebeurt in bijvoorbeeld een winkel, dan zou het een goede 

bijkomstigheid zijn dat omstanders ook aan de manieren van alarmeren kunnen zien wat er gaande is.  

Daarnaast wordt verwacht dat naarmate een alarm vaker voorkomt bij patiënten, er ook minder 

fouten worden gemaakt bij het handelen in het experiment tijdens dit alarm. Om na te gaan hoe vaak 

een alarm voorkomt werd onderzoek gedaan naar de gebruikersdata die HMII opslaat van 14 

Heartmate II patiënten. Hieruit is te analyseren hoe vaak een alarm optreedt tijdens een periode van 

een aantal dagen. Zo werd berekend wat de frequentie was van alarmen, per jaar, per patiënt. Dit is te 

zien in Tabel 2. (Rodermans, Pruimboom, Sukkel, Oosterom, & Lahpor, 2008). In de tabel is te zien 

dat alarm 3 en alarm 5 aanzienlijk vaker voorkwamen dan de andere alarmen. Er wordt dan ook 

verwacht dat bij deze alarmen door de patiëntengroep minder fouten worden gemaakt.  

Om te controleren op bovenstaande leereffecten werd een patiëntengroep vergeleken met een 

groep deelnemers die nog nooit met een Heartmate II te maken hebben gehad, de controlegroep. Bij de 

controlegroep is het namelijk wel mogelijk te testen of de interface van het apparaat ‘op het eerste 

gezicht’ duidelijk is. 

 
Tabel 2: data van onderzoek (Rodermans et al., 2008) 

 Soort alarm Gemiddelde frequentie 
per patiëntenjaar* 

Alarm1 onbekend 

Alarm2 2,5 

Alarm3 796 

Alarm4 0 

Alarm5 134 

Alarm6 0 

Alarm7 0 

 

* patiëntenjaar = datgene wat een patiënt in een jaar meemaakt.  
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Dialogue Error Analysis 

Dit onderzoek naar gebruikersvriendelijkheid van de controller van HMII wordt gedaan met 

behulp van een foutenanalyse die afgeleid is van de Dialogue Error Analysis van Christie et al. Bij een 

foutenanalyse wordt een overzicht gemaakt van de gemaakte fouten bij het omgaan met de Heartmate 

II controller. Hierbij worden onderliggende oorzaken blootgelegd. Deze DEA methode is speciaal 

ontwikkeld voor gebruiker-systeem interactie. (Connell, 1998). 

De DEA procedure werd in dit onderzoek toegepast op Heartmate II met de nieuwste software.  

De reden dat de DEA procedure is gekozen, is dat deze methode het beste gebruikt kan worden om 

vanuit een eerdere versie van Heartmate, voorspellingen te doen over een toekomstige versie van de 

Heartmate. Heartmate III moet nog ontwikkeld worden en dit beschrijvende onderzoek betreffende 

Heartmate II is een goede houvast om deze nieuwe versie op te baseren.   

 Soortgelijke mogelijkheden die zijn bekeken om de gebruikersvriendelijkheid van HMII te 

testen waren de Task Analysis for Error Identification (TAFEI) en Predictive Human Error Analysis 

(PHEA) (Stanton & Baber, 1996). Deze methoden hebben een hoge concurrent validiteit (de relatie 

tussen voorspelde en geobserveerde fouten). De DEA methode doet hier niet aan onder, is makkelijker 

uit te voeren en kost minder tijd. Bovendien wordt er bij de DEA analyse ook rekening gehouden met 

de ernstigheidswaarde 
4
 van de fouten die gemaakt worden.  

 

                                                 
4
 Ernstigheidswaarde = de mate van ernstige gevolgen als een fout gemaakt wordt. 
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Methoden 

Proefpersonen 

14 HMII patiënten namen deel aan dit onderzoek. HMII patiënten zijn mensen die een HMII 

dragen of mensen die in het verleden een HMII gedragen hebben. Op het moment van testen waren 4 

patiënten reeds getransplanteerd en hadden op dat moment geen HMII meer. Deze groep bestond uit 

11 mannen en drie vrouwen met een leeftijd van 26 tot 59 jaar. (gem. leeftijd = 42,21 en sd. = 10,31).  

Daarnaast nam een controlegroep deel bestaande uit 14 gezonde vrijwilligers. Deze personen 

hadden geen ervaring met HMII. Deze controlegroep bestond uit 10 mannen en 4 vrouwen met een 

leeftijd van 20 tot 61 jaar (gem. leeftijd =  40,79 en sd. 14,79). De leeftijden in deze groep waren niet 

normaal verdeeld. Er waren in deze groep geen deelnemers met een leeftijd tussen de 30 en 46 jaar. 

 Inclusiecriteria: patiënten met een HMII en degenen die in het verleden een HMII 

geïmplanteerd hebben gekregen en inmiddels getransplanteerd zijn.  

Voor de controlegroep: iedereen vanaf 18 jaar.  

 

Stimuli en Apparatuur 

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een testopstelling; dit is een aangepaste 

opstelling waarin een HeartMate II werd geplaatst die water van het ene naar het andere vat pompte. 

(zie afbeelding 7a & 7b).  

    

Afbeelding 7a: Testopstelling van Heartmate II tijdens het experiment.  
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Afbeelding 7b: Schematische weergave van testopstelling tijdens het experiment. PP = proefpersoon.  
 

De HMII-pomp werd aangestuurd door een controller zoals patiënten die ook gebruiken.  

De onderzoekers hadden de mogelijkheid bepaalde wijzigingen aan te brengen in deze testopstelling 

waardoor waarschuwingslampjes gingen branden en/of alarmen ontstonden. Om deze gebeurtenissen 

te creëren, waardoor alarmen ontstonden, waren er enkele aanpassingen toegevoegd aan het 

gebruikelijke HMII systeem: een laptop werd gekoppeld aan de linkeraccu, een stroomregelaar werd 

gekoppeld aan de rechteraccu en aan de kleine batterij in de controller. Om de situatie zo reëel 

mogelijk te laten lijken werden met behulp van een laken de onderdelen van de testopstelling uit het 

zicht van de proefpersoon gehouden die in het dagelijks leven ook niet te zien zouden zijn.   

Reacties van deelnemers op gesimuleerde gebeurtenissen werden door middel van een 

flowchart bijgehouden (zie bijlage 1). Na afloop werd een exit-vragenlijst (bijlage 2) afgenomen, 

waarin de subjectieve ervaring van de proefpersoon in kaart werd gebracht. Tijdens het experiment 

mochten de proefpersonen gebruik maken van een hulpkaart (bijlage 3). Het onderzoek nam ongeveer 

een uur in beslag. 
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Procedure 

1. Informed Consent werd afgenomen. De proefpersoon tekende indien hij/zij toestemming gaf. 

2. Uitleg werd gegeven over hoe het onderzoek in zijn werk ging: 

a. Voor niet-patiënten werd de uitgebreide niet-patienten uitleg gegeven. Hierbij werd de 

werking van Heartmate II uitgelegd en werden de verschillende alarmen toegelicht. 

De niet-patiëntengroep werd verteld welke alarmeringen er mogelijk zijn bij dit 

systeem, deze groep werd nog niet blootgesteld aan de symbolen en  manieren van 

alarmeringen.  Vervolgens werd de bedoeling en methode van het onderzoek 

uitgelegd.  

b. Voor patiënten en voormalige patiënten werd alleen de bedoeling en methode van het 

onderzoek uitgelegd. Zij hebben immers al kennis over hoe de controller werkt.  

3. Hulpkaart werd uitgereikt, patiënten en niet-patiënten mochten deze kaart gedurende het hele 

experiment bij zich houden. 

4. Begin experiment: alarmen werden op een vaste volgorde afgespeeld en proefpersonen 

moesten de juiste handelingen verrichten om dit alarm te stoppen. Met de flowchart werd 

bijgehouden welke fouten er werden gemaakt. Ook werd de proefpersonen gevraagd hardop te 

denken. Uitspraken en handelingen, die door de proefpersoon werden gedaan, werden 

genoteerd. Deze gegevens zijn in te zien op aanvraag. In Tabel 3 is te zien wat de volgorde 

was van de gesimuleerde alarmeringen in dit experiment, hoe de mankementen zijn 

gesimuleerd en wanneer een handeling goedgekeurd werd.  

5. Vervolgens werd de exit-vragenlijst toegelicht en afgenomen bij de proefpersoon.  
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Tabel 3: overzicht van de manieren van simuleren en regels voor goedkeuring 

 Symbool  Hoe wordt mankement gesimuleerd? Wanneer werd de handeling van de 
proefpersoon als foutloos gezien? 
 

 
Alarm 1 

 

Er werd een situatie nagebootst  m.b.v. een 
stroomregelaar waarin er sprake is van een 
losse accu. 
 

Als de proefpersoon accu’s goed controleerde door 
deze vast te duwen of te verwisselen

5
. 

 
Alarm 2 

 

Er werd een situatie gecreëerd waarin de 
batterij van de systeembesturing bijna leeg 
is.  
 

Als de proefpersoon aantoonde dat de batterij van 
de systeembesturing bijna leeg was. 

 
Alarm 3 

 

Met een stroomregelaar werd een situatie 
gecreëerd waarin het lijkt dat de accu’s nog 
15 minuten meegaan. 
 

Als de proefpersoon de accu’s verwisselde / de 
controller op de PBU aansloot.  

Alarm 4 X Met een stroomregelaar werd een situatie 
gecreëerd waarin de voedingsspanning 
helemaal weg is.  
 

Als alle aansluitingen gecontroleerd werden en de 
proefpersoon de accu’s verwisselde of de controller 
aansloot op de PBU.  

 
Alarm 5 

 

Met een stroomregelaar werd een situatie 
gecreëerd waarin het lijkt dat de accu’s nog 
5 minuten meegaan. 
 

Als de proefpersoon de accu’s verwisselde / de 
controller op de PBU aansloot. 

 
Alarm 6 

 

De waterstroom werd beperkt door een tap 
dicht te draaien. Hierdoor ontstond een 
lage flow. 
 

Als de proefpersoon een goede houding aannam en 
alle aansluitingen controleert.   
 

Alarm 7 X Met behulp van speciale software, werd de 
controller in de back-up modus gezet.  

Als de proefpersoon wist dat de back-up modus in 
werking was getreden. 

 

Analyse 

Voor het analyseren van de data werd het statistiek programma SPSS 15.0 gebruikt.  Hiermee 

werden tabellen en grafieken gegenereerd. Allereerst werden aan alle mogelijke fouten per alarm 

codes toegekend. (zie tabel 4).  

 

                                                 
5
 Accu’s verwisselen in dit experiment = het verwijderen van de accu’s en vervolgens dezelfde accu’s weer in de 

houder plaatsen. Dit werd van tevoren geïnstrueerd.  
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Tabel 4: Foutcodes met de betekenissen. Gearceerde delen: uit het onderzoek gehaalde fouten.  Grijs 

gemarkeerd: niet gemaakte fouten / fouten die niet van belang zijn voor de interface van de controller.  

 

Foutcode Beschrijving Alarm  

E14 Men sluit de voedingskabel niet/niet juist aan.  Alarm 1 

E15 Men sluit de accu's niet/niet juist aan.  Alarm 1 

E16 Men neemt geen contact op met UMCU.  
Alarm 1 

E13 De batterij van de controller wordt niet vervangen 
Alarm 2 

E4 + E6 Men vervangt niet de accu's / Men gaat niet over op de Power Base Unit.  Alarm 3 

E5 Men gaat over op lege accu's  Alarm 3 

E7 Aansluitingen van pomp wordt niet gecontroleerd. Alarm 4 

E8 Aansluiting van de connector wordt niet gecontroleerd. Alarm 4 

E9 Aansluiting van de voedingskabel wordt niet gecontroleerd.  Alarm 4 

E10 + E12 Accu's worden niet vervangen / Men gaat niet over op de Power Base Unit. Alarm 4 

E11 Men gaat over op lege accu's  Alarm 4  

E1 + E3 Men vervangt niet onmiddellijk de accu's / Men gaat niet over op de Power Base Unit. Alarm 5 

E2 Men gaat over op lege accu's  Alarm 5 

E17 Aansluitingen van pomp wordt niet gecontroleerd. Alarm 6 

E18 Aansluiting van de connector wordt niet gecontroleerd. Alarm 6 

E19 Aansluiting van de voedingskabel wordt niet gecontroleerd.  Alarm 6 

E20 + E22 Accu's worden niet vervangen Alarm 6 

E21 Men gaat over op lege accu's  Alarm 6  

E24 Men neemt geen goede houding aan.  Alarm 6 

E25 Men neemt geen contact op met UMCU.  
Alarm 6 

E23 men weet niet dat dit de back up mode betekent. 
Alarm 7  

 

De codes zijn, voordat het onderzoek plaatsvond, aan de potentiële fouten toegekend. Bij 

nader inzien waren verscheidene potentiële fouten, die van tevoren bedacht waren, niet van toepassing 

in dit onderzoek. Deze zijn dus niet meegenomen in het onderzoek (gearceerd). Het gaat hier over de 

fouten: E5, E11, E2 en E21 waarbij men bij het verwisselen van de accu’s overgaat op verkeerde 

accu’s die niet opgeladen zijn. In het dagelijks leven kan deze fout voorkomen, maar in het onderzoek 

zijn de proefpersonen geïnstrueerd om de accu’s uit de holster te halen en dezelfde accu’s weer terug 

te plaatsen. Dit was een noodzakelijke aanpassing, omdat de aangepaste accu’s nodig waren om 

alarmen mee te creëren, dit was onmogelijk met nieuwe accu’s.    

In de tabel zijn ook de grijs gemarkeerde potentiële fouten te zien. Fout E19 kwam tijdens het 

onderzoek niet voor en fout E16 en E25 werden uit de analyse gelaten, omdat deze verder niets met de 

interface van de controller te maken hadden. Deze potentiële fouten geven aan dat er niet naar het 

UMCU wordt gebeld. Dit kan niet als fout gerekend worden als het mankement van tevoren is 
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opgelost. Verder is het niet van belang voor het testen van de gebruikersvriendelijkheid van de 

controller.   

Dan zijn er ook nog gecombineerde fouten in de tabel te zien. Bij deze fouten is er sprake van 

een ‘keuze’ tussen deze fouten. Als de ene fout gemaakt wordt kan de andere fout niet meer gemaakt 

worden. Daarom zijn deze fouten samengevoegd en wordt deze als dezelfde fout gerekend. 

Tijdens de observatie werden naast uitspraken en handelingen, ook de gemaakte fouten 

genoteerd. Daarna werden deze data verwerkt in SPSS. Er werden tabellen en grafieken gemaakt om 

een overzicht te krijgen van de gemaakte fouten.   
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Resultaten 

Algemeen 

Er wordt al snel de conclusie getrokken dat, hoe meer fouten er worden gemaakt tijdens het 

handelen bij een alarmering, des te onduidelijker de interface van deze alarmering is. Deze gedachte is 

niet helemaal volledig. Het aantal fouten is afhankelijk van meerdere factoren dan alleen de interface. 

Met ‘duidelijkheid’ wordt hier bedoeld: de mate waarin de interface van de alarmering makkelijk te 

begrijpen is.  

Een belangrijke factor die ook meespeelt bij het aantal fouten is het aantal handelingen dat 

uitgevoerd moet worden per alarmering. Een voorbeeld: bij een alarmering waarvoor zes handelingen 

uitgevoerd moeten worden is de kans groter dat men fouten gaat maken dan bij een alarmering 

waarvoor slechts één handeling uitgevoerd hoeft te worden. In de resultaten wordt hier ook rekening 

mee gehouden.  

Er wordt per alarm bekeken wat er precies fout gaat, hoe ernstig het is als er iets fout gaat en 

wat er gedaan kan worden om deze fouten te voorkomen. Om een indicatie te geven van wat elk alarm 

betekent wordt verwezen naar Tabel 1.   

Allereerst wordt er gekeken naar het concreet aantal gemaakte fouten per alarm door alle 

proefpersonen, verdeeld over de twee groepen. Zoals te zien is in grafiek 1, worden de meeste fouten 

gemaakt bij alarm 6 en alarm 4. Deze alarmen lijken hierdoor niet duidelijk te zijn. Bij alarm 3 en 

alarm 5 worden vrijwel geen fouten gemaakt. Deze alarmen lijken hierdoor erg duidelijk te zijn. Dit 

hoeft natuurlijk niet zo te zijn, de oorzaak van het grote aantal fouten kan ook liggen aan het feit dat 

bij alarm 4 en alarm 6 veel handelingen uitgevoerd moeten worden, waardoor er meer kans is op 

fouten dan bij andere alarmen waarbij minder handelingen uitgevoerd moeten worden.  
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Grafiek 1. Aantal gemaakte fouten op verschillende alarmen voor Patiënten (n = 14) en Niet-patiënten (n 

= 14).  

 
Uit onderzoek, waarbij de data uit HMII werden geanalyseerd, is gebleken dat Alarm 3 en 

Alarm 5 veel vaker voorkomen vergeleken bij de rest van de alarmen. (Rodermans et al., 2008). Zoals 

al eerder (in tabel 2) te zien is, is er grote variatie in frequenties van alarmen gedurende een jaar dat 

een patiënt met HMII loopt. Dit zou kunnen verklaren dat er door de patiëntengroep op deze alarmen 

minder fouten worden gemaakt dan op andere alarmen, maar omdat de controlegroep ook weinig 

fouten maakt op deze twee alarmen, wordt deze verklaring teniet gedaan. Er is hier geen sprake van 

een leereffect. De controlegroep heeft immers geen ervaring met de Heartmate II. Er zou hier sprake 

kunnen zijn van een duidelijke interface voor dit alarm.   

Om meer inzicht te krijgen in de data is in grafiek 2 het gemiddeld aantal fouten per 

proefpersoon gegeven. In grafiek 2 is bijna dezelfde verdeling te zien, tussen het aantal fouten op de 

verschillende alarmen, als in grafiek 1. Hier geven foutbalken tweemaal de standaardfout van het 

gemiddelde weer. Het gemiddelde verschil in aantal fouten kan verkeerd geïnterpreteerd worden als 

deze foutbalken niet zijn weergegeven.  
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Grafiek 2. Gemiddeld aantal gemaakte fouten (+/- 2 SE) op verschillende alarmen voor Patiënten (n = 14) 

en Niet-patiënten (n = 14).  

 

Als er naar deze grafiek wordt gekeken lijkt het op het eerste gezicht weer dat alarm 6 het 

meest onduidelijk is van alle alarmen, omdat hier het gemiddeld aantal fouten per proefpersoon het 

hoogst is. Om geen verkeerde conclusies te trekken moet er verder gekeken worden. Deze alarmen zijn 

niet met elkaar te vergelijken qua aantal fouten, omdat er bij alarm 6 ook de mogelijkheid is om veel 

meer fouten te maken dan bij bijvoorbeeld alarm 3, waar ook duidelijk minder fouten worden 

gemaakt. Dit is afhankelijk van het aantal handelingen dat men moet uitvoeren om een probleem van 

een alarm te verhelpen. De onderstaande tabel is gemaakt om een indicatie te geven van het aantal 

mogelijke fouten per alarm.  

Tabel 5: Beschrijvende statistieken van gemaakte fouten op de verschillende alarmen 

  Alarm1 Alarm2 Alarm3 Alarm4 Alarm5 Alarm6 Alarm7 

Aantal mogelijke fouten 2 1 1 4 1 5 1 

Standaardfout van het gemiddelde 0,095 0,079 0,067 0,201 0,083 0,220 0,079 

Gemiddeld aantal gemaakte fouten 0,43 0,79 0,14 1,64 0,25 2,21 0,79 

Minimum aantal gemaakte fouten 0 0 0 0 0 1 0 

Maximum aantal gemaakte fouten 1 1 1 3 1 4 1 

Percentage van aantal mogelijke fouten 21,50 % 78,57 % 14,29 % 41,07 % 25,00 % 44,29 % 78,57 % 

Percentage foutloze gevallen patiëntengroep 
64,29 % 28,57 % 100 % 21,43 % 64,29 % 0 % 28,57 % 

Percentage foutloze gevallen controlegroep 
50,00 % 14,29 % 71,43 % 14,29 % 85,71 % 0 % 14,29 % 
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In tabel 5 is te zien dat het aantal mogelijke fouten die men kan maken bij de verschillende 

alarmen inderdaad flink uit elkaar ligt, waardoor grote verschillen kunnen ontstaan in aantal gemaakte 

fouten. De foutenmarge is hier aangegeven in de vorm van de standaardfout van het gemiddelde. De 

standaardfout is groter naarmate het verschil in aantal fouten binnen de groep groter is. In de tabel is te 

zien dat de standaardfout bij Alarm 6 een waarde heeft van 0,220. Dit is een grote standaardfout 

vergeleken bij de andere alarmen. Dit is ook logisch want op Alarm 6 kunnen de meeste fouten 

gemaakt worden. De variatie tussen de proefpersonen kan hierin dus groter zijn dan bij andere 

alarmen. Dit geldt ook voor Alarm 4 met een standaard fout van 0,201. Kortom, de gemiddelde 

waarden kunnen bij deze twee alarmen hoog liggen, maar de grote standaardfout laat wel zien dat er 

hoge en lage scores zijn die afwijken van dit gemiddelde.  

In de tabel zijn ook de percentages gegeven van het aantal foutloze gevallen dat voorkomt per 

groep. Deze percentages zijn hoog voor alarm 1, alarm 3 en alarm 5.  

Zo zijn er verschillende manieren om de data te interpreteren. In deze thesis wordt er dieper 

gekeken naar waar deze fouten vandaan komen, hoe deze verdeeld zijn en wat de oorzaak van deze 

fouten is, maar uiteindelijk wordt de data geïnterpreteerd onder het mom van ‘iedere fout is er één 

teveel’. Dat er bij alarm 6 meer fouten worden gemaakt en dat dit grote aantal fouten verklaard wordt 

door het feit dat er ook de mogelijkheid is om meer fouten te maken, lost nog steeds het probleem niet 

op dat er veel fouten worden gemaakt. Dit grote aantal fouten moet gereduceerd worden. Er wordt dus 

niet alleen naar de kwantiteit van het aantal fouten gekeken, maar ook naar andere factoren die van 

invloed zijn op het aantal fouten.  

 

Verschillen tussen de groepen 

Bij de meeste alarmen worden zoals verwacht meer fouten gemaakt door de niet-

patiëntengroep dan door de patiëntengroep.  Opmerkelijk is dat het aantal fouten voor de 

patiëntengroep en de controlegroep heel dicht bij elkaar liggen voor ieder alarm.     
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Analyse per fout 

Om duidelijke oorzaken van het aantal gemaakte fouten te achterhalen wordt er per alarm 

bekeken wat hier precies aan de hand is. Al eerder is toegelicht dat een alarm uit meerdere fouten kan 

bestaan. Deze fouten zijn opgesplitst en aan iedere fout is een code toegekend. In tabel 6 en grafiek 3 

worden de frequenties van deze fouten weergegeven. Hierbij zijn fouten die niet van belang zijn voor 

dit onderzoek, uit de analyse gehaald.  

Tabel 6: Foutcodes met de betekenissen en frequentie door de patiëntengroep en de niet-patiëntengroep. 

Gearceerde delen: uit het onderzoek gehaalde fouten.  Grijs gemarkeerd: niet gemaakte fouten.  

Foutcode Beschrijving 

Alarm Frequentie 
patiënten 

Frequentie  
Niet-
patiënten 

E14 Men sluit de voedingskabel niet/niet juist aan. (controleren)  1 0 2 

E15 Men sluit de accu's niet/niet juist aan. (controleren) 1 5 10 

E13 De batterij van de controller wordt niet vervangen 
2 10 12 

E4 + E6 Men vervangt niet de accu's / Men gaat niet over op de Power Base Unit.  3 0 4 

E7 Aansluitingen van pomp wordt niet gecontroleerd. 4 10 9 

E8 Aansluiting van de connector wordt niet gecontroleerd. 4 9 9 

E9 Aansluiting van de voedingskabel wordt niet gecontroleerd.  4 3 6 

E10 + E12 Accu's worden niet vervangen / Men gaat niet over op de Power Base Unit. 4 3 9 

E1 + E3 Men vervangt niet onmiddellijk de accu's / Men gaat niet over op de Power Base Unit. 5 5 7 

E17 Aansluitingen van pomp wordt niet gecontroleerd. 6 6 4 

E18 Aansluiting van de connector wordt niet gecontroleerd. 6 6 4 

E19 Aansluiting van de voedingskabel wordt niet gecontroleerd.  6 0 0 

E20 + E22 Accu's worden niet vervangen 6 8 11 

E24 Men neemt geen goede houding aan.  6 12 11 

E23 men weet niet dat dit de back up mode betekent. 
7 10 12 

 

Als er naar de onderstaande grafiek wordt gekeken, is in een overzicht te zien dat er een 

variatie is in het aantal gemaakte fouten. Fout E19 wordt zelfs nooit gemaakt. Verder zijn er een aantal 

soorten fouten die opvallen in frequentie, dit zijn E7, E8, E13, E20+E22, E23 en E24. Deze komen 

vaak voor. Hier zal in de analyse per alarm meer aandacht aan worden besteed.   
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Grafiek 3: Frequenties van fouten door Patiënten (n = 14) en Niet-patiënten (n = 14).   

 

 

Analyse per Alarm 

In deze sectie wordt iedere fout per alarm geanalyseerd. Om de besprekingen toe te lichten 

zijn bijlagen A tot en met E van belang. Bijlage A bevat de flowcharts die tijdens het onderzoek zijn 

gebruikt om aantekeningen te maken. Bijlage B bevat de exit-vragenlijst die aan het eind van het 

experiment werd afgenomen bij de deelnemers om meer inzicht te krijgen in de subjectieve ervaring 

van hen. Bijlage C bevat de alarmkaart die gebruikt werd tijdens het experiment en bijlage D bevat 

overzichten die antwoorden op vragen in de exit-vragenlijst weergeven, die van belang zijn bij het 

bepalen van gebruikersvriendelijkheid. Bijlage E bevat een tabel met informatie over of een 

proefpersoon gebruik heeft gemaakt van de hulpkaart. Ook worden gemaakte uitspraken van 

proefpersonen bij deze analyse betrokken.  
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Alarm 1  

Alarm 1  

 

Groen lampje knippert met 1x per    
seconde een alarmtoon 
 

Een van de voedingskabels is niet 
aangesloten of is beschadigd. Of er is 
sprake van een losse accu.   

 

Er werd een situatie gecreëerd waarbij de accu niet goed vastzit, dit kon opgelost worden door 

de controller op de voedingskabels aan te sluiten, of door accu’s te verwisselen. In dit onderzoek was 

het de bedoeling dat de proefpersoon de voedingskabel en de accu’s controleerde / of eventueel 

opnieuw aansloot.  

Bij alarm 1 werden in totaal 12 fouten gemaakt. 5 fouten werden gemaakt door de 

patiëntengroep en 7 fouten door de niet-patiëntengroep. Dit zijn niet veel fouten, maar toch wordt er 

gekeken naar de duidelijkheid
6
 van dit alarm. Als er bij dit alarm een fout wordt gemaakt is dit 

namelijk vrij ernstig. De HMII kan in het slechtste geval geen voeding meer krijgen en stoppen.  

Tabel 7: Fouten bij alarm 1 

Foutcode Betekenis Frequentie 
patiënten 

Frequentie  
niet-patienten 

E14 Men sluit de voedingskabels niet / niet 
juist aan. (controleren) 

0 2 

E15 Men sluit de accu’s niet / niet juist aan. 
(controleren)  

5 5 

 

Tijdens het experiment was voor veel proefpersonen onduidelijk wat dit alarm betekende en 

dit alarm werd door 13 van de 28 proefpersonen aangegeven als ‘niet-passend’ bij de vraag ‘Vind u 

het symbool goed bij zijn betekenis passen’ in de exit-vragenlijst (bijlage B). Ook gebruikten 15 

deelnemers de hulpkaart (Bijlage C) om te achterhalen wat hier aan de hand was. Desondanks werden 

er niet veel fouten gemaakt vergeleken bij andere alarmeringen. (zie grafiek 2). In tabel 5 is te zien dat 

van de controlegroep 50 % foutloos handelt en 64,29 % van de patiëntengroep. Dit is een redelijk 

groot percentage vergeleken met andere alarmen.   

                                                 
6
 Duidelijkheid (hier) = Mate waarin de interface van de alarmering makkelijk te begrijpen is.  



Gebruikersvriendelijkheid van Heartmate II  

 

24 

Hoe kon dit dan toch als onduidelijk worden ervaren?  

Het antwoord op deze vraag wordt duidelijk wanneer de notities worden bekeken die zijn gemaakt 

tijdens het experiment. Aan de proefpersonen was gevraagd hardop te denken, terwijl ze de taken 

uitvoerden. Hieruit bleek dat patiënten deze alarmering door elkaar haalden met de alarmering die 

geldt wanneer de accu leeg is (alarm 3). De oorzaak van deze gedachte is, dat het geluid van alarm 1 

en alarm 3 hetzelfde is, alleen het symbool is anders. Omdat patiënten een paar keer per dag dit alarm 

meemaken, zijn zij gewend dat dit het alarm is van de accu die leeg is. Ze keken niet op de controller. 

Vervolgens gingen zij accu’s verwisselen, waarmee het mankement dat gesimuleerd werd, namelijk 

een losse accu, meteen verholpen werd. De patiëntengroep handelde dus goed, maar wel om een 

verkeerde reden. De proefpersonen die toch de fout in gingen wisten absoluut niet wat er aan de hand 

was en handelden vervolgens onjuist door helemaal niets te doen.  

  

Suggesties: 

Er zijn een aantal oplossingen om de betekenis van dit alarm te verbeteren: 

1. Symbool aanpassen: 60,7% van de proefpersonen weten een beter symbool te bedenken voor 

dit alarm. Een ander symbool zou het achterhalen van de betekenis van dit alarm kunnen 

optimaliseren. Symbool 1 is een combinatie van ideeën van proefpersonen over hoe een 

symbool er beter uit zou kunnen zien.  

 

Symbool 1 

2. Kleur van symbool aanpassen: veel proefpersonen denken dat hier niets aan de hand is, omdat 

het lampje groen oplicht. En groen staat universeel bekend als het teken dat alles goed werkt.  

3. Geluidssignaal aanpassen: Tijdens het testen van de patiëntengroep viel het op dat veel 

patiënten dachten dat de accu leeg was. Dit kwam voort uit het geluidssignaal. Dit 

geluidssignaal is namelijk voor een lege accu en voor dit alarm hetzelfde. Een ander 

geluidssignaal zou het onderscheiden van deze alarmen kunnen optimaliseren.  
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Alarm 2 

Alarm 2 

 

Geel controller cell lampje met 1 x 
per sec. alarmtoon 
 

Batterij van de systeembesturing is bijna 
leeg. 

 

Bij deze alarmering is de kleine batterij bijna leeg die zorgt voor alarmeringen als er geen 

stroomvoorziening meer is vanuit de accu’s. De bedoeling is dat men het batterijtje vervangt.  

Dit is een alarm dat niet direct ernstig is. Als men een fout maakt kan men rustig nadenken 

over wat er aan de hand is. Dit is dus niet schadelijk voor de gezondheid. Echter, als men heel lang 

niets doet kan het problemen opleveren wanneer er een alarm gecreëerd moet worden als er geen 

stroomvoorziening is vanuit de accu’s. Dit zou wel heel toevallig zijn. Maar het zou mogelijk zijn.  

Tabel 8: Fout bij alarm 2 

Foutcode Betekenis Frequentie 
patiënten 

Frequentie 
niet-patienten 

E13 De batterij van de controller wordt niet 
vervangen 
 

10 12 

 

Bij dit alarm is er maximaal één mogelijkheid om een fout te maken. Hoewel er vergeleken bij 

andere alarmen weinig fouten werden gemaakt bij dit alarm, is de verhouding tussen het aantal 

gemaakte fouten en het aantal mogelijkheden om tot een fout te komen erg groot. Bij 78,57% van de 

gevallen ging men de fout in (zie tabel 5). Dit is erg hoog. 18 proefpersonen maakten gebruik van de 

hulpkaart. Uit deze feiten zou men kunnen concluderen dat bij dit alarm niet direct te achterhalen is, 

wat er aan de hand is.  

Wanneer er gevraagd werd naar de subjectieve ervaring van de proefpersonen in de exit-

vragenlijst gaven 10 proefpersonen aan dat ze dit alarm niet bij zijn betekenis vonden passen. Ook bij 

de vraag of ze er lang over deden om erachter te komen wat er nu precies aan de hand was, gaven 10 

proefpersonen aan dat ze heel veel tijd nodig hadden om dit te achterhalen. En 6 proefpersonen gaven 

aan dat zij er redelijk veel tijd voor nodig hadden. Veertien proefpersonen gaven aan een beter idee te 

weten voor dit symbool. Verder dachten veel proefpersonen tijdens het experiment dat het een ernstig 

alarm was. Door het dringende geluid lijkt dit alarm ernstiger dan dat het in werkelijkheid is.  

Proefpersonen gaven dus aan niet geheel tevreden te zijn met deze alarmering.  

Wat kan hier aan gedaan worden?  
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Suggesties: 

Er zijn een aantal manieren waarop deze alarmering verbeterd kan worden: 

1. Symbool aanpassen: 50% van de proefpersonen geeft aan een beter symbool te weten voor dit 

alarm. Door een nieuw symbool te ontwerpen rekening houdende met deze ideeën, zou de 

betekenis van een alarmering sneller en beter achterhaald kunnen worden door de gebruikers. 

(zie symbool 2). 

Met name kan hier vooral gelet worden op de kleur. Dit is een geel lampje. Het alarm voor 

lege accu’s (15min) is ook geel. Dit, in combinatie met dezelfde alarmtoon, is verwarrend. 

Symbool 2 is een combinatie van ideeën van proefpersonen over hoe een symbool er beter uit 

zou kunnen zien. 

 

Symbool 2 (oranje) 

 

2. Geluidssignaal aanpassen: Zoals hierboven staat beschreven wordt voor deze alarmering 

hetzelfde geluidssignaal gebruikt als bij het alarm als de accu’s over 15 minuten leeg zijn. Een 

ander geluidssignaal zou het onderscheiden van deze alarmen kunnen optimaliseren. Een 

minder dringend geluid is misschien een oplossing. Nu wordt er een gevoel van paniek 

opgewekt, dat nergens voor nodig is.  
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Alarm 3  

Alarm 3 

 

Gele accu met 1 x per sec. 
alarmtoon 

Er resteert minder dan 15 min. accu 
voeding. 
 

 

Deze alarmering geeft aan dat de accu’s nog 15 minuten meegaan. De accu’s lopen parallel 

aan elkaar leeg. Als dit alarm zich voordoet gaat het dus om beide accu’s en moeten ze beiden 

verwisseld worden. De bedoeling is dat de accu’s één voor één verwisseld worden. Een andere 

mogelijkheid is de HMII aansluiten op de Power Base Unit.  

Als dit alarm afgaat kan er rustig gehandeld worden. Men heeft immers een kwartier de tijd 

om nieuwe accu’s aan te sluiten of om de HMII aan te sluiten op de Power Base Unit.  

Tabel 9: Gecombineerde fout bij alarm 3 

Foutcode Betekenis Frequentie 
patiënten 

Frequentie 
niet-patienten 

E4+E6 
 
 

Men vervangt niet de accu’s of men 
gaat niet over op de Power Base Unit. 

0 
 

4 
 
 

 

Bij dit alarm zijn er twee mogelijkheden om een fout te maken. Het niet vervangen van de 

accu’s of het niet overgaan op de Power Base Unit. Dezen worden als één fout gerekend als er niet 

gehandeld wordt. Er werden in totaal 4 fouten gemaakt door de niet-patiëntengroep en helemaal geen 

fouten door de patiëntengroep. In de bovenstaande tabel is dit te zien. In tabel 5 is te zien dat iedereen 

uit de patiëntengroep dit alarm foutloos wist op te lossen. Ook in de controlegroep is dit aantal erg 

groot. 71,43% van hen handelt foutloos.  

Drieëntwintig proefpersonen gaven aan dat ze dit symbool duidelijk bij zijn betekenis vonden 

passen en slechts 4 personen gaven aan veel tijd nodig te hebben om erachter te komen wat hier aan de 

hand was. Ook wisten maar 5 proefpersonen een beter ontwerp voor een ander symbool. Bij dit alarm 

werden het minst aantal fouten gemaakt van alle alarmen. Ook het percentage fouten van het aantal 

mogelijke fouten was erg laag, namelijk 14,29%. Verder gebruiten maar 9 proefpersonen de hulpkaart.  

Op welke manier er ook gekeken wordt naar de data. Deze manier van alarmeren lijkt 

verantwoord te zijn. Op elk aspect scoort deze alarmering erg hoog in gebruikersvriendelijkheid. Dit 

kan komen, omdat dit symbool heel duidelijk is. Maar er is ook een andere reden voor dit lage aantal 

fouten. Patiënten maken jaarlijks ongeveer 796 keer dit alarm mee. Omgerekend is dit op zijn minst 2 
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keer per dag. (Rodermans et al., 2008). De patiënten hebben dus veel ervaring met dit alarm, dit 

resulteert in een leereffect, waardoor de patiënten nauwelijks of, in dit geval, geen fouten maakten. 

Zoals al eerder is vermeld, was een controlegroep (de niet-patiëntengroep) geïncludeerd in dit 

onderzoek om te controleren op deze leereffecten. Omdat er in de niet-patiëntengroep ook nauwelijks 

fouten werden gemaakt wordt hier veronderstelt dat het lage aantal fouten niet van het leereffect 

afhankelijk is.  

Ondanks dat er weinig redenen zijn tot verbetering van deze manier van alarmeren, is er toch 

een suggestie ontstaan voor verbetering.  

 

Suggesties: 

Er zijn een aantal mogelijke manieren waarop deze alarmering verbeterd kan worden: 

1. Symbool aanpassen: Er zijn 5 proefpersonen die een verbetering van het symbool aangeven. 

Dit is namelijk het aangeven van het aantal minuten dat men nog heeft om de accu’s te 

verwisselen of de HMII aan te sluiten op de Power Base Unit. In dit geval is dat 15 minuten. 

(zie symbool 3). 

 

     Symbool 3 

 

2. Locatie symbool:  Een paar proefpersonen dachten bij het oplichten van dit symbool dat de 

rechter accu leeg was en dat deze verwisseld moest worden. Dit komt omdat het symbool zich 

aan de rechterkant van de controller bevindt. Het gevolg was dat er slechts één accu 

verwisseld werd, waardoor de linker accu nog steeds leeg bleef en het probleem niet opgelost 

werd. Een suggestie hiervoor is het symbool in het midden te plaatsen.   
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Alarm 4 

Alarm 4 X Ononderbroken alarmtoon zonder 
waarschuwingslamp 

Systeem besturing heeft geen 
voedingsspanning. 
 

 

Bij deze alarmering heeft de controller geen voedingsspanning. Dit is ernstig, want de 

hartpomp staat dan stil.  Het is de bedoeling dat de proefpersoon in een korte tijd een procedure 

ondergaat om erachter te komen wat er mis is. Dit kan hij/zij doen door alle aansluitingen te 

controleren en vervolgens de accu’s te vervangen of HMII aan te sluiten op de Power Base Unit.  

Uit de bovenstaande beschrijving blijkt al dat er veel momenten zijn waarop fouten kunnen 

worden gemaakt. Hieronder is een overzicht daarvan gemaakt.  

Tabel 10: Fouten bij alarm 4 

Foutcode Betekenis Frequentie 
patiënten 

Frequentie  
niet-patienten 

E7 Aansluitingen van de pomp worden niet gecontroleerd. 9 9 

E8 Aansluitingen van de connector worden niet 
gecontroleerd. 
 

9 9 

E9 Aansluitingen van de voedingskabel worden niet 
gecontroleerd.  
 

1 0 

E10+E12 Accu’s worden niet vervangen of men gaat niet over op 
de Power Base Unit.  

3 6 

 

Er zijn hier vijf mogelijkheden om een fout te maken. De fouten E10 en E12 zijn 

samengevoegd, omdat  er hier sprake kan zijn van beide oorzaken als hier een fout wordt gemaakt. In 

totaal werden er 22 fouten door de patiëntengroep gemaakt en 24 fouten door de niet-patiëntengroep. 

Dit zijn veel fouten voor een alarmering. Op alarm 6 na, werden hier de meeste fouten gemaakt. Als er 

wordt gekeken naar het percentage gemaakte fouten van het aantal mogelijke fouten, werd 41,07% van 

de mogelijke fouten daadwerkelijk fout gedaan. Elf proefpersonen maakten gebruik van de hulpkaart. 

Verder gaven 16 proefpersonen aan veel tijd nodig te hebben om het alarm te stoppen. In tabel 5 is te 

zien dat het percentage deelnemers die foutloos handelen erg laag is.  

Er werd op verschillende manieren gekeken naar de data. Vanuit iedere invalshoek komen niet 

erg positieve resultaten betreffende de duidelijkheid van de alarmering. Er zijn, buiten de onduidelijke 

alarmering, weinig andere verklaringen voor het grote aantal fouten.  
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Op het geluidssignaal valt niets aan te merken. Proefpersonen hadden door dit doordringende 

signaal direct door dat er iets ernstigs aan de hand was.  

 

Suggesties: 

Er is een manier waarop deze alarmering verbeterd kan worden: 

1. Symbool toevoegen: dit alarm heeft alleen een geluidssignaal en geen symbool. Uit het 

geluidssignaal alleen kan men geen logische beredenering maken over wat er nu precies aan 

de hand is. 15 proefpersonen geven aan dat een symbool naast het reeds bestaande 

geluidssignaal duidelijker zou zijn. Symbool 4 is een combinatie van ideeën van 

proefpersonen over hoe een symbool er beter uit zou kunnen zien. 

 

Symbool 4 
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Alarm 5 

Alarm 5 

 

Rode accu met ononderbroken 
alarmtoon 

Er resteert minder dan 5 minuten accu 
voeding. 
 

 

Deze alarmering is precies hetzelfde als alarm 3. Ook hier zijn de accu’s leeg, maar hier heeft 

men nog maar vijf minuten om over te schakelen op nieuwe accu’s of op de Power Base Unit. Dit 

alarm komt voor als alarm 3 wordt genegeerd. Net als bij alarm 3 lopen de accu’s parallel aan elkaar 

leeg. Als dit alarm zich voordoet gaat het dus om beide accu’s en moeten ze beiden verwisseld 

worden. In tegenstelling tot alarm 3 kan men niet rustig handelen. Binnen vijf minuten zijn de accu’s 

leeg en dan zit HMII zonder voeding. Het gevolg is dat de hartpomp stil gaat staan. Een ernstig geval 

dus.  

Tabel 11: Gecombineerde fouten bij alarm 5 

Foutcode Betekenis Frequentie 
patiënten 

Frequentie  
niet-patienten 

E1+E3 Men vervangt niet onmiddellijk de accu’s of 
men gaat niet over op de Power Base Unit.  

5 2 

 

Er werden vijf fouten gemaakt door de patiëntengroep en twee fouten door de niet-

patiëntengroep. Dit is een laag aantal. Samen met alarm 3 werden hier de minste fouten gemaakt. Net 

als bij alarm 3 zijn de fouten E1 en E3 samengevoegd. 

Vierentwintig proefpersonen gaven hier aan dat ze het symbool duidelijk bij zijn betekenis 

vonden passen en slechts zes personen gaven aan veel tijd nodig te hebben voor het oplossen van dit 

probleem. Slechts zes personen wisten een verbetering van het symbool aan te geven. Ook het 

percentage gemaakte fouten van het aantal mogelijke fouten was erg laag, namelijk 25%. Verder 

gebruikten, net als bij alarm 3, maar negen proefpersonen de hulpkaart. Het percentage foutloze 

gevallen was in de patiëntengroep en de controlegroep respectievelijk, 64,29% en 85,91%. Dit is een 

hoog percentage vergeleken bij andere alarmen (zie tabel 5).  

Dit alarm lijkt, net als alarm 3, nauwelijks voor verbetering vatbaar. Er werden relatief weinig 

fouten gemaakt, waardoor dit symbool erg duidelijk lijkt. Net als bij alarm 3 kan lijkt dit te komen 

door een leereffect. Patiënten maken namelijk ongeveer 134 keer per jaar dit alarm mee. (Rodermans 

et al., 2008). Dit is aanzienlijk meer dan de frequentie van de andere alarmen, met uitzondering van 



Gebruikersvriendelijkheid van Heartmate II  

 

32 

alarm 3. Maar ook bij dit alarm maakten de niet-patienten (de controlegroep) weinig fouten. Wat dit 

betreft is de bovenstaande verklaring betreffende het leereffect ongeldig. Wel zou het zo kunnen zijn 

dat de niet-patiënten nu ook profiteerden van een leereffect op korte termijn. Zij hadden namelijk 

alarm 3 al meegemaakt en dit alarm lijkt erg veel op alarm 5. Het is in deze situatie erg moeilijk om te 

zeggen of het lage aantal fouten afhankelijk is van het korte termijn leereffect of van een duidelijke 

alarmering.  

Ondanks dat er weinig redenen zijn tot verbetering van deze manier van alarmeren, is er toch 

eenzelfde suggestie als bij alarm 3 ontstaan voor verbetering.  

 

Suggesties: 

Er zijn een aantal mogelijke manieren waarop deze alarmering geoptimaliseerd kan worden: 

1. Symbool aanpassen: Er zijn 6 proefpersonen die een verbetering van het symbool aangeven. 

Dit is namelijk het aangeven van het aantal minuten dat men nog heeft om de accu’s te 

verwisselen of de HMII aan te sluiten op de Power Base Unit. In dit geval is dat 5 minuten. 

(zie symbool 5). 

 

Symbool 5 

 

2. Locatie symbool:  Net als bij alarm 3 dachten een paar proefpersonen bij het oplichten van dit 

symbool dat de rechter accu leeg was en dat deze verwisseld moest worden. Dit komt omdat 

het symbool zich aan de rechterkant van de controller bevindt. Het gevolg was dat er slechts 

één accu verwisseld werd, waardoor de linker accu nog steeds leeg bleef en het probleem van 

de lege accu’s niet opgelost werd. Een suggestie hiervoor is het symbool in het midden te 

plaatsen. 
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Alarm 6 

Alarm 6  

 

Rood hart met ononderbroken 
alarmtoon 
 

Pomp is gestopt of werkt niet naar 
behoren. 
 

 

Bij deze alarmering zijn er veel oorzaken. Ten eerste kan iemand een verkeerde houding 

hebben (hurken). Hierdoor kan de doorstroom van het bloed afgekneld worden (low-flow). Dit kan 

opgelost worden door een goede houding aan te nemen. Ten tweede kan er een kabel kapot zijn of 

aansluiting loszitten waardoor de pomp niet naar behoren werkt, dit kan men oplossen door alle 

aansluitingen en kabels te controleren. Als het alarm dan nog bestaat is het de bedoeling dat men 

overschakelt op nieuwe accu’s of op de Power Base Unit.   

Er zijn bij deze alarmering dus veel momenten om de fout in te gaan. Dat gebeurde dan ook. 

Bij dit alarm werden de meeste fouten gemaakt vergeleken bij de anderen alarmen. Dit is ernstig. 

Vooral omdat dit alarm het ergste alarm is wat er kan gebeuren. De pomp staat stil of werkt niet naar 

behoren. Als er niet snel gehandeld wordt dan komt de patiënt in levensgevaar.  

Tabel 12: Fouten bij alarm 6 

Foutcode Betekenis Frequentie 
patiënten 

Frequentie  
niet-patienten 

E17 Aansluitingen van de pomp worden niet 
gecontroleerd. 
 

6 4 

E18 Aansluiting van de connector wordt niet 
gecontroleerd. 
 

6 4 

E19 Aansluiting van de voedingskabel wordt niet 
gecontroleerd. 
 

0 0 

E20 + E22 Accu’s worden niet vervangen. / Men gaat 
niet over op de Power Base Unit.  
 

8 11 

E24 Men neemt geen goede houding aan.  12 11 

 

Er werden 32 fouten gemaakt door de patiëntengroep en 30 fouten door de niet-

patiëntengroep. Net als bij alarm 5 werden hier dus meer fouten gemaakt door de patiëntengroep dan 

door de niet-patiëntengroep. In eerste instantie lijkt dit erg onlogisch. Patiënten hebben tenslotte meer 

ervaring met HMII dan niet-patiënten. Maar als er wordt gekeken naar tabel 2 is te zien dat dit alarm 

vrijwel nooit voorkomt. Patiënten hebben hier dus geen profijt van een leereffect. Van het aantal 



Gebruikersvriendelijkheid van Heartmate II  

 

34 

mogelijke fouten werd 44,29% fout gedaan. Helemaal niemand uit het experiment handelde helemaal 

foutloos (zie tabel 5). 

Drieëntwintig proefpersonen gaven aan dat het symbool goed past bij zijn betekenis in de 

vragenlijst achteraf. Daar komt nog bij dat maar vier proefpersonen een beter symbool wisten aan te 

geven voor deze alarmering. En slechts acht proefpersonen gaven aan veel tijd nodig te hebben om 

erachter te komen wat hier aan de hand was. Dit symbool lijkt dus erg goed voor zijn betekenis als er 

naar de subjectieve ervaringen wordt gekeken.  

Bij het hardop denken gaven veel proefpersonen aan dat als ze dit symbool zagen gelijk 

dachten dat er ‘iets in het lichaam’ aan de hand was. Dit klopt, er was iets met de hartpomp zelf aan de 

hand die zich in het lichaam bevindt. Echter, dit kan ook verwarring opwekken. Men denkt dat zij zelf 

niets aan dit alarm kunnen doen, omdat de pomp geïmplanteerd is en zij er niet bij kunnen. Terwijl er 

wel degelijk genoeg handelingen kunnen worden uitgevoerd om dit probleem op te lossen. Dit zou een 

eventuele verklaring kunnen zijn voor het grote aantal fouten dat gemaakt wordt. Hoewel de 

subjectieve ervaring van de proefpersonen erg positief is, hebben 15 proefpersonen hulp nodig van de 

hulpkaart en worden er toch erg veel fouten gemaakt.  

Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat men denkt dat hij/zij goed handelt maar toch de 

fout in gaat. Men ziet aan het symbool dat er iets ernstigs aan de hand is. Ook de alarmtoon geeft aan 

dat dit niet een alarm is waarbij er rustig gehandeld kan worden. In dit opzicht kan er weinig verbeterd 

worden. Een andere mogelijke verklaring voor het grote aantal fouten is dat er teveel potentiële 

gebeurtenissen onder één alarm zijn geplaatst. Fout E24 heeft een groot aandeel in het aantal fouten, 

hier moest de proefpersoon aangeven dat hij/zij zijn/haar houding controleert. Een verklaring voor dit 

grote aantal fouten zou kunnen zijn dat mensen al in een goede houding zitten en er dus verder niet 

meer aan denken.  

Als dit alarm afgaat, kan er van alles aan de hand zijn. Er moeten zoveel handelingen worden 

gedaan dat men er altijd wel één vergeet. Het overzicht is voor de gebruiker helemaal weg als er te 

veel oorzaken zijn voor dit alarm.  
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Suggesties: 

Voor het optimaliseren van deze alarmering is de volgende aanpassing aan te bevelen:  

1. Alarmering opsplitsen: het is raadzaam van één alarmering meerdere alarmeringen te maken. 

Onder deze alarmering vallen veel oorzaken. Het is moeilijk om snel te achterhalen wat er 

precies aan de hand is. Een voorbeeld zou kunnen zijn om het alarm voor een verkeerde 

houding of iets wat zich in het lichaam bevindt, apart te alarmeren van een losse kabel of 

kabelbreuk, dat zich buiten het lichaam bevindt.  
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Alarm 7 

Alarm 7  X Snel onderbroken alarmtoon zonder 
waarschuwingslamp 
 

Systeembesturing werkt in de back-up 
mode 
 

 

Bij dit alarm is de back-up mode geactiveerd. In het HMII systeem zitten twee 

besturingssystemen. Als het eerste systeem het begeeft, gaat de controller automatisch over in het 

back-up systeem. De bedoeling is dan dat de controller vervangen wordt. Dit kan men zelf doen of 

men kan naar het UMCU komen om dit te laten doen.  

In dit experiment was het de bedoeling dat de deelnemers konden vertellen wat hier aan de 

hand was. Als men niet weet wat er aan de hand is, is dit niet direct levensgevaarlijk. Echter, als men 

helemaal niets hieraan doet voor een lange tijd, kan dit wel gevaarlijk zijn, want mocht de back-up 

systeembesturing kapot gaan dan is er geen back-up meer. Dit heeft uiteraard desastreuze gevolgen 

waarbij de patiënt in levensgevaar verkeert. Deze alarmering had een iets ander karakter dan de andere 

alarmeringen in dit experiment. Bij deze alarmering hoefde men slechts te vertellen wat er aan de hand 

was.   

Tabel 13: Fout bij alarm 7. 

Foutcode Betekenis Frequentie 
patiënten 

Frequentie  
niet-patienten 

E23 Men weet niet dat het systeem op de back-
up mode is overgegaan.  

10 12 

 

Er werden bij dit alarm 10 fouten gemaakt door patiëntengroep en 12 fouten door de niet-

patiëntengroep. Dit is niet erg veel als het wordt vergeleken met andere alarmen. Maar dit is wel erg 

veel als er naar het percentage gemaakte fouten wordt gekeken van het aantal mogelijke fouten. Dit is 

namelijk 78,57%. Dertien proefpersonen maakten gebruik van de hulpkaart. Maar liefst 24 

proefpersonen gaven aan dat ze heel veel tijd nodig hadden om te achterhalen wat er hier aan de hand 

was. En 12 proefpersonen hadden een beter idee voor het soort alarmering.  

De bovenstaande gegevens tonen wel degelijk aan dat dit alarm erg onduidelijk is. Dit is te 

wijten aan de afwezigheid van een symbool. Men moet uit het geluidssignaal kunnen concluderen wat 

hier aan de hand is. En dat gebeurde bij de meeste proefpersonen niet. En de proefpersonen die het wel 

goed deden, hadden het geraden, omdat dit nog het enige alarm was dat overbleef in het experiment.  



Gebruikersvriendelijkheid van Heartmate II  

 

37 

Uit het hardop denken van de proefpersonen bleek dat velen dachten dat dit een heel ernstig en 

acuut alarm was. Dit kwam door het geluidssignaal dit is een erg doordringend geluid met snel 

herhalende pieptoon, alsof er snel iets moet gebeuren.  

 

Suggesties: 

Dit alarm zou verbeterd kunnen worden op de volgende punten: 

1. Symbool: het toevoegen van een symbool aan deze alarmering zou het achterhalen van de 

betekenis van deze alarmering kunnen optimaliseren. Nu is er namelijk geen symbool 

aanwezig in deze alarmering en is men genoodzaakt vanuit het geluidssignaal te concluderen 

wat hier aan de hand is. Symbool 6 is een combinatie van ideeën van proefpersonen over hoe 

een symbool er beter uit zou kunnen zien. 

 

Symbool 6 

 

2. Geluidssignaal: het aanpassen van het geluidssignaal zou het achterhalen van de betekenis van 

dit alarm kunnen optimaliseren. Met het huidige alarmsignaal wordt menige paniek opgewekt. 

Men denkt dat er direct iets moet gebeuren. Er wordt dus onnodig stress veroorzaakt. Een 

rustiger of zachter geluidssignaal zou al wat minder paniek opwekken. Dit kan bijvoorbeeld 

ook bereikt worden met een lagere toonhoogte van het geluidssignaal.  
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Discussie 

Aan de hand van de resultaten wordt er een duidelijker beeld gegeven van de 

gebruikersvriendelijkheid van Heartmate II. Om de vraag te beantwoorden of de werking van de 

controller aansluit op de verwachtingen van de gebruiker, werd een foutenanalyse toegepast op iedere 

manier van kenbaar maken van alarmen die kunnen voorkomen op de controller.  

De resultaten sluiten aan bij de verwachting dat, naarmate een alarm vaker voorkomt in het 

dagelijks leven bij patiënten, er ook minder fouten worden gemaakt bij dat alarm tijdens het 

experiment. Echter, dit zou alleen moeten gelden voor de patiëntengroep. Maar de controlegroep die 

niet te maken heeft met dit leereffect, maakt ook minder fouten bij deze alarmen. Het verschil in aantal 

fouten tussen de patiëntengroep en de controlegroep is niet significant. Hieruit kan geconcludeerd 

worden dat een leereffect niet van invloed is in dit onderzoek.  

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag of de controller cognitief ergonomisch 

verantwoord is. Dit komt omdat de duidelijkheid van de interface verschillend is voor de verscheidene 

manieren om een gebeurtenis kenbaar te maken.  

De verschillende gebeurtenissen worden in dit onderzoek kenbaar gemaakt door zeven 

verschillende alarmen. Hieronder worden deze zeven alarmen nog kort samengevat en beoordeeld op 

gebruikersvriendelijkheid. Uitgebreide beschrijvingen zijn voor elke alarmering te vinden in de 

resultatensectie.  

 

Alarm 1 

Uit de resultaten kan opgemaakt worden dat er niet veel fouten werden gemaakt bij het 

handelen tijdens deze alarmering. Toch zit hier een kanttekening aan. Uit de analyse van het hardop 

denken blijkt dat veel proefpersonen goed handelden, maar om de verkeerde reden. De vraag is hier 

dus of dit een probleem is. Het loopt goed af, dus er lijkt geen probleem te zijn. Als er naar de 

subjectieve ervaring van de proefpersonen gekeken wordt, is dit wel degelijk een probleem. Voor 

velen was deze vorm van alarmering erg verwarrend. Dit zou stress kunnen opleveren, terwijl dit 

nergens voor nodig is.  
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Wat de subjectieve ervaring betreft zou deze vorm van alarmeren dus wel degelijk voor 

verbetering vatbaar zijn en dus niet geheel aansluiten bij de gedachten van de gebruiker.  

 

Alarm 2 

Als er gekeken wordt naar de resultaten, blijkt dat voor veel proefpersonen niet duidelijk was 

wat deze alarmering aangaf. Bij dit alarm is dat niet direct ernstig, omdat de situatie niet kan leiden tot 

disfunctioneren van Heartmate II.  

Er wordt toch een aanbeveling gedaan voor een ander soort alarmering. Hoe duidelijker het 

alarm, hoe minder verwarring en des te meer vertrouwen men heeft in de controller. De huidige 

alarmering sluit namelijk niet aan bij de gedachten van de gebruiker.  

 

Alarm 3 en Alarm 5  

Voor alarm 3 en alarm 5 geldt vrijwel hetzelfde. Beiden werden door de proefpersonen als 

duidelijk beoordeeld. Er werden hier weinig fouten gemaakt en als er gekeken werd naar de 

subjectieve ervaring van de proefpersonen dan kwam deze ook erg positief uit. Voor deze alarmering 

hoeft vrijwel niets te veranderen. Er is slechts een suggestie ontstaan voor een toevoeging aan het 

symbool. Deze vorm van alarmeren lijkt dus aan te sluiten aan de gedachten van de gebruiker.  

 

Alarm 4  

Dit alarm lijkt erg onduidelijk te zijn. Dit blijkt uit zowel de subjectieve ervaring als uit het 

aantal fouten die gemaakt worden. Er zijn veel momenten waarop fouten gemaakt kunnen worden en 

daar komt nog bij dat deze alarmering slechts een geluidssignaal heeft en geen symbool. Uit de 

resultaten blijkt dat er genoeg redenen zijn tot verbetering. Over dit alarm kan gezegd worden dat het 

niet geheel cognitief ergonomisch verantwoord is.  

 

Alarm 6 

Bij deze alarmering werden de meeste fouten gemaakt vergeleken bij andere alarmeringen. En 

dat is niet voor niets. Te veel oorzaken van de gebeurtenis waarvoor het alarm optreedt zijn van 
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toepassing. Met andere woorden, onder een alarmering vallen te veel oorzaken, waardoor het moeilijk 

is om te achterhalen wat er op dat moment aan de hand is. Het symbool geeft goed aan dat er iets mis 

is in het lichaam, waarbij men gelijk denkt aan de pomp die zich in het lichaam bevindt. Toch wordt er 

de suggestie gedaan om minder gebeurtenissen onder één soort alarmering te laten vallen. Ook deze 

alarmering heeft aanpassingen nodig, er kan dus gezegd worden dat de interface van dit alarm niet 

geheel aansluit bij de mentale processen van de gebruiker.  

 

Alarm 7  

Omdat bij deze alarmering slechts een geluidssignaal aanwezig is en geen symbool, is voor 

vrijwel alle proefpersonen onduidelijk wat hier aan de hand was. Er wordt dan ook een suggestie 

gegeven om aan deze alarmering een symbool toe te voegen. De huidige alarmering is niet cognitief 

ergonomisch verantwoord.  

 

Bovenstaande bevindingen tonen aan dat er reden tot verbetering is wat betreft de interface 

van de controller van Heartmate II. Suggesties werden uitgebreid beschreven in de resultatensectie. 

Daar er nog geen gebruikersvriendelijkheidonderzoek is gedaan naar deze controller, kan er ook geen 

vergelijking worden gemaakt met voorgaand onderzoek.  

Met behulp van de suggesties voor nieuwe alarmeringen, die in dit onderzoek naar voren zijn 

gekomen, kan vervolgonderzoek gedaan worden. Een voorbeeld hiervan is: de controller aanpassen 

rekening houdende met de nieuwe suggesties en hier dan hetzelfde onderzoek op uitvoeren. Zijn er 

dan verbeteringen in de resultaten? Dan is het inderdaad een goede keuze om de controller aan te 

passen.  

Er is zoveel mogelijk geprobeerd een experimentele setting te maken die aansluit bij het 

gebruik van de controller in het dagelijks leven. In het huidige onderzoek was het echter niet gelukt 

om buiten een laboratoriumsetting te testen. Dit is te wijten aan het feit dat de demo-opstelling, die 

nodig was om het experiment uit te voeren, te groot was om te vervoeren en het onderzoek in het 

UMCU uitgevoerd moest worden. Een suggestie voor vervolgonderzoek zou dan ook zijn om een 
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draagbare demo-opstelling te creëren waardoor het testen in de dagelijkse leefomgeving mogelijk is. 

Dit geeft nog reëlere resultaten.  

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat de interface van de controller niet geheel 

cognitief ergonomisch verantwoord is. Er zijn veel punten, wat betreft de interface en kenbaar maken 

van alarmen, waarop deze controller nog verbeterd kan worden. Het is aan te raden met de suggesties 

van dit onderzoek rekening te houden bij het ontwikkelen van een nieuwe versie van Heartmate.  
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Bijlagen 

 

Bijlage A: Flowcharts 

 

A1 Alarm 1 

 

 
A2 Alarm 2 

 

 

1(a). Sluit de voedingskabel aan. 

Fouten: 

o E14: Men sluit de 

voedingskabels niet / niet 

juist aan. 

 

1(b). Sluit de accu’s aan.  

Fouten: 

o E15: Men sluit de accu’s niet 

/ niet juist aan.  

 

2. Bij blijvend alarm contact opnemen 

met UMCU.  

Fouten: 

o E16: men neemt geen contact 

op met UMCU. 

 

2. Bij blijvend alarm contact opnemen 

met UMCU.  

Fouten: 

o E16: men neemt geen contact 

op met UMCU. 

 

 

1. Vervang de batterij van de controller. 

Fouten: 

o E13: De batterij van de controller wordt 
niet vervangen.  
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A3 Alarm 3 

 

A4 Alarm 4 

 

 

Ononderbroken 

alarmtoon zonder 

waarschuwingslamp 

1. Controleer alle aansluitingen. (pomp,connector en voedingskabels) 

Fouten:  

o E7: Aansluitingen van pomp worden niet gecontroleerd. 

o E8: Aansluiting van de connector wordt niet gecontroleerd. 

o E9: Aansluiting van de voedingskabel wordt niet gecontroleerd.   

2(a). Vervang accu’s. 

Fouten: 

o E10: Accu’s worden niet vervangen. 

o E11: Men gaat over op lege accu’s. 

2(b). Ga over op de Power Base Unit. 

Fouten:  

o E12: Men gaat niet over op de PBU. 

 

1(a) Vervang de accu’s 

Fouten: 

o E4: Men vervangt de accu’s niet. 

o E5: Men gaat over op lege accu’s.  

 

1(b) Ga over op de Power Base Unit.  

Fouten: 

o E6: Men gaat niet over op de PBU.  
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 A5 Alarm 5 

 

 
  

 

1(A) Vervang onmiddellijk de accu’s. 

Fouten:  

o E1: men vervangt niet onmiddellijk de 

accu’s.  

o E2: men gaat over op lege accu’s. 

 

1(b) Ga over op de Power Base Unit.  

Fouten: 

o E3: Men gaat niet over op de PBU. 
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A6 Alarm 6 

 

 
 

 

1. Zorg dat je houding goed is. (geen 

blokkering) 

Fouten:  

o E25: Men neemt geen goede 

houding aan.  

 

2. Controleer alle aansluitingen. (pomp,connector en voedingskabels) 

Fouten:  

o E17: Aansluitingen van pomp worden niet gecontroleerd. 

o E18: Aansluiting van de connector wordt niet gecontroleerd. 
o E19: Aansluiting van de voedingskabel wordt niet gecontroleerd.   

 

3(a). Vervang accu’s. 

Fouten: 

o E20: Accu’s worden niet 
vervangen. 

o E21: Men gaat over op lege accu’s. 

 

3(b). Ga over op de Power Base Unit. 

Fouten:  

o E22: Men gaat niet over op de 

PBU. 

 

4. Bij blijvend alarm contact opnemen met UMCU.  

Fouten: 

o E25: men neemt geen contact op met 

UMCU. 
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A7 Alarm 7 

 

 

 

 

 

  

 

Wat is er hier aan de hand? Als men het niet weet � foutcode E23 

 

Ononderbroken 

alarmtoon zonder 

waarschuwingslamp 
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Bijlage B: Exit-vragenlijst 

 

Om meer te weten te komen over uw mening betreffende de controller stellen wij u nog een 

aantal vragen. 

 

1. Geef van de onderstaande symbolen in hoeverre u het eens bent met de volgende 

stelling: Het symbool past goed bij zijn betekenis. Omcirkel uw keuze. 

 

1 = helemaal mee eens 

2 = mee eens 

3 = geen mening/weet niet 

4 = mee oneens 

5 = helemaal mee oneens 

 

___________________________________________________________________________

  

 

A. Betekenis: De pomp is gestopt of werkt niet naar behoren 

 

 

Helemaal mee eens 1 2 3 4 5 helemaal mee oneens 

___________________________________________________________________________ 

             

 B.  Betekenis: Er resteert minder dan 5 minuten batterij voeding 

 

Helemaal mee eens 1 2 3 4 5 helemaal mee oneens 

___________________________________________________________________________ 

 

 

C.   Betekenis: Een van de voedingskabels is niet aangesloten of is beschadigd. 

 

Helemaal mee eens 1 2 3 4 5 helemaal mee oneens 

___________________________________________________________________________

  

  

 D.    Betekenis: Er resteert minder dan 15 min batterijvoeding 

 

Helemaal mee eens 1 2 3 4 5 helemaal mee oneens 

___________________________________________________________________________ 
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E. Betekenis: Vervang het batterijtje van de systeem controller 

 

Helemaal mee eens  1 2 3 4 5 helemaal mee oneens 

 

___________________________________________________________________________ 
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2. Had u naar uw idee veel of weinig tijd nodig om te ontdekken wat het alarm 

betekende? 

Geef aan voor de onderstaande alarmen. Omcirkel uw keuze.  

Uitleg: Als u het gevoel heeft dat u heel lang deed over het achterhalen van de 

betekenis van een alarm dan omcirkelt u ‘1’ (= heel veel tijd). Heeft u het gevoel dat u 

juist heel snel de betekenis had achterhaald van een alarm dan omcirkelt u ‘5’ (= heel 

weinig tijd). Dan liggen daar ook nog drie keuze mogelijkheden tussen. De keuzes zijn 

hieronder nog een keer weergegeven. 

 

1 = heel veel tijd 

2 = veel tijd 

3 = niet veel / niet weinig tijd 

4 = weinig tijd 

5 = heel weinig tijd 

 

___________________________________________________________________________

  

 

A. Betekenis: De pomp is gestopt of werkt niet naar behoren 

 

 

Heel veel tijd  1  2 3 4 5 heel weinig tijd 

___________________________________________________________________________ 

             

 

 B.    Betekenis: Er resteert minder dan 5 minuten batterij voeding 

 

Heel veel tijd 1  2 3 4 5 heel weinig tijd 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 C.   Betekenis: Een van de voedingskabels is niet aangesloten of is beschadigd. 

 

Heel veel tijd 1  2 3 4 5 heel weinig tijd 

___________________________________________________________________________

  

  

 D.    Betekenis: Er resteert minder dan 15 min batterijvoeding 

 

Heel veel tijd     1  2 3 4 5 heel weinig tijd 

___________________________________________________________________________ 

 

 

E. Betekenis: Vervang het batterijtje van de systeem controller 

 

Heel veel tijd     1  2 3 4 5 heel weinig tijd 

 

___________________________________________________________________________ 
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F.       Betekenis: Systeem besturing heeft geen voedingsspanning.  

 

 

 

 

 

Heel veel tijd 1 2 3 4 5 heel weinig tijd 
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

G.      Betekenis: Systeem besturing werkt in “Back up” mode. 
 

 

 

 

Heel veel tijd 1 2 3 4 5 heel weinig tijd 

___________________________________________________________________________ 

Ononderbroken 
alarm toon 
zonder 
waarschuwings
lamp 

Snel 
onderbroken 
alarmtoon 
zonder 
waarschuwings
lamp 
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3.  Welk symbool zou u voor een bepaald alarm willen gebruiken als u het zelf mocht 

ontwerpen? Indien u een idee voor een beter symbool heeft, teken die dan in het 

vierkant. Zet anders een kruis in het vierkant.  

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

A. Betekenis: De pomp is gestopt of werkt niet naar behoren 

 

 

  

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

             

 

 B.     Betekenis: Er resteert minder dan 5 minuten batterij voeding 

 

  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 C.    Betekenis: Een van de voedingskabels is niet aangesloten of is beschadigd. 

 

  

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

  

  

 D.     Betekenis: Er resteert minder dan 15 min batterijvoeding 

 

   

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

E. Betekenis: Vervang het batterijtje van de systeem controller 
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Met welk alarm had u de meeste moeite om te ontdekken hoe u het alarm kon opheffen? Zet 

een kruisje bij het alarm dat voor u het moeilijkst was om op te heffen.  

 

  

 

 

  

     

 

 

 

 

 

4. Wat is volgens u het belangrijkste alarmVan welk alarm denkt u dat het het 

belangrijkste alarm is? met andere woorden: welk alarm heeft volgens u de meest 

ernstige  gevolgen als niemand actie onderneemt? Kruis aan. 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

5. Vond u de alarmkaart (gebruiksaanwijzing) duidelijk in gebruik? Zo ja, wat vindt u 

fijn aan de alarmkaart. Zo niet, waar had u problemen mee en wat zou er volgens u 

beter kunnen?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6. Vindt u de controller makkelijk in gebruik (het vinden van de juiste knoppen etc.) ? 

Geef een cijfer van 1 tot 5, 1 = heel makkelijk, 5 = heel moeilijk. 1 = heel makkelijk, 2 

= makkelijk, 3 = niet makkelijk, niet moeilijk, 4 = moeilijk en 5 = heel moeilijk. 

  

Heel makkelijk  1 2 3 4 5 heel moeilijk 

 

Ononderbroken 
alarm toon 
zonder 
waarschuwings
lamp 

Snel 
onderbroken 
alarmtoon 
zonder 
waarschuwings
lamp 

Ononderbroken 
alarm toon 
zonder 
waarschuwings
lamp 

Snel 
onderbroken 
alarmtoon 
zonder 
waarschuwings
lamp 
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7. Heeft u het gevoel dat u de alarmen op de controller goed begrijpt?  Geef aan op een 

schaal van 1 tot 4.  

 

 1 = volledig begrip van de alarmen 

 2 = voldoende begrip van de alarmen 

 3 = matig begrip van de alarmen 

 4 = slecht begrip van de alarmen 

 

 Volledig begrip  1 2 3 4 slecht begrip   

 

 

8. Wat is uw mate van vertrouwen in de controller? Met andere woorden: zou u zich 

veilig voelen / voelt u zich veilig met deze controller? Geef een cijfer van 1 tot 10 

waarbij, 1 =  helemaal geen vertrouwen/niet veilig en 10 = heel veel vertrouwen/heel 

veilig.   ……….. 
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Bijlage C: Hulpkaart 
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Bijlage D: Resultaat tabellen van Exit-vragenlijst 

 

D1:  

 

 

D2: 

 

 

 

D3: 

 

Stelling: Het symbool past goed bij zijn betekenis 

 

Alarm 1  Alarm 2  Alarm 3  Alarm 4  Alarm 5  Alarm 6  Alarm 7 

  

 

Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent 

 

helemaal mee eens 3 10,7  7 25,0  14 50,0  nvt nvt  15 53,6  18 64,3  nvt nvt 

mee eens 8 28,6  5 17,9  9 32,1  nvt nvt  9 32,1  5 17,9  nvt nvt 

geen mening/weet niet 4 14,3  6 21,4  2 7,1  nvt nvt  1 3,6  2 7,1  nvt nvt 

mee oneens 5 17,9  4 14,3  0 ,0  nvt nvt  0 ,0  1 3,6  nvt nvt 

helemaal mee oneens 8 28,6  6 21,4  3 10,7  nvt nvt  3 10,7  2 7,1  nvt nvt 

 

Benodigde tijd om alarm te stoppen / om te weten wat er aan de hand is  

 

Alarm 1  Alarm 2  Alarm 3  Alarm 4  Alarm 5  Alarm 6  Alarm 7  

 

 

 

Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent 

 

heel veel tijd 7 25,0  10 35,7  1 3,6  6 21,4  1 3,6  2 7,1  12 42,9 

redelijk veel tijd 7 25,0  6 21,4  3 10,7  10 35,7  5 17,9  6 21,4  12 42,9 

geen mening/weet niet 4 14,3  3 10,7  5 17,9  6 21,4  4 14,3  1 3,6  1 3,6 

weinig tijd 7 25,0  7 25,0  7 25,0  2 7,1  5 17,9  9 32,1  1 3,6 

heel weinig tijd 3 10,7  2 7,1  12 42,9  4 14,3  13 46,4  10 35,7  2 7,1 

 

Heeft proefpersoon een beter idee voor het symbool?                  

 

Alarm 1  Alarm 2  Alarm 3  Alarm 4  Alarm 5  Alarm 6  Alarm 7 

 

 

Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent 

 

nee 11 39,3  14 50,0  23 82,1  15 53,6  22 78,6  24 85,7  16 57,1 

ja 17 60,7  14 50,0  5 17,9  13 46,4  6 21,4  4 14,3  12 42,9 
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D4: 

 

Uit het hoofd of met behulp van kaart? 

 

Alarm 1  Alarm 2  Alarm 3  Alarm 4  Alarm 5  Alarm 6  Alarm 7 

  

 

Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent  Frequency Percent 

 

Uit Hoofd 13 46,4  10 35,7  19 67,9  17 60,7  19 67,9  13 46,4  15 53,6 

Met kaart 15 53,6  18 64,3  9 32,1  11 39,3  9 32,1  15 53,6  13 46,4 
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Bijlage E: Percentagetabel betreffende: uit hoofd / gebruik van hulpkaart 

 

Patientengroep Controlegroep Beide groepen   

Uit Hoofd Hulpkaart Uit Hoofd Hulpkaart Uit Hoofd Hulpkaart 

       

Alarm 1 57,14% 42,86% 35,71% 64,29% 46,43% 53,57% 

Alarm 2 35,71% 64,29% 35,71% 64,29% 35,71% 64,29% 

Alarm 3 71,43% 28,57% 64,29% 35,71% 67,86% 32,14% 

Alarm 4 71,43% 28,57% 50,00% 50,00% 60,71% 39,29% 

Alarm 5 64,29% 35,71% 71,43% 28,57% 67,86% 32,14% 

Alarm 6 50,00% 50,00% 42,86% 57,14% 46,43% 53,57% 

Alarm 7 42,86% 57,14% 64,29% 35,71% 53,57% 46,43% 

 


